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SEGUNDA EPOCI-IA 

1826-1828 

E PRINCIPAES FACTOS CORRELATIVOS DOS DOIS ANNOS SUBSEQUENTES 

PARTE SEXTA 

DesJ>.acho_ dando instt·ucçõcs ao visconde de Asscc:1. sobre n. n.mnistin exigida. pelo governo de Jo1·gc !V.-Escassez de 
tnhell'o e outros soccorros e ntre os J ib ernes.-Noticin.s dn. chegada de D. i\'Ia.rin. II ú c8rte do Brn.zil.- :Morte cln. im

peratriz-rainha D. Carlota Joa.quinn.; copia do seu testamento.- Esforços para os ga.bbtctes de Berlim c Roma r e
co~h~~ermn I>. 1\1iguel con1o sobe L·a.no. - Bn.scs de um cmprcstimo negociado em Pn.rís pelo ::tgente absolutista. 
Üpiuu~o do vice-almirante Sousa Prego áccrca do bloqueio da ilha T erceira.- Carta. ao imperador D. Pedro con
te~do mforma.ções polHicas.-H.esposta. elo cho.ncellcr conde de Ncssclrode ús instancin.s de Ra.phnel da Cruz GuerM 
reu·o.- Reducç:t.o nos subsidias que a. lilrança :Lbonava .nos nossos emigrados.- Aggrn.va-se a crise financ eira.
Novos escla,recitnentos re ln.tivos a um cmprestimo da casa bancu.rin. ele '111mret & c.n- O commn.ndante da fl·agata 
A1.n~zona, sm·ta u::Ls aguas açorianas, communi cn. o desempenho do seu servi ço.- O marquez elo Lavrn.clio remette ao 
Inl;UJslro dos negocios estrange iros um opusculo escripto por Ca.millo Luiz ele Rossi, em que pretende provar os di
reitos do filho segundo de D. Joã.o VI à corÔtL; carta auuoxn..- Alvará. e decreto concerneutcs ~t. divida pnblica.
r~re~lws de uma pastoral do bi flpo do Porto .- Sobre n neces~idade da cartn. constitucional , artigo inserto l1 1nm pe
nodl co do Lanches.- A santa alliançn.; r esumo das suas principaes disposições. - Abertura do parlamento inglez; 
paragraphos qne na falia do throno se refere1n :i.s dissensões civis de Portu gal ; oradore!i pró e contra o procedm· do 
m inisterio.- Os agentes elo govel'no de Lisboa dão conta cln.s suas missões.- Officio de D. Francisco ele Zoa Bermu
dez ao conde de 1\fontea,legro, rela.tn.rido-1Jw a summn. cln.s suas eutrevis.tns cmn varios diplomntas a respeito elo as
smnpto que mais intcressa.vn. eutüo os n.migos do n.bso]nti smo.- Conespondcncia. entre chefes c outros pn.rrtilla;rios 
da rainh.a- Proclamaç.ij.o n.ttribuida ao marqu ez de Palmell n.. - Nas nssembl ên.s legislativa.s frnnc ezas trata-se tam
bem da questão da fami li a bl'i gn.utinn: ; dismu·so elo barão Hyde elo NeuvilJe ueraute a camarn. dos deputados e res
posta. do principe elo PoliglHtc; extrncto da fa.Ha. elo visconde de Ch ntéaubi·ümd no senado. 

No principio de 1830 não se podia prever o desfecho da guerra civil em Por~ 
tugal. Comquanto um dos particlos offerecesse mais probabilidades ele triumpho, 
porque dispmilia de numeroso exercito e soffrivel esquadra, estava se~or ele quasi 
todo o territorio ela monarchia, e tinha já como auxiliares os gabinetes ele gran
des potencias europêas, o outro, dominando só n'uma pequena ilha muito afas
tada da metropole, e falta ele recmsos para occorrer á manutenção elos seus ha
bitantes, sujeitM estes a estreito bloqueio, mostr~a ainda ha poucos mezes tenaz 
resistencia, e conseguíra pelo seu denodo tomar a offensiva e pôr fóra de combate 
as forças inimig·as, facto que produziu notavel impressão nos centl:os politícos na
cionaes e estrangeiros, servindo sem duvida de pretexto para o governo britau
nico adiar o reconhecimento de D . Miguel. 

As circumstancias pecuniarias eram summamente críticas; os cofres publicos 
estavam exhaustos, as despezas cresciam ele maneira extraordinaria, e para fa
zer-lhes face tiveram os contendores de contrahir emprestimos sob pesados en-;_ 
cargos, visto como os banqueiros temiam arriscar ·- seus· ·fnndos·.-·em':opeí·~&;.õEts>fl-_' 
nq,nceiras n'um paiz revolucionado, embora exigisseJ?ir~~l!da:s)~i4~1\.tí!t$: ; ·.; ~.'< "~· 

A crise resolver-se-ía conforme os interesses .. elas· g·i·ancles ·naÇões; H espanha 
enviára já o seu representante para Lisboa, os g-ov:ern:6lf'!'<:fe-'-Irrghttei't111Éf'?..Atrstí;ía ' 
pareciam dispostos a seguir-lhe o exemplo ; mas havia r eluctancia ou incleeis~o ele 
outros, e por isso era necessario que ambos os partidos emjlregassem··'pela cliplo~ 
macia todos os meios ele obterem victoria. Qual d'elles . traba1hou 'com n:iai'(il' effi-· 
cacia o clemonstJ.:am varios documentos aqui expostos /' r .• · - -· .• 

Offi.cio 

(N. 0 244 rcscrrado) 

Em continuaçãó elo meu despacho n. 0 233 da serie reservada, que acompa
nhava a copia elo n .0 154 da mesma serie, que expedi ao conde da Ponte, sobre 
a concessã.o elo uma amnistia aos refngiados portuguezes, tenho a communicar a 
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v. ex.a algumas ponderações feitas sobre os officios do ministro de sua magestade 
catholica n'esta côrte, di.J_.igidos ao conde de Montealegre, e que têem sido commu-
nicados <tO g·overno de sua magestade. · 

A base da exigencia do governo britannico é a que mencionei a v . ex. a no do· 
cmnento que acompanhava o meu citaclq n . 0 233, de que o dito governo, exigindo 
uma amnistia a favor dos refugiados, reconhecia o direito e a justiça que el-rei 
tinha para fazer as excepções que julgasse opporttmas . 

Em officio posterior do dito. ministro de sua magestade catholica, ele 25 de 
novembro , referindo-se á ultima conferencia que tivera com lord Aberdeen, com
rmmica que este lhe dissera qtte se não cleviann excepttta?· da amnistia algumas das 
pessoas mais compromettidas, porque a .sua sit~1ação particular não lhes cleixará 
valor para se apresentarem em Portugal, e de feito :ficam exceptuaclas com gTancle 
homa do governo ele sua magestade fidelíssima ·e publico testemtmho cl'essas dis-
posições conciliadoras e clementes. . · 

Ainda que as disposições de el-rei, nosso senhor, sej am as mais clementes, 
sua magestade, conhecenclo na sua alta sabecloria quão importante é ao l.JCU real 
decoro o socego do reino, não poderia sem gravíssimo compromettimento da pu-
blica tranquillidade accecler a uma tal medida. · 

Alem elas poderosas rasões que expuz no meu citado despacho, occorriam ou
tras ele maior peso, que foram desenvolvidas em outras ela minha anterior corres
pondencia. 

Vejo, porém, em officio posterior cl'aquelle ministerio, datado ele 2 do cor
rente, que em a ultima conferencia que tivera com esse ministro dos negocios es
trangeiros, elle cxplicára novamente no sentido de se fazerem cxcepções, e mui 
especialmente na elo ex-marquez ele Palmella. 

Achando-se este importante negocio n'este estado, r ecebeu v . ex.a, por ex
presso, as convenientes instrucções sobre a resolução tomada por sua magestaele, 
enviada , com o meu despacho n . 0 233 citaclo, em que se incluía copia ela nota for-
mal que dirigi ao conde ele Montealegre. . 

Pelo officio elo ministro de sua magestacle catholica, datado de 10 do corrente, 
vej o que v . ex.a se abstivera ele fazer a communicação de cousa alguma a esse 
governo, poT julgar que, longe ele produzir o clesejFtclo cffeito', teria outro contrario 
nas presentes cil:cumstancias. 

Será mui conveniente que v . ex. a abra a cliscussão com lorcl Aberdeen, fallando 
no sentido marcado nas instrucções que lhe foTam enviadas ; v . ex. a obterá sem 
duvi.da explicações que poderão ser importantes para cortarem a alteração de pro
postas cl'esse governo e novas exigencias das outras côrtes alliaclas . 

V . ex. a deve fazer sentir áquelle ministro, que as potencias, exigindo esta me
dida a favor d'aquelles que, seg'Ulldo as opiniões cl'elles, segurram o partido de 
sua magestade o imperador do Brazil e ele sua filha a serenissima princeza do 
Grão Pará, reconhecem em el-reí o direito m'agesta,tico ele lhes per doar, e n'elles 
a condição ele vassallos de sua magestacle, e que ao mesmo tempo não ac1mittir o 
direito ele el-rei, ele ilnpor a respeito cl'aquelles seus vassallos as condições que 
j ulgar convenientes a seu real clec_oro e segmança elo r eino, implica.ria a maior c 
mais palpavel contradicção. 

Se elles são considerados pelas mesmas potencias como vassallos elo senhor 
D . Pedi·o, nào necessitam da amnistia de el-rei ele Portugal, e então apparecem 
na qualidade de estrangeiros, que têem hostilisaclo este paiz, fazenclo-lhe a guerra, 
e contra os· quaes existem outras medidas prescriptas nas l<;Jis elas nações . 

Outras circumstancias gravíssimas a ponderar são as que referi a v. ex. a no meu 
n . 0 224 reservaclissimo, e que apesar cl'ellas e das segm·anças que se têcm dado, 
tem continuado o mesmo estado contraclictorio em a negociação ele Portugal, c;ompli
cando-se cada vez mais á proporção que se inculcavam clifficulclacles aplanadas . 

Supponclo mesmo que o real decoro de sua magestade e as circumstancias 
' d'este reino permittissem effeituar-se uma concessão no sentido lato eni' que as 

côrtes alliadas exigem, poderia sua magestacle ter a certeza que ella appm:ecel'ia 
ao mesmo tempo que esse governo effeituasse o seu reconhecimento? Os proce
dentes da negociação e o que ainda na conferencia que v . ex . a mencionou no seu 
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officio n. 0 120 ele 18 de novembro ultimo,- elo que havia passado com lorcl Aber
deen, mostram que não se podia con1 certeza esperar tal. 

V . ex." não clissimula dizendo n'aqnelle officio: «Pro cm·<?i trazer aquelle mi
nistro ' a declatrar se esta proposta o compromettia a r econhecer el-rei, immecliata
mente á sua annuencia á amnistia, sem comtudo a exigú:. Não se avançou nunca 
até este p0nto >). 

Se pois aquelle múlistro na mesma occasião em que repetiu a v. ex. a os de
sejos que a Inglaterra tinha el e· conduir o r econhecimento, e que a negociação 
estava em toela a Emopa em uma crise, e o que parecia favoravelnão chegou 
ao po~to de .se comprometter por ultimal-a, acce clendo el-r ei á exigencia , como 
podena sua magestade agom consielerar que se ultimaria depois do novo incidente 
que a côrte de A ustria buscou ]_!lam a entorpecer? 

Os termos de que lord Abercleen se serviu na ultima conferencia que v. ex." 
-teve com este ministro, que refere no seu n. 0 127 de 16 elo corrente, parecem indi
car que .a negociação nada adiantaria na sua conclusão definitiva, não est ando em 
h?'rmonia com o que havia declarado a v. ex. a em termos positivos na conferen
Cia ele 16 ele noverribro, é ele que trata o meu d·espacho n. 0 240. 

Então tinha aquelle ministro declarado q•ue não havia nada mais ct espe?'a?· 
d? B1·azil1 e n 'esta indica a v. ex. a que no caso ele se estab elecer praso aos refu
giados para se submetterem, a Inglaterra pe?·gzmtm·ia ao •irnpentdo?· do B1·azil o 
qtte p1·etendia fa ze?'1 se qttel·ia faze?· a gt?e?'?'ct po1· stta filha1 etc. 

Esta ultima declaração deixa ver claramente que nada adiantaria a n egociação 
d e Portugal na Em·opa, e n o seu desej ado ultt1ncd'lt?n com esta annuencia, elo 
mesmo modo que não se concluiu nos termos elo que deixei referido no meu des
pacho r eservado n . 0 224, elo qual v . ·ex. a deverá ·servir-se constantemente nas 
occasiões opportunas, pelo peso obrigatorio das declarações feitas por esse governo 
ao gabinete de Madrid. ' 

8 eria pois do . maior perigo para á socego elo reino, do rraior comprometti
mento para o clecoro de el-rei, o fazer tal concessão sem que previamente as 
potencias dessem a Portugal um acto ele gurantia, para ella ser concedida, obri- · 
gando-se por elle a fazerem cessar por parte elos r efugiados todos os procedimen
tos hostis, todas as ca-balas que estão praticando, e que tantas vezes têem obrigado 
o governo a tornar medidas vigorosas para sua seg·uran ça, que são invertidas na 
Europa como arbitr'arias e crueis. 

Não elevem os governos ela Emopa desconhecer que a sua exigencia, clictada 
como a pretendem dictar a França e á Russia, aléÍu de humilha11te , está inteira
mente fpra elos princípios ela sua proclamada n eutralidade n 'esta quest'ão de Por
tugal. E o mesmo que exigir todas as garantias e concessões para um partido 
opposto á maioria ela nação por'tugneza, e l'l.egar á mesma nação a segurança que 
lhe é devida pda lei múversal. 

· _A o.pinião que actualmente se produz, de que marcanclo-s.e um praso para os 
dissidentes se submetterem e reconhecerem el-rei nosso senhor, fincl0 o qual fi
carão fóra · elo indulto, offerece, alem ele muitos inconvenientes )Jem obvios, os 
seguintes ele maior importancia: · 

Suppondo que o indulto que se pretende fosse concebido n'aquelle sentido, os 
dissidentes que occupam a i lha T erceira, e que a morosidade ela negociação t em 
reforçado e anim.aào, se não se submettessem, como se 11ão submetteriam emquanto 
concebessem esperanças ele r evolncionm! as outras ilhas, ou ele soccorros •e r efor
ços prestados pelo Brazil, «iJUal poderia ser então a posição eló governo de sua 
magestacle ? . , 

Acaso o governo britannieo se obriga a submettel-os e a intervi!!:? E bem claro 
que não h avia tal probabilidade. Seria pois n'este caso inquestionavel que el-rei, 
nosso senhor, se veria obrigado a fazel-os submetter pela força, enviando expo
clições q.ué restituíssem a ilha á sua obediencia. 

Que teria, pois, n'esta situação adiantado a negociação com esta annuencia, e 
C(U.a~ seria o resultado ela perda ele tanto te.mpo? Uma complicação maior elos n e
goClos ele Portugal, um perig-o .mais extremo, que se eleve antever, nãq só pelos 
esforços que os r evolucionarias fazem em França pa.ra clerrtLbar o actual müús-
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terio, cuja quéda não só ameaçana a Europa tocla, senclo composto depois por 
outro inteiramente · democratico e anti-britannico, mas tauibem pela lucta exis
tente entre v partido republicano do Brazil e sua magestade o imperador. 

V. ex . a deve ponderar nos t ermos mais positivos a lord Aberdeen, se o mi
nisterio realista de sua magestade Carlos X pretende fazer d' esta concessão uma 
condição para o reconhecimento, intervindo tão profundamente nos negocies inter
nos de Portugal, e como inculcando que se póde fazer mercê a outra nação inde
pendente ele uma corôa como r ecompensa de uma annuencia, qual será. a posição 
em que se collocará a França n'este negocio, se aquelle ministerio for substituído 
por outro, como pretende o partido liberal? 

Poderia formar uma scisão entre algumas das potencias, com gravíssimo pe
rigo do r epouso da península, e t alvez ela Etüopa, e a Gran-Breta1lha ver-se-ía 
então na posição que lord Abercleen declarou a v. ex. a, não poder a Ing·laterra 
consenti?· que potencias est?·angei?·as inter·venharrn nos nqsso,s negocias ú1ternos. 

Portanto, sua magestade, por todas estas considerações, não pócle prescindir 
ele exigir , l)ara podeT verificar os seus reaes e clementes desejos, e condescender 
com os ele sua magestacle britamuca e elos seus alliados, um acto de garantia, pelo 
qual esse goveTno se obrigue a fazer cessar da parte dos refugiados e dos r ebel
des ela ilha T erceira todos os procedimentos hostis e todas as cabalas que estão 
tramando contra o socego do reino e de seus domínios . Sua magestade tem, pois, 
concedido o indulto que o sen real clecoro e actual situação do reino permittia. 

Este indulto, concebiclo nos termos da minha nota ele ·26 de novembro ao conde 
de lVIontealegre, comprehende uma massa immensa ele inter essados, uma só classe 
se formou sem que se fizessem excepções menos coher entes com os principies de 
justiça e da conveniencia do reino . A classe exceptuacla comprehende menos Íll

dividuos do que comprehenderam as amnistias dadas por suas magestades catholica 
e siciliana, como ponderei no níeu despacho instTuctivo n. 0 233. 

V. ex. a, meditando no que r efiro n'este de ·pacho e no espü·ito cl' elle e dos 
outros, a que o mesmo se remette, tratará de fÇL:zer uso das suas dout1·inas, na 
conformidade da soberana vontade ele el-rei, nosso senhor, nas confer encias que 
tiver ' com lorcl Abercleen e sustentando-as, ou dar-lhe traclucçl'to. 

D eus guarde a v. e:x.a. Paço de Quelnz, 2 de janeiro de 1830. = Visconde ele 
Santm·em . = lll. mo e ex. mo sr . visconde de As seca. 

O:flicio 

ru.mo e ex.mo sr .- E ste officio serve para responder especialmente ao de v. ex. a, 
n . 0 34. Remetio a v. ex. a uma porção de arti:lheria, polvora e ouh·os obj ectos re
quisitados por v. cx .a, e estou tratando ele ver se por algum navio ele Livm·pool 
se podem mandar mais alguns elos referidos obj ectos, achando-se encommendados 
os que necessitam de mais algum tempo pa1:a se apromptarem. Lisonjeio-me ele 
merecer a v. ex. a o conceito .de que não tem sido por inercia da minha parte ou 
por indi:fferença culpavel que têem deixado de ir ha mais tempo todas as requi
sições , assim coino as remess~s de dinheiro regulares que eu tanto desejava ter 
podido fazer, e que tão vantajosas seriam aos interesses ela fazénda, poupando 
uma par_te do enorme prejuízo que resulta elos saqueo; a cambios desvantajosos 
que v. ex.a tem sido obrigado a faze~· sobre mim. Fiado, pois, em que v. ex> me 
faz justiça, e em que tenho os meus collegas por testemunhas e companheiros nos 
esforços que tenho empregado para que se não inutiHse a brilhante defeza da Ter
ceira, não ~ntrarei agora na explicação ci~·cumstanciacla elos obstaculos que até ao 
presente se oppozeram ao pleno clesen~olv1mento dos nossos desejos. Bastará dizer 
que á partida de sua ,:nagestacle a ramha n?s ficaram sómente ;C 25:000 esterli
nas para fazer face, nao só ás clespezas ela 1lha, mas ao sustento dos emigrados, 
custeamento elas expedições que saíram de França, Belgica, etc., qu e cl' essas 
;C 25:000 esterlinas cleixámos ele r eceber :C 5:000 esterlinas, e que nenlnim ouh·o 
auxilio temos recebido elo Brazil, nem o podemos espexar senão depois ele sua ma-
gestade chegar ao Rio de Janeiro. -

Olhando agora para ·a despeza, basta obsm:var que as letras sacadas por v. ex. a 
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sobr e mim desde o pl'incipio ele agosto anelam por f, 32:000 esterlinas, que a cles
peza com os seiscentos homens que embarcaram na França e na Belgica monta a 
f, 5:000 esterlinas, e que os empregados e a gente toda que temos na Em·opa, posto 
que seja considerada em grau secunclaTio comparativamente aos defensores ela T er
ceira, comtudo se não pócle deixar morrer á fome, e hão ele ser gastos n'estes 
quatro mezes mais a~ f, 10:000 esterlinas . 

Eis-ahi tem v. ex.a só n 'estas tres aclclicões f, 47:000 esterlinas; ás quaes tem 
sido necessario fazer face com f, 20:000 ~sterlinas; e bem póde v . ex. a julgar 
quantos trabalhos e desgostos tenho so:ffriclo para poder sobre o meu e1·eclito pes
soal levantar uma somma t ão consicleravel, e evitar a ruina da nossa causa, que 
indispensavelmente se seguiria ela falta de pagamento das letras de v. ex. a O que 
tenho exposto é sufficiente para demonstrar a v . ex. a que, se as suas requisi
ções não têem sido immediatamente satisfeitas todas·, e se as remessas ele dinheiro 
não têem sido sempre regulares, n.ão me é mais impt~-tavel a mim uma tal falta, 
do .que~ o poderia ser a v. ex. a mesmo, e que temos todos cumprido as nossas 
obngaçoes quanclo p0mos em pratica todos os meios que estão ao nosso alcance, 
não podendo sobre nós recair a responsabilidade elas fal tas que nem tms nem ou
tros podemos remediar. 

Este estado ele cousas, porém, não se pócle j~t agora· prolongar por muito tempo, 
pois . que a chegada ela rainha, minha senhora, ao Brazil, sendo ella mesma a por
t adora ela noticia elo glorioso successo elo dia 11 ele agosto, e senclo acompanhacl·a 
pelo marquez ele Barbacena, cujo m·eclito se acha iclenti:ficaclo com o successo ela 
n<?ssa causa, eleve promover necessariamente uma crise decisiva, e obrigar sua 
magestade o imperador elo Brazil, ou a declarar a guerra em seu proprio nome, 
ou a fornecer (o que é mais provavel) a um governo installaclo na ilha T erceira 
os meios pecuniarios e forças marítimas para clebellar a usurpação, ou :finalmente 
a declarar (o que Deus não permitta) a impossibilidade em que está de acloptar 
qualquer elos dois primeiros particlos, o que equivaleria a unia abclicação virtual 
dos direitos de sua augusta filha ao throno ele Portugal. Não passarão talvez 
quinze dias sem que este problema se r esolva, e deixo a v . ex.a o julgar se por- . 
~entura sendo tudo quanto acabo 'de lhe expor a pura ver dade, pócle haver mo
tivo flmdaclo de queixa, porque ao tempo ela paTticla da rainha eu não comnmni-. 
casse a v. ex. a os fundamentos elas minhas esperanças ou dos meus r eceios sobre 
um futuro coberto ele um véu tão impenetravel para mim como para v. ex . a, e ~o
bretuclo conhecendo eu que clepois .da victoria que v. ex. a alcançou, não podia 
haver receio algum ele um ataque serio contra aÍ:lha até á primavera proxima, 
comtanto que lhe não faltassem, como effec'tivamente não têem faltado, recursos 
pecuniarios, ainda que obtidos á custa ele grandes e penosos sacri:ficios me.us. 

O empenho que tenho ele não deixar ·a v. ex.a motivo algtrm ele duv1cla me 
·Obriga a dizer-lhe que toda a pessoa iniciada nas clifficulclacles que se encontram 
para fazer transacções pecuniarias quando faltam capitaes e o cr edito é liniitaclo, 
poderá comprehender que eu consegui achar meios para fazer face ás letras sa
cadas por v. ex. a, resacancl'o sobre o Rio ele Janeiro e valendo-me ele outros· re
~ursos, mas qüe me houvera sido absolutamente impossível levantar uma quantia 
Igual á metade ela importancia elas letras tle v. ex." para lh'a remetter em mune· 
rai'io. ' 

F~nalmente, tudo quanto tenho explicado .demonstrará até á evidencia que, na 
occas1ão em que por ordem ele sua magestacle imperial, e com tanto pezar nosso, 
embarcou a senhora D . Maria li para o Rio, não havia outro arbítrio a seguir senão 
0 ·~ermanecer aqui para me empregar inteiramente, como tenho feito, em pr?G\urar 
mews para sustentar a v. ex. a at é .que venham respostas elo Brazil, e r eforçar as 
suas tropas com tudo quanto havia ele refugiados capazes de pegar em armas . Se 
em logar cl'isso eu tivesse ido encerrar-me na ilha sem dinheiro e sem embarca-
~ ' . 

çoes, estariam a esta hora mais que esgotados os. tenues recursos que nos cleixa-
dam,. e a nossa causa em muito peior situação elo que está, SE\ vierem as provi
.enmas que elevemos esperar elo augusto pae ela senhora D. Maria li. 

Agora com esta exposição ficará v. ex." tão bem informado como en estou ela 
nossa verdadeira situação, e estou cérto que não só reconhecerá a plena confiança 
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que ha no chefe que sustenta e conserva em tranquillidade com J?lUita hom·a sua 
e vantagem ela patria esse precioso baluarte da monarchia port11gueza, mas ,que 
tambem v. 6X.a se persuadirá que seria injusto fazer-me cargo ele não haver até 
agora entrado com v . ex.a, sem uma urgente necessidade, em todas estas expli
cações. 

Concluirei dizendo a v. ex. a que, s~gtmdo as noticias ele Portugal, reina entre 
os soldaelos um espírito de descontentamento nascido em grande ·pai·te ela irrcgu
lariclacle elos pagamentos, e que a penuria a que se acha reduzido o eraxio não 
permittirá que se emprehenclam tão cedo novas expecliçêies. Dizem que a rainha 
mãe está gravemente enferma. · 

De'us guarcle a v. ex. a Londres, 3 ele janeiro de 1830. - Ill.mo e ex. mo sr. conde 
ele Villa Flor.= lJ!Im·quez de Palmella. 

Officio circular 

lll. 1110 e ex. 1110 sr."-Apresso-me a participar a v. ex. a que hoje se receben aqtú 
. a fausta noticia ela chegada ela nossa augusta soberana ao Rio ele Janeiro, com 
quarenta e seis dias ele viagem, durante a qual tanto sua magestacle fielelissima 
como sua magestacle a imperatriz não soffreram nenhum inc·ommoclo nas suas pre
ciosas ~::aneles. O imperador foi encontrar as fragatas fóra da barra, e escreve pes
soa que assistiu á primeira entrevista, que tamanho foi o seu prazer ao abraçar 
a rainha, que perdeu quasi os sentidos . Sua magestade a imperatriz foi recebida, 
como era de esperar, por seu augusto esposo com o maior carinho e alvoroço, e 
com immenso enthusiasmo pelos habitantes da capital. 

A rainha foi recebida como tal, e comprimentada no primeiro dia pelos brazi
leirus, estando entre o imperador e ·a imperatriz; recebeu · os comprimentos do 
corpo cliplomatico· em sala separada, e cercada só mente dos seus Cl'eados portu · 
guezes . Foi elestinada uma casa para resiclencia de sua magestade fidelíssima; 
mas não se querendo a imperatriz separar da sua querida filha e companheira de 
viagem, resolveu o imperador que continuasse a viver junto á imperatriz quanto 
fosse possível , conservando, porém, a sua casa separada, para n' ella recc ber o corpo 
cliplomatico e os · seus subelitos, e q_uaesquer estrangeiros que elevam ser-lhe apre
sentados. 

Pelo. que acabo ele narrar bem se deixa colligir que sua magestade o impera
elor continúa firmissimo na resolução ele sustentar, como pede a sua honra e a sua 
conscienc~a, a causa ela senhora D . Mal'ia II, ·ao que posso acrescentar que a vi
ctoria. ela Terceira, cuja noticia tão opportunamente foi levada por sua magestacle 
fidelissima em pessoa, tem excitado no Brazil sentimentos muito mais fa-voraveis 
elo que existiam até agora "ácerca da nossa causa, e n'isto concordam unanime-
mente todas as pessoas q-qe escrevem de lá. . 

Tendo o paquete saído sómente nove dias depois da chegada ela esquaili·a, e 
havendo-se esses mesmos dias empregado pela maior parte, como não podia dei
xar de acontecer, em festejos e regosijos, ;não trouxe lúncla as ultimas ~·esoluções 
ele sua magestacle imperial a nosso respeito, para a conclucção elas quaes se ficava 
preparanelo uma corveta brazileira, que devia sair clentro ele poucos dias. 

Deus guarcle a v. ex. a Lonch·es, 4 ele janeiro de 1830.-IU.mo e ex. mo sr. Luiz 
Antonio de Abreu e Lima:.= Ma?·qu.ez de Palmella. 

Officio 

(N. 0 17~ l'OSCI'I'ado) 

Ill. 100 e ex.mo sr.-Pelo despacho em cifra recebi 01·clem para o emprestimo. 
Já até hoje tenho dado passos para elle se effeitua~·· Fallei a Rothschilcl, mas no 
caso de elle o não. fazer com vantagem propol-o-he1 a outros . Nós não temos pre
cisão de nos lançarmos como a Hespanha nos braços de um banqueiro para nos 
dar a lei; devemos f::tzer o emprestimo. áquelle que mais vantagens nos :fizer. Logo 

1 lclentico, assim como os ele 16 e 26 ele fevereiro, aos mais chefes das legações pol·
tuguezas. 
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que eu tenha colhido algum resultado expedirei nm correio a v. ex.a, por isto não 
ser: objecto ele confiar ao correio ele Hespanha nem de Londres . 

Em c0nsequencia da desordem dos obreiros do arsenal, os liberaes têem inven
tado que nó~ nã? ~emos .meios para fazer face ás despezas: log:o que elles vejam 
um emprestimo feito ficarão aterrados: 

Deus guard~ a v. ex . a París, 4 de janeiro ele 1830. - In.mo e ex. mo sr. visconele 
de Santarem.= Conde dct Ponte. · 

Officio 

rn.mo sr.- Recebi os ·seus officios ele 25 e 29 elo mez passaclo, e vejo C0m 
muita satisfação toclos os passos que v. s.a tem dado, tanto junto a esse ministerio, 
como para refutar os artigos que por nosso respeito atacavam a sua política, sendo 
essencialissimo, como y. s.• mui bem pondera, o conservarmos a melhor intelli
gencia c?m o príncipe de Polignac, a quem v. s .a não cessará de expressar a mi
nha gratidão todas . as vezes que isso venha a proposito . Tranquillo sobre a sorte 
dos nossos compatnotas que o governo francez soccorre, necessito que v. s. a mande 
formalisar uma exacta relação de todos os que participam el'aquelles subsídios, e . 
que m'a remetta logo que seja praticavel. 

Muito me sensibilisou a noticia que v. s. a me deu elo fallecimento elo tenente 
coronel Pi"aça, em quem a rainha, minha senhora, perdeu um bravo e leal defen
sor ele seus direitos; queira v . s.a fazer-me o obsequio ele expressar á viuva o 
quanto sinto seus não merecidos infortunios, que muito desejo esteja ao meu a.l
cance minorar !. • 

Deus guarde a v. s.a Londres, 5 ele janeiro ele 1830.- Til.mo sr. Nuno Bar
bosa ele Figueireclo.=l"Y/cmzttez ele Palmella. 

O:ffi.cio 

In.mo sr,__:_Recebi com particular satisfação o officio reservado, que :v. s.a me 
dirigiu em· 2 C).e dezembro (20 ele novembro) passado, pelo qual me communica .. 
o .resumo ~o despacho official dirigido pelo gabinete britannico ao ele sua mages
tacle o imperador ela Russia, ácerca do estranho reconhecimento que el-rei de Hes-

. panha acaba de fazer da usurpa.;ão praticada pelo senhor infante D . Miguel. Na 
nobre resposta de sua magestade imperial se encontram novas provas da gran.deza 
de alma e ·magnai;J.imiclade, que tanto caracterisam este invicto soberano e seu il
lustrado governo . Os clamores ele tantas victimas' illustres da mais acrisolada fi
de~idacle não podiam deixar ele encontrar apoio e sympathia em seu gener~so 
v.eito; e v. s .a, proccuando pelos meios poss~veis fazer chel?~l' :o sobera~o conhe
Cimento d' este monarcha quaes são os sentimentos ele gratldao que ammam os 
emigrados portuguezes, procurará igualmente .fazer-lhe constar, que todos os mar
tyres ela legitimidade olli.am para sua magestade imperial como um protector, que 
fará soar a sua . voz poderosa em todos os gabinetes onde haja ele se ventflar a 
questão portugneza, fazendo que por seu generoso influxo a causa da honra e da 
lealqacle consiga triumphar. 

E de espemr que em seguimento elas lisonjerras noticias .. u.ltimamente recebidas 
do Rio, outras de maior monta se recebam, que ponham termo aos males que 
assolam o infeliz Portugal, sem que dê receio a precipitada e fu:n,esta medida, que 
o mal aconselhado governo ela Hespanha adoptou a 'despeito ele sua propria seg:u
rança, elos princípios ela legitimidade e da lei ele successão elos thronos, que vu
tualmente acaba. de ser atacada com tal reconhecimento. 

Em algum encontro que v. s.a tiver com o conde ele Nesselrocle, o felicitará 
.da mi'nha }ntrte com os comprimentos proprios da estação, fazendo-o sabedor elos 
meus particulares ·sentimentos ele estima e respeito, e cl~sejos ele viver na f;l~a 
lembranca · 

. Deu; guarde a v. s.a Londres, 5 de janeiro de 1830.- In.mo sr. José Mauri-
CIO Correia . =lJ!lct?.'qt~ez ele Palrnella. -

1 Por officio de 15 do mesmo mez, ·orden:ou o marquez de Palmella que se dessem á viuva 
f 20 esterlinas. 
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* 
Em 7 de janeiro falleceu no palacio de Queluz a imperatriz-rainha D. Car

lota J oaquina, victima de hydropisia universal, com signaes evidentes e symptomas 
proprios de um hyclrothorax, segundo declara o boletim elos meclicos ela real ca
mara, publicado na Gazeta ele Lisboa. 

O funeral da viuva de D. João VI effeituou-se domingo 10. Depois da missa 
solemne e officios, a que assistiu o patriarcha D. Fr. Patrício da Silva, as com
munidades religiosas fizeram a encommendação do cadaver, e foram collocar-se no 
transito orclenado, assim como as corporações parochiaes, seguindo o prestito para 
a igreja de S. Pedro de Penaferrirn, onde devia clepositar-se o ataúde. 

No largo ele Queluz estava um parque ele artilheria com seis bôcas de fogo 
para as salvas; desde aquelle sitio até Ponte Pedrinha formavam alas tres briga
elas compostas elos regimentos ele infanteria n. os 7, 16 e 1, caçadores ela Bejra 
Alta e milícias da côrte, que desfilaram á passagem elo feretro ; seis esquadrões 
ele cavallaria n. 05 1, 4 e 7, precedidos ela força elos artilheiros, reuniram-se ao cor
·tejo funebre; proximo do templo ele Penaferrim postára-se em linha um batalhão 
do regimento n. 0 13, que deu as descargas ela ordenança. 

As disposições testamentarias ela filha dos reis catholicos, feitas ou assignaclas 
no proprio dia elo obito, não contêem interesse político, mas visto que por vezes 
serviram para analyse ele documentos similhantes, e correm impressas com erros 
e laClmas, aqui .as reproduzimos fielmente. · 

Tes-tamen-to 

Em nome ela Santíssima 'l'rindade, Padre, Filho e Espírito Santo, tres pessoas 
clistinctas e um só Deus verdadeiro, em quem felizmente creio e n'esta fé espero 
salvar-me. 

Eu, D. Carlota Joaquina ele Bourbon, imperatriz do Brazil e rainha de Portu
gal e elos Algarves, estando doente gravemente n'este palacio de Queluz, mas em 
meu perfeito juizo e entendimento, que Deus Nosso Senhor foi servido dar-me, 
ordenei este meu testamento e dispor por elle de todos os meus bens e cousas da 
minha propriedade, quanto mais convenha ao serviço de Deus e salvação ela mi
nha alma, da maneira seguinte : 

P~·imeiramente encolllillendo a minha alma a Deus Todo Poderoso, que a creou 
e remiu com o seu preciosíssimo sangue, por cujos merecimentos confio e espero 
me perdoe minhas culpas e peccados, a fim de poder ir gosar a bemaventurança 
eterna. E para este effeito imploro e tomo por minha advogada e intercessora a 
gloriosa sempre Virgem Maria Nossa Senhora e o mystel'io da sua pmissima e 
immaculacla Conceição, para que, como padroeira cl'este r eino, o seja tambem 
diante de sua divina magestade, juntamente com o anjo ela minha guardp., e todos 
os santos e santas da côrte celestial e minha devoção. Como fiel catholica, que 
tenho a venttua e desejo de o ser, creio tudo q11-anto crê e ensina a Santa lVIadre 
Igreja catholica romana, e n'esta firme fé tenho vivido e espero viver e morrer. 

Por bem da minha alma e socego de minha consciencia julgo necessario fazer 
aqui a declaração das diviclas a qJie estou obrigada a Sl':J.tisfa;l'er na f6rma abaixo 
declarada. 

A Antonio Gomes, da cidade de Lisboa, ourives de prata e oiro, pelas obras 
que lhe mandei fazer, a quantia elo que constar de um recibo e obrigação ele di
viela por mim assignada.-Á condessa de Cavalle:iJ:os, por seus legítimos herclei
ros, se pagará uma · clivida contrahi~la com o sogro ela. dita condessa, que impor
tará em 30:000 cruzados, pouco ma1s ou menos; e mms 1 :Oooaoao réis em metal 
procedidos de um toucador de louça, cnja quantia eleve constar nos rocs que estão 
na mão ele José de :Moraes Correia.-A Ignacio Rufino d•3 Almeida 3:0ooaooo e 
tantos mil réis, segundo constar dos respectivos roes.; e a sua sogra tambem a 
quantia que constar elos roes que estão em seu poder.-A Francisco José da 
Costa, meu creaclo particular, de encommenclas e cousas que lhe tenho mandaclo 
comprar, o que elos roes qne apresentar se verificar.- Sou mais devedora no Rio 
ele Janeiro, a pessoas cujos nomes me não lembram, das quantias que hão de 
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constar das declarações que :fizer o meu creadq particular Luiz ]\{achado Soares, 
p0rque ~a quantia e pessoas elle . é sabedor. - A conclessa de Cavalleiros~ ou seils 
herdeiros, uma quantia que constará ele um rol que está em poder do paclr.e Ma
nuel ela Silva, c1..1ja quantia procede ele umas pedras que comprou á dita concless~ 
para minha :filha D . Anna de Jesus Maria, ela qua:l está paga a maior parte.- A 
Firmina Tencle~ra, ele fazendas que lhe tenho comprado o que constar elos seus 
roes .-A D . Joaquina Pedra uma elas proprietarias elo Engenho ela Pedra, a quem 
co_rnprei a parte que ll1e tocava, uma quantia, de ct~ja pócle dar testemunho e cer
teza o padre Francisco, actnal prior ela Ig1<eja Nova, Francisco Amaro ele Sousa 
Galhardo e Luiz Machado, ambos meus Cl"eados particulares. 

Tenho em poder das minhas creadas algumas cle~pezas feitas por minha ordem 
e orelinarias, e desejo sejam satisfeitas á vista dos roes que mostrarem. 

Para arnortisar estas dividas aqui mencionadas, quem e determino que sejam 
:pag:as por conta elo dote que · se me deve pelo contrato elo meu casamento, com 
o~ J.uros competentes; assim como determino que pelo mesmo dote se paguem as 
d1v1elas que. apparecerem legalisaelas e por mirp. contr"ahiclas . 

Determmo que por um p·aelrão a mim pertencente, que está em pocler ele Igna
ci0 Rqfino ele A1meida, com1)raelor ela casa real, ct~o padrão rende annua,lmente 
3:000~000 réis, seja este renclimento applicaclo para a sustentação elos tres reco
lhimentos ele clonzellas estabelecidos em Fornos ele Ledra, um com o titulo de 
Nossa Senhora elo Loreto, outro no logar ele Mofreita, ambos no bispado de Bra
gança, e o terceiro em Lisboa, defronte elo Jarelim Botanico1 para se estabelecer 
na minha real quinta elos Quaclrios, termo ela villa ele Cintra, de cuja quint~ faço 
doação ás don,ellas que ao presente se acham na casa ele educação defronte elo 
Jardim Bota,nico, isto é, áquellas que em congregação e fórrna de recolhimento 
clausurado quizerem ir habitar o da referida quinta elos Quaclrios; e juntamenie, 
para conservação do dito recolhimento, lhe faço livre c1oação elas terras e fazen
das q1.1e possuo vizinhas á mesma quinta, alem elas terras que com ella comprei. 
E recommenclo a meu milito amado e prezado filho el-:rei D . Miguel continue na 
protecção elos sobreclitos tres recolhimentos, manclanclo-lhes dar a mesma mezada 

·mensal que eu lhes costumava dar. Por esta e sino la que deixo aos tres recolhi-
~entos se mandará dizer em cada um cl'elles, em todos os clias santos do _a~no, 
~n perpetuwn, uma missa pela minha alma. E depois de pagas as minhas d1v1clas 
á _ conta elo meu dote, corno fica clito, e tirada a terça parte, deixo o restante elo 
dlto dote e seus juros para se repartir pelos meus Cl"eactos e Cl"eaelas que me têem 
servido á proporção dos seus fóros . / · · 

Ordeno que ela terça parte do dito dote, e seus juros, se 4ê ele esmola ~ mi
lhão aos conventos ele Lisboa e elo reino, tanto religiosos como religiosas que v1vem 
~m pobreza e observancia elos seus estatutos·; e que ela mesma terça parte e seus 
JUros se digam mil e duzentas missas pela minha alma e penitencias mal ou não 
c~mpriclas; e pela alma ele meus paes duzentas missas ; pela ele meu marido cem 
missas; e por todas as minhas obrigações duzentas . 

Deixo que, em louvor elo Patrocínio ele Nossa Senho1:a, se digam dez missas, 
e vinte á Senhora ela Luz e da Guia; dez á Senhora elas Necessidades; vinte á 
Senhora elo Carmo ; dez á Senhora do Rosario· vinte á Senhora· elas Dores; trinta 
á J?Urissima Conceição ela Virgem Maria Nossa' Senhora; trinta a S. José, S . Joa
qmm e Santa Anna; quarenta ao anjo ela minha guarda e aos archanjos S. Mi
g:riel, S. Gabriel e S . Raphael; trinta ao glorioso S. Carlos, e vinte e cinco ás 
cu:J.Co chagas ele Nosso Senhor Jesus Christo, ele e~mola cada uma ele todas estas 
IDlssas ele 200 réis.- Deixo a quip.ta elo Campo· Grande ao recolhimento qne se ha 
ele estabe_lecer na quinta .elos Quaclrios . - Deixo a minha quinta ela Outr~ B?'ncla 
ao ~·ecolh1mento ele lVIofreita, pois que uma e outra eomprei com este clesi?mo.
Delx:o o meu palacio elo Ramalhão, com todos ,os moveis que dentro d elle se . 
ac~am, ele qualquer genero ou qualidade que sejam, juntamente com as suas duas 
qumtas, terras e mais fazendas que lhe pertencem, ao meu muito aJ:?aclo e pre
zado filho el-rei D . Mig·uel a quem tambem deixo os senhorios elas v1llas de An-

N s ) o 

çao e · Lourenço elo Bairro · e outrosim lhe deixo a caixa ele marroqmm encar-
nado, que tem dentro garga~tilha ele diamantes e br:incos ela mesma qualidade, 
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com o seu retrato, e lhe recommenclo e encarrego ~ repartição elas minhas joias 
pelas pessoas clesignadas nos papeis que a acompmiliam.-Deixo ás minhas aça
fatas D . Joaquina Athanasia, D . Auta Carolina de Mello e D . Maria Leon0r da 
Silveira, a cada uma quatro acções da companhia dos vinhos do Alto Douro.
Ás minhas retretas Feliciana crhereza, Rosa Maria de Carrvalho, Balbina Jacinta, 
D . Domingas de Jesus, Ursula Barbara, Anna da Natividade, lzabel Maria e Ma
ria Izabel Occóner, a cada uma tres acções da mesma companhia.-Aos meus 
creaclos particulares e ajudantes ela camara do meu quarto, a cada um duas acções 
da mesma companhia, entrando n'este numero José Francisco Annmes.-Aos re
posteiros e varredores do mesmo quarto, uma acção a cada um.-Aos moços das 
caixas, a cada um 1ooaooo réis.- Aos ela estribeira, 250aooo réis a cada um.
Aos cocheiros, 2ooaooo réis a cada um.-Aos trintanarios, 150aooo réis a cada 
um.- Aos moços elas cavallariças e elas orclens, a cacla um 100aooo réis.- Â mi
nha cr·eada preta Henrique ta; a Marianna, filha do capitão Passos ; a J oanna, filha 
de Gorgorinho; a Marianna, neta ela Arsenia, porteira; a Maria Carlota, fi lha do 
capitão Passos; a Joanna, neta ele Joanna Evangelista, porteira; a D. Gertrudes, 
CI'eacla ele D . Domingas; e a Anna Maria dos Prazeres, CI'eada de lavor, a cada 
uma uma acção ela sobredita companhia>-Deixo 1 :OOoaooo réis para se repartir 
pelas pessoas pobres que residem n'este paço de Queluz e no da Ajuda, ~ão en
trando n'este numero as m·eaclas ele servir que entr am e saem.-Determino que 
João ele Sousa, m·eado do Ramalhão, entre tambem no numero de varreclores, para 
receber uma acção da companhia como elles. 

Nomeio para meu testamenteiro ao meu muito amado e prezado filho el-rei 
D . Miguel, ele quem esp<:>ro h~ja ele cumprir as clisposições cl'este meu testamento 
com aquella exactidão e integridade propl:'ia do caracter em tudo virtuoso e con
stante no desempenho do amor e respeito com que sempre se tem portado para 
commigo e para com todos os negocias que por qualquer fórma me dizem respeito. 

E acrescentando as disposições d'este testamento, determino outrosim que se · 
clê ao padre Francisco Affonso PaTra quatro acções .ela referida companhia dos 
vinhos do Alto Douro, ·e tres acções da mesma companhia ao padre Sebastião J osé 
Martins , em attenção elo bom serviço que no seu ministerio sagrado têem feito á 
Igreja e á minha pessoa e família. 

E por esta fórma hei por findo e acabado este meu testamento e declaração 
ela minha ultima vontacle, o qual vae escripto por Xavier Antonio Rosado e Arau
jo, o:fficial maior da secretaria dos negocias ela minha cas_a e estado, e subscripto 
pelo conselheiro José Ribeiro Saraiva, secretario e chanceller da mesma casa e 
estado, com appro':'ação ele meu muito amado e prezado filho el-rei D. Miguel I, 
e por mim assignado n'este real palacio de Queluz, aos 7 dias elo mez de janeiro 
do anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Clu·isto ele 1830.=José Ribeiro 
Saraiva o subscrevi.=IMPEH.ATRIZ E RAINHA. 

O partido absolutista perdeu muito com a morte d'aquella senhora, que tinha 
grancle prepqnder~ncia política; mas os cliplomatas continuaram activaillente na 
sua missão. E extensíssima a respectiva correspondencia, da qual transcreveremos 
só a mais importante ou ainda pouco conhecida. 

Carta 

Londres, 8 de janeiro de 1830.-Senhor: -Trouxe-nos o paquete tão desejado 
a fausta noticia ela chegada da nossa augusta soberana e de sua magestade a im
peratriz a essa côrte, sem que no decurso da viagem so:ffressem incommodo algum 
nas suas preciosas saudes. Permitta vossa magestade imperial que por tão grato 
motivo tenhamos a honra de lhe beijar respeitosamente a mão em demonstração 
da muita parte que tomamos na satisfação e jubilo que vossa magestade imperial 
experimentott como esposo e como pae . 

O mesmo paquete nos trouxe cartas elo conde de Sabugal e do marquez de 
Barbacena, ctljo conteúdo enche os nossos corações de esperanças, confirmando a 
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a incerteza actual, instigando assim o partido anti-portuguez a r edobrar suas in
trigas e a perseverar em sua rebeldia. lYias o conele de Bernstorff .pareceu-me 
fatigado do andamento das cousas e, por isso, pouco pro1Jenso a dar seguimento 
a seus bons officios. Isto, comtudo, não me desacoroçoa, se bem que me clifficulte 
a tentativa de que fiz menção no ultimo período do meu officio n . 0 379, e para 
que eu havia já dado alguns passos . Em todo o caso, se por certas considerações 
politicas est~ governo julgou, desde o principio, que lhe importava de abster-se 
de qualquer decisão no nosso negocio emquanto a Inglaterra e a Austria se não 
houvessem decidido, honra lhe faz o modo por que primeiro entre os elemais elle 
encarou a nos·sa questão, e o muito que tem contribuído para dissipar as duvidas 
dos outros, e inspirar-lhes seu sincero desejo de dar socego a Portugal. Sirva-se 
v. ex. a de beijar humildemente em meu nome a augusta mão de sua magestade. 

Deus guarde a v. ex.a Berlim, 8 ele j aneiro ele 1830.-lll.rno e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. = Conde de 09·iola. 

Officio 

(N.~ 45) 

lli.mo e ex.mo sr.-No dia 31 ele dezembro do anno lJassado elirigi a v. ex .n 
os officios n. os 42, 43 e 44, remettençlo-os ao embaixador ele Hespanha, como cos
tumo no fim dos mezes, mas sabendo que os ultimas officios, que recebi de v. ex. a, 
vieram por um correio napolitano, e não pelo hespanhol costmnado, receio que 
se demorem aquelles, como se demoram os ele v. ex.a, ás vezes, em lVIaclrid; c 
conseguintemente julgo ele meu dever annunciar isto mesmo a v. ex." hoje. 

Já a:ccusei a v. ex.n a recepção dos officios da serie reservada até n. 0 35 in
clusive, e dos da ostensiva até ó tambem inclttsive

1 
respondendo aos seus principaes 

artigos ; portanto limitar-me-hei a copiar o paragrapho mais importante elo officio 
n. 0 42. Tendo o papa (desde o momento em que lhe constou o passo adiantado do 
nuncio) des~jado apressar o reconhecimento de sua magestacle fidelissima, escre
ve1.l immediatamente d'aqui para París e Vienna n'este sentido, e de uma e outra 
parte se pediu ao papa que de modo nenhum adiantasse o r econhecimento pela 
sua parte, mas nem uma, nem outra côrte desapprovou o passo dado pelo nuncio. 

Consegtúntemente tornou a instar-se com os outros dois, pintanclo as circumstan
cias em que se achava, que urg·iam que se pozesse em pratica estes justos desejos. 

Vieram de uma e outra parte r espostas negativas, e por parte de Austria se 
soube o correio passado que estes dois governos, tmidos com o de Inglaterra, tinham 
julgado conveniente intimar ao imperador do Brazil a necessidade de reconhecer 
seu augusto irmão, por isso que não tinha os meios de fazer uma guerra para sus
tentar os pretendidos direitos da pri.nceza brazileira a senhora D. lYiaria da Gloria. 

A segunda proposição cl'estes governos ao mesmo im;peraclor é de mandar esta 
princeza para esposa de sua magesti'-de fidelíssima, ou altás ficar o mesmo augusto 

·senhor livre para poder escolher uma princeza qualquer para este fim. 
Soube-se que com e:ffeito partiu j á um agente secreto por parte do governo in

glez com esta commissão, e entretanto tambem se soube que separadamente se 
mandou outro aos ministros da Austria e França no Brazil e por parte elas duas 
respectivas côrtes para fazerem ao imperaclor a mesma intimação. 

Apesar, comtndo, cl'esta liga declarou o gabinete inglez que negada a resposta 
não se sujeitaria a obrar absolutamente e conforme aos outros mais. Não sendo 
o mais que se continha nos ditos officios de maior importancia, não o participo 
·de novo agora, pot· isso que chegarão .algtms dias depois, sem que. isso so:ffra o 
real serviço, segundo me parece. ' . 

Tenho julgado conveniente nas cü·cumstancias actli.aes de conservar Camillo 
Luiz de Rossi no exercício das fnncções cons1.uares, ·sem que isso o prive de exer
cer as elo caracter de que novamente se acha investido, por isso que emquanto 
sua santidade não reconhece solemnemente esta embaixada, convem que não per
camos a conservação cl'esta auctoriclacle, que nunca tem deixado de ser reconhe
cida como tal por este governo, apesar ele qualquer reclamação . O conde elo Fun
chal continúa a estar fóra ele Roma, e creio que não se atreve a. voltar . Aqui 
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tem corrido que o imperador elo Brazil assentirá aos contínuos esforços elo gabi
nete inglez, e reconhecerá sua magestacle :ficlelissima o senhor D . Miguel L 

Deus guarde a v. ex.a Roma, 9 de janeiro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem.=Mcurq~Gez de Lam·adio, D. Antonio . 

Carta 

In.mo e ex.mo sr.- O paquete que saíu cl'essa côrte no clia 26 ele outubro, e 
nos trouxe a fausta noticia ela chegada ele suas magestacles :ficlelissima e imperial, 
com uma breve e prospera viagem, não me trouxe officio ele v. ex.a, mas sim 
uma carta particular, cujo agraclavel conteúdo communiquei aos meus collegas, e 
á qual tambem hoje respondo separadamente . Ag·ora esperâmos anciosamente pela 
corveta que se annuncia como devendo ser portadora elas ordens decisivas ele súa 
magestacle o imperador; e Deus permitta que ella não tarde, pois ingenuamente 
confesso a v. ex. a que se acham já mais que esgotados todos os recursos ele que 
podíamos lançar mão, e que até mesmo nos temos visto na cruel necessiclacle ele 
deixar sem pagamento as letras sacadas ultimamente pelo conde ele Villa Flor, 
de onde se seguiria a impossibilidade para elle continuar a sustentar a guarnição 
ela ilha Terceira, se por um lance afortunado, e com o qual se não podia contar, 
não tivessemos com;eguiclo persuadir um capitalista inglez a pagai-as com a pro
messa de o embolsar logo que recebamos os auxilias que sua magestade o impe-

. rador houver por bem fornecer-nos. 
Bem póde v. ex. a imaginar em taes circumstancias quaes sejam as privações 

que soffrem os emigrados e indivíduos elo corpo cliplomatico, a quem ha muitos 
mezes não podemos pagar nem subsídios, nem ordenados : e v. ex.a não deixará 
por certo ele levar ao conhecimento ele sua magestacle imperial esta triste exposi
ção, acrescentando que, não obstante tamanhos soffrimentos, não tem sido abalada 
a constancia, nem a fidelidade de nenhum elos portuguezes votados á causa da 
sua soberana legitima. Verclacle seja, porém, que n'estes ultimos tempos um pe
queno numero ele intrigantes, movi(los por um espírito ele malignidade· e de inve
ja, tem procurado todos os meios ele semear a .sizania entre nós, publicando suc
cessivaJIDente folhetos escandalosos e cheios de diffamações e ele calumnias diri
gidas especialmente contra mim. Estqu mui certo que algum cl'estes escriptos 
terão chegado ou chegarão agora a esse paiz, e rogo a v . ex.a que, se por acaso 
os mencionados libellos forem vistos por sua magestacle o imperador, lhe assegure 
v. ex.a em meu nome que, cles1Jl·ezando eu asinjuria.s e os libellistas que fazem 
uso el'ellas, me comprometto a clestrt1ir completamente todas as accusações diri
gidas contra o meu credito, não obstante estar persuadido de que ellas se refutam 
a si mesmas pelas contradicções e absurdos que encerram. Nada mais direi hoj e 
sobre este objecto desagradavel, reservando-me para entrar em mais explicações, 
se preciso for em outra occasião, e só acrescentarei que deve considerar-se este 
episodio ela nossa historia como uma conspiração dirigida tmicamente contra mim 
e não contra a causa ela senhora D . Maria II. ~ 

Tivemos hoje noticias de Lisboa, de 26 de dezembro, e o que n'ellas vejo ele 
mais notavel é o concordarem todas as cartas na asserção de que se acha grave
mente doente (segundo se diz ele uma hydropisia ele peito) sua magestacle a im
peratriz rainha. A falta ele dinh~iro no m·ario torna-se cada dia mais sensível, e 
os navios que bloqueavam a ilha Terceira tinham pela maior parte voltado para 
o Tejo com pouca apparencia ele se poderem tão cedo tornar a apromptar. 

Pelo que cliz respeito á ilha Terceira, julgo que o melhor modo declara v . ex:. a 

~ma i.cléa exacta do que ele lá sabemos, será o enviar-lhe, como faço, copia elo ul
timo offi.cio que recebi elo conde de Vi !la Flor; advertindo que se deve clar um 
desconto ás queixas ele falta de confiança que v. ex." encontrará no dito officio, 
as ~uaes nascem ela posição crítica em que se acha o dito conde, poclenclo v. ex .a 
f~c1lmeute pensar que se eu não tenho sido mais explicito com elle sobre as pro

. ;'1clencias que esperâmos elo Brazil, é porque na realidade não tenho ti elo para 
Isso o~ dados necessarios. Acrescentarei que depois ele recebido esse officio já se . 
expedm para a ilha Terceim um consieleravel reforço de tropas, e que está a saír 
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wn navio com mna parte das munições e petrechos que de h'L têem sido ·requisi
tados. 

As disposições dos gabinetes da Europa a respeito da nossa causa continuam 
a ser pouco favo!·aveis , e só me parece que poderão variar se tivermos algum vis
lumbre de fortuna, que deverá ·depender sobretudo ela attitucle que sua magestacle 
o imperador do Brazil asswnir e dos meios que empr egar. Coniiemos na Divina 
Providencia, que não abandonará uma tão justa causa, e na magnanimidade do so
berano, j tmto ao qual v . ex.a tem a hom·a de se achar. 

Queira v. ex. a, não só em meu nome, mas tambem no dos meus collegas e 
de todo s os bmpregados d'esta secretaria, beijar· a mão á nossa augusta e querida 
ra:in.P.a, fazendo-lhe constar os sentimentos de j ubilo e de consolação com que todos 
os seus leaes subditos receberam a noticia da sua feliz chegada á côrte do impe
rador seu. pae. 

D eu& guarde a v . ex. a Londres, 9 de janeiro de 1830.- Dr.mo e ex.mo sr. conde 
de Sabugal.= Ma?·quez de Palmellct. 

Offi.cio 

ru.mo e ex.mo sr.- Com o maior jubilo me apresso a participar a fausta noti
cia da chegada da rainha minha senhora e de sua magestade a imperatriz elo 
Brazil ao Rio de Janeiro no dia 16 de novembro, no melhor estado de saucle. A 
recepção de suas magestades foi a mais terna por parte do imperador, e a mais . 
brilhante pela do publico. 

Sua magesta.de :fidelíssima está tratada e considerada por seu augusto pae como 
rainha reinante de Portugal, e n'estc simples facto está dito tudo, pois n'elle en
contrâmos a garantia ele que o imperador não abandona a nossa sagrada causa. 
O melhor inodo que t enho de t1,·ansmittir a v. ex.a exactamente as noticias que 
recebi do Rio, e ele habilitai-o para formar o seu conceito sobre as providencias 
que em breve nos devem de lá chegar, é o transmittir o incluso transwnpto da 
carta particular que r ecebi do marquez de Barbacena, e auctoriso a v . ex. a para 
fazer o uso que julgar conveniente ele uma parte do seu contetí.do. É muito pro
vavel que brevemente ch egará a corveta que se nos annuncia como portadora elas 
ordens decisivas ele. sua magestade impe1•ial, e que nos tirará ela penosa expecta
tiva em que ha quatro mezes e meio nos achâmos. Entretanto este grato annun
cio tem causado grande satisfação entre os portuguczes e Teanimado as suas es
peranças . 

Deus guarde v. ex.a Londres, 11 ele j aneiro ele 1830.- Ill.mo e ex. mo sr. conde 
de Villa Fior.= Mw·quez de Palrnella. 

Copia a que se refer o officio anterio1· 

Rio ele Janeiro, 21 de outubro ele 1829 .-ru.mo c ex.mo sr.- Aqui chegámos 
a 16 do conente, havendo sua13 magestadcs gosado da melhor saude em toda a 
viagem. O imperador meu amo foi encontrar as fragatas fóra ela bana, e tamanho 
foi o seu prazer .abraçando a rainha, que perdeu quasi os sentidos . A imperatriz, 
que estava mui tímida ~ sem atrever-se a dizer palavra, tomou coragem ao ver 
aquelle transporte de term.ua paterna, e ajudou-me a prestar algum soccOlTO ao 
imperador. D esde aquclle momento cu vi os noivos tão occupados um do outro, 
como se fossem namorados ele muitos annos, e o r eciproco enthusiasmo tem su- · 
bido a tal ponto, que n'este momento eu considero aquelles dois entes como os 
mais felizes do mundo . 

O enthusiasmo elos habitantes ela capital igualmente se lia manifestado da ma
neira a mais lisonj eira em favor ela imperatriz , e creio que será geral em todo o 
imperio. Todos se persuadem que novus ?'e?•ttrn incipit ardo~ e queira Deus que 
assim seja. .. . . . . . . 

A rainha f01 recebida como tal, e no pnmeu·o clta recebeu os cornpnmentos 
elos brazileiros, estando entre o imperador e a imperatriz . Os do corpo diplomatico 
r ecebeu-os em sala separada, e acompanhada elos srs . Sabugal, Mascar enhas c 
D. Leonor. 

O imperador destinou uma casa para a residencia da rainha, mas a imperatriz 
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não se quer separar da sua querida filha e companheira de viagem. Querendo o 
imperador conciliar as differentes vontades e opiniões, resolveu que a rainha con
tinuasse a viver junto á imperatriz, quanto fosse possível, conservando, porém, a 
sua casa separada, na qual receberá, sempre que for mister, o corpo diplomatico, 
os seus subditos e quaesquer estrangeiros que pretendam ou devam ser-lhe apre
sentados, sendo em todos estes actos acompanhada unicamente ele seus creados 
portuguezes . Por este lado ficou tudo 'bem arranjado, e creio que o será a todos 
os respeitos, mas não posso ainela por este paquete communicar a v. ex. a a reso-

· lução ele sua magestacle de uma maneira o:fficial, porquanto só tres vezes me fal
lou e muito á pressa. O tempo presentemente é todo pouco para abraçar a filha 
e admirar a noiva. Assim mesmo poderia responder a v . ex." se eu quizesse ad
mittir correspondencia particular em negocio tão grave, que, segundo minha opi
mao, eleve ser o:fficial e pelo intermeelio elos ministros. Em taes cixcumstancias é 
preciso esperar algtms dias, e pela corveta Ma1·ict da Glo?'Ía) que larga no mez 
seguinte, darei conta ele mim. Ou muito me engano, ou tudo será a favor, senão 
tanto quanto v. ex .a deseja, ao menos tanto quanto cabe em nossas forças . A vi
ctori~ ela 'rerceira envergonhou a certas pessoas, e todos hoje parecem ou fingem 
estar dispostos a favor ela rainha. O imperador continúa firmissimo nos verdadei
ros princípios ele honra e sã consciencia. O secretario particular é ta.mbem a fa
vor elos portuguezes . 

Eis quanto posso dizer sobre os negocias ela minha. Quanto a mim, que tanto 
·preciso ele descanso, e queria já retirar-me, sou obrigado a sustentar o posto, 
como amigo. fiel para defender os ausentes. As calumnias e perfidias tecidas con
tra mim caíram por terra ainda antes da minha chegada, mas resta-me fazer caír 
as que se urdiram contra v . ex. a, Itabayana e Rezende. Espero no b0m juizo do 
:imperaclo·r, e na veracidade elos factos, que tudo conseguirei logo que haja algum . 
socego de espírito para eu ser ouvido. Por ora tudo são festas e mais festas. Com
munique v . ex.a isto mesmo aos seus ex.mos collegas, apresente os meus respei
tosos comprimentos á ex.ma sr.a marqueza, minha senhora, e disponha da minha 

. vontade e obecliencia. . . · 
Sou com a maior consideração e respeito.- De v . ex.a, ami€,'0 muito obriga

clo.--IU.mo e ex.1110 ~r . marquez de Palmella.= .Lld'a1·qzwz de Barbacena . 
P. S. a 26 .-Amanhã será o 1n·i:p:teiro dia ele conferencia sobre os negocias 

de Portugal. O conselho ele estado só conhece o que consta elas gazetas, sem ha
ver lido um só dos meus officios ou notas! 

Todos a quem hei fallado são ele accorclo em seccorrer Portugal, mas estes 
todos são brazileiros . 

Officio 

(Confidencial) 

In. mo e ex. mo sr. - Recebi o o':fficio n. 0 158, em cifra; elevo dizer a v. ex. a 
n'este objecto, que passó a fazer as maiores diligencias para se effeituaJ.· tudo; 
~ntretanto, para bem elo serviço de sua magestacle, ~ouvem que lios não limitemos 
as propostas de uma só casa de commercio : a concorrencia no mercado traz o ge
nero ao mais baixo preço. 
· Em sulll;llla, ouvirei n'este importante ass11mpto mais ele que uma pessoa, es
colherei a que me parecer melhor, e de tunas poucas ele opiniõe·s; mandarei as 
lWopostas a v. ex. a por um correio que expedirei só para este fim, pois é negocio 
que se deve tratar com brevidade e segredo, e por isso não se pócle confiar ao 
correio geral nem ás delongas ela corresponelencia por Londres. 

Deus guarde a v. ex. a París, 11 ele janeiro ele 1830.- In.mo e ex.mo sr. visconde 
ele Santarem.= Conde da Ponte. ~ 

Oflicio 

Ill.mo e ex .1110 sr.- Recebi os officios' ele v. ex.a ele 20 ele dezembro, 1 e 4 elo 
corrente, e principiarei por informar a v . ex. a ele que espero remetter-lhe hoje 
t~ma letra ou credito ele ;t 1:200 esterlinas, das quaes tirará v. ex.a a importa.n
Cla ela mezacla do seu ordenado, e applicará elo remanescente tanto quanto seja 
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necessario para pagar um mez de subsídios aos emigrados que percebem pela fo
lha do derosito da Belgica; a falta da remessa elas listas nominaes dos indivíduos 
que embarcaram, dos que recusaram fazel-o, bem como elos que :ficaram, me im
possibilita ele saber com exacticlão a quantia necessaria para o pagamento acima 
ordenado, mas persuaclo-me que chegará para aqueDas applicações o que remetto, 
e a não ser assim rogo a v . ex. a ·que mande dizer logo quanto mais é preciso para 
eu lhe enviar. 

Concordo com a proposta que v. ex,a me faz no officio de 20 de dezembro, e 
auctoriso-o para abonar ao general Azereclo a pequena clespeza extraorclinaria que 
lhe causou a sua ida e estada em Ostende para assistir ao acruartelamento elos 
e~igraclos vindos de França, e clepois ao embarque elos que foram para a Ter
ceua. 

Cumpre-me agradecer a v . ex. a as communicações que me faz pelos seus dois 
ultimos officios, e m1.úto folgo com o bom acolhimento que encontrou em sua ma
gestad.e el-rei elos Paizes Baixos, a quem certamente muito elevemos n'esta occa
sião pela decisão favoravel que se dignou dar ás justíssimas reclamações ele v. ex. a, 
apesar ele todas as intrigas e ela maligna in:B.uencia com que noss?s inimigos que
riam transtornar os effeitos ela generosa benevolencia e philanthropia d'esse sobe
rano . A outra communicação é em tudo conforme com a que se fez ao gabinete 
russo, e ele que o nosso encarregado de negocios em S. Petersburgo pôde obter 
conhecimento. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 12 clejanciro ele 1830.-Ill.mo e .ex.mo sr. Luiz 
Antonio ele Abreu e Lima. = 1Vfa?·q·uez ele Palmella. 

O:ffi.cio 

(Couutlcncial) 

ru.mo e ex.mo sr.-A categoria ele mr . Thuret, o desinteresse com que fez o 
nosso emprestimo, a sua opinião ele realista, o credito que tem e o quanto nos 
póde ser util agora e para o futuro, sendo elle ele mais a mais inclinado a hon
ras, parece-me merecer que sua ·magestade lhe mande a commenda honoraria da 
ordem de Cbristo ;, igualmente peço para mr. Villette o habito ela mesma ordem. 

Deus gua.rcle a v. ex. a París, em 16 ele janeiro de 1830.-Ill. moe ex. mo sr. visconde 
de Santarem.= Conde da Ponte. 

O:tficio 

(N. 0 1 7 3 rcscnado) 

lll.mo e ex .mo sr.-Em observancia do clespacho em cifra, que me ordenava 
houvesse de propor um emprestimo de 4 . 000:000~000 réis, passei logo a fallar a 
Rothschilcl, o qual esperava um irmão de Londres, e me disse trataríamos este 
negocio quando este chegasse a P aris. Com effeito, no dia ela sua chegada, passei 
a sua casa, e propuz-lhe o negocio do emprestimo. Foi a sua resposta, que a opera
ção que tinham proposto era de pagar ao corpo cliplomatico, sacando depois sobre 
õ erario de Lisboa, operação em que ganhavam, não avançando . 

Quanto, pois, ao emprestimo, não lhes convinha, visto que tinham entrado no 
emprestimo nosso do anuo de 1817 , · e que não obstante estar elle a cargo elo Bra
zil, pelo tratado da inclependencia, comtudo elles tinham emprestado a Portug·al, 
e portanto não podiam agora emprestar-lhe de novo; aconselhavam, portanto, que 
esperassemos, pois não acharíamos agora emprestimo emquanto as causas se não 
arranjassem. Eis-aqui tem v. ex.a o que são judeus_ 

N'est::ts circumstancias, passei a fazer as. maiores diligencias, por todos os mo
dos e fallei a differentes banqueiros; muitos se prestavam, mas ele um modo que 
nos' não convinha, aproveitando-se elas circumstancias, e pedindo um preço exor
bitante - outros sao intrigantes que, tendo sabido fallar-se a Rotbschüd, o qual trata 
os neg~cios em publico, e, portanto, logo se sabem, vinham offerecer-se a fazel-o 
sem terem vintem . 

A necessidade que cu vejo tem o nosso paiz de um emprestimo, e a recom
menc1ação ele v. ex.a, ele tratai-o com activiclaclc, ri1e pozeram em circumstancias 
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apertadas, e quasi desesperava de o não .obter. Lembmnclo-me, porém, que à opinifio . 
por cá por fóra faz tudo, e os partidos são tão caprichosos que sacrificarão tudo 
.para levar ávante a sua causa, dirigi-me a pessoas que poclessem indicar-me um 
banqueiro cuja opinião realista o decidisse a entrar n'esta negociação, e que por
tanto o fariE~~ com mais vantagem para nós; ao mesmo tempo era preciso que fossé 
da primei•ra ordem7 visto não se dever fazer este negocio senão com quem tivesse 
garantias sufficientes . 

Mr. Villette, individuo mui entencleclor em finanças, .e que se acha aqui encar
regado _ele muitas operações cl'esta ordem, foi quem primeiro me inculcou o unico 
banqumro que, por sua riqueza e opinião, entraria n'esta negociação. Passando 
pois a propor-lh'a, deu-me em resposta que com muito gvsto ouviriam a minha pro
posição, tanto mais que cl'este moela contribuiriam para a consoliclacão ela causa 
ele el-rei D. Miguel. ~ . 

Passei logo a casa ele IDl; . Thuret & c. a, que é o banqueiro ein questão, e pro
pondo-lhe o negocio, respondeu-me que a sua casa, a mais rica ele Paris depois 
de Rothschilcl e Laffitte, não gostava ele se encarregar em geral de todos os nego
cios, mas que a sua opinião relativamente aos negocias ele Portugal era tal, que 
elle ia com todas as suas forças entrar n'este negocio, quanto mais que, alem da 
sua opinião7 Portugal tinha por si o credito publico, tendo sempre pago bem; que 
era verdade nã.o estar el-rei reconheciclo 7 e isso fazia uma falta grande, mas elle, 
senclo pela nossa causa, olhava o governo como soliclo7 e, portanto, não tinha dti-
vicla ele entrar comnosco em negociaçf\o . . 

Não me fiai1clo eu só em mim n 'esta materia, consultei pessoas sobre ella en
tencliclas, todas me certificaram que unicamente mr. Thuret era capaz ele entrar 
n'este negocio ag·ora com Portugal, e principalmente ele faz~r pro1Josições tão van
tajosas, que entretanto bem viam elle o fazia mais por partido que por especu
lação . 

Em consequencia cl'isto terminámos o negocio, enviando a v . ex.a, para subi
rem á presença ele el-rei, dois projectos ele emprestimo, para sua magestacle es
co!her o qRe qnizer : em um o emprestimo é pago em tantos annos, .em outro é 
fmto como os ultimas ele Napoles, Russia e Anstria; isto é uma renda perpetua, 
de mo elo que o governo . paga por anno só mente o juro, e o .capital tem apenas 
uma amortisação muito pequena. As outras condições são as mesmas em ambos. 

V. ex.a observará o desinteresse elo banqueiro, recebendo unicamente 5 por 
cento, quando outros nem a 10 o queriam. Não contente eu, porém, ainda com to · 
elas as condições que me f<:tz ia, favoraveis para nós', resolvi-me ainda a propor
lhe uma, unica até aqui feita em emprestimo a,lgnm, e que passo a explicar: 

Quando UI+J. banqueiro. toma um emprestimo, recebe-o a 50, 60 o.u 70, e tudo 
quanto as acções d'este emprestimo sobem depois na bourse é a favor elo ban-
9,Ueiro. O governo pois que trata, logo que dá o emprestimo, fica depois sem mais 
lllteresse algum n' elle, ele sorte que se as acções sobem, ganha com ellas o ban
queiro immensos milhões, como Aquado fez com a Hespanha7 e o governo que fez 
o emprestimo nada tem. Eu julguei, porém, não clever ser assim para nós, e exigi 
que o banqueiro se contentasse com os 5 por cento unicamente, e que ele tudo 
quamtto as acções subissem do valor mínimo por que se emittissem, tudo pertencesse 
a~ governo, e não ao banqueiro; esta proposição parece a,rclua, mas depois ele um 
d~a ele reflexão, decidiu mr. Thuret que, para demonstrar quanto entrava de opi
mão e nã~ ele interesse n'este negocio, consentir no que eu propunha, ele modo 
que, não só o governo receberá o d inheiro do emprestimo pelo .que o emittir, mas 
terá o ganho elo que subir depois, o que pócle ser, muito principalmente àepois 
do reconhecimento ele· el-rei. 

:Parece-me muit0 conveniente que s. ex. a o sr. ministro ela faze:acla ordene 
ao banqueiro, que nas primeiras emissões se não· emittam ma.is de 2 ou 3 mi- . 
lhões de francos, por isso que,· clevenclo ser as primeiras emitticlas por maior 
t~xa e preço, é conveniente negociar pouco; e depois ganhando o emprestimo cre
chto, o que' ele certo acontece visto estar á testa d'elle uma .casa ele tanto credito 
e riqueza, então, segnnclQ as quantias ele que o governo precisar, s·e irão emittinclo 
pouco a pouco, e neg0cianclo-se mais altas. D'este modo, dizem os banqueiros, 
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podem no fim ele dois annos subi.J: as acções tanto, que o governo venha a ganhar 
no emprestirpci total o que perde no juro agora ao principio. 

Parec0-me tambem . mais conveniente que, em logar dos banqueiros pedirem. 
de cá as hypothecas, o governo ficasse livre de dar as que julgasse convenieutes, 
e lhe fizesse mais conta: d 'este modo o sr. ministro da fazenda escolherá as que 
melhor lhe convierem. O banqueiro s1-~eitou- se a isto, dizendo tinha muito boa opi
nião do governo portuguez para duvidar que elle daria. as convenientes. 

A ultima proposição ele mr. Thuret me parece ele maior vantagem, e v~tm a 
ser, que sendo o cambio muito contra Portugal, nunca o sr. ministro lla fazenda 
saque letras sobre Par:ís, pois d 'este modo perderá o governo immenso : quaiJ.clo, 
pois, s. ex. a tiver precisão de 1 ou 2 milhões, mandando clizel-o com anteceden
cia, o banqueiro emitte na bott?'Se as acções necessarias , e logo que t em as 
sommas, as remette conforme julgar mais util a Portugal; a primeira somma, po
rém, que na volta cl'este correio for pedida pelo governo, julga mr. Thuret cleverá 
ser remettida por elle em dinheiro, o que lhe ·parece fará muite ·bem ao paiz e á 
causa ele sua magestacle , vendo-se entrar em Lisboa navios carregados ele clin~eiro, 
o que ha muito não acontece. 

A v. ex. a não pó de escapar o quanto isto póde ser util. 
Eis-aqui tem v. ex.a o modo por que pude executar ~~s ordens de sua mages

tade n 'este importante objecto, e lisonjeio-me que ninguem o faria n' estas circum-
stancias d'este modo. . 

D eus guarde a v. ex." París, 16 ele j aneiro de 1830.-ru.mo e ex.mo sr . . vis
conde de Santarem.= Conde da Ponte. 

Documentos anne xos 

1.• 

Ráponse aux ráflexions du gouvernament portuga ls sur l a proposition de mrs. Thuret & c• 

Il est vrai que mrs. Thuret & Qie ont proposé 1.m emprunt pour le compte 
ch1 gouvernement portugais par commission, et non à forf~Lit, parce qu'ils ont cru 
et croyent encare cette proposition la plus favorablc aux intérêts dn Portugal. 
C'est sur ces bases que lel.ll's amis, mrs . Hope & Qie à Amst.wda.m, ont autrefo1s 
fait les emprunts du Portugal et en clernier lieu encore pour la Russie . O'est snr 
ces bases encore que mrs. de Rothschild fi·eres traitent pour plusiems autres puis-
sances. 

Sur ce que la ma.isou ,..rh uret se rend Porgn.ue <lo I 'op inion publique lt. Pari s 
cn íixaut !e laux dcs obligations rembow·sable:S 

à 60 pom· cent et celui des rentes perpótnelles 50 potu· cent 

La maison '11huret & Qic n'a pas pu prétendi·e se rendre l'organe de la con
fiance publique d'une opération lorsqu'elle n'est encore qu'en proj et. 

Elle a fixé le taux de 50 à 60 pour cent comme base du calcul qu'elle sou
mettait; et pour :fixer le gouvernement approximativement sur l'importa.nce de la 
somme à émettre. _ 

Elle aurait ég·alement pu ét'ablir les mêmes calculs sur eles prix de 70 à 80 
pour cent; ces prix n'était qil'une simple clonnée ele fol'me . 1\hs. Thuret n'avaient 
pas la prétention de fixer une limite quelconque au crédit clu Portugal; sur ce 
point, ils am·aient. désiré mettre leur r esponsabilité à couvert, en demandant q~1.e 
le gouvernement portug~is nomât quelqu 'un pour surveiller et cliriger les v~ntes. 

Cette personne am·a1t naturellement été le juge dt1 créclit et de la demande 
eles fonds portugais et aurait pu régler l'émission en com;équence. Si l'empnmt 
se fait à forfait une pareille surveillance est inntile, mais cla.ns une pareille opé
ration l'acheteur se reserve tot~ours un bénéfice auquel · par une opération à 
commission mrs. Thuret & Qie espéraient faire participer le gouvernement por-
tugais. · 

Ce n'est clone pas dans une opération à commission qu'on peut se dire l'or
gane de l'opinion publique sm· le crédit présumé cl 'un pays, mais bien dans une 
off?·e d forfait. 

· C 'est alors que l'acheteur évalue dans sou csprit la valem· de la chose qu 'il 
acquiert et fixe le taux du crédit d'un pays . 
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Dans une a:lfaire à commiss.ion le gouvernement, au contraíre, est maitl·e ele fi
xer lui-même ce taux, en assignaut uu minimum au-elessous eluquel il interelit la 
vente. Le rôle clu commissionnaire n'est que passif; tons ses efforts tenelent à dé
passer la limite tracée et à faire jouir le g·ouveenement dont il est l'interméeliaire, 
ele tons les avantages que peuvent présenter les variations d Ll marché. 

Dans un emprunt à commission le gouvernerhent reste, clone, maí:tre de sa. 
chose. ll peut :fixer le minimum comme bon lui semble, il cloit seulement consul
tei: le ~anquieT sur le prix auquel il espere pouvoir realiser. Car si cléprime aborcl 
ou :fixa.Jt un taux trop élevé, on éloignerait les acheteurs et on courrait granel ris 
que ele faire manquer toute l '0pération. 

_Tout le n:ton~e sait c1u'un emprunt nouveau ne se vend jamais comme les 
anCiennes obhgatwns; le gouvernement portugais n'ignore pas plus que nous que 
les premiers emprunts français ont été contratés à 55 pour cent, ceux espaguols 
à 409, et que CetL~ mêmes foncls sont a1uourcl'hui doublés. 
· En somme donc, 1e gouvernement, au lieu de nuire à son créclit dans nn em
prunt à commission, au contraíre i l renel ce · même créelit par sou minimum et 
elonne par là au public plutôt une bonne idée ele sa soliclité qu'aútrement. 

Quant à l'idée de ce que le gouvernement portngais pomrait émettre luí., 
même ses obligations sur les elivers marchés ele l'Europe, elle est oiseuse, parce 
que lorsqu'il contractera sur un point centrale comme Paris, il est bi en certa>in 
que ses engagements se vencl.ront bientôt sur toute les priucipales places de• 
Fl'ance et cl.e l'Europe. 

Sur les conditioas a.uxquelles les bauquiers '.rhm·et & cc se proposont d'émettre l'emprw1t 

1 et· Commissiou cl.e vente à 5 pour ccnt sur le capital nominal eles obligations 
ou rentes venclues. . 

Elle ne présente pas le mérite cl.e la nouveauté, puisque cliverses maisous ele la 
H?llancl.e eu ont perçu aussi fortes et plns élévées même; à Amsterclam les com
m tssions sont toujours p1-ises sur le capital nominal. 

Uu eles associés cl.e la maison Hope & Cie nous a assurés que le gouvernemcnt 
portug·ais lui-même leur a accorcl.é cette commission. Pour prouver qu'e11e n'est 

\- pas exhorbitante, mrs. rrhuret & Cie auraient clésiré qtt'un délégué eltl. gouverne
meut portugais fut ici pour. examiner les commissions qn'ils serai.ent ohligés ele 
payer là clessus aux personues intermécliaires. · 

Quelques clétails: là cl.essus trouvent ici natnrell_slment leur place. 
. · L'observation qu'on fait sut la commission ele 5 pour cent et celle ele 10 pom· 
c~nt pour le payement eles intérêts et remboursement, nous trouve qu'on n'appré
Cle pas à Lisbonn~ les soins et peines qu'il fatlt donner à l 'émission cl'un empruut. 
Due fois cl'accord sur l'empruut il faut faire imprimer un prospectus daus lequel ou 
f~it valo.ir les avantages eles :finances cl.u Portugal, et les béné:fices que les capitn
hstes trouve~·ont à y placer leurs foncl.s. 

Ces prospectus sont ensuite clistribués dans ·Ies principales ·villes ele l'Europe . 
. La maison ele Paris cloit faire graver une planche pour le titre qu'ou fait im

pnmer; ce titre, que vous nommez Police~ mais qu'ici ou nomme obligatious, a 
d~s coupons cl.'arrérages pour les intérêts payables ele six mois eu six mois; ces 
coup?ns s,ont imprimés de maniere à po1woir les cl.étache1· el'e l'obligatiou, pour 
ensmte les présenter à Ia caísse du banquier et en toucher Ia valem·. 

Il est essentiel que cette obligation soit faite avec grande soin, cl.e mauierc à 
empêcher la contrefaçon ou la fraude; elle est munie à cet effet de timbres sus 
et cl.e plusieurs siguatmes entre autres ele celle du banqnier et cl.'un elélégué du 
gouvernemeut portugais . . 

Ces obligations ou annuités doiven.t être de 1,000 francs chaque, le capital avec 
cl.es coupons ele 25 francs chaque, payable ele six en six ~ois . . . . 

ll est utile qu'elles soient aussi petites pom que les petlts capitahstes,. qm sont 
les plus nombTeux, puissent y placer lem· argent, et pour que ceux qm ne veu-
lent pas risquer une forte somme puissent y prencl.re _part. . 

. _Le bauquier cl.e son côté employe les ageuts c1e cha:nge 01~ a"?-tres mtermé
cl.Iau·es pour la r éalisation eles annuités cl.ans toutes les ví.lles prmC1pales, comme 
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Am.sterd.am., Anvers, Londres, Francfort, etc., il a ses corresponelants qtú moyen
nant une c0m.mission se chargent du placement; ces mêmes correspondant sont 
encore obligés cl'employer à leur tour eles agents de change ou courtiers. L e ban
qnier est appelé à payer toutes ses charges sur la commission. Sou tact consiste 
à eonfier eles intérêts aussi délieats, dont le eréclit clu Portugal clépencl, à eles mai-
sons respectables qtú i_nspirent la_ confi.ance .. . 

II s'agit clone ele b1en les rétnbuer, ear sans cela elles n'y mettra1ent pas tout 
le zele et toute la probité que l' opération exige. . 

II r esulte donc ele tout ce qui précecle que les ·banquiers ele PaTis se trouve
ront trop hetU'eux de percevoir pom· lems risquE<s, pcines et soins 2 pour cent 
nets~ tons frais déduits de cette commission de 5 pour cent. 

Quant à l'un pour cent que la maison de Paris demande pom· le payement 
des intérêts et sur le montant cln remboursement annuel, supposé que ees cleux 
objets s'élevent à 2 millions ele francs par an. La eommission sera ele fi·anes 
20,000 par an ; pom· cette somme il fait établir un bureau tout exprés, eles em-. 
ployés qtú }Jrésentent une grande solvabilité, parce qu'ils doivent être personnelle
ment responsables des pertes qui pourraient résulter eles coupons ou des titres faux. 

C'est une eomptatibilité extrêmement minutieuse, ou le elésorclre pourrait oc
casionner les plus graves inconvénients , car il s'agit d'un emprunt ele 40 millions 
de fi·ancs eu capital nominal, nécessitant la creation de 40,000 obligations dont 
les intérêts seraient payables tons les sémestres. Ou aura clone à payer 80:000 
eoupons cl 'intérêts par an à clivers indiviclus à bureau ouvert, ee sera encore 
eette régularité et cette exactituele que contribueront au eréelit clu Portugal. 

Pretenclre qu'un pour cent pour tous frais quelconque sur le montant annuel 
de ees payements, qui se composent Cl.e sommes si minimes, est exhorbitant, prouve 
que la personne qui a été consultée par le ministre des finanees ignore entiere
ment les détails auxquels sont assujettis les emprunts des puissanees étrangerés, 
car sans cela elle n'aurait pas pu ·y objecter. 

Au surphts si le gouvernement tient à creur cl'établir sou créclit et ele venclre 
ses obligations le ]Jlus cher possible, il doit s'adresser aux maisons ele banque qui 
à juste titre jouissent cl'un premier cr édit, car les eapitalistes sont engagés à pla
cer lelll's fonds par la confiance qu'elles inspirent. 

D onxilnne et troisiüme conditiones 

L'observation au sujet ele la vente au-dessous du minimum par orclre du mi
nistre n 'était faite qtle comm.e prévisiou ele prudence eu cas ele besoin m·gent.. 

Lorsqu'un gouvernement clonne une affaire ·à commission, il faut qu'il ait con
fiance dans sou agent, et lorsqu'il a eles craintes comme eelles que développe le 
reste ele la note, il ne cloit pas avoir recours à un pareil intermécliaire sans y en
voyer quelqu'un ele sa confiance pour contrôler les opérations. 

Quatriême sm· un a.n d'iutérêt et amortissement à. restex· déposés entre les ma.ins du banquier 

n va sans dire que le banquier n 'a jamais pensé garder entre ses mains plus 
d'un an cl'intérêts et c1'am0l"tissement eles se~6ls foncls qu'il aura réalisée; une rete
nue ele plus forte somme serait sans objet et onéreuse au Portugal. 

Cn.lculs sur lcs intórêts payés par !e Portugal claus les dcux hypothCscs de l'emprwu 

Il est inutüe ele suivre le r éclactem clans les caleuls ele ees intér êts, ils clépen
clent du prix plus ou moins élevé auquell'emprunt se placerait, et la personne qui 
elirigerait les prix cl'émission ele l'emprunt avec la maison Thuret & Qi o aurait 
pris eu quei·que sorte les regres . 

Il est certain que tous les états qui empruntent et donc le crédit n'est pas .en
core bien établi payent ele gros intérêts, qu'ensuite, lorsque son créclit s'amé
liore, ils rachetent à plus haut prix et engagement. Tous les gouvernements qui 
empruntent sont clans cette position, mais jusqu'à présent peu s'en sont plaánts, 
car comme le crédit cl'un pays est ordinairement le thermometre ele sa prospé
rité, il doit clésirer payer cher le racbat ele ses engagements, bien qu'une tel état 
ele choses le rend le plus granel ennemi ele ses propres :f.inances, on n 'a qu'à voir la 
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prospérité et la richesse de l'Angleterre, de la France et eles Pays-Bas, qui rache
te~t leurs fonds à eles prix énormes, mais qui aussi lorsqu'ils éprouvent eles be
soms polll' lem·s dépcnses administratives journalihes, par ce crédit même obtien
nent les conclitions les plus favorables, tandis que les pays moins favorisés à cet 
égru:cl voient leurs charges recloubler en pareilles circonstances. 

Quant à ce qu'un gouvernement ne tire }JaS · d'intérêts eles fonds qu'il em
prunte, il nous semble au contraire qu'il en préleve lill· fort granel eu sortant ele 
l'e~barras ou il se trouve en assm·a.nt la marche reguliere de son service en ré
t~~hssant ~a confiance générale, source ele sa prospérité; ce sont eles calc_uls po-

- litrques qu.L ne rentrent pas directement dans les calculs positifs du financ1er. 

Sur le calcai de ce que l'en1prunt côutera au gou\·crnen1ent eu reis 

Comme le elit fort bien le réelactem ele la note, il est impossible ele savoir 
d'avance quel sera le change auquel le gouvernement sera. appelé à rembourser 
la· somme empruntée. 

Mais une réfl.ex.ion bien simple se présente à l'esprit, savoir que le change pour 
remettre de l'argent de Francc étant extrêmement favorable, puisque le Portu
!S'al recevera environ 630 réis pom· 3 francs, tanclis qu'il y a quelques années 
il n'en aurait reçu que 500. n gag·ne clone par cette circonstance plus de 20 pom· 
cent sur le change. · . 

Que d'un autre. côté lorsque le Portugal sera sorti de l'état d'embanas ou il 
se trouve, il est plus que }Jrobable, et nous osons dire même certain, que par la 
suite le change cloit revenir à son ancien taux, qu'en conséquence il rembour
sera avec 500 réis plus ou moins les 3 fi·ancs qui lui produiraient aujourd'hlú plus 
de 600. · · 

Du reste, comme le remboursement ne s'opérerait qu'à la suíte ele longs a.n
nées, de pareilles prévisions sont hors de calcul. 

Garantio 

Le gouvernement est clan,s. l'erreur sur ce poin~. Le banquier ne reçoit ele ti
tres qn'autant que le commissaire portugais les signe ; ce clernier peut en restrein
d7·e la rmnise clans ele justes limites et à fur et à mesure eles réalisa;tions : Nous 
el1sons plus, le banquier fera eles réa1isatiQns i~médiates et donnera ele Simples 
bonds échangeables contre eles titres dont la confection aussi bien que la signature 
demaueleront toujours quelques semaines; il sera alors clans le cas de remettre 
av~nt cl'avoir eles gages en mains, et s'il y a un riéque quelconque à com·ir, il 
sera plutôt de son côté. 

Le seul risque sera l'avance eles intérêts et de l 'amortissement, et le gouver
nement sera libre· de prendre ses précautions à cet égarcl. 

Nos placcmcnt• de l'cmprtmt et ses intér~ts 

Si un gouvernement ne trouve pas à réaliser un empnmt, c'est lill risque ele 
elescréclit sans eloute, mais que ce soit un empnmt à commission oi1 à forfait le 
résultat est le même quant au créelit futm·. Le seul avantage que le gouverne
ment ait avec le elernier mod0 d'emprunt, c'est qu'il est armé par ce moyen ele 
l~ ,somme voulue aux clépens clu contractant. Mais cela n'améliore pas son cré
dtt, cette circonstance elétoLu·ne au contraire tout autre capitaliste de se soumet
tr~ SlU' tel rangs, lorsque le malheur veut qu'un empnmt se fasse à perte il v.aut 
~1eux ponr le créclit clu o-ouvernement que ce soit hú qui sou:ffre, que le caplta
hste pour lequel c'est ass~z 1.m moyen de núne, tandis qu'un état peut facilement 
supporter un revers momentané. 

2.0 

.D'apres les ouvertm·es faites par S. E . mr. le ,comte ela Ponte au nom cl.e sa 
maJesté-tres-fiel~üe, les soussignés banqtúers proposent au gouvernement portuga1s ~le 
se charger ele l'émission de l'empnmt qu'il désire contracter sur la pl~ce ~e Pans. 

Deux mo eles se présentent pour opérer cet empnmt; .l'un,~ par o.bligations por
tant 5 }Jour cent cl'intérêt par an, remboursables par senes a la v01e .du sort clans 
llll nombre fixe cl'années, soit clans_ vingt aus, su~vant le plan 11° 1 m-annexé. 
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L 'autl·e, en créant eles rentes perpétn~lles pour lesquclles il Ütudrait ouvrir tm 
granel livre ou bicn émettre eles obligat10ns non r emboursables à epoche fixe, 
m~tis r::tehct[l,bles par un 31mortissement progressive, soit ele 2 pour cent par an 
sur le capital em})l'Ullté suivant le plan n° 2 ci-annexé. 

Ces eleux moeles sont laissés au choix dti gouvernement portugais, mai s 
clans le cas oi.1 l'un d E)s detlX fut adopté, il fauclrait les pieces officielles sui
vantes : 

1 o Que sa 1m~j esté td~s -fid(:ll'e autorisât S . E. le ministre eles finances par un 
elécret à aviseT aux moyens ele COntracter Ull empruut ele . .. millions de francs 
et à lui présenter les vaies et moyens ele elonner une gauantie su:ffisan~e pom· le 
payement eles inté.rêts et le r emboursement progressif eln capital. 

2° Qu'ensuite le même ministre fit sanctionner par le roi un second décret 
sti]_mlant que la maison Thtuet & Cio .est autorisée à émettre au nom du gou
vernement portugais un empnmt ele ... inillions ele ·francs pour sureté elu quel 
on assigne comme garantie tel ou tel revenu : 

Ces eleux clécr ets, ayant obtenu la sanction royale et étant envoyés par amplia
tion à Paris, la maison soussignée croit clevoir pxoposer au gouvernement portu
gais les conelitions sui vantes: 

1° Qu'elle se cbargera ele l 'émissiori ele l'empnmt à commission ele 5 pour cent 
sur le capital nominal. . 

2" Que S. E. le ministre eles finances fixera tm minimum pour la vente eles 
obligations ou eles r entes perp étuelles, en fixant ce minimum, par exemple, à 
60 pour cent sur les obligations rembom·sables po11r séries, 50 pour cent sur les 
rentes perpétuelles. 

3° L es minimtms ci-elessus, n'étant portés que pom· orelre ele S. E. le mi · 
nistre eles finances, pomra r égler en temps opportun· les limites auxquelles il elé
sir er a fair e vendre pouT compte ele son gouvernement, et si telle circonsta;nce 
se présente, oú il serait utile de hâter la vente et l)our conséquent ele baisser la 
liniite fixée, mrs. Thuret & Cio s'entenGI.ront à cet ég;ard avec le ministre de Por
tLlgal r ésidant ~~ Paris, qui r ecevra les instructions n écessaires ele son gouverne
ment. Dtl r este l 'intention ele · cette ma.ison est ele tracter de clm·c à mait1·e avec 
l e gouvernement portugais et elle entretient el'espoir ele le faire jotúr de la hausse 
progressive et probable ele l'emprunt. 

4° Que la garantie eles premiers intérêts et r emboursements, la maison Thuret 
& Cie sera auctorisée à retenir entre ses ma ins sm- les v entes opérées lme somme 
sn:ffisa.nte pour subvenir p enelant tm an aux payements eles intérêts et a u :rem
botrrsement de la premiere série sortan te, si on crée eles obligations cl'apres l e 
plan n° 1 ou bien la somme nécessaire à l'amortissemcnt de la premiere année 
el'apres le plan n° 2. · 

5° Que la maison Thuret. & Cie, étant nommée les banquiers 'elu g·ouverne
ment portugais, sera cbargé elu payement successif eles intér êts ct rembomse
ment eles séries sortantes ou r achat eles obligations· à amortiser, qu'il lui sera al
loué de ce chef une comrnission cl'un pom· cent. 

6° Que le gouvernement podugais, pour ne laisser aucune eloute sur la bonne. 
foi eles engagements aussi contractés, nommera trais commissaires, qui seront choi
sis parmis les per sonnes les plus r espectables du pays, qui veilleront à ce que les 
r evenus a:ffectés au payement ou r emboursement de l 'emprunt leur seront r emís 
et qui s'engageront à les t enir à la elisposition de la maison Thuret & Cio . 

Il sera bien entenelu que mrs . Thuret & Cio, une fois l'empnmt émis et ayant 
opéré ele s ventes, s'engagent à en faire la remise à Lisbonne ou partout ailleurs 
suivant les ordres ele S. E . le ministre eles :6nances, soit en lettres de change, 
soit en especes , selou .qu'ils le jugeront le plus avantageux aux intér êts elu 
Portugal; les fatL'< fi·ais en r ésultant étant nécessairement à la charge de cet 
agent. 

Nous pensons que les premieres remises cloivent s'effectuer en especes et que 
leur arrivée ne pourra influer que favorablement sur le créelit public et sur l' es
}Jl'i t de la nation. 

Nous terminons cc long écrit en témo ignant au gouvcrnement p ortngais notre 



23 

désir de consolii:ler sou crédit, chose qui sera d'autant plus facile qu'il a toujours 
scru~ul~useme"?-t r~mpli ses engagements enver s l'étranger. 

I an s, 16 Janv1er , 1830. = Thtt?·et & Ci•. 

Pl11u n• 1 

Obligations sortnut par sél'ies iL l a voie du sort clans l'esp aae ele viugt aus 

Supposé que l'emprmlt fflt ele 45 millions ele francs émis à 60 pour cent, il 
faudrait créer : 

45,~00 obligations de 1,000 francs, capital nominal, portaut intérêts 
a 5 pour cent et formant une somme annuelle ...... .... ... .. . . 

n s ort~rait au. tirag~ à la fiu de l'année, lill vingtieme eles obligations 
éJmses, solt 2,2o0 obligations r emboursables au }Jair ... , , , .. .. . 

Somme à laquelle il faudra pourvoir la premiere année ..... : ...... . 

Comme ou aura éteint un capital de 2,250,000 fi·ancs à la fiu de la 
premiere année, les intérêts ele la seconde année, ne por teront que 
sur 42,225,000 francs, soit ..... . .. . .... .. ................ . 

Remboursement .. . ......... · . · ... .. ........ · . · · · · · · · · · · · · · · 

Ainsi ele suite l~s intér êts eles obligations décroiteront tous les ans, jus
qu'à ce que la :fin de la vingtieme année on n'aura à rembomser 
que les intérêts sur 2,250,000 francs, soit ........... · . . ..... . 

Plus la derniere série ...... · . . ... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Franca 

2,250,000 

2,250,000 

4,500,000 

2~ 112,500 
2,250,000 

4,362,500 

112,500 
2,250,000 

2,362,500 

N. B .- .45 millious de fi·ancs de capital nominal émis à 60 pour cent produi
~ent 27 millions de francs effectives et laisser ont au gouvernement portugais de ~~4 
a 25 millions nets, ce qui r eprésentera environ les 4.000:000~000 r éis clemandés. 

P l au u 0 2 

Rente perpétuelle 

Supposé qtle l'emprurrt ffit. ele 55 millions de fra~cs en capital nominal émis 
à 50 pour cent, il fauc1ra créer: 

Frn.ncs 

50,000 obligations de 1,000 francs, capital nominal, portant intérêts à 
5 pour cent et formant tme somme annuelle de ....... . · . . . . . . . . 2, 750,000 

Ou prendrait sur les reveuus clu pays un amortissement de 2 pour cent 
par an sur le capital nbminal émis, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100,000 

3,850,000 

Les intérêts à payer par le Portugal décroltTont dans une proportion moindre, 
ptüsqu'il n'amortit que 2 pour cent par an. Il est impossib.le ele fixer d 'avance 
dans quelque proportion cet amortissement se opérera, pmsque cela dependra 
du plus ou moins de valem· des obligations· qu'ou achetera. 

N . B.-55 millions de capital nominal émise à 50 pour cent produiseut 
27,500,000 fraucs, qui laisseront à . peu IJres d~ 24 à 25 millions nets at~ gou
vern.emen.t portugais, ce qui représentera envuon les 4.000:000aooo réis de
mandés. 

O fli.cio 

(N. 0 t 74 reservado) • 

IUmo d ' ''t ~· e ex.mo sr. -Ainda que a sua magesta e, ass1m com~ aos mm1s ros que 
co~poem o ministerio, de que v. ex." faz parte, é b~m. couhec~do que eu sacn:fi~ 
quei os meus 'gran.cles b ens no Brazil quando me deCic11 a segmr a causa c1e el-rm 



24 

nosso senhor, e que por aquelle passo o meu desinteresse deveria ficar conhecido 
pelos portuguezes; e ainda que depois os poucos serviços que tenho feito em 
França devam ser su:fficientes motivos para se não entrar em cluvicla que a ml
nha determinação ·em servir a sua magestacle foi filha ela intima convicção elos 
seus direitos á corôa ele Portugal , comtuclo como sempre á intriga r estam meios 
ele indispor aquelles que podem mais · convir ao serviço elos soberanos, mesmo 
envenenando ás vezes suas acções quando justamente ellas testemunham a sua 
franqu eza e inclepenclencia, é por isso que, tendo eu tido a honra ele ser por sua 
magestacle encarregado de fazer o maior se·rviço que, nas actuaes circumstancias 
de Portugal, se lhe possa fazer, o ele contrahir em Frmíça um emprestimo, e 
sendo eu um partidista d'esta meclida, não a considerando só commercial, mas 
mui necessaria politicamente, j"n.Jgo, torno a repetil-o (não para o governo de sua 
magestacle, que me .faz ele certo justiça, mas para aquelles que possam julgar ser 
a minha opinião devida ao interesse que os governos costumam dar aos contrata
dores de emprestimos cá por fóra), fazer a v. ex .n a declaTação seguinte: Sendo 
do estylo, alem do interesse que ~e dá ao banqueiro que colltrahe o emprestimo, 
conceder · a, quem o obtem uns tantos por cento, declaro a v . ex . a para o fazer 
subir á presença ele sua magestacle, que eu não só r enuncio a esse interesse, mas 
de modo algum o r eceberei. 

E sta quantia que renuncio, podendo ser , segundo o que me informam, · em o 
emprestimo actual considerada ele 2 até 2 1/2 por cento, produziria em meu be
ficio de 400:000 a 500:000 francos. E sta somma, que p o"derá parecer um grancle 
sacrifício á minha família, é, porém, por mim olhada como nada, quando melem
bro ela c.on6ança que sua magestacle faz em mim, nomeando-me para o logar que 
occupo no momento em que talvez muita gente não approvasse tal escolha. 

A fidelidade com que até aqui tenho servido el-rei, mostra que sua mages
tacle ,não se enganára na escolha que fez; a r enúncia que hoj e peço prova o meu 
clesi~teresse no seu r eal serviço. 

E com estes argumentos que illl.Ícamente eu pretendo em todo o tempo j usti
ficar a minha conclucta, seJ,lclo o meu comportamento e fidelidade a sua magestacle 
a mais bella herança que eu ambiciono deixar á minha família. 

Deus guarde a v . cx.a París, em 16 de j aneiro ele 1830. -lll.mo e cx.mo sr. 
visconde ele Santarem. = Conde da P onte. 

Officio 

(N. o '15 ) 

lll.mo e ex .mo sr. - Acaba de fundear no ancoradouro d'esta ilha a esmma in
gleza Eliza; mestre Jorge Onelle, regressada elos .mares da ilha 'J,'crceira, aonde 
a tinha enviado, como partícipei a v . ex.a no meu o:fficio n .0 6 de 7 do corrente . 

Não encontrou no bloqueio nem um elos nossos navios; e, approximando-se elo 
porto ele Angra, contou no ancoradoluo cinco pequenas embarcações mercantes. 
Na ta-rde elo dia 8 sobreveiu um terrível temporal do sueste, tão forte que o· pra
tico suppõe que as cinco mencionadas embarcações iriam ~\, costa, ou a pique so
bre as amarras . A escuna Eliza teve a véla grande rasgada e a retranca par
tida, em cons!'}quencia do que voltou pam S. Miguel. Eu não me metto a dar 
conselhos nem a oft'erecer planos ; mas sempre direi a v. ex. a, que no caso de ser 
ela intenção de sua. magestacle bloquear a ilha T erceira com vigor, é necessario 
que na pl'imavera se destaquem, para cruzar em frente ele Angra, dois brigues 
ou escunas e um barco ele vapor armado, llJil d~to, e um bTigue ou escuna para a 
villa ela Praia, e outra embarcação velc;Jirfl, de igual lote para a ponta ele oeste da 
ilha, cruzando entre ella e S. Jorge ; estas embarcações bem commanclaclas bas
tam para êvitar n'aquella estação toc1't a comm~cação com os r ebeldes; e· jul
gando-se necessario um bloqueio mais forte, póde jlultar-se ás forças indicaclas 
uma elas nossas fragatas . Na estação invernosa não poderão conservar-se n 'este 
serviço os barcos ele vapor; mas o bloqueio eleve continuar, feito por pequenas 
embarcações, que a cxperiencia me tem mostrado serem as mais proprias para 
tal 011cração. Dez clias clunm .o grande temporal elo sueste, com que levantaram 
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do porto d'esta ilha trinta · e cinco hiates e escunas, que aqui se achavam fundea
das a 8 do corrente; -e-hoJe já se acham no ancoradouro dezeseis das mesmas em-
barcações. · 

Ancioso por saber o estado da ilha Terceira, tenciono, logo que o tempo o 
permittir, mandar novamente tomar as convenientes informações, que levarei ao 
conhecimento de v. ex.a., para serem lJresentes a sua magestade. 

O telegrapho acaba de fazer signal de brigue de guerra portuguez; supponho 
que será o correio Constança, que já tarda. 

Deus guarde a v . ex. a Ponta Delgada, 18 de janeiro de 1830. - In. mo e ex. mo 

sr. conde de Basto. = Hen1·iqzGe ela Ponsew SotGsct P1·ego. 

·cart;_ 

Lonch·es, 20 de janeiro de 1830. - Senhor:- Tivemos a honra de dirigir a 
vossa magestade imperial o nosso ultimo o:fficio em data de 9 do corrente; desde 
esse dia nenhuma novidade tem occorrido que mereça ser levada á sua augusta 
presença. Estamos anciosamente esperando pelo paquete ou embarcação de guerra, 
que deverA ser portadora das resohições de vossa magestade imperial, tomadas 
em consequencia da exposição que o marquez ele Barbacena sem duvida lhe fez, 
do estado em que ficavam os negocias ele Portugal; e não podemos occultar a 
vossa magestade que de dia em dia se vae tornando mais urgente o auxilio que 
supplicâmos a vossa magestade, e que poderiam receiar-se as mais ft.mestas con
sequencias de qualquer maior tardança. 

Com muita satisfação podemos anmmciar a vossa magestade imperial que re
cebemos_ a noticia ele haverem chegado no dia 18 ele dezembro ao porto de An
gra os dois navios que saíram de Ostende no mez de novembro proximo ·passado, 
nos quaes foi o regimento n . 0 18, commandado pelo seu honrado e valoroso coro
nel Henrique ela Silva, alem ele varios outros o:fficiaes ele clistincção por seus 
serviços ou nascimento, entre os quaes apontaremos o major Bernardo ele Sá, 
D. Antonio de Mello, ajudante ào conde de -Villa Flor, o tenente ele marinha 
Auffcliener, o major de engenheiros Serra, e D. Pedro de Sousa Coutinho, filho do 
conde de Alva; nos mesmos navios ía a condessa de Villa Flor, que animosa- -
mente se arrojou a a:ffrontar os perigos do mar e do bloqueio para se ir reunir a 
seu marido. 

Não ha noticias de Lisboa muito recentes, nem de maior importancia, e em
quanto ás dos paizes estra-ngeiros nada sabemos que' altere o que tivemos a honra 
ele levar ao conhecimento de vossa magestaJie imperial nos nossos precedentes 
o:fficios ; e só fare;p1os menção da noticia, bem que alheia elos negocios que estM 
a nosso cargo, por nos pm~ecer que não deixará ele interessar a vossa mctgestade, 
e é ele haverem toclas as grandes potencias concordado na escolha do príncipe 
Leopoldo de Saxe Cobourg, viuvo ela princeza Carlota ele Inglaterra, para sobe
rano do novo estado independente que vae erigir-se p.a Grecia. 

Digne-se vossa magestade acceitar os protestos do nosso mais humilde respeito. 
Deus guarde a vossa magestacle imperial.= Ma?·quez ele Palrnella=M~a?·quez ele 

Valença-José Antonio GtGe?Teú·o. 
Officio 

{N.0 46 rcservrrdo) 

. Ill. mo e ex. mo sr. - Não quero tardar um instante em transmittir a v. ex. a, 
para que o ponha na augusta presença ele el-rei nosso senhor, o favoravel reslli
tado com que saí ele uma conferencia que, em consequeneia elo recebimento elo 
despacho reservaclo ele v. ex.", n. 0 42, eu julguei dever pedir a este vice-chan
celler elo . imperio, co nele ele N esselrocle. 

DepOis de lhe _ communicar o conteúdo cl' este despacho, e lembrar-lhe a pro- · 
messa que me tinha feito a ultima vez que com elle estive em sua casa, disse
lhe : <<O conde ele Matuscewiez chegou; elle eleve ter dado a informação que v. ex. a 

esperava das intenções elo governo britannico, relativamente a Portugal; portanto 
ser-vos-ha agora facil fazer-me conhecer as vossas intenções a este mesmo Tes-
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peito». A isto respondeu que o que me podia dizer é que n'este negocio o go
'verno britam;J.ico parecia summamente embaraçado e irresoluto; que a sua vontacle 
era acabal'; mas que uma certa contemplação para com o imperador do Brazil, o 
receio talvez ela opposição que era necessario apalpar antes ele poder tomar uma 
resolução final, e os sentimentos pessoaes de · el-rei, pouco favoraveis á nossa 
causa ; que tudo isto, e pócle ser alguma combinação c.om o governo austríaco, 
entravavam em Londres a marcha d 'este negocio; que a todo o instante es1Jerava 
despachos do príncipe ele Lieven, que provavelmente explicari~m ao justo o ver
dadeiro estado em que as cousas se achavam. «Mas, ex.mo sr. (disse-lhe eu), não 
me pócle v . ex. a auctorisar a abonar por uma vez as disposições favoraveis do ga
binete ele S. Petersbtugo a nosso respeito?>> - «Écoutez (respondeu o conde), nous 
ne demanclons IJas mieux que ele voir terminer cette question, et vous pouvez être 
persuaclé que nous ferons ce que les autres se clécideront à faire ; mais comme je 
vous ai dit, l'Angleterre, qui cloit clonner l'exemple, arrêt e par son inclécision la 
marche de tout le monde; au r este vous savez que le clésir ele l 'empereur atou
jours été de vous garder pres de son auguste personne, et qu'il sera charmé ele 
vous voir le plutôt possible à sa cour et r einstallé clans vos fonctions >> . 

Emfim, ex. mo sr ., creio que podemos dar a causa como perto de ser vencida. 
Eu não me descuidarei ele contribuir ela minha parte, como nunca r eceio faz er, 
di.Tecta ou inclirectamente, para que a victoria se alcance completa e brevemente. 
Para esse fim cumpre trabalhar incessantemente em :bonclres, pois que a decisão 
ela Inglaterra n'este negocio trará comsigo a ele toda a Europa. 

D eus guarde a v. ex.01 S . Petersburgo, ~ele janeiro ~e 1830.-- lll.mo e ex.mo 
sr. visconde ele Santarem. = Raphael da Cn&z Gt&m·?·ei?·o . 

Offi.cio 

ru .mo sr. - Recebi o officio de v. s .a. ele 19 elo corrente mez, e vejo co~ muito 
sentimento a reclucção que o governo ele suà magestacle christianissima determi
nou fazer para o futuro nos soccorros alimentares destinados aos ofqciaes portu
guezes, refúgiados em França, e aos paizanos ela mesma categoria. E tão notaria 
a escassez ele meios, em que actualmente · nos ach~p1os, que não deverá causar 
surpreza a ninguem que sua magestacle fidelíssima não supra desde logo a dimi
nuição causada por aquella determinação; apresso-me, porém, a assegurar a v . s.a, 
que logo que se r ecebam as providencias, que a cada momento esperâmos do 
Brazil, mandará Sua lYiagestade inteira!\ os subsídios elos emigrados que se acham 
em França, os .quaes, graças á generosidade de sua magestade christianissima, 
t~em ·até agora soffr ido menos comparativamente elo que os seus companheiros ele 
infortunio em Inglaterra e na Belgica. . . 

Emquanto a um proj ecto de subscripção, que v. s .a menciona, sua magestacle 
fidelíssima nl:Lo se póde oppor a que os seus subclitos busquem qualquer meio ho
nesto de alliviar a miseria f}m que se acham, mas não conyem por moclo algum 
que v . s.a, nem clirecta nem inclirectamente, tome parte em qualquer expediente 
a que os mesmos emigrados r ecorram, visto que ao agente ele sua magestacle fi
delíssima só cumpre ter relações com o governo francez, e seria muito para de
sejar que, fallando com mr. ele Viel Castel, v. s .a. se não mostrasse informado 
d'aquelle projecto .ele subscripção. 

Deus guarde a v. s.: Lonclres, 22 de j aneiro de 1830. - rn.mo sr. Ntmo Bar· 
bosa de Figueiredo.= J.l!la1·quez de Palmella. 

Officio 

( Gon fidencial) 

Ill. mo e ex. mo sr. -- Mr. Thuret combinou commigo de tudo quanto elle pó ele 
pôr em ·pratica sobre o emprestimo; disse-me hontem tencionava fazer interessar 
n'elle pessoas aqui elo corpo cliplomatico, etc. ; d'este modo, ainda quanclo os nos 
sos negocios marchassem mal politicamente, estes inclividuos ligados ao empl'es
timo seriam nossos defensores. 
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Eis-aqui tem v. ex ." como eu sempre olhei o emprestimo como negocio politi-
. camente, ainda quando ao principio o tivessemos feito não tao vantajoso como 
a.go_ra; pois ainda quando tivessemos pm·dido 2 ou 3 milhões, teríamos ganho aqui 
mmto, e talvez el-rei estivesse reconheciclo; reconhecimento que eu julgo valia 
bem_ os 2 milhões que perdessemos: 

V . ex. a t em o exemplo na Hespanha; esta nação que, por não ter pago o 
emprest~mo cl~s côrtes, tinha perdido aqui o seu. credito , emittiu o seu segundo 
emJ:.r esbmo, m~guem o queria na praça, teve mtútas difficuldacles, porém al_gumas 
acçoes se vendiam; seis mezes depois começou o emprestimo a subir, e hoJe todo 
o. mundo tem acções do governo hespanhol, e todos, os mesmos liberaes, ped,em 
a D eus se consolide o governo ele Hespanha para· elles não perd erem os fnnclos 
que têem; é :"'ssim que se ligam os homens a um systema de governo que esses 
mesmos abommam, uma vez que se sabem conduzir por aquelle meio, ainda mal 
por onde quasi toclos caminham- o do interesse particular. . 

. Deus guarde a v. ex. a Paris, em 22 de j aneir o de 1830.- In. mo e ex. mo sr. 
v1sconcle de Santarem. = Conde ela Ponte. 

Officio 

(N .0 I 11 reservado) 

. m.mo e ex. mo sr.-Estando feita a negociação ao emprestímo, nenhuma du
vrc1a t enho em já escr ever a v . cx.a sobr e ella, sem ser em cifra. 

Como detalha·clamente escrevi a v . ex. a sobre este assumpto, pelo expr esso que 
lhe mandei, e que julgo chegará sem risco a Lisboa, limito-me sómente a remet
ter a: v. ex .a as segundas vias das lJl·opostas do banqueiro. A casa de mr. 'Thu
ret é tal, que hoj e, s~benclo j á alguns dos primeirqs ~anqueiros que elle ia ser 
ban<I,ueiro ele Portugal para fazer um emprestimo, todos, mesmo os qtle o não 
quenam, se lhe vieram o:fferecer para entrar n 'elle, 1micamente por estar o seu 
nome á testa cl' esta operação. Creia v . ex. a que o maior pr esente que se podia 
faze: a Portugal actualmente, foi dar-lhe por banqueiro a mr. 'Thuret (assim se 
exphcou hontem Rothschilcl !). J.\tir. 'Thuret é homem el e tal riqueza, opinião r ealista 
e homa, que aincla quanclo elle não tivesse. feito uma proposta, poderia el-rei 
mandar-lhe um decreto, .ordenando-lhe que lhe fizesse um emprestimo de tanto, 
com taes hypothecas, e elle lh'o faria sem lhe levar nada mais do que o que é ele 
estylo. As finànças de Portugal espero ganharão immenso com este empr estimo, 
o qual, fe~to segundo .o plano, é base para todos quantos o governo queira para 
0 ~uturo ; v. ex. a creio t erá conce biela do plano que elles mandam, serem precisos 
dors decretos : um, ordenando o emprestimo ele tanto; outro, approvando o plano 
a seguir-se e determinando as hypothecas . De ambos, as copias authenticas são 
aqui precisas para o empr estimo se concluir. · 

Deus guarde a v . ex .a París, 22 de janeiro de 1830. 
P. S . - Será conveniente fazer v . ex . a uma reflexão que me escapou, quando 

sobre este objecto escrevi ultimamente; vem a ser que o emprestimo, ainda que 
no;;;_ dois planos vae emittido, um a 50 e o outro a 60, isto é, para as primeiras 
em1ssões, pois quando as acções subü·em é provavel que chegue a 80 e 90, e 
tudo é ganho para o governo; é por isso que o preço de 60 não se póel e consi
derar baixo, visto ser o governo, e não o banqueiro, quem, segundo o plano, se 
deve aproveitar ele tudo quanto as acções subirem . 

Não ha pessoa em Paris, entenclida n'esta materia, que não olhe o n egocio 
que fi_z como da maior vantagem para Portugal. 

A1nda que esta operação é :financeira, e que, portanto, nada tem com ella o 
governo francez comtuclo como é melhor que elle seja a nosso favor elo que 
contra, eu pude' saber o que os ministros p'ensavam d'ella; e tenho a satisfação 
de annunciar a v. ex.a que o emprestimo será approvado pelo ministerio francez 
com todas as suas fo0rças. 

Deus guarde a v. ex. a París, 26 ele Janeiro ele 1830. - Ill.mo e ex.1110 sr. vis
conde ele Santarem. = Conde dct Ponte. 
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Documentos annexos 1 

D'apres les ouvertures faites par S. E. mr. le comte da Ponte, au nom de sa 
majesté tres-:fielele, les soussignés banquiers proposent au gouvernement portu
gais de se 'charger de l'émission de l' emprunt qu'il elésire contracter sur la place 
de Paris. · 

Deux moúes se présentent pour opérer cet emprunt : l'un, par obligations por
tant 5 pour cent el'intérêt par an et remboursables par séries à la voie elu sort 
dans tm nombre fix.e d'années, soit elans vingt ans, suivant le plan n° 1. 

L'autre, en créant eles rentes perpétuelles pour lesquelles il faudrait ouvrir un 
granel livre ou bien émettre eles obligations non rembom'sables à époque fixe, mais 
rachetables par un amortissement progressif, soit de 2 pour cent par an sur le 
montant elu capital emprunté, suivant le plan n° 2. · 

Ces deux moeles seront au choix elu gouvernement portugais,· mais elans le cas 
ou l'un eles eleux fut adopté, il faudrait les pieces officielles suivantes : 

1° Que sa majesté tres-:fidele autorisât S. E. le ministre eles :finances par un 
décret à aviser aux moyens de coritracter tm empnmt de ... millions de francs 

· et à lui présenter les voies et moyens ele donner tme garantie su:ffisante pour 
le payement eles intérêts et le remboursement progressif elu capital. 

2° Qu'ensuite le même ministre :fit sanctionner par le roi un seconel elécret 
stipulant que la maison Thtuet & Qic est autorisée à émettre au nom du gouver
nement portugais un empnmt de ... millions ele francs, pour sureté elu quel on 
assigne comme garantie tel ou tel revenu. 

ües deux décrets, ayant obtenu la sanction royale et étant envoyés par am
pliation à Paris, la maison soussignée croit devoir prop'oser au gouvernement por
tugais les conelitions snivantes: 

1° Qu'elle se chargera ele l'émission ele l'emprnnt à commission de 5 pour 
cent sm le capital nominal. 

2° Que S. E. le ministre eles :finances fixera un minimum pom la -iente eles 
obligations ou r entes perpétuelles, en ·stipulant ce minimum, par exemple, 60 pour 
cent sur les obligations remboursables par séries, 50 pour cent stu les rentes per
pétuelles. 

Les minimuns ci-dessus, n'étant portés que potu régler en temps opportun 
les limites auxquelles il désirera faire venelre pom compte de son gouvernement, 
et si telle circonstance se présente, ol:t il faudrait hâter la· vente et par conséquent 
baisser la limite fixée, mrs. Thuret & Cie s'entenelront à cet égarel avec le ministre 
du Portugal résiclant à Paris, qui recevra les instructions nécessaires de son gou-
vel~ement. , 

L'intention ele cette maison est de tracter ele clerc à maitre avec le gouver- 
nement portugais, et elle espere le faire jouir de la hausse progressive et probable 
ele l' emprunt. · 

3° Que pour garantie eles premiers intérêts et remboursements, la maison 
Thuret & Cie sera autorisée à retenir entre ses mains sm· les ventes à opérer une 
somme su:ffisante pour subvenir penelant un an au payement eles intérêts de la 
premiere série sortante, si on crée eles obligations d'apres le premier mode indi
qué ou bien la somme nécessaire à l'amortissement ele la premiere année el'apres 
le plan n° 2. 

4° Que mrs. Thuret & Qie, étant nommés banquiers elu gouvernement portu
gais, seront chargés du payement successif eles intérêts eles séries sortantes ou 
rentes amorties et qu'il leur sera alloué ele ce chef une commission cl'un ponr 
cent. 

5° Que le gouvernement portugais, pour ne laisser aucune doute sur la bonne 
foi eles engagements contractés, nommera trois commissaires, qui seront choisis 
parmis les personnes les plus respcctables ch1 pays et qui veilleront à ce que les 
revenus affectés au payement et au rémboursement de l' emprunt leur soient remis 
et qui s'engageront à les tenir à la disposition ele la maison Thuret & Qie . 

1 Estes documentos fazem pouca cliffe1·ença ele parte dos annexos ao officio de 16 do mesmo 
mez, mas em assumpto de tanta transccndencia entendemos por melhor reproduzil-os, para se 
conhecerem as variantes. 
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li est entenelu que mrs. Thmet & Cio 1 une fois 1' empnmt émis et ayant opéré 
eles ventes, s'engagent à en faire la r emise à Lisbonne ou partout aillem·s selou 
les orelres de S. E. le ministre eles finances, soit en lettres ele change, soit eu 
especes, selou qu'ils le jugeront le plus ava.ntageux aux intérêts du Portugal. 

Nous pensons que les premieres remises devront s'effectuer en especes et 
que lem arrivée ne p.ourra infiuer que favorablement sur le crédit public et sur 
l 'espTit de la nation . 

Nous terminons ce long- écrit eu émettant l' espoir ele pouvoir contribuer à con
solider le créclit du Portugal, chose qui sera d'autant plus facile que ce pays a 
toujoms scrupuleusement rempli ses engagements envers l 'étranger. · 

Paris, 16 j anvier 1830. = Pour duplicata, Tlnt?·et & Qie . 

P lnn n• 1 

Obligations sortant pnr séries ü.la voie du sort dana l'espace de vingt ans 

Supposé que l'emprunt fut de 45 millions de francs émis à 60 pour cent, il 
faudrait créer : · 

45,000 obligations ele 1,000 francs, capital nominal, portant intérêt à 
5 pour cent et formant une somme annuelle ele .............. . 

n sortirait un tirage à la fin ele l'année, une vingtieme eles obligations 
émises, soit 2,250 obligations rembomsables au· pair ....... . ..• 

Somme à laquelle il fauclra pomvoir à la premiere année ..... . ... . 

.Comme ou aura éteint un capital ele 2,2~0,000 fi.·ancs à la fin ele la 
premiere année, les intérêts de la seconde année, ne porteront que 
sm 42,250,000 francs, soit . ....... ...... .. · ...... · .....• · .. 

Remboursables ........... .. . ..... ..... ................. ..•. 

Et ainsi de suite les intérêts décroiteront tons les ans pai.· le rembour
sement annuel el'un vingtieme de l'empnmt, jusqu'à ce qui à la :fin 
de la vingtieme année, ou n'aura à r embom·ser que les intérêts 
stu· 2,250,000 francs, soit ..... ...... ........... ... . ...... . 

Plus la derniere série ..... · ... ... ...... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Fraucs 

2,250,000 

2,250,000 

4,500,000 

2,112,500 
2,250,000 

4,362,500 

1'12,500 
2,250,000 

2,362,500 

N . B. - 45 millions de capital nominal émis· à 60 pour cent produisent 
2~ millions ele obligations et laisseront au gouvernement portugais de 24 à 25 
mlllíons nets, ce qui représentera environ les 4.000:000aooo réis elemandés . 

Plnn n° 2 

Rente perpétuelle 

, Supposée que l'emprunt fíit de 55 millions ele fi.·ancs eu capital nominal émis 
a 50 pour cent, il faudra créer: 

55,000 obligations de 1,000 fi.·ancs, capital nominal, portant intérêt à 
5 pour cent formant une somme annuelle de .. ......... ..... . . 

Ou prendrait sur les revenus du pays tm amortissement de 2 pour 
cent par an sui· le capital nominal émis, soi t ............... , . 

Frn.ucs 

2,750,000 

1,100,000 

3;850,000 

. L es intérêts à payer par le Portugal décroitront dans une proportion ~oiudt·e 
ptus que il n'.amortit que 2 pour cent par an, il est impossible de fixer d'avanc~ 
dans quelle proportion cet amortissement se opérera, puisque cela d~pendera 
plus úU moins de la valeur eles obligations qu'on achetera. 
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N. B. - 55 millions de francs, capital nominal émis, qui laiss'eront à peu 
pres de 24 à 25 millions nets au gouvernement portugais , ce qui réprésentera 
environ les 4.000:000~000 réis demandés; 

Officic;; 

In. mo e e::x: .mo st . -Tenho a honra de participar a v. e'!t.'t, que, estando sobre 
0 porto da 'l'erceira em vista da Leal~ade , que se me reuniLl em 26 .de dezem
bro fui acossado ele vento sudoeste tao forte, que, apesar de eu abngar-me ao 
norte da · ilha , chegado á t erra menos de meia legua, · não foi possível ali conser· 
var-me, e fui, por e:ffeito cl'esse mesmo vento, lançado ao norte d'ella, onde, es· 
tanclo no dia 3.1, voltou o vento ao sueste com igual ímpeto, qtte me lançou ao 
noro este da ilha a 40° 35' de latitude e 26° 28'. de longitude; n'es.se logar :fiz to
dos os esforços para tornar á ilha, mas, por e:ffeito d'elles, a fragata abriu tanto, 
que me obrigou a lançar-lhe parte da artilher ia ao porão, chegando a estar em 
risco de perder-se, tendo ao mesmo t empo já tanto arruinado o seu apparelho, 
que me prohibia ele fazer força de véla, em cujo estado, sem mantimentos, pois 
hoje já os não tenho senão para tres dias, tive de correr com forte vento do no
roeste, que me lançou proximo da costa e obrigotl a entrar, o que pude conse
guir hoj e ás onze horas e tres quartos. 

Na T erceira deve estar a corveta Lealdade) a cujo commandante dei ordem, 
cuja copia levo á presença de v. ex.a, para conhecer da ordem que ali :ficou es-
tabelecida para toclos os navios que ali chegarem para e:ffeito do bloqueio. . 

A charrua Gctlatéa) qu~si sempre separada por t.::ausa elo tempo, avistei-a no 
c1ia 31 c1e j aneiro ao noroeste c1a T erceira; fez-me signal de falta de ag tta; mas 
não me permittinc1o o tempo ter com ella communicação, :fiz-lhe signal para se· 
guir os movimentos d'esta fragata, mas separou-se n 'esta mesma noite. 

· No porto da T erceira estavam oito pequenas embarcações, que, anelando pelas 
ilhas no commercio da fructa, aproveitam a forçada separação dos na-v-ios do blo
queio para entrar em Angra movic~os pelos interesses,, a correr o risco que d'ahi 
lhos provém. Chegando· por varias vezes sobre Angra, observei que algumas em
barcações, forç.adas a aguentar o tempo sobre as amarras, para não cairem no blo
queio, tinham dado á costa ; bastante madeira se viu depois na praia. 

Os navios que se esperavam com o resto dos r ebeldes 3Jté áquella data não · 
tiniham chegado, e ao commandante ela L ealdacle estão bem r ecommendados. Os 
rebeldes ali TefLlgiaclos continuam por todos os pontos o augmento de fm'ti:ficações, 
e o bloqueio, para ser ele bom efi:'eito, precisa muito de embarcações pequenas, 
até quatro, o que tudo levo . ao conhecimento ele v . ex . a, para determinar o que 
for servido. 

D eus guarde a v . ex. a muitos annos. Botdo ela, fragata Amazona; 27 el e j a
neiro de 1830. - rn.mo c ex. mo sr . major gene ral.= Joaqtbim José clcb Ganha) ca
pitão ele mar e guerra gracluaclo, commanclaute. 

Ordem g c1•a.l n.cima. a lluc1ida 

T endo a experiencià mostrado que os ventos proprios ela estação lançam n'cs· 
tes tempos amiudadas vezés os navios da divisão empregada no bloqt1eio cl 'estaJ 
ilha fóra da vista ela t eTra que se deve bloquear, sem que forças humanas o pos
sam evitar, c desejando que quanto n'estas cabe se pratique tudo quanto convem 
ao serviço ele el-rei nosso senhor, no bom desempenho da commissão que me é 
confiada como commanclante do bloqueio : communico aos srs. commandantes dos 
navios da mencionada divisão, que as orclens elo mesmo augusto senhor, que me 
são intimadas pela secretaria ele estado dos negocios da marinha, são para que o 
bloqueio sej a aper tado e rigoroso quanto s~ja possivel, e recommend~ a cada um 
dos srs .. commanclantes que tomem conhemmento ela força elas refendas ordens 
de sua magestade a respeito .cl'este se,rviço, esperando o:perem. quanto estiv~r 
ao seu alcance para o cumpnmento cl ellas; c como a dtstancJa da . sep_araçao 
é dependente da qualidade ele 'navio c local em que se acha quando cáe a força 
de · tcmp·o em refcrencia {L tona e vento, de que resulta uns aguentarem-se mais 
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ou poderem mais depressa chegar-se á terra, recommenclo aos srs. commandantes, 
que por circumstancias favoraveis podérem primeiro ter esta vantagem, cumpram 
quanto melhor entenderem para o desempenho do bloqueio sobre o ponto a seu 
alcance, ainda que não seja o que lhe estiver marcado, e ao mais antigo dos que 
estiverem em vista, decida e determine como commandante, quando succeder 
achú-me separado, sendo todos certos que o zêlo, intelligencia e activiclacle com 
que cacla um desempenhar o que fica recommendaclo ha ele ser opportunamente 
levado ao regio conhecimento de sua magestade. 

Bordo da fragata Amazona~ 26 ele dezembro de 1829. = Joaquim José da C'tt-
nha. · 

' 
Officio 

(N.0 133 reservado) 

lltmo e ex.mo sr.-Accuso a recepção dos officios reservados n .os 245,246 e 
247 em datas de 9 e 16 elo corrente, qtre chegaram a esta côrte no dia 25. 

Como no ultimo d' elles v. ex. a me diz que em· breve receberei as resoluções 
de sua magestade sobre os meus officios antecedentes, não julgo haver mais oc
casião ele tratar d'aquelle objecto até que receba as mencionadas resoluções. 

O ministro ele sua magestade catholica n'esta côrte viu hontem lord Aberdeen, 
que lhe disse estar informado por mr. l\fackenzie, de que o governo de Portugal 
tinha entendido mal o que este governo dizia sobre amnistia, que nunca a t inha 
proposto como condição, nem mesmo feito uma pro1Josição, autes cleclarou as con
sequencias que podia ter IJara as relações entre Portugal e Inglaterra que algmna 
outra o exigisse eomo condição, prevenindo grandes inconvenientes que d'ahi re
sultariam, tGt.nto para o decoro de Portugal, que obrariam contra os princípios es
tabelecidos, ele se não entremetterem nos ·negoeios internos d~ outras nações; que 
o fim unico com que aeonselhou este governo esta medida, foi para o bem de Por
tugal, qne dispondo IJOr este meio a opinião publica a seu favor e satisfazendo os 
desejos de muitas das potencias que olham como pouca humanídacle conservar na 
desgraça em que se acha uma tão grande massa de homens, dos quaes nem to
dos têem a mesma culpa., tirava embaraços a este governo para declarar a sua re
solução quando chegasse a occasião de o pocler fazer, quando estivesse desemba
r~çaclo elos engajamentos anteriores que tinha feito sobre este objecto, quando 
hvesse feito por aquelle ·modo o que julga mais conveniente e decoroso . Lem
brando-se· elas phrases de que se tem servido sobre este assumpto com o ministro 
ele sua magestade catholica, conveiu este ter sido sempre o sentido em que as 
concebeu e em que se tem expressado, t::~Jnto para com o seu governo, como para 
O seu eollega conde de lVIontealegre; acrescentou lorcl Aberdeen: «Tanto nós não 
exigimos a amnistia, que nem mesmo agora a exigimos, e clissemos se a não quize
rem clar que a não dêem; mas, repetimos, que seria um meio ele adiantar o reco
nhecimento, como já Jisse, e que se tivesse chegado na occasião da reunião do 
parlamento teria produzido bom effeito, mas se se der concebida em bom sentido, 
a todo o tempo vem bem; a n!o ser assim melhor é que não appareçan . 

Não teve, portanto, esta entrevista outro resultado sobre o objecto da a.mnistia 
senão o de confirmar a icléa, que tenho repellido nos meus officios antecedentes, 
de que este governo a pretenda só como meio para lhe facilitar a marcha da sua 
re~olução, não achando embaraço na opinião publica, quando se julgar desemba
raçado elos engajamentos tomados com o reconhecimento elo imperador do Brazil 
como rei de Portugal e do da senhora D. Maria da Gloria, e mais circumstancias 

·que acompanharam; esta tem sido sempre a maneira por que vi esta parte elas 
negociações, olhando como acciclente, não julgando nunca que fosse uma conces
~ão exigida a troco de outra. O ministro de · sua magestade catholirea, com a sua 
lUCansavel actividade e zêlo, repetiu a lorcl Aberdeen ·que, eorrendo muitos boa
tos de. que o imperador do Brazil ía tomar medidas hostis contra Portugal, elle 
des_cl~ Já lhe dizia, no seu caracter de ministl!o de Hespanh~b que, logo que tal 
notic1a se verificasse, elle o veria em sua casa, exigindo ele Inglaterra o cumpri
~ento da:s suas promessas para a cônservaçã? ela tr~q:1illiclad_e ela península; a 

oa fé com que o seu governo tem obrado neste negoc10 e o mteresse que este 
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governo tem mostraclo pelo bem d'ella, assim o faziam obrar, sendo o seu primeiro 
dever exigir pelo seu socego, e como elle se acha extremamente ligado com o ele 
Portugal, não podia cleixar ele obrar d'esta maneira, ao que lorcl Aberdeen res
poneleu que não estava por ora preparado para responder a esta questão, e que 
não tinha icléa alguma ele que o imperador do Brazil tivesse manifestado a sua 
opinião. Continuando D. Francisco Zea a fallar sobre a epocha do reconhecimento 
ou ela resposta do imperador elo Brazil, repetiu-lhe lorcl Abereleen o mesmo que 
por mais vezes lhe disse, que uma resolução elo imperador elo Brazil podia ser 
ele maneira que dispensasse esperar as respostas ás ultimas communicações, ou 
que seria o mesmo que a resposta. 

Entre as muitas versões que aqui tem havido sobre um emprestimp feito pelo 
Brazil, começado a tratar pelo marquez ele Barbacena com a casa ele Maberly 
antes ela partida ela senhora D. Maria ela Gloria, a mais verosimil é que o em
prestimo deve ser feito com a responsabilidade pessoal elo imperador elo Brazil, 
sem que o governo brazileiro entre por eousa algLlma. Hypothecanclo-se alem 
cl'isto o rendimento da ilha Terceira, este fLmclo, que poderá produzir 1 milhão 
de libras esterlinas, é destinado para pagar as clespezas feitas em favor ela causa 
ela senhora D. Maria ela Gloria e para se continuarem; não entra por cousa al
guma n'isto o encarregado de negocios elo Brazil, e por isso me dispenso de qual
quer passo por meio dos perioelicos, que possa ter relação com este empTegaclo, 
que em nada tem. figurado, nem quer figurar nos nossos assumptos . 

O motivo da demora do paquete foi ter querido mandar dizer o ministro ele 
sua magestacle catholica, o conde de Montealcgre, o resultado ela sua auiliencia com 
lorcl Aberdeen e assim m'o ter pecliclo. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 28 ele janeiro ele 1830.-IJl.mo e ex.mo sr. 
visconde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

O:fficio 

[N.0 4 7} 

In.mo c cx.mo sr.-Havendo eu recebido um officio ela serie reservada ele v. ex. a, 
eom data ele 4 ele dezembro passado, torno ha poucos dias a receber outro da 
mesma serie com data ele 26 elo mesmo mez; sendo . ele notar que ambos vem 
marcados com o n .0 35. N'este ultimd me ordena v.. ex.a que informe com miu
deza ele qual tem sido a verdadeira conclucta ele José Amado Grehon :ri.a côrte ele 
Napoles n'estes clois ultimas annos . V. ex.a veria o tempo que eu me demorei 
em lhe fazer entregar a carta ele officio, que v. ex.a me confiou á minha saída 
ele Lisboa, procedendo esta, demora ela duvida, em que eu me achava, elos seus 
sentimentos; mas sabenclo o contrario, G remettendo-lhe o annunciaelo officio, con
clui que elle se conservava no bom partido, mas que tinha grande susto ele se 
comprometter com o partido contrario, concluindo isto ela sua resposta á minha 
carta que acompanhava o officio. Em algumas outras cartas que me clirigiu antes 
ela minha ida a· Napoles gua.rdou sempre a maio'!- reserva. Chegando cu áquella 
côrte, vi que se atarantava alguma cousa com a minha presença, mas tudo po
deria nascer ela mesma causa. Não ha duvida que o ir a carta sem novas creclen
ciaes elo senhor D . :Miguel I pócle fazer desconfiar "cl'clle, mas por outro lado, 
essa ambigLúdadc, em apparencia, poderá ter sido um rasgo de diplomacia, con
veniente nas actuaes circumstancias . A conservação elas armas á porta é uma con
sequencia da primeira parte, e n'estc IJonto acontece aqui o mesmo ao De Rossi, 
que bem se tem declarado sempre em favor elo bom partido . A conclucta; que 
desde certo tempo tem ticlo para com o consul geral é uma fraqueza. Talvez que 
tenha tido algumas outras d' esta natureza, posto que commigo foi ao ministro ele 
Hespanha, e lá fallou no bom senticlo, fazendo outro tanto em minha casa quando 
lá ía. 

Eis o que se me offerece a dizer a v. ex.n d'este empregado, o qual não é 
mau homem mas talvez n'aquella côrte convenha mais um outro para o futuro; 
mas não ha;enclo tanta maldade, como fraqueza ou ignorancia, merecl3 que sua 
magestacle não o perca, e se compadeça cl'elle e ela sna familia. 
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Dizendo-me v . ex.a no officio n.0 30, reservado, que sua magestacle se havm 
dignado nomear o cavalheil'o ele Rossi secretario cl'esta embaixada, e vendo ao 
mesmo tempo na copia elo clecreto de nomeação outras palavras, desejo que v . ex." 
~e aclare n'esta parte, pm·a que elle possa ser apresentado na côrte com a catego-
n a que lhe compete. . 

Este mesmo acaba ele fazer um relevante serviço á causa ela legitimidade, es
crevendo em italiano uma clefeza dos direitos ele el-rei o senqOl' O. Miguel I ao 
throno de Pol'tugal, cheio ele argumentos e prova1:> as mais concludentes, submi
nistranclo-lhe os meios q~e lhe faltavam, e de que elle se soube aproveitar com 
o mais prospero resultado. Este governo prestou-se a consentir que se imprima 
aqui mesmo este papel, uma vez que seja sem a mm,ca elo governo, e usando ele 
todas as cautelas possíveis para o não comprometter. L ogo que estejam os impres
sos promptos irão, e entretanto r emetto uma copia com uma <!arta junta do auctor 1• 

A viuva elo :Marques Nunes, que e·ra pensionada do estado, ine pede que r e
metta a v. ex.a os papeis que igualmente aoompanham este, pedindo tanto o que 
se ficou clevenclo a se"Q. marido, e a graça ele se 14e conservar a ella E~-l gqm[l, cousa 
da clit~ pensito, 

_Por uma car~a particul~r elo t~esoureiro mór de lVIarianna~ que hoj e é ? vi
gano ge11al no Rw ele Janen·o , escnpta a um hespanhol, que ma trouxe a mmha 
casa. em data de 26, concluo que não tinha feito alvol'OÇO algum a c4egacla ela se
nhora princeza do Grão Fará áquella côrte. Na mesma carta vinha que monse
nhor Vicligal, devendo partir para aqui em setembro, o não tinha feito pela pro
ximida.cle ela chegada da nova imperatriz, que ali chegou a 16 ele outL1bro, prece
dida ele a1guns dias lJelo marquez ele Palma. Em uma das primeiras semanas de 
quaresma terá logar um oonsistorio, no qual se publicarão os dois novos cm•cleaes, 
que são monsenhor ele Simone, ·mordomo elo papa, e monsenhor Welcl, coacljn
tol' do bispo do Alto Canadá, que e:;;tá agora em Roma. 

Feias folhas saberá v. ex.il que pela demissão elo conde de Alles, embaixador 
ele sua magestacle el~rei elos Paizes Baixos junto a sua santidade, es.tá nomeado 
llll', ele Liecl(:lkel'ke para o seu loga:r. o. marq ne~ de Fuscalclo, ministro ele sua ma-

l O opu:>culo foi impresso· com o titulo .J]op, jJtfigu~l , o sia bre"Uc d·imostmzione ele sui di1·itti 
a la Ctwonct de Po1·t2tgalo. Eis a carta que acompll,nhqu o exemplar manuscripto : · 

«Ill.mo e ex."'0 sr .~ Na prefação do escripto ql!e tenho a hom·a . de remetter aqu i junto a 
v. ex.n rolato as causas que me impcllimtm a emprehender um trabalho, não menos imp01·tante 
P,clo l].lto objecto a que se dirige, que necessa,rio nas circumstancias actuaes políticas da Italia. 
E verclncle que um tal l].ssumpto reque~,ia outra pmma i mas emfi.m a verdade não precisa de 
ornamentos para se manifestar a quem a proêura ele boa fé, e a S'ingeleza do estylo servirá tam- · 
bem de prova que não se quer a!lcançar o convencimento dos leitores por outros meios fóra d_as 
pr?vas e das legitimas cousequeucias que derivam d'ellas. O ex.m• sr. marquez de Lavra~lw, 
CUJ!IS luzes e crite1'io se aocorclam tão bem Ç)Om os vivos desejos que tem ele zela,r e:tn todas as 
occa.~iões o serviço real, m~imou a minha em preza, e julgando-a opportuna para Q meKmo fi :tn, 
decidiu-se a m::mdal-a iiilp~·imir para a espalhae em toda a Italia. Haviam, poróm, g:ntncles c\if
ficuldades para se alcançar isso mesmo i mas tuclo se venceu pela connivpncia cl'este governo, 
qtte é o mais propenso pat;a a nossa causa, e pela co"operação do o~cial maior da seci·etaria de 
est~do, abbade Lni!" Armellini, do r ev.mo pach-e Vobzi, dominico, mestre do sacro palacio apos
toh co, e Caetano Cavallet ti, que 6 redactor elo Dia1·io de Roma ttão comedido a fallar çle Pqr7 
~gal) e q11e a.:?sumitt a si o encargo da imprensa. O segr(:ldQ, porém, é iD,dispensavel para se 
nao aomp1•ometter clirectamente este governo para COII\ o corpo eliplomatico e para com os mais 
gover~os i e por isso, alem do papel, que escolheu sem mm•ca alguma, se haverão ele pr aticar 
as 01a10:pes r eservas para a remessa aos varios paizes de Italia ele um numerosufficiente ele 
exemplares, e para os espalbm· aqui e nos e:>tados pontificios. Não tarda,rá esta impres:;;ão !ie 
e~tat• prompta, e não deixarei pela primei1'a occas iii.o oppqrtuna de ei\viar a y. ex.• a lgn111as co· 
ptas i mas no em tanto apresso -me de remetter esta por escripto, pedindo a v. ex." o favor de a 
ler, e no caso ele achar que pó.cle encontrar desculpa e agrado na augu::ta pessoa ele sua ma
ge~stade, _çle lh'a levar em meu n,ome com o mais p1•ofundo respeito, beij ando-lhe as a~tgust~s 
maos, po1s eS}Jero que sua magestacle queira l•ecqn4ecer n'este pequeno meu t1'abalbo quaes sao 
0~ desejos que me animam no seu real serviço por tantos titulas, sendo um cl'estes oqsequiosis
~tmo e o mais vivo reconhecimento do meu anima aos seus sino-ttlat•es beneficios. Para tudo isto 
lmploro com a mais 'a;ttenciosa confiança o favo1• e patrocínio 

0
de v. ex.", a ·quem Deus guarde 

por mu itos a;nnos. 
"De v. ex.• o mais attento, obrigado e obsequioso creaclo. = Camillo Luiz de Rossi. 
"P. S. , Verá que aproveitei elo argumeato tão 1:1am cleeluziclo no discurso elo ex. mo st·. mar

~uez de Lavradio na p1•imeil'a sessão qo braço qos povos a respeito da distincção que ha entre 
JUS ad 1·em c }ns in 1·e., · 

3 
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gestacle sicilianna n'estc1 côrte, depois ele se lhe haverem aggravaclo ma is as suas mo
lestias antigas, morreu n'um dos dias passados, fazendo-se-lhe as honras elo estylo. 

Por con:municações feitas pele visconcle ele Asseca, vi que estas combinavam 
perfeitamente com as participações que ha um mez tive a honra ele transm.ittir a 
v. ex. a · julgo que J osé Bazilio Rademaker não terá deixado de communicar a 
v . ex. a. 'os meus esforços d'aqui para que elle tenha algumas r elações que lhe pos
sam ser convenientes . 

Deus guarde a v . ex.a Roma, 30 ele j aneiro de 1830.-Ill.mo e ex. 1110 sr. VlS · 
conde de Santarem. = JJ1a?·quez ele L am·aclio, D. Antonio. 

P. S. - Sendo mui delicado o tratar ela conclucta ele um homem empregado, 
devo notar que talvez eu devesse não usar em cima elas palaVl·as « atanmtamento 
ao ver-me ll1 etc., etc. 

T enho a acr~scentar que monsenhor Ostini saírà ele um elos portos ele França para 
o Brazil no meiado elo mez que vem. · . 

A lvará 

Eu el-rei faço saber aos que este alvarlt com força de lei virem que, tendo 
tomado na minha real consideração que o decreto de 25 de abril ele 1821, em 
virtude elo qual se applicaram para a quinta caixa da junta dos juros elos reaes 
emprestimos o:; r endimentos de todos os bens da corôa e commendas, que d'ali 
em diante fossem vagando, derivava tmicamente elos princípios desorganisaclores 
que dominavam na calamitosa epocha em que foi promcügaclo, e t endia, por uma 
parte, a aniquilar e extinguir todas as casHs da principal nobreza d 'estes reinos, 
cuj os antepassados mer ecer·am por seus assignalaclos e gloriosos feitos ser galar
doaclos pelos senhores reis meus predecessores com mercês de bens de similhante 
natureza; e por outra parte se encaminhava a 1n·ivar a corôa dos mesmos r einos 
de poder premiar serviços r elevantes, do que n ecessariamente clevia resultar gra
víssimo damno ao bem do estado ; e querendo tambem, não só conservar illeso o 
credito pub.lico, que é minha intençfio manter e sustentar religiosamente, mas até 
promov-er e adiantar a ex·tincção da clivida do estado, para que está applicado o 
r endimento da quinta caixa ela referida jlmta, assignanclo novos fimdos para a 
mnortisação da divida consolidada, que não t em clistrate estabelecido nas leis ;;Lté 
agora publicadas : por todos estes motivos, sou serviclG onlenar : 

1. 0 Que, alem elos outros rendimentos que constituem a dotação ela quinta 
caixa da junta dos j uros dos reaes emprestimos, continuem a arrecadar-se n'ella 
todos os rendimentos elos bens ela corôa e ordens que ali entram actualmente, 
e que nunca poderão ser clistrahidos para outros clestinos debaixo ele qualquer pre
texto, por mais plausível que sej a . 

2. 0 Que para a amortisação progressiva da divida consolidada, que não tem 
distrate estabelecido nas leis, se arrecade pela mesma junta a porção dos rendi
mentos elos bens da corôa e ordens, que forem vagando d'aqui em diante, no
cessaria para perfazer a quantia de· f>O:OOoaooo r éis annuaes. E os r endimentos 
elos que vagarem, depois de preenchida esta quantia, serão entregues no meu r eal 
erario, se não ,for ·da minha vontade dispor d'elles por outro modo. 

3.0 Que para perfazer a mencionacl'a quantia de 50:00oaooo 1•éis, se appli
quem os r endimentos dos bens ela corôa e orclens, que de ora em diante forem 
vagando, em que não houver mercês ele vi::las concedidas até ao presente, ou em 
q.ue eu não for servido concede1· novas vielas ; e quando eu houver por bem fazer 
mercê ele novas vielas em bens ela corôa e ordens, alem das que actualmente se 
acham concedidas, pagarão os agraL;iaclos annualmente.clo rendimento d'esscs bens, 
de que houver em mercê, 5 por cento deduzidos elo liquido, já abatido o quinto 
nos bens da corôa, e a decima ordinaria e eollecta nos das ordens. 

4. 0 E porque é de esperar que por esta maneira se complete em pouco tempo 
a somma dos 50:000a OOOO réis : hei por bem determinar que, quando o proclucto 
elos 5 por cento, impostos aos agraciaclos com as novas mercês ele vielas, juntos 
aos rendimentos elos b ens da corôa e orclens, vagos de ora em diante, e recebidos 
na j1.inta elos juros elos r eaes emprestimos, na conformidade do que fica disposto, 
exceder em a dita somma, se empregue o excedente na am,ortisação do p~pel 
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moed~, para a qual sou igualmente servido clestinn,r 5 por cento elo rendimento 
d0s bens da corôa e ordens, que, depois ele prcenchid'os os 50:000~000 réis, hão 
de ser entregues no meu real erario, como está ordenado no artigo 2. 0

; dedu'zi
dos. no total rendimento nos bens da corôa e elo liquido, abatida a clecima ordi-
nar~a e collecta nos elas ordens. · 

5:0 Que a jurtta dos juros elos reaes emprestimos, á medida que forem en
trando os novos rendimentos dos bens ela corôa e ordens, vagos d'aqui em diante, 
os vá empregando em compra elas apolices que não têem amortisação, e cujo preço 
offerecer maior vantagem, segundo as circumstancias occorrcntes; queimando-as 
nas epochas em que se fizerem as outras amortisações, e applicanclo successiva
meute para as seguintes os juros que venciam as apolices queimadas . 

. 6.o Que d'estes rendimentos, emquanto não chegarem á quantia de 50:000aooo 
r~ls, se faça a distincção conveniente para se conhecer a somma que ha ele des
tmar-se a esta nova mnortisação, sendo-me presentes na occasião elos balanços l:\S 

operações que se tiverem praticado em conscquencia d'csta providencia; assim f0ID0 me serão tambem presentes as que se fizerem a respeito elo papel moed'a, 
ogo que p11incipie a am0rtisação a que por este meio mando proceder. 

7.u E querendo ter contemplação com a sagrada militar ordem de S . João de 
: erusalem, sem com tudo desfalca~' a junta elos juros dos reaes emprestimos elos , 
~elos que n'ella se recebem em benefici0 elo credito publico : sou outrosim ser

VIdo _-determinar que se enkeguem á referida Ol'clem as commendas vagas, cujo 
reud1meuto se tem ::uté agora ar~'ecadado pela dita junta, a fim de qne, tanto es
tas, como as que para o futuro vagarem, sejam providas na fórma que dispõem os 
seus .estatutos; entranclo a mesma orclem annualmente na junta com a quantia ele 
19.:50oaooo réis, a que montam os ren.cliPl~ntos d~s mencionada~ commc~das, que 
ate a0 presente se têem al'recadaclo na qumta cmxa ela mesma JUnta; e 1sto alem 
ela decima ·ordina:ria e c.ollecta que todas as cornmendas eni geral são obrigadas 

. a ~)aga•r; e no caso de se faltar q,o pagamento da sobredita quGntia ele 19:500l!OOO 
· ~éJs, a junta elos juros dos reaes emprestimos fica ~ncan·eg~cla de a lançar ~ to

-as as commanclas ela ordem, para se cob1:ar executivamente de cada uma d ellas 
a quota que lhe pertencer p?'O mta) segundo o seu rendimento . · 

~elo que mando ao presidente do :rneLl rerul eral'io, e n'elle lagar-tenente irn
mecliat0 á minha real })essqa, ás mesas elo cleHembargo elo .paço, c da consciencia 
~- ordens, ao coni)clho da minha l'eal f[]Jzeucla, -á junta dos jt1l'OS elos reaes empres
~os, e a todas as mais auctoridacles e pess(')as 1a quem o. conhecimento e execu
~ao d'este meu alvará com força ele lei pertencer, ql'lé~ cumpram e guardem e 
açam cumprü• e gua~'dal' tão inteiramente como n'elle se contém, hão obstante 
J~laesquer leis, alvarás, decretos, resoluções, ou ouh:os diplomas 9-ue 'o cor;trario 
lSl~onham, e qHe hei por bem dcrogaF para este effe1to sómente, ficando ahás em 

tudo o mais em se11. inteiro vigor. E ao doutor Antonio Gomes Hibeiro, do meu 
cons~lho, clesembargaclor do paço e chanceller mór elo reino, ordeno que o faça 
p~lbhcar na chanceJlaria, registanclo.se em todos OS lagares onde se COStumam l'e
~lstar similhantes alvarás, e guarclanclo.se o original no men real archivo ela Torre 
Cto Tombo · · 
C. Dado ~o palacio ele Quelqz1 aos 30 ele janeiro ele 1830. = REI, com guarda.= 

onde da Louzã, D. Diogo, 

Decreto 

cl Qnerendo attencler ao bem geral d'estes l'einos, e alliv1ar a todas as classes 
,.os meus . fieis vassallos, ta.nto civis como militares, que recebem do meu real era
no os meios de sua subsistencia, elo prejuizo que softi·em no desconto elo papel 
mo:~a, e emquanto não dou outras providencias para a sua total extincção : hei 
f1?~s em <ileterminar que o producto elos bens proprios da corôa, e de t0do.s os ou-
182BbeJ?-s mandados vender pelos decretos ele 2 ele setembro e 5 de dezembro de 

' em beneficio da amortisação da divida elo estado, ele que faz parte o papel 
moeda, seja pago metade em titulas de divida publica, c metade em papel moeda, 
~~e será amortisado na junta dos juros dos reaes emprestimos, queimando-se pu

camente nas epochas em que se fazem as outras amortisações; havendo na rc-
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ceita elas quantias respectivas a clistincção necessaria para se conhecerem as som
mas applicadas a este destino. 

O conde da Louzã, D. Diogo, elo meu conselho ele estado, ministro e secretario 
ele estado dos negocios ela fazenda, presidente do e1·ario regio, e n'elle· logar-te
nente immediato á minha real pessoa, e presidente da junta dos jlll'OS dos reaes 
emprestimos, o tenha assim e:ntendiclo e faça executar. Palacio ele Queluz, 30 de 
janeiro de 1830. = ( Corn a ?'Ub?·iw de stw rnagestctde) 

Officio 

(N. 0 H) 

Ill.mo e ex.mo sr.-O meu fatal destino conduziu-me aos Açores para aqui pur
gar os meus peccaclos como militar, como político e como juiz; como militar, pela 
affiictiva incerteza da approvação das medidas que tenho tomado tendentes á se
gurança e socego d'estas ilhas, escassos meios ele supprir necessidades urgentes, 
pruclencia, e mesmo soffrimento que exige a bem da concordia o inquieto espí
rito dominante, segundo nos tem mostrado fataes experiencias; como politico, pela 
paciencia com que me tenho dado a amalgamar partidos ganhando corações á 
causa ele el-rei, e so:ffrenclo em recompensa d'este imp01-tante serviço as mais 
atrozes calumnias de meus crueis e invejosos inimigos; e finalmente como juiz, 
pelo amargo pezar que me causa ver as prisões ele toda a capitania atulhadas ele 
réus que devem ser julgados em junta criminal, que não posso convocar por falta 

· ele corregedor da comarca de Ponta Delgada, logar q ne se acha vago h a perto de 
um anuo, com detrimento e prejuizo elos· povos da mesma coma~·ca. Livre-me, 
pois, v. ex. a d'estes embaraços, pelo modo que julgar mais obvio e conveniente 
ao serviço ele sua magestacle, na certeza que l'eceberei esta providencia, qualquer 
que ella seja, como graça especial do mesmo senhor emanada elo favo\· ele v. ex. a 

Eu não canso no serviço ele el-rei, mas doe-me que meus esforços sejam olha
dos com inclifferença, clesapreciaclos e talvez mesmo invertidos por aquelles que, 
sendo testemi.mhas d'elles, não cessam de intrigar pOl' emulação e mau caracter; 
resta-me, porém, a consolação que o tempo os dará a conhecer a v. cx.a 

A bondade de v . ex.a me promette a liberdade ele ir lembl•ar a v . ex.a o re
querimento que em data de 7 de junho elo anuo passado tive a honra ele levar á 
in·esença ele sua magestade por intervenção de v . ex.a, certi:6.cando a v . ex.a que, 
seja qual for o deferimento, não esfriará em mim o zêlo com qui'J constantemente 
me empenho no serviço de el-rei nosso senhor. 

Aproveito igualmente esta occasião para renovEt-r a v. ex. a os voto,s ele res
peito e consideração com que -tenho a honra de ser-De v. ex. a, mui to attento 
venerador e fiel Cl'eaclo . Ponta Delgada, 30 ele janeiro ele 1830.- lll."' 0 e ex. mo 

sr. conde cls Basto.= lfen?·ique da Fonsecct SO?,tsct P?·ego. 

O hispo do Porto, D. João elo Magalhães e Avellar, cujos scnfimcntos políti
cos eram já bem cónheciclos, dirigiu no 1. o ele fevereiro uma pastoral aos respe
ctivos diocesanos, sobre a observancia ele certos preceitos ela Igreja, e termina 
com o paragrapho seguinte : 

aO .tremendo ministerio ele que somos indignos, e que tanto excecle as nossas 
diminutas forças, exige o lembrarmos amiLldadas vezes aos -reverendos pa,rochos 
a importante obra . em que nos prestam auxilio; e lançando mão d'esta opportuni
dade lhes l'Elcommendâmos o perfeito desempenho nos seus trabalhos, a vigilancia 
incansavel sobre as ovelhas por que havernos de responder diante do Supremo 
Juiz. Praza ao mesmo Senhor que na vizinha quaresma, pelas suas instrucções e 
pela administração exacta dos sacramentos, elles consigam emendas sérias e pro
veitosos fructos ele salvação, segundo lhes é mandado como impreterível cliligen
cia e segundo nós, com a mais activa vebemencia o pedimos, preguem ·e clêem 
alt~m~nte a conhecer esses nossos cooperadores : que um profundo respeito c uma 
firme adherencia se hão de tributar aos dogmas ela fé catholica que professâ.mos 
e de onde a revclaçí'lo nos provém do Creaclor do universo, cuja divina palavra é 
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pate~te por innumeraveis prodígios; que a moral do Evangelho e os preceitos da 
âgreJ.a ~e h!o de ter constantemente em vista para a sua fi~l observan.cia; qt:e as 

ete1mmaçoes do soberano monarcha, que nos governa, hao de ser Immedtata
mente cumpridas com prompta, leal" e respeitosa obediencia; que o amor fra
ternal, a mutua concordia, a tranquiY.idade FLtblica, a felicidade temporal e a 
eterna têem por base a religião, sem a qual, sem o culto e a sujeição devidas a um 
Deu~ pr.oviclente, seriam consequencia ínfallivel, internecinas desavenças, a sub
versao elos estados, à mais lamentavel anarchia, e por fim um horroroso cha.os; 
que as ·maximas venenosas ele insensatos libertinos e de incendiarios rebeldes, 
~uand.o se descubram, sem demora é forçoso o serem proscriptas1 abominacla.s e 
1 ~Peli!d~s . com odío e desprezo ; sendo, como são, chimeras inventadas pelos Im
pws, murugos do throno e do nosso bem. Concebemos satisfactorias esperanças em 
r~sultado de tão urgentes e r eiteradas instancias, persuadidos que até onde possam 
c egar o talento, as luzes e o prestimo elos refer idos pastores, tudo será aprovei
}~clo" nas fadigas propostas com utilidade decisiva, subtrahindo-se elles por essa 
. rma ela censma imposta sobre os inertes e os clescLticlaclos; dando n'isso clara 
p~:~va elo seu apostolico zêlo, illustranclo o seu nome no meritol'io e louvavel exer
Clc1.0 elas suas funcções, e constituindo-se ig ualmente benemeritos no serviço que 
multo preza o senhor D.. Miguel I, augusto rei ele quem somos vassaUos . Jl 

O perioclico portuguez que mais advogava em Londres a causa liberal, no seu 
lllunero ele 2 de fevereiro inseriu um artigo com o seguinte titulo ; 

Sobre a necessidade da carta constitucional 

Qu.ando os direitos são bem adquiridos nunca prescrevem. Podem por pouco 
~tl multo tempo estar suspensos, quer seja pela violencia, quer pelo descuido ou 
t '' ta ele forças; mas uma vez que haja qnem legitimamente os r eclame e os res
N~eleça, tomam o seu primitivo logar, e desde logo adquirem todo o seu p0cler . 

. ao ~a nação algmna que tenha direitos políticos tão legítimos e por consequen
cta tao s~grados como a nação portugLteza: elles são coevos com a monarchia; a 
lllonhal'Chla depende cl'ellcs, e são elles o effeito ela lei geral que governava as Hes-

. pan as quanclo separadamente · os acloptámos . A convocação das côrtes ele La
meg~ e as leis fundamentaes que ali se estabeleceram não foram, pois, mera con
cessaõ ~·eal, foram, muito pelo contrario, uma necessidade politiça que forçou o 
E0~0 re1N D. Affonso Henriques a servir-se cl 'ella para legitimar a sua dignidade. 

1 ~ entao o uso ou a lei patria de todas as Hespanhas o convocar os congressos 
nacwna_es para n' elles se discutirem os pontos mais graves ele pttbliea utilidade; 
e hos prtmeiros e mais importantes entre elles eram os regulamentos para o reco
n ecimento dos r eis e para a successão elo throno nas suas dynastias . Assim não 
se contentou D. Affonso Hemiques com a tumultuosa acclamação elos soldados no 
calpo ele Ourique, e como homem prudente e conhecedor do espírito elo seu se
cu o, recorreu á fonte pma elo poder, e só n'es ta base legal quiz fundar, não só 
a ~ua propria auctoriclacle, porém a de seus futuros successores. Se elle, pouco 
avtsado, quizesse derivar o seu poder da simples vontade militar, e com esta só 
~~dcontentasse, talvez correria a sorte de muitos imperadores r omanos, q:te,. sau
t os em um acampamento como chefes elo ímperio, em outro eram quas1 s1mul- . 
th~eamente declarados usurpaclores ou r ebeldes, e tão rapidamente subiam ·o 
e ~0~0 ~omo desciam <Í sepultura. Tomou D. Affonso Henriques melhor c0nselho, 

01 re1 pelo unanime e leg·al consentimento ela nação . 

d Estes d.it·eitos políticos elo throno e elo IJOVO IJortuo·uez foram-se transmittindo e se 1 o . J c1 . cu o em seculo, ora na Sl,la primitiva ptu·eza, ora em um estado ele frou~ICLão, a: nterrupção e aecadencia, até que n.caram apparentemente mortos · no remado 
Q • P edro II. Desde esta epocha clesaprJareceu a convocacão r egular das .nos-..,as cô t , . ~ 
p . r es ou congressos. Nossos r e1s esquecemm-se ou fingtram esquecer-se do 
t1~cto político sanccionaclo em Lamego e até chegou algumas vezes a ser crime 

a.zer á · . ' · ' memona a extstencin cl'este mesmo pacto. Julgaram-se, portanto, os r e1s1 
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ségundo as instrucções cn.villosas e periidas que lhes davam seus aulicos ou valí
clos, clirectamente caídos elo céu, s.em nenhuma responsabilidade ou sem nen1mma 
relação com os entes ela terra. E n'estas falsas icléas foram accumulando erros 
sobre erros abusos sobre abusos e miserias sobre miserías, até gue nos forçara.m 
a ir rever 

1
e folhear os nossos velhos pergaminhos, nos quaes achámos o que tí

nhamos sido e o que m·amos. · Se os nossos reis e os seus conselhei~·os não nos ti
vessem como forçado a ir examinar os nossos archivos, e se elles se tivessem con
tentado com ser o que primitivamente tinham sido, nem nós ·quereríamos ser mais 
elo que fomos, nem teríamos passado pelas dissensões civis que temos so:ffriclo, e 
tanto e tão desgraçadamente têem infl.uiclo na perda da publica feliciclacle . Mas o 
poder, emquanto se julga forte, é sempre cego, e só chega a abrir os olhos quando 
já tarde tem os pés sobre algum funesto precipício. 

A regeneração do anno de 1820 foi por conseguinte obra da necessidade, e 
se n'ella houve irregnlariclacles ou defeitos, não tem a culpa cl'elles quem a ten
tou e executotl; m~s quem a promoveu e obstinadamente porfiou em a não tles
viar ou impedir, reformanclo-se, como era ele rasão e ele justiça. Foi tempm·aria 
esta regeneração politica, mas não 1 poderam perder-se ou aniquilar-se as suas se
mentes, porque uma vez expostos aos olhos elo publico os antigos archivos elos seus 
titulas, já não era possivel fazer-lh'os esquecer. O mesmo defunto rei D . João VI 
foi, como já outra vez asseverámos, o primeiro que reconheceu authenticamente 
a validade cl'aquelles títulos; e se elle não teve resolução bastante ou vontade 
efficaz para os pôr em execução, nem por isso pm•cle1·am o mais pequeno quilate 
ele seu intrínseco valot. 

1~1-rei D . P~clro IV cumpriu, por assim dizer, as ul.timas vontades do testa
mento político ele seu pae, e com isto executou, não só um ·acto' de generosidade 
e ele justiça, porém ele snmma religião e ele política. Por elle nos fez uma ver
dadeira restituição ele nossos antigos fóros e direitos perdidos, e assim clesaggra
vou a memoria ele seus antepassados, e em nome cl'elles pagou üma divida sa
grada que para comnosco haviam contrahiclo. Não f'ez, portanto, mais do que 
renovar o antigo pacto ele Lamego, i'et1uzinclo ·a monarehra absohtta ele fact0 a 
uma monarchia representativa ele direito. E se em as novas fórmas se desviou 
tanto ou quanto elas antigas, não alterou em cousa algmna a essencia elas institui
ções primitivas, po1'qne na carta .constitucional o rei e o povo conservam ambos 
os seus antigos direitos politicos. N'este ponto nada tem infl.uiclo o novo feitio ou 
a nova organisação dos poderes, que sempre está, sujeita á, necessaria mudança 
que o tempo fn;z nas icléas e costumes dos p0vos . E por conseguinte ele absoluta 
e inclisputavel p.ecessiclacle conservar a carta constitttcional ele 29 ele abril de 1826, 
porque ella não é mais elo que uma püta e simples restitüição elo nosso primitivo 
systema político representativo, elo qual ningttem pócle ter auctoridacle para nos 
despojar, poi:que é nossa legitim!' propriedade, e _Pi'OJ_Jrieclacle mui sa_grada. 

A necesstclade da consetvaçao da tlat'ta éonstltuCiohal funda-se amcla em ou
tro principio, que não é ele menos peso 1 seguRclo o clit'eito püblico novamente pro
clamado, e este principio é o ela legitimiélacle. Qüando pelo continHado e teimoso 
abuso elo poder os povos de ambas as penínsulas, hespanhola e italiana, recol'l'e
ram ás suas proprias foi'ças pata remediar os males que seus proprios governos, 
como por acinte, lhes não queriam t'emover, tocaí'am logo alàrine todos os gabi
netes; a santa alliança_ se poz ·em movimento 1 e mais ele um cong1•esso immeclià
tamente se convocou 1. N'estas asseinbléas dos que por auctoriclacle propria se ele-

. 1 Visto como por v-azes se tem alludi(!.o ~ estâ especie de pacto, transcrevemos aqui o con
teúdo de uma folha avulsa pu151icada em Lisboa, com a data de 28 de agosto de. 1830 e as ini
ciaes J . C. C. M. (João Chrysostomo do Conto e Mello) sob o titnlo A santa alliançct ou 1·eBwnw 
dos princípios assentados po1· todos os soberanbs da Europa a bem da estabilidade dos th?-onos, 
de~ indepenclencia das naçõ'es e da prostJe?·idade dos povos; edição feita na typogra1Jhia do es
tado, e para. a qual se obteve licença dos censores regios·. Eis o teor: 

• 
Dos tratados de p:i'z entre a França, Austria, Russi n., Ingla.tcr1'a e Prussia 

feitos em París, aos 80 de ma.iQ de 1814 

1.0 Haverá desde hoje em diante p::tz e amisade perpetua entre · sua inagestacle . o rei de 
França de uma parte, e sua magestacle o imperador da Austria ele outra parte, s~ns herdeiros, 
stlcccssores, estados c vassa,llos respectiv0s. 
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~lar·aram arbitros dos destinos ele todas as nações, sem que estas fossem ouviclas, 
se decretou ccque aos povos, rebanho, não competindo reformar-se, tudo quanto 
elles a este respeito fizessem era por consegLünte im pio e revolucionaria». E acres
~entou-se ~<que aos reis, como pastores, só es tava devolvido es1Je direito, e por 
tsso só sena válido e l egitimo· o que cl 'elles clirectamente emanassell . Taes foram 
0~ decretos da santa alliança, que, p ara terem todo o caracter de justos, foram 
aiOmulgaclos em ambas as sobreclit~s ~eninsula~, ao som elos canhões e r~tifica
b ~s com o sa~g:ue ele h,espanho es e rtaltanos. Nao havenclo, portanto, cluv1da so 
b 1 ~ a authenttetclade cl estes decretos, e muito menos ela sua ensanguentacla pu
dltc~ção, perguntâmos agora: Foi D. Pedro IV rei legitimo de Portugal? Não ha 

nvtcla que o foi, e não só r econhecido por todos os portuguezes, mas por todas 
~s naçõe~ ~strangeiras. Estas o reconheceram : 1.0

, quancl0 por seus embaixaclo-
es ou mmtstros residiram perante a regente, que governava em nome d'elle; 2 .0

, 

qnanclo mancL:'tram retirar os seus embaixador es ou ministros, ao verem que D. Mi
guel caminhava á u surpação ela corôa; 3.!', quando quasi forçaram o sobredito 
monarcha a nomear r egente seu irmão ; e 4. 0 

7 
quariclo em fim q uasi o violentaram 

a f~~e~ uma abdicação completa antes que estivessem preenchidas a s esseneiaes 
con iÇoes que a deviam preceder. Logo, sendo o rei leg·itimo, tudo o que d'ell~ 
e~'tn~sse era legal; e pois qtle a carta constitucional é obra immediata sua , não Ph e Já ser invalidada sem destruir-se a legitimiclacle, fonte de todo o pocler; na 
P rase ela santa a lliança e ele todas as suas decisões e a ·ecretos . 

eu .2·
0 

As altas partes contratantes porão todos os cuidados para conservarem não sómente 
lll tr~ ell~s, mas tamhem (quanto clepencler el'ellas) entre todos os estados da Europa, a boa httr-

oma e lntelligencüt tão necessaria ao . seu repouso. · 

1 o B.o. O r eino ele França conservará a integridade dos seus limites, tae~ como existiam no 
b d

1
e Janeiro ele 1792. Receberá alem cl'isso um augmento ele territorio comprehcndiclo na li

n a c e demarcação determinada em competente artigo. 
4." A França renuncia a todos os direitos ele soberania ele senhorios c posses sobre quaes

(ller laizes e districtos, villas e lagares, que ficam fóra da fronteira designada no r eferido al'
t~go', cando, comtnclo, o principado ele lVIonaco restituiclo ás mesmas relações em que estava ao-

s Cto I. o ele j aneiro ele 1792. 
de~·" ~s .côrtes alliadas asseguram á França a posse elo principado ele Avignon, do ·condado 
te enalSSlu, elo condado ele Montbeliard, e de todos os encravados, que pertenceram em outro 
·1 p~0 á; Allemauha, compxeb,enclidos na f1·onteira supra indicada, ou tenham sido encorporaclos 
< rança antes 011 depois elo 1.0 de janeiro ele 1792. · · 
nos .6·" ~ Hollanda, s.uj.eita á sobera~ia c1a casa d~ Orange, receberá acrescentamento ele ter~·e 
c· · 0 tttulo e exerclClO ela soberama nao poderao em caso a lgum pertencer a nenhum pnn-
tpe7 ~ue t~n~1a ou sej.a cham.aclo a ter uma corôa estrangeira.. _....... 

· A Smssa contmuará mdependente a governar-se por SJ mêsma. 
tacl S.o A Italia, fóra elos limites dos paizes que se restituem á Austria, serú composta de es-

os soberanos. · 
n·, 9·" A ilha de Malta, com suas dependencias, pertencerá com inteira propriedade e sob era-

ta a sua magestade britannica. · 
su 10.o Sua magestaele britannica, estipulando para si e seus alli.ados, obriga-se a r estituir a 
p a.magestade christianissima as colonias, pescarias, feitorias e estabelecimentos de toda a es
A~~~e que a .França possuia no 1.• ele j aneiro ele 1792 nos mares e nos continentes ela :America, 
St n ca e As1a, á excepçilo, porém, elas ilhas de Tabago e Santa Luzia, e ela ilha de França com 
c~~s clepe~CJ.encias, nomeadamente Rodrigo e Sechelles, as qLtaes sua magestade christianissima 
de S cDm mteira propriedade e soberania a sua magestacle britannica, e igualmente ela parte 
test' t omingos cedida á França pela paz ele Basilea, e que sua magestade christianissima 

1 ue a sua magestade catholica com inteixa propriedade e soberania. 
se ll.o. Sua magestade el-rei ele Suecia e Noruega, em consequcncia ele ajustes feitos .com 
re~~\ alhaclos, e para execução elo artigo precedente, c!>nsente em que a ilha de Guadehtpe se 

1 ~~a sua magestacle .chr!st!anissima, e cede to~los ~s .direitos. que a ella pod~r ter. . 
exe .L:,. Sua magestade :liclehsstma, ·em consequenCla ele aJustes feltos com seus all mclos, e pma 
n~ c~çao elo !1-rtigo ~O.o (8.• no t~atado) obriga-se a resti~ui~· a sua mag~sta~e christianissima, 

praso abatxo des1gnacl.d, a Gmana franccza tal qual exts tla no 1." de Jaueuo de 1792. 
13·" A?olir-se-ha o trafico ela escravatura, ele tal sorte que cesse universalmente. . 

1795
14·" F1ea,~u .ele nenhum .effeito os tratados ele pa~ concluicl?s em Basilea aos 5 Gle abnl de 

todas e em Ttlstt. aos 9 ele JUlho ele 1807; a c~mvençao .ele Pans de 20 d~ setembro de !808, e 
a p. as. convençoes e actos quaesquer couclmelos depois da paz ele Basilea e~tre a França e 
cult~~.SSla; cessando de ser obrigatorios em todos os seus artigos, tanto mamfestos como oc-

Da clecllLraçito feita em Vianna, aos 13 de março ele 1815, pcln.s potencias 
que assignn.mm o trn.tado de Paris ele 30 ele mn.io de 1811 

. 15 o T d N 1 I . d F ' • fra · o os os soberanos da Europa estar ao promptos a c ar a e -re1 e 'rança e a naçao 
'neeza, ou a qualquer outro governo que for atacado, logo que se lhes pedirem, os soccorros 
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Uma observação que não deve escapar nem omittir-se é que as nações ele t em
pos a tempos ou ele seculos a seculos absolutamente precisam r eformar-se nas suas 
lejs e aclmir-..istração interior; em consequeneia elos abusos ou elas novas necessi
dades que o tempo ou as novas luzes trazem necessariamente comsigo . Ora, ou 
esta r eforma necessaria ::e ha de fazer pelos r eis ou }Jelos IJovos, e se fazel-a 
agora se nega a um rei legitimo, por uma boa e justa conclusão fica ele todo ele
volvida ao povo esta faculdad e. Entre este clilemma não ha meio; a questão por
tugueza ele hoj e envolve neceEsariarncnte na sua dedsão ou o t1·ÚJ.mpho dcL leg?:ti
midade ou o i?'Útmpho da sobc?·ccnia du poro . Escolham os inimigos ela cm·ta, c qu e 
suppõem que Eem ella o reinado da senhora D . Maria II pócle ser legal, entr e 
estes dois · infalliveis xesultaelos, aquelle que mais conta lh es faz, porque não é 
possível que um ou outro deixe ele ter seu effeito . Logo, a necessidade ela carta 
constitucional é inclispuiavel para manter o principio ela legitimidade. 

Não é tambem ainda menos neceEsaria a mesma carta constitucional para cu
r ar os males que a usurpação ele D. Miguel tem feito a Portug·aJ. (-luanclo os males 
ele uma nação são extraorclinarios e profundos, e como taes têem offendiclo, por 
assim dizer, os mesmos princípios ela vitalidade social, tambem então os remeclios 

. elevem ser extr_aorclinarios e efficazes . Ninguem póde duvidar, á exccpção ele al
guns mercenarios escriba~, que têe'm }JOr officio defender o crime e desfigurar a 
verdade, que estes males existem hoje em Portugal, como fructos ela estupiclez, 
da tyrannia, e de muitas e mui baixas e crueis vinganças . T em-se a.rruinado ~t 

necessarios para restabelecerem a tl-anquilliclatle publica, e fazer causa commum conh·a todos 
os que tentarem compromcttcl-a. (Foi motivada pela evasão ele Buonaparte da .ilha ele· El~a.) 

Do trn.ta<lo feito em Vienna, nos 25 <fe março ele 1815 

16.0 Para manUtehçito do tratado de París de BO de maio de 1814, assim como do con
gresso de Vienna em 13 de março de 1815, as altas potencial:l se obrigam solemnemcnte a unir 
os r ecursos dos seus respectivos t:lstados para defender os ajustes ratificados e subscriptos con
tra qualquer ataque; debaixo de cuj~t protecção se têem estabelecido e assegurado os direi tos, 
a liberdade c a inde])enclencia elas naç.ões. 

17. 0 .A s altas potencias t êcm ajustado que cada tuna d'ellas terá const antemente em cam1)0 
cento c cirteorhta mil hornens completos, c1bs qi:tacs, pelo inchas, uina decitna parte será cnval
laria, com arti lher ia proporcionada (não entr ando guarnições) e empregal-os em serviço activo 
c UJ~ido contra o inimigo commum, e em favor de um objecto tão grande c tão sauelavel. 

b o trn.Lado feito em P aris, àos 20 ue nov\lmbro clll 1815 

1.8.0 Suas fuagestades el-r ci do Reino Unido da Gnm-Bretm1l1a e Irlanda; o imperador de 
Austria e r ei de Hungrifl. e Boh~mia, o imperaelo1· da Russia, e el-rei de Prussia, considerando, 
depois elo r estabelecimento da ordem elas causas, que a ultima criminosa tentativa de Napoleão 
Buona.partr:: havia momentaneamente subvert1do, que o r epouso da Em·opa está essencialmente 
entr elaçado com a confirmação d'esta mesma ordem, fundada na manutenção da auctoriclacle 
r eal e ela carta con stitucional; e desejando empregar todos os seus recursos })ara evitnr que 
o socego geral (objecto elo s c}esejos do genero humano, e constante termo dos seus esforços) 
torne a ser perturbado; e desejando, outrosim, estreitar mais os vinculas que os unem para os 
communs interesses dos seus povos, têem resolvido dar aos principias solemnemente estabeleci
dos nos tratados ele Chaumont do 1. 0 de março de 1814 e de 25 de março de 1.815, a applica
ção mais analoga ao estad.Q presente dos negocias, e fixar de antemão por um solemne tratado 
os princípios que se prO])Õem seguir, a fim ele preservarem a Europa dos perigos ele que possa 
ser de novo ameaçada. 

19. 0 As altas partes contratantes reciprocamente promcttero manter em sua forçn e vigor 
o tratado assignado hoje com sua magestarle christianissima, e vigiar que as estipulações do 
d ito tratado, assim como as das convenções partic~uares, que a elle se referem, hajam de ser 
exacta e fielmente cumpridas em toda a sua extensão. 

20.• As mesmas altas partes TCnovam as convenções que fi2eratn em P ar_ís em 1814 par a 
segurança e interesse da EuTopa, e as confirmam mutuamente obrigatorias sujeitas ás modifi
cações conteüdas n'este tratado, e particularmente aquellas, })elas quaes Napoleão Buo11aparte 
c sua família, em consequencia elo tratado de 11 de abril ele 1814, foram excluídos para sem· 
pre do supTemo poder em França, a qual exclusão as altas partes contr a tantes se 0brig mn pelo 
presente acto a manter em pleno vig01·, c, se nccessario fosse, com todas af! suas forças. 

21.o Como os mesmos principias revolu~ionarios, que sustentnram a ultima criminosa ustu:
p_ação, podem outra vez debai:xo ele outJ.:as fó~m~s a~alar a Fra1_1ça, e poT esta causa pôr em pc
ngo o r epouso dos outros estados ; em VI~ta d estas CI.r~umst_anc1as, r econhcc?n ~o solen:ncmento 
as altns potencias ser elo seu dever cluphear a sua VIg1lan01a para a tranqtnll1dade e mtcrcsso 
dos seus povos, se obrigam, caso torne a acontecer tão desgraçado successo, a ajustar entre si 
(' com sua magcstade cbristianissima as medidas que julgarem necessarias pôr em pratica pariL 
a segurança elos seus rcspcct-iyos estados, c para o socego geral ela Europa. 
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~~ri?tÜtura, mandando enforc:n, fazendo emigrar e obrigando a esconder-se gran-
tss.uno numero ele ricos proprietal'ios, e alem el'isto accumulado sequestras sobre 

sequestras, entregando-se as terras sequestradas á clilapidação e ao roubo. T em-se 
dado cabo ela inclustria e do commercio, ilimimúndo espantosamente o numero elos 
proch~ctores e elos consumiclores, e ou fazendo occultar os capitaes ou forçando-os 
a ~1mgrar. Tem-se, finalmente, assassinado o credito publico, devorando ele ante
mao as riquezas e rendas de muitos aimos. E n'este estado ele miseria e publica 
~lesolação, quem ha de cnm bom successo e fortlma applicar os remeclios que tão 
1~t~nso mal necessita? É cousa sabida que uma elas desgraças que as dissensões 
CtVJs sempre trazem comsigo 6 a mutua desconfiança entre todos os indivíduos ela 
mesma nação, e por isso a cousa mais cliffi.cil que ha é achar homens que geral
mente tenham por sua parte a opinião publica. N'este caso só escolhidos homens 
pelo proprio povo, que soffre e que deseja ser curaclo em seus males, são os que 
podem ter esta opinião, sem a qual não é possível depara.r com medicos políticos 
q~e appliquem remeelios que proveitosos sejam. Debaixo cl'este mesmo ponto ele 
VIsta acrescentâmos ainda que a carta constitucional é absolutamente necessaria 
l~ara curar os males cl'essa fer9z usurpação> que tudo tem morto, tudo tem elevo 
lado e tudo tem aniquilado. E a base ela carta uma represen.tação nacional, e 
a e~ta só compete o regulamento, o exame e a distribuição elas rendas publicas: 
asstm só .a ella tambem compete> eom a probabilidade ele um bom resultado, olhar 
P~las fendas ela nação e applicar;lhes a conveniente medicina. Sem o emprego 
c1 estes meios, os unicos que podem prodtlzir e:ffeitos de melhoramento e de provei
to, ~scusaclo 6 formar planos e organisar systemas : os males da nação só a mesma 
naçao os pócle curar por intervep.çã-o ele seus representantes livremente nomeados. 

~ 2~.o Para facilitar e segurar a execuçito elo pi·esente trataclo, e para consolidar as correla
çoes, que no momento actual tão estreitamente unem os quatro soberanos para a felicidade elo 
m~ndo, as altas partes contratant.es têem éoncorclado renovar as suas retmiões em tempos fixos, 
seJa. debaixo dos immediatos auspícios dos proprios soberanos, ou por meio de seus respectivos 
~~ustros, a fim de consultarem sobre os seus communs interesses, e para ponderarem as me
p~·o as q~te em cada L!;ffi d'esses tempos se houverem de julgar mais sauelaveis para o socego e 

spendàele das :Uaçoes, e para a conservação da paz ela Europa. . 

Da <leclnra.çfto do congresso em Laybach, cn1 12 de maio de 1821 
em nome da.s côrtes de Austria., Prussiâ. e Russia. 

co- 2?· 0 gs motivos ela resoluçlio tomada pelos soberanos alliados em Laybach foram extinguir 
nsp1raçoes, e pôr fim aos disturbios que ameaçavam a paz geraL 

d . 24.o A j ltstiça e o desinteresse, que presidiram á.s eleliberaçqes elos mouarchas alliaclos, hão 
oh' regular sempre a sua política; }Jara o futuro, assim como ·para o passado, será sempre o seu 
co~bcto_ a con::1crvaçãà ela incle1Jendencia e dos direitos ele éacla estado, taes quaes se acham re-

n eCJclos e definidos pelos tratados existentes. 
d ~25.o A confirmação da paz, que os falsos amigos dos povos procuram destruir, e a consoli
ri~?·~ de uma àrdem de causas, que ba de assegw:ar ás nações o seu repouso e a sua prospc-

a e, estarão tambem debaixo elos auspícios da Providencia. 
dos 26·0 .Os soberanos congregados em Laybach estão determinados a não se afastarem jamais 
e lentrmentos de que se acham penetrados, e todos os amigos do merecimento bão de ver 
tatfc Jar constantem~nte na lmião de suas magestacles uma segura garantia contra as teu-

vas dos perturbad01·es. 
Dns notas dos cliplomaticos 1·euuidos mn Vicnnn. 

en1 novembro de 1822 

esta ~7·0 Segundo os decretos eternos da Providencia, o bem não pó de resultar assim para os 
na oc·ols, como. para os indivíduos, elo esquecimento elos primeíros deveres impostos ao homem 

H em SOClal. . 
28 o Não ' · · 'll ~ · ·~ · l · · d povo · ~ e por cnmmosas 1 usoes que pervertem a opmmo, extravmnc o a consetencra os 29 que deve principiar o melhmarnento ela sua sorte. 
30·• A rebellião militar jamais pôde formar a base ele um governo feliz e duxadouro. 

pu .o. Os soberanos alliaclos, conformes com os principies d.e justiça, terão sempre re
pr~la~cra a entrernetter- se nos assmnptos interiores ele um estado independente, se o mal 
terlo~~rdo }Jela revolução cl'esse estado se tiver concentrado ou podér concentrar·se em seu in-

ao c3~·o Não toca ás côrtes estrangeiras julgar que ínstittúções são as que melhor competem 
pert~act~r, costumes e. necessidades r~aes. de qualquer na~ão ; mas s<=:m ~uv:ic~a alguma lhes 

32 coe Julgar elos e:lfe1tos que a C.l..-penencia mostra a respeito cl'essas mstrttHçoes. 
sar de· Os. soberanos alliados, fieis observadores do systema ele paciíicação, nunca hão de ces
ro}Ja consHle;rar a desordem e os transtornos de que possa ser victima qualquer parte da Eu

' como ObJectos elo mais essencial intcrcss!' para todos os goyernos. 
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* 
O governo ele Lisboa e o partido contrario procm·avam, entretanto, vencer as 

clifficuldacle~:.~ à.a melinê!Tosa crise, tomando diversas providencias, como demons
tram algumas peças snbsequentes ., 

Alv ará 

Eu el-rei faço saber aos que este alvará virem que; desejando muito, em or
dem á prosperidade e credito cl'estes reinos, promover a c-i.lltura e adiantamento 
elos bons estudos, e determinadamente elos ele humanidades, sobre que eleve re
caír para ser bem efficaz e proveitosa a remontada cloutrina elas sciencias ma.io
res; consicl'eranclo que para este importantíssimo fim n ão é bastante chamar ás 
escolas a mocidade, e pretender stljeital-a a um plano ou r egulamento prudente-

. mente ordenado e sustentado com perseverança, se não a dirigirem, em confox
miclacle com o mesmo regulamento, mestres em que concorram inteii·eza ele cos
tumes, gravidade ele comportamentos, su:fficiencia em let1·as, methodo discreto e 
grande zêlo pelo aproveitamento assim moral como litterario elos discípulos; e por 
ultimo, r econhecen clo, n ão só que os mestres que, dotados d 'estas qualidades e fa
zendo cl'ellas a devida applicação, se empregam em tão util e honrado exercício, 
são muito merecedores do favor do estado e das recompen sas que cabem nas forças 
d'elle; mas tambem que estas xecompensas, distribuídas com promptidão e certe
za, e n os termos legalmente cleteTD:lÍnados, devem incitar outros a prepararem-se. 
convenientemente pru:a entrarem na mesma carreira e as merecerem, a seu exemplo, 
com honra e proveito proprio e com grande utiliclacl e publica, sou servido ordenar: 

1. 0 Que as isenções e privilegias concedidos pelos senhores r eis meuB precle-

33.0 Sempre que suas magestades se podérem fazer ouvir entr e os t umultos, que produzem 
as crises deploraveis de r evoluções politicas, julgarão ter ctu:oprido um dever indispensavel. 

Jolm religiosa. observaucia. d'estes santos priocipios o genern.l em cltefe do exercito dos Pyreneos 
proc~n.mou ele Bayona, em 2 de abr il de 1823, nos termos seguintes 

Hespanhoes ! Quando el-rei de França fez retirar o seu ministro da capital de Madrid, es
perava sua magestade que o governo he~panhol, conhecendo o perigo que o ameaçava, ad
optasse sentimentos ele moderação, e não prestasse ouvidos incli:fferentes ás vozes da rasão e da 
benevolencia. Decorreram dois mezes e meio, e sua magestade inutilmente esper ou pelo resta
belecimento d e uma ordem de consas na Hespanha, que fosse compatível com a segurança elos 
estados vizinhos. • 

O governo francez t em tolerado pelo espaço de dois annos, com um soffrimento nunca visto, 
as mais indignas provocações; a facção revolucionaria que tem destruido a auctoúdacle real na 
H espanha, que tem o rei captivo, que procm·a lançai-o fóra do throno, que ameaça a vida do 
propxio rei e da sua r eal família, tem espalhado áquem das fronteiras suas perniciosas doutri
nas. A facção r evolucionaria t em procurado todos os meios de corromper o exercito de sua ma
gestade chri:>tianissima, e de excitar 11a França desordens similhantes ás que pelo contagio do 
seu exemplo causaram a r evolnção do Piemonte e de Napoles. Vendo fi:u straclas suas esperan
ças, esta desorganisadora facção tem convidado traiclores, condemnados }Jelos nossos tribunaes, 
com o fim de consummar, debaL"o da protecção da r ebellião triumphante, os planos traçados con
tra a sua patria. Tempo é de atalhar a anarchia que dilacera a Hespanha, que a tem privado dos 
meios de terminar as suas disputas colouiaes, que a separa do r esto ela Em·opa, que t em des
truido todas as r elaÇões entre a Hespanha e os augt1stos soberanos que se acham unidos pelas 
mesmas intenções, e p elos mesmos desejos com sua magestacle christianissima, anarchia que 
compromette a tranquillidade e os inter esses da nação frauceza,. 

Hespanhoes I A França não vos cleclar a a gnel'l'a! O sangue de vossos l'eis gira nas minhas 
veias; e, portanto, eu não posso ter outros desejos que não sejam a favor da vossa indepimden
cia, da vossa felicidade e da vossa gloria. Vou passar os Pyreneos á frente de cem mil france
zes, mas é para me unir aos hespanhoes amigos ela ordem e das leis, a fim de os ajudar a li
bertar o seu rei captivo, a levantar ele novo o altar e o throno, a livrar os seus· sacerdotes do 
degredo, e o cidadão da espoli ação da sna propriedade por um pequeno numero de homens am
biciosos, que ao mesmo tempo que proclamam a liberdade, só procuram a escravidão e a ruina 
da nação bespanhola. Hespanhoes! Tudo se fará a vosso favor e com o vosso atu.:ilio. Os fi:an
cezes não são, nem desejam ser outra cot1sa mais do que os vossos alliados. Q vosso estandarte 
será o unico que ba de tremular sobre as vossas cidades ; as províncias, por onde o nosso exer
cito t ransitar, serão administradas em nome ele Fernando VII e das auctoridadcs hespanholas. 
Ivianter-se-ha a ma;is severa disciplina. Tudo quanto· for necessario p ara a manutenção do exer
cito será pago co~ esc~·~pulosll pontualidade. Nós n ão pretendemos impor _l eis, nem occupar a 
Hespanha. Nós so deseJamos libertar-vos. Uma vez que tenhamos consegtudo este fim, r egres
saremos á nossa patria, muito felizes em havermos livrado um povo generoso elos males produ
zidos pela revoluç.ão, e que a experi encia demasiado nos tem dado a conhecer. 
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c~ssores, e especialmente no alvará de 28 de junho d.e 1759, aos professores re
g~os elas línguas latina e grega, e ele rhetorica, se estendam aos professores re
gws ele phitosophia racional e moral, ele mathematica elementar e ele historia, e 
que a todos elles fi el e pontualmente os guardem e façam guardar as pessoas a 
quem competir, como r equer o bom exercício elas suas funcções e é devido á no
breza da sua profissão e ao r elevante serviço qtle estão encarregados de fazer a 
esta monarchia. 

2.o Que qualquer dos ditos professores regios, que pelo espaço ele trinta a.u
nos completos, tendo ao menos por doze annos titulo ele propriedade, se empre
gar, com approvação da jtmta ela clirectoria geral elos estudos e escolas elo r eino, 
em o ensino elas ditas disciplinas, poclenclo e querendo no fim d'elles continu~r 
no n:esmo ensino, receba em cada anuo 100~~000 réis, alem do ordenado que Já 
venera, e que não podendo ou não querendo continuar, seja jubilado com as mes
~as ~onras e orclenaclo por inteiro, com cleclamção, porém, que se depois ele ter 
~c~brdo por algum tempo o dito acrescentamento de 10oaooo réis, pretender e 

~ tiver jubilação, não haverá mais depois ele jubilado do que o ordenado compe
ente á sua cadeira. 
. 3. 0 

Que qualquer elos ditos professores regias, que, pelo espaço ele vinte e 
ctnco annos completos, t endo ao menos por dez annos titulo de propriedade, se 
ilimpreg_ar,, c?m approvação da junta da directoria geral dos estudos, no ens~no elas 

tas drscrphnas, s~ja aposentado com ametacle elo ordenado da sua caderra, fa-
zendo certo no fim dos vinte e cinco· aruios que se acha impossibilitado de conti-
nuar no mesmo exercício. . _ 

4.o Que qualquer elos ditos professores regias, que tenclo~se empregado, com 
app.rovação da jtmta da directoria geral' dos estudos, por dez amuos completos no 
~~m~,. e inhabilitanclo-se physicamente, mostrar sem duvida alguma que se acha 
~~ . abrhtaclo, e não por sua culpa, receba. em cada anuo, a titnlo de .pens~~' a 
ti~~~ part~ elo ordenado que ele antes venera, , se ao tempo em que se mhabllrtar 

81 pr_ovrmento ele proprieclacle ; e a quarta parte elo ordenado, se ao tempo em 
que se IUhabilitar tiver provimento sómente temporario. 

5.o Que assim o dito a;crescentamento ele 10oaooo r éis no :fim de trinta annos 
d~mpleto~ de serviço, como a jubilação, aposentamento e pensões nos casos acima 
~cl~raclo s, sómente sBjam concedidos em resolucão ele consulta da junta ela elire

c 0~'1?' geral elos- estudos e escolas elo r eino, a qÚe eu mandat proceder sobre re
qtler~mento elos propi:ios interessados. 
. . I elo que mando á mesa do desembargo do paço, pre·sidente de meu r eal era-

1.101 c~nselho ela minha real fazenda, mesa da consciencia e ordens, junta ela cli
rectona geral dos esttlclos e escolas elo reino, reitor da universidade de Coimbra 
e a todos os triblmaes r epartições e IJessoas a quem o conhecimento cl 'este al-
vará p . t ' . d "' · · . • er ·enccr, que o cumpram e guarclem e façam cumpnr e guar ar tao mtm-
ramente como n'elle se contém, sem embargo de quaesquer leis ou disposições 
~m c.ontrario, que para este effeito sómente hei por bem revogar , como se d'ellas 
~1ss? especial e expressa menção. E este valerá como cada passada pela chan-

1e ana, posto que por ella não ha ele passar, e o seu effeito haja de durar mais 
c~ um anu.o, não obstante a orclenacão do livro n, títulos XXXIX e XL, e será r e
ârstTado nos livros a que pertencer, ~andando-se o original para o archivo ela Torre 

0 ombo. 
F?·a~~do no palacio de Queluz, em 3 de fevereiro de 1830. = REr, com guarda. = 

WMco~ Bispo àe Vizett. 

C ar "ta 

m Londres, 3 ele fevereiro de 1830. - Senhor: - Com o mais' r espeitoso senti
d ento nos cumpl·e clar a vossa magestade imp:erial os pezames pelo fallecimento 

Cte SUa magestacle a Ímper·atriz rainha, augusta mãe de VOSSa magestacle, Cl~a lu-
llOsa t ' . d . 

l) . 
1 

no rcra sem duvida terá ,cheg·ado ao conhecimento ele vossa magesta e rm
erra. 

110 Já se acham cinco mezes clecorriclos desde 'que partiu de Inglaterra a rainha 
ssa senhora, e ámanhã faz um mez que r ecebemos a certeza ela sua feliz che-
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gada a essa côrte. Faltam-nos, porém, ainda as ordens e providencias que espe
râmos receber da paTte de vossa magestade, e cliffi.cultosamente podeTemos dar 
a vossa magestade imperial uma icléa elos males e embaraços que esta excessiva 
demora vae accumulando sobre nós. Na verdade a nossa situação torna-se tão 
critica pela falta absoluta em que já nos achâmos ele meios pecuniarios, e por se 
achar exhauriclo todo o credito de que pocliamos dispor, que prolongando-se esta 
nossa incerteza, podem-se receiar as mais funestas consequencias para a causa ela 
senhora D . Maria II. O gra,nde atrazo em que forçosamente se acha o pagamento 
de subsídios e o1•denaclos aos emigrados portuguezes e corpo c1iplomatico, não é 
n'este c·aso o mal que temos por maior, mas sim o risco em que nos vemos de 
não poder achar recuTso algum para pagar as letras sacadas da ilha Terc.eira, de 
onde resultará, se ellas forem recambiadas, um immediato descredito para o conde 
de Villa Flor, e talvez a impossibilidade de continuar a _sustenta.r a sua guarnição. 

Collocados, portanto, ha perigos-a alterhativa de accelerar uma tão funesta ca
tastrophe ou de se comprometter o marquez de Palmella por acceite de letras que 
não vemos possibílit1acle de pagar, se vossa magestade nos não soccorrer antes 
da data do seu vencimento, resolvemo-nos, como vossa magestacle verá pelo do
cumento, cuja copia temos a honra ele levar á sua augusta presença, a correr este 
t1ltimo risco, em que se envolve o perigo da liberdade pessoal do acceitante, e 
dar assim a ultima prova da nossa devoção pela causa da nossa augusta sobe
rana. 

Deus guarde a vossa magestade imperial.= M a.1-quez de Palmella. = Mw·
•quez de Valençct =José Antonio Gu&?·eiro . 

Ofticio 

Ill.mo e ex.mo sr. - Mal pensava eu; quando dirigi a v . ex, a o meu ultimo offi.
cio, que ainda lhe havia de tornar a escrever por este paquete na mesma incer
teza em que então me achava sobre as decisões de sua magestade imperial a nosso 
respeito; clesgraçada.mente, porém, assim acontece por causa da obstinaçã.o dos 
ventos contrarios, qtte nos privam, ha mais de um mez, ele n0ticias do Brazil. 
Entretanto o apuro das nossas circumstancias tem chegado a um ponto tal, que 
póde de um instante para outro produzir fataes consequencias, pois não só nos 
vemos ba impossibilidade ele sustentar os empregados no serviço ela senhora 
D. :Maria ll, e ele pagar algtms elos mezes elos subsídios aos emigrados, até sem 
lhe podermos explicar a ttiste sitt1ação em que ·nos achâmos, mas, o que é peior, 
vermo-nos obrigados a acceitar continuamente os saques do conde de Villa Flor 
para manutenção ela guarnição ela ilha Terceira, sem termos meios ele os satisfa
zer, se no int rvallo que ha de clecorrer até ao seu vencimento não chegarem os 
recur,sos que anciosamente esperâmos do Brazil. 

Para que v . ex .a possa fazer icléa elas imperiosas rasões que nos induzem a 
acceitar tão avultados saques, remetto inclusas copias dos officios elo conde ele 
Villa Flor, que sobejamente demonstram que não nos resta outra alternativa se
não essa, ou de arriscar a segurança da ilha Terceira. Faça v. ex .a uso, como 
julgar mais conveniente para o serviço da senhora D. lVIaria li, cl'estas informa
ções que lhe dou, e assegure a sua magestade imperial que faremos até ao fim 
todos os sacrificios e os esforços que dependerem de nós para merec.er a confiança 
com,que houve por bem honrar-nos. . 

E hoje o dia da abertura elo parlamento, e verei se é possível mandar um 
exemplar elo cliscurso ele el-rei, que só á noite se póde obter. A phrase relativa 
aos negocios de Portugal, sempre envolvida em termos ambíguos, segundo o cos
tume, não deixa de ser considerada como um passo dado para restabelecer as re
lações diplomaticas entre Inglaterra e Portugal. A nossa sorte, porém, por mais 
que nos sejam contrarias as disposições cl'estc gabinete, ainda pócle considerar-se 
como dependente ela resolução que sua mágestacle o imperador abraçar, e ela at
titucle que assumir na defeza dos direitos de sua augusta filha. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 4 de fevereiro de 1830. - In. mo e ex.mo sr. 
concl~ ele Sabuga.l. = JJ1a1·quez ele Palmellct. 
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'ltc 

No clia 4 ele fevereiro, pelas duas horas ela tarde, effeituou-se a sessão ela aber
tm·a elo parlamento inglez, lendo o lord chanceller, presicleute ela camara alta, 
0 respectivo discurso, em consequencia do rei não assistir áquelle acto solemne. 
Pou~as palavras contém a r espeito elo nosso paiz, mas ass im mesmo suscitou im
mecliata discussão, que transcrevemos ele um p el.·iodico impl'esso em Lonclres . 

T:t?echos da falia do -throno . 

. . Lamenta sua magestade não poder annunciar-vos uma perspectiva de r econ
cthação entre os príncipes da casa de Bragança. 

1 
N Sua ;magestade não j ulg.ou ainda proprio r estab elecer no antigo pé as suas re

aço~s diplomaticas com Portugal. Mas as numerosas difficulclades que nascem da 
continuada interrupção d'estas r elações augmenta. em sua magestade o desejo ele pôr 
termo a tão serio mal. 

Extracto da discussão 

Nn cnmnrn doa lor<ls 

. O duque de Buccleugh disse que, emquanto a Portugal, a camara não poclia 
detxar de sentir que ainda continuassem interrompidas as r elações entre Ingla
terra e um paiz ha tanto tempo nosso particular alliado. Elle esperava que sua 
lllag~~tade se esfo1•çaria para remover estes males, e que breve se faria uma re
conciliação entre os dois ramos da casa de B1·agança. 

Lord Saltmm sentia a interrupção das nossas relações com Portugal. E ainda 
que legalmente a corôa d'aquelle reino per tencia ao primogenito da casa de Bra
gança, o povo escolhêra o filho segundo. Elle, lord Sa.ltoun, cria que era contra 
a pratica de Inglaten a interferir em negocias ele OlÜI'OS paizes, e esperava que 
se tornariam a ligar as r elações antigas com vantagem para este r eino . 

Lord Goderich só uma Oll duas palavras diria ácerca ele Portugal. Estimou 
sempl'e que este paiz prosperasse; conhecia as sérias clifficuldacles que se encon
tra~ em nossas r elações com elle. Os ministros de sua magestac1e não acharam 
fadcll a tarefa ele terminar sati sfactoriamente este negocio. Da falia ele sua mages
ta e nada se podia concluir com certeza por uma ou outra parte; porém julgava, 
como talvez s . s.as, que o obj ecto viria a acabar em um reconhecimento de D . Mi
guel. Em tal caso não estava elle preparado para oppor-se a tal reconhecimento, ili ~ntendüt que podiam occorrer circumstancias que o t"Ó~nassem necessar io. Só 

l'Ia, portanto, que este r econhecimento devia ser o acto singular e unico do go
verll~ britanuico, sem interferencia ele nenhuma outra potencia, para lançar os 
fundamentos de renov-ada e estreita amisade dos portuguezes para comnosco, por 
nosso desinter essado e não influído proceder . JYiais esperava que, se viesse a dar-se 
? caso elo reconhecimento, os valorosos mas desgraçados homens, victimas ele uma 
Impla.cavel tyrannia, não seriam deixados nas mãos cl'aquelle ele quem, a julgar
mos. por seu passado comportamento, se não podiam esperar sentimentos de hu-
manidade. . 

O ?onde de Carnarvon chamava a attenção ele s. s.as a outro topico, em que 
l.1Ien~ha que se tinha comprometticlo a honra e manchado a gloria cl'este paiz . 

. ucha ao procedimento que tivemos com os homens valorosos e leaes que ha
dl~lll ~ueric1o desembarcar na T erceira para unir suas forças ás cl'aquelles que lá 
te encl1am os direitos ela legitima soberana. O nobre conde insistia que os minis
I ros, professando neutralidade entre D . Miguel e os constitucionaes, ou antes os 
b'l.es subditos ela rainha legi Lima de Portugal, tinham _ protegido o usurpador e 

0 ra~o .como executores de suas ordens. Continuou clizendo que, pois se lhe não 
permlttm na passacla sessão tratar d'este objecto, repetia que o porte elo governo, 
~ll.ando vedou que portuguezes desannados desembarcassem na T erceira para Te
«~r;ar ~s subditos :fieis ela sua rainha, fôra uma violação do direito das gentes. 

ós nao eram os obrigados a protegei-os, transportando-os até lá; porém desafi o
~ qualquer homem para que me prove que procedemos conforme a iustiça oppon

O-nos ao seu desembarque. Supponclo que os ministros sabiam que o destino fu-
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turo d'estes homens el'a atacar Portugal, ai,nda assim, tendo nós abraçado a neu
tralidade, er::.:.mos obrigados a não inte1fcTir». O nobre conde pergtmtou se lorc1 
Melville, que está á testa cl<? almirantado, já tinha visto ú:rna expedição de ataque 
formada de seiscentos homens desarmados; e contim1anclo a fallar sobre o facto 
elos tiros que dos navios inglezes se atiraram aos emigrados nas praias ela Ter
ceira, passou depois a elogiar ardentemente o valoroso porte do conde de Villa 
Flor na batalha ela villa ela Praia em agosto elo anno passado, e d'ahi a comme
morar a protecção que as tropas inglezas dm•am em Lisboa a D. Miguel, deixando 
assim os constitucionaes sem as forças necessarias para vencer o usurpaclor. E é 
certo que se então se levantassem-contra elle, a divisão britannica o auxiliaria ; 
qae este procedimento abatêra o espírito ele tantos homens de valol', que agora 
estavam desterrados. · Qae ainda que elos papeis que foram apresenta,clos tudo isto 
não constasse, elle o sabia com certeza. Que o usurpador peclíra que as tropas 
inglezas continuassem a permanecer em Portugal pa.ra á sombra ela sua força 
usmpar a corôa e infelicitar o r eino . Que o governo inglez pocléra n'aquelle tempo 
terminar a questão e evitar a usurpação, e as desgraças e howores que a ella se 
seguiram. Que elle não julgava que o governo britannico ti-vesse amisaue a D. Mi
guel, mas o facto era que agora se achava embaraçado com os negocios domesti
cas, e não par ecia inclinado a tomar as medidas que ha muito clevêra acloptar com 
relação á política extema. 

O duque ele Wellington, depois ele expor que os obj ectos ele que fatiava o no
bre conde não peltencia.m ao assumpto ele que presentemente se tratava, nem a 
occorrencias do anno antecedente, acrescentando que os factos por elle r eferidos 
não constavam dos documentos que foram apresentados na sessão passada, prose
guiu que n'essa mesma sessão dissera elle que D . Miguel r equerêra a demora das 
tropas inglezas ; mas que isto não occorrêra como expunha o nobre conde; que a 
qnéda elo P orto não fôra devida a ellas ; no Porto havia meios e forças de sobejo; 
que a estas forças foram unir-se os mesmos officiaes que o nobre conde a:ffirma 
t eriam concluído a em preza se estivessem presentes . Que elle duque ele W ellington 
dissera, por auctoridade d~;; um cl'esses officiaes , que elles tinham voltado sem nada 
concluil·, porque todo o paiz lhes fô1•a adverso. Que a neutralidade entre D. P edro, 
D. Miguel e sua sobrinha mmca fôra violada ; que tinha havido relações commer,.. 
ciaes com D. Miguel, porque existia um tratado entre Inglaterra e Portugal, e o 
governo inglez tinha que proteger os direitos de seus subditos. Que havia subsis
tido essa neutralidade, a qual e as nossas relações oommerciacs não permittiam 
que deixassemos cl'aqui saír um exercito para invadir o Porto, a Te1•ceh'a ou os 
Açores. O governo ele D. lYiiguel podia ser uma 11-surpação ; mas havendo o go
verno inglez acloptado a neutralidade, nada havia que fazer mais do que ser neu
tra!. Que o nobre lorcl tinha fallaclo do cruel clermmamento de sangue devido a:os 
inglezes; que elle duque ele Wellington sentia que n'aquella occasião se tive!? se 
derramaclo o sangue de um homem, que fôra morto, posto que esse facto não era 
tão manifesto como o nobre conde julgava; mas, ou fosse ou não, isso não im
p01·tava ao governo, que devia sustentar a sua professada neutraliclade, e que era 
auctoTisado pelo direito das gentes a proceder ooino procedeu. 

O marquez de Clanricarcle di sse que o nobre duque sem l'asão se queixava 
ele que o nobre conde fizesse allusão aos negocias ele P01•tugal, que, se se trata
ram na passada sessão, fôra no ultimo clia cl'ella; que n'esta resposta elle só po
dia ver um penhor do I•econhecimento de D. Miguel; mas que se este I'econheci~ 
menta houvesse ele ter logar, elle esperava que a oamara seria infm'mad~t dos 
motivos que tinham obrigado os ministros a dar tal passo ; e que não ficaria; no 
escuro a missão que sob)..·e este assumpto se mandou ao Brazíl. 

O conde ele Aberdeen disse que mal tinha ouvido o que dissera o nobre lorcl; 
mas parecia-lhe haver dito que s . s,as deviam reccbe_r mais amplas informações 
sobre o objecto. 

Lord Holland r espondeu que elle n tto entendêra se o nobre conde dissera que 
se haviam ele dar informações antes ou depois do feliz momento de reconhecer-se 
um sanguinario uslll1Jador, que tinha . tido o mais perfido e host~ procedimento 
com Inglaterra. Fosse como fosse, a ddfercnça era grande . Achava estranho que 
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0 !llobre duque reprehendesse seu nobre amigo porque fallára sobre um objecto 
ácerc~ elo qual elle lorcl Holland pedia informações havia dois annos; e continuando 
a fa1lar da demora que houve n'essas informações e :falta de muitas, bem como 
na ras_ão ele se reputar o negocio já antigo ele mais, disse: «O porte cl? governo 
tem Sido assaz mau e desgraçado, mas ainda nos não apresentou o caso todo. 
Espero que antes que elle cái<:t na desventura e na ignomínia ele reconhecer um 
satng·uinario ustu·paclor, o tyrannb do paiz da Europa que mais interessante é para 
nós, s . s:as recebam o favor de amplas informações sobre o que se tem feito ácerca 
d'este negocio,> .. 

O conde de Aberdcen disse que o ministerio não pedia ao nobre lorcl conse
lho .sobre o porte que devia ter para com Portugàl, e que a camara já tinha re
cebido amplas informações sobre este objecto . Qtte lord Holland, havendo fallado 
de D. Miguel em termos de vituperio e quasi de horror, devia ter cuidado em não 
ser exagerado, porque o espírito de partido lança o opprobrio ainda nos príncipes 
q~te o não merecem; que D. Miguel póde ser digno de todas as injuriosas expres
soes que lhe são clirigiclas, nem elle conde de Aberdeen trata de defender seu 
ma.u comportamento, muito longe cl'isso está; mas crê que lord Hollancl Jevia ser o 
ultrmo a taxal-o de usurpador, porque houve jtt tempo em que não deixou ele mos
trar-se inclinado a reconhecer llstnpadores . Que D. Miguel tinha sido escolhido 
pelo po,·o, e que sobretudo era elo interesse ele Inglaterra estar unida com Por
tug·al, qualquer que fosse o ramo ela casa ele Bragança que ali governasse . Que 
por .esta rasã0 não ei'a estranho que o governo de sua magestade se mostrasse 
deseJoso ele renovar as antigas relações no momento favoravel. Quando chegasse 
esse tempo os ministros fariam ver a justa rasão do seu procedimento. 

N Lo1•cl Hollancl replicotl ao nobre conde qtle não estranhava o dizer elle que 
nao lhe havia ele pedir conselho ácerca elo tempo de renovar as relações com Por
tug.al, porque s. s. ~ não. estava costt1mado a pedir o pal'ecer do parlamento, e 
mutto menos o ele tão humilde creatura como elle (lord Hollancl); porém confiava 
eu: que o parlamento não esperaria pela vontade de s. s.a para ser informado elo 
obJ~cto; e antes d'isso pediria que se lhe apresentassem os documentos relativos 
a. elle. ~mquanto a D. :M:iguel, que este príncipe não só era usurpaclor, mas ha
Vla roubado um th1:ono a despeito ele suas promessas e ju1·amentos; que tinha sido ull pe1jtu•o para com Inglaterra; e que não era por ser meramente usm·paclor que 
e e o não queúa reconhecer. Que havia grande clifferença entt•e D. Miguel e Buo
Faparte, o qual não fôra usm•paclor, mas sim chamaclo pela nação ao governo ela 
~rança, como a rea l família de Inglaterra o fôra pelo ·pâí·lamento e representan

tes do povo . Po1' essa rasão e.lle (lo1•d Holland) estivera disposto a reconhecer 
Buonaparte rei ele França. Que se lord Aberdeen affirma se1•. necessario atar as 
rela-ções ele Inglaterra com Portugal, cumpria ao parlamento examinar até que 
PGnto o p1•oceclimento elos ministros fez separar Portugal de nós. Quando a pre
sente administração entrou em posse, Inglaterra tinha uma força: militar em Por
~gal: agora parece que, em virtt1cle elo comportamento do governo britannico, 

1
ortugal se inclina para a França. Esperava o nobre lorcl qt~,e o parlamento daria 

a g·tms. passos para saber quanto o presente estado elas causas era effeito do pro
~e~er ~njusto elo governo ou cl'aquelle abominavel e vergonhoso , ultraje e violação 
das leis, que se perpetrou na Terceira. Que a aocusação que o conde ele Aber-

een lhe fizera ele favorecer governos revolucionarios, posto que feita em linguagem 
~arlamentar, era sem embargo improp1•ia, e muito mais sendo elle, conde ele Abar

een, um ministro ele el-rei. 
Nu cmum:>t dos eoJUllllllt~ 

,.t M:. Kna.tchbull, emquanto a Portugal, elle, com muitos outros, lamentava a 
~1 t:açao em que se tinha collocaclo Inglaterra; não sabia como isto succedêra, e pa
~Cia:lhe bem que se examinasse. A rasão por que D. Miguel não tinha sido reco-

ecido, se n'isso se havia de vir a parar, era: para elle inexplicavel. 
. 1 Mr. Davenport tinha prestado toda a attenção á passagem da falia sobre as 
r e a~õ_es . cliploma,ticas com Portugal, e ouvíra que sua magestacle ainda esperava 
En:Ihar, um homem que por seu procedimento saíra elo gremio dos soberanos da 

lllopa: se a ·occasião fosse propria, elle passaria a mais sobre este objecto, mas 
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agora só diria que ao momento de na camara se tratar d'cste negocio, elle fal'ia 
ver que a exjstencia do monstro que domina Portugal é devida a este paiz. 

Mr. O'Connell : «Disse-se-nos que nada estava determinado a respeito de Por
tugal: porque não? Era acaso duvidoso o caracter de D. Miguel? Não havia elle 
ustupado um throno, fundando esta usurpação em sangue innocente ?» 

1\Ir. Huskisson, a respeito de Portugal, qualquel' q1,te fosse o motivo por que 
nas duas sessões passadas se não tratou de politioa externa, clle esperava qu.e 
não continuaria a sobreestar-se no exame d' esta questão, o qual por honra do 
paiz devia fazer-se. Parecia que se mencionava o l'econhecimento de D. Miguel; 
porém que, se isso se pretend~sse effeitum·, a camara havia de l'eceber mais in
formações sobre o assumpto do que recebeu a sessão passada. Emquanto essas 
informações não vierem, é impossível poder ajuizar se nós, já pelo que diz res1 
peito á questão de diTei to, •já pelo que pertence á honra d'este paiz, temos cum
prido os nos~os deveres i . 

Lord Palmerston, referindo-se á passagem da falia em que se trata do reco
nhecimento de D. Miguel, não queria elle entrar na questão sobre a propriedade 
do reconhecimento de um sobel'ano de facto, só porque subira illegalmente ao 
throno. O caso era dive1•so, e entendia com a honra d'este paiz: as suas circum
stancias deviam estar ainda frescas na memoria de todos os membros da camara. 
E quando houvesse de tratar-se a questão elo menoionaclo reconhecimento, ell(l 
com certeza se oppo1•ía a este acto emquanto se lhe não mostPas~e claramente que 
se não comp1•omettia a honl'a da nação. D . Migttel não é um soberano indispi~ta
velJ que reine sem contradioção : se elle tivera embainhado a espada, que arran
cou contra o povo; se houv.esse aberto os carceres a milhares de pessoas) objeGto 
de seus receios e de suas suspeitas ; se fôra um soberano indub-itavel e pacifico, 
podéra haver algumas rasões a favor do seu reconhecimento. Porém lembremo
nos que as desintelligencias entre os pl'incipcs da casa de Bragança não esllto 
conciliadas, que a guerra existe em Portugal, que ha trm governo militar na ilha 
Terceira (parte integrante ela monarchia po-.\'tugueza) em nome ela rainha D . JYla, 
ria; e portanto não póde considerar-se D . l\1iguel sobenmo ind·isputavel . A ques
tão deve sel' entTcgue á consideração da camara; e por isso espel·ava elle que Q 

governo meditaria com vagar antes ele dar um passo precipitado, no qual depois 
não podesse rctrograclar. 

Mr. Peel (secretario ele estado), disse que a respeito ele Portugal o seu nobre 
amigo era do mesmo parecer que fôra na sessão passada, isto é, que a Grau
Bretanha devia emprehender a. gt1erra para clesapossa1· D . lVIiguel do th1'0no . Que 
o seu nobre amigo affi rmára que a honra d'este paiz ficaria oompromettida se l'e
conhecesse D. Miguel; porém elle (ror. Peel) devia declarar que nada se tinha 
determinado ele positivo sobre este objecto . Se, como o seu nobre amigo disse, 
este acontecimento não poclesse ter logar sent cleshonra para este paiz, então 
quanto mrus depressa se tomasse uma decisão relativamente ao que era necessa.· 
rio para manter a honra nacional, tanto melhor, porque actualmente as relações 
entre Inglaterra e Portugal est.·wam em estado bem clesagraclavel. Que elle 
(mr. Pecl) nunca occultára os seus sentimentos a respeito do porte de D . Miguel, 
o qual na verdacle faltára á fé que devia á Grau-Bretanha, p01·ém que era neces
sario ponderar se esta infracção dos deveres a que elle se obrigára pessoalmente, 
era motivo bastante para nos forçar a tomar armas. D. Miguel governava Por
tugal apparentemente, por consenso geral, ao que parecia. Alg·trmas tentativas se 
tinham feito e haviam falhado: uma cl'ellas no Porto, logo no principio, que foi 
sem effeito; e os ant igos estados do reino convieram na successão ele D. :MigueL 
QL1anto ao que por isto podemos julgar, o exe1•cicio do seu governo não foi ge
ralmente reprovado . Agora perguntaria elle: póde a guarnição ele uma pequena 
ilha, como a Terceira, que se mantem por D. MaTia, considerar-se motivo bas
tante para nos fazer emprehencler a guerra? A questão reduz-se a isto: Havendo 
nós reconhecido a filha ele D. Pedro como rainha de Portugal, os nossos desejos 
são que ella se assente no seu throno; porém, desejando o povo de Portugal ter 
como rei o ü·mão ele D. •Pedro, c tendo-se suscitado duvidas sobre o direito que 

1 Os discursos que se seguem foram pronunciados em sessão do dia 5. 
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~ste tinha para nomear um yei, seria porventma justo que es te paiz fosse obrigar 
~ força um povo a que r econhecesse a r ainha que nós reconh ecemos corno legi
ttma ?. Não occultanc1o (mr . Peel) os seu_s sentimentos a respeito do porte de 
D. lVIJguel, que não póde defender-se , ainda assim insistia em que nrio havia lo
~ar para a intei-fer encia; e dizia qne o quebrantamento das promeilsas de D. lVIi
~uel nã0 auctorisava I~g:l~terra. a dar um soberano a um pov? que o não que~·. 
tistas eram as suas opmwes, drfferentes das elo seLl nobre amtgo. A nossa poh-

ca é conservar a paz, e queremos mantel-a : a sua é pela guerra; mas começada 
ella, e priuci1Jalmente guerra ele opiniões, quem poclerá marcar-lhe os limites? 

* 
O P_aquete de Po?·tugal conclue ela seguinte fórma: 
«De1xâmos trasladado o que se disse ele mais essencial a respeito ele D . ])fi

guel em as duas sessões primeiras elo parlàmento, por occasião elo c~ebate sobre 
a resposta á falla elo throno. Estamos certos que a torpissima Gazetd ele Lisboa, 
q~.é o alcorão elo s ve1·cladei1·os c?·entes elo usurpador, dará as passagens mais es
c~ 1~1as e torcidas elas falias ele algtms membros, e cantariL a victoria elo reco· 
n lecnnento. Nossos leitores, porém, verão que nem da falla elo r ei, nem tio clis
Eu-so ele nenhum dos ministros se deprehende o reconhec~mento ele D. Miguel. 
d ~o~o se havia ele proceder a esse acto escandaloso, tendo-se declarado que a 

eCisao cl'este negocio pertencia a D . Pedro? A insistencia elos membros elo go
v-erno . consistiu em 'ne~btmliâade e não-inte?j'm·encicb; mas ele nenhum modo em 
?·econhecimento. Se nos não enganâmos, presumimos entender aonde se atira esta 
pedrada. Seja o que for; pelas clecisõe·s ele D . P eclr·o -é que aneiosos esperâmos, 
e saJ:l~lUos que não são conciliato?·ias com D. Miguel ; e ainda bem ! Qual seria a 
couclhação que podia effeituar~se com o usurpaclor e a sua victima ?-

«!Ia muito sabemos que o g_overno inglez não quer intm-ferir em nosso favor, 
posto que mr. Peel diga que cles~ja ver no throno portuguez a rainha legitima; 
l~Ortm nós tão pouco já ca1'ecemos cl'esta influencia, uma vez que o chefe ela casa 
c~ ragauça, o ·pae, tutor e natural1Jrotector da senhora D. Maria II, nossa raid a, tomou a cleliberacão ele obrar em conformidade com os seus e1ir eüos e seus 
· e-veres· Bem haja o governo britannico em conservar a sua paz e ?W1tt?·aliclacle! » 

'X' 

.E~ectivamente a reclacção ela Gazetct de Lisboa procedeu conforme prevíra o 
)enocltco portuguez de Louclres, publicando diversos clise;;:lrsos, nus clesmivolvi
c os, outros resumiclissimos, consoante as icléas políticas elos oradores; mas, diga-se 
abverclacle, esse systema é quasi invariavel, e por isso nã.o eleve motivar estra
.n. eza ou amargas censuras . Se houve omissões na folha absolutista, a constitu
fLOnal incorretl na mesma pecha: aquella cleixoll ele referir a réplica ele lorcl Hol-
a~cl e. tocilos os argumentos ele mrs. Davenport e O'Connell; esta as palavras que 
rofe~·u·am o conde ele ]i)arlington, ror. ~~·an.t, lorcl Russell, J?r. York e o dr. 

nshlngton, embora alguns fossem oppostewmstas do governo mglez . 
. fl A~ segunda parte elos extractos· insertos na Gazetct é precedida elas seguintes 
Ie exoes : 
f ccA discussão na camara elos commtms do parlamento inglez não foi menos 
t~:orav-el á causa da justiça e da legitimidade portugueza elo que tinha sido a ou-

c na camara dos lorcls: é muito ele notar que na camara elos comm1ms, onde 
parece dev-iam ter mais influencia as icléas ele um liberalismo louco, 'houve ainda 
lll~~os que na dos lords quem clesapprovasse os sentimentos do governo a res
~e1 ° ele Portugal e suas disposições favoraveis para com o nosso augusto sobe-· 
~ano. O que aca,bâmos ele cli,zer é mais uma pr<wa,- sobre bntas dadas em outros 
sempos, ele que o povo inglez conserva sempre um fundo aclmiravel de bom 
een~o, ele justiça e ele patriotismo, que resiste a todas as suggestões elos sophistas, 

q e faz que o mesmo povo se ás vezes é menos considerado no fallar, quando 
se trata d b ' · d b li · d · t r 1 _ ~ o rar nunca l)erde o verclade1ro norte a oa po ttca e o m eresse 
ç~~ do pa1z, sUJbendo ~uito b.em distiJ?-guir os :pharoes elo bem commum ~a na-

' das fUJlsas luzes de tllusonas theonas. Os chscursos elos membros da dlta ca-
' ' 
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mara, que vamos a publicar na pade em que tratam de Portug~l , provarão abun
dantemente nor:;sa .asser ção .» 

Eis as interpretações diametralmente oppostas que duas folhas jo]:nalisticas 
deram ao mencionado debate, como muito clifferente foi tambem a r~dacÇão dos 
extractos cuja. analyse se poderá fazer lendo a Gazeta n .os 47, 48, 49 ·e 55 elo 
mesmo a~no, q ne sem duvida traduziu de perio~:lico aclclicto á política dos to1·ies . 

'* 
Antes ele proseguir com os debates do parlamento inglez ácerca dos negocies 

ela nossa patria, vejamos o cónteúdo de alguma corresponclencia expedida n'esse 
intervallo. 

Officio 

(N. 0 186) 

Ill. mo e ·ex. mo sr.-Não escrevi a v . ex/' pelo correio extraordinario que saiu 
cl'aqui no dia 3 do corrente, porque só me avisaram no momento ela sua partida, 
e cl eixando-me com cuidado qual seria o motivo cl'esta precipitação; fallei hontem 
ao ministro Salmon, e por elle soube que tinham ido instrucções ao conde de Mon
t ealegre, para que mostt·asse a necessidade que havia, de que el-rei nosso senhor 
quanto antes desse a amnistia solicitada pelos governos mais influentes ; acres
centando Salmon que se deviam aproveitar as boas intenções das pessoas que 
formam o actual ministerío inglez, pois que ele mn momento a outro póde haver 
qualquer mnclança, que de certo _:p.ão nos será tão favoravel; para corroborar mais 
esta asserção, remetteu Salmon as copias dos officios, qtle ultimamente recebeu 
dos ministros hespa.nhoes em L ondres e P aris. 

As noticias que ultimamente aqui se espalharam, de que sua magestade o im
perador D. Peclro tratava de manda\ apromptar uma esquadra para hostilisar a 
Portugal, ou pelo menos para a ux iliar os r ebeldes da ilha T erceira, deu motivo a 
se expedir um correio a Lonclres , com orclens de persuadir o governo inglez a 
obstar a esta medida de armamento, que a He_spanha não podia olhar com inelif
ferença ; felizmente pela Gazeta de LisboaJ que r ecebemos no correio passado, se 
vê desmentida aquella noticia; porém como o correio j á tinha partido, Zea fará o 
uso conveniente das instnwções que se lhe remetteram, dando este governo n'esta 
occasi.ão mais uma prova ela sua boa fé e dos sinceros clesejos de se unir á nossa 
justa causa. . 

· Deus guarde a v . ex.a Madrid, 5 ele fevereiro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. 
visconde de Santareiu. = Conde da Figueim. 

O:flicio 

Ill. mo e ex. mo sr. -A chegada elo paquete elo Brazil, pelo qual tanto suspira
vamos, aincla nos não trouxe as decisões :finaes que podem tirar-nos do cruel em
baraço em que temos estado desde a partida de sua ma.gestacle :fidelíssima ele 
Inglaterra. T odavia tenho a satisfação de annunciar a v . cx.a que esta clemora 
eleve ser unicamente attribuida á mudança que se estava effeituanclo do ministe
rio brazileiro, e que a sobredita mudança, segundo me escreve o marquez de 
Barbacena em data ele 2 de dezembro, devia publicar-se no dia 5 elo mesmo mez, 
entr ando elle, marquez de Barbacena, para o ministerio das :finanças. Logo de
iJOis devia partir para a Europa D. Thoma.z Mascarenhas como portador elas or
dens de sua magestacle o imperador a r espeito dos negoeios de Portugal, pare
cendo esta medida, segLmdo a phrase de que se serve o mesmo marquez, mais 
acm·tada, p osto que 1·eta1·de os socco?·?·os po?· quinze dias) do. que sm·em então expe
didas orcleJtS pelo rniniste?·io que ía sctú·) e que não pod·ia po1· conseqttencia inte1·es
sa1·-se na sztct execução. 

Es.penemos, pois, que .o seguinte paq:1:te terá uma viage:U bre;e, e que tra1::!L 
a re.soluÇão que tão anc10samente cleseJamos ; entretanto Julguei dever r efenr 
exactamente a v. cx.a o sentido em que me escrevem as pessoas que excrcelll 
maior influencia no negocio de que se tJ·ata. 
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V· ex.. a ter{L sem duvida lamentado a maneira por que o ministerio ele sua ma.
s;estade britannica julgou dever explicar-se no discurso ela abertura elo parlamento 
acer~a . da questão portugneza. A tentativa que d:essa maneira. se fez ]_Jara sondar 
a OJ?nuão publica, e sobretudo a elo parlamento, não parece, porém, ter surtido o 
efferto que os membros cl'este gabinete talvez antecipavam; e pqs'so assegurar a 
v: ex..a que, bem longe ele ter prejudicado a nossa causa, mais depressa a serviu, 

' amcla que involuntariamente, dando Jogar a expressa.r em-se no parlamento todos 
~s .homens,~ cuja opinião tem merecido peso, contra o reconhecimento ~o usm·pa-

or da coroa _portugueza. De facto desenvolveu-se a nosso favor ma1s algmna 
srrnpathia elo que em geral se suppunha, e parece que em ambas as camaras se 
vae tratar mais a fundo, não só a questão elo reconhecimento, mas tambem a elo 
attentad~ commettido contra o direito das gentes nos mares da ilha Terceira. 

11 
~ ramha nossa senhora e toda a sua augusta família ficavam ele perfeita saude 

0 d1a da partida do paquete, que teve Jogar a 3 ele dezembro. 
Deus guarde a v . ex. a Lonch·es, 8 de fevereiro d.e 1830.- Ill. mo e ex. mo sr. 

conde de Villa Flor. = Man1.uez ele Palmella. 

Officio 

(N. 0 131) rcserrado) 

l IlJ.mo e ex. mo sr. - Recebi antes ele hontem o o:fficio reservaclo n. 0 248 com 
data de 23 ele janeiro, vindo pelo paquete .Magnet; a resolução de sua magestade 

e conceder indulto aos rcfttgiaclos parece-me chegar em um momento muito fa
voravel a conoborq.r este mini::;terio para se poder defender nos fortes ataques 
que t~m tido, E\ vae continuar a ter sobre .a nossa questão; as fallas do duque de 
Welbngton e lord Aberdeen, na camara dos pares, desenvolveram bem clarn.
me~te a phrase elo discm·so de el-rei, em que obscuramente dizia a stm· determi
n:çao, .que me lisonjeio ele ve1• que é a mesma que tenho annunciado, assim como 
nao detx.a em duvida ela bem fqnclada idéa que tinha elo ministerio ser atacado 
~~bre este objecto, não só a 'força cow ql.l.e alguns elos pares e membros da outra 
t mara se expressaram, mas até que, sendo bastantes O>":l que fa.llaram; nem tllp. 

·t~ou a_ defeza. Vi lord Aberdeen d13pois da abertura da camara, que me diss'e 
er-se dtto no cl.iscurso ele el~rei tuclo. quanto se podia dizer; nas circumstan,cias 

actuaes pareceu=me bastante disposto a sustentar -a sua opinião na camara, c per
guntou-m~ com interesse algLms facto s relativos a este q.bjecto, como se os tres 
estados tinham sido convocados conforme os antigos usos; se as pessoas que hoje 
eitavam I).O partido de el-rei e:ram elas que mais se inclinavam para o governo in
g ez ou pa_va o hespanbol, juntando a esta pergunta, «não que nós tenhamos ciu
mes ~as ligações cl'estes dois reinos, pelo contrario, julgâmos que é o que nos 
co_n:rem mais aos nos::;os interesses» (phrase qLte tinha l'elJeticlo mais ele uma vez ao 
:i~stro ele s11a mEl>gestacle catholica); ·elo que collígi e ela maneira de se expres- · 
~ ' q,tte clesejavq, munir-se de argumentos com. que podesse r ebater os que se lhe 

va.o fazer sobre a materia; poncl.eron de quanta consequencia era a rendição ela Ter
~elra, quanto o seu estado difliculta,va a conclus~io do negocio, qtíe ainda. que era 
~ ponto tão pequeno n~o podiam deixar de o consid,e:pq.r como uma parte inte

giaute de Pm1tttgal pelas immensas complicações que d'ahi podiam resultar para 
~om alguí:nas outras potencias, e que conservando-se no estado em que está não 
~e pócle deixar ele dizer que ha guerra civil em Portugal. Pareceu-lhe bem, por~ 
hanto, que ~e empFegassem meios para aproveitar as dissensões, que lhe consta 
d:verem ah, em consec1uencia da falta de dinheiro, repetindo sempr~ a plu-ase 
d ~ue 9-uanclo o momento chegar (que eu entendo pelo da resposta do 1mperaclor 
a~d razil com que. se julgam clesembm:açaclos elos engajamentos anteriore.s) t emos 
te. al es~as duas d1:fficulclades ela Terceira e elo escandalo pessoal ele el-re1 por lhe 
d 

1 
e -re1 nosso senhor (segundo elle diz) faltado ás promessas que aqui lhe fez 

qe eonse1·var as cousas como estavam · porém isto era mais facil ele arranjar elo 
a lle a rendição ela TeTceira que nós nEto estamos em estado ele conquistm.· pelas 
c rn:tas p ' . . d . 
:l\:a · erguntou-me tambem lord Aberc1een se o · meu governo am a· se quel-

va ela communicação elos refugiados pelos paquetes; repeti-lhe ent~o o que os 
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mesmos refugiados diziam aqui e que mandei dizer em uma nota· que mr. 1\facken
zie tinha tor.u.aclo a mandar tres maços que. cl'aqui tinha recebido elos re(ug.íaclos, 
sobre o que elle, lorcl Abercleen, o tinha reprchendido, como iliz na mesma nota ; 
respondeu-me que é verdade que os tres maços tinham vindo, que a m·clem que 
mr. lVJackenzie tem é ele entregar no correio tudo quanto aqui receba, que assim 
o mandava declarar ao Barbosa. Conclui cl'esta entrevista que a disposição cl'este 
ministerio é a mais favora;vel·; que a sua posição o não deixa obrm: livremente 
pelas rasões que a v . ex .a não são estranhas e que tantas vezes tenh o repe-
tido. · 

Chegou ha dois dias o paquete do Brazü e hontem a fragata Izabcl ,: as noti
cias elo paquete são ele 2 ele dezembro, não as repito porque Carlos lVlathias Pe
reira, incansavel servidor ele sua magt:stacle, as dá com muita exacticlão pelas ter 
r ecebiclo clirectamente; julgo que sao verdadeiras, porque hontem, tendo ido o 
ministro de sua magestacle catholica n'esta côrte ver lord Abercleen, este lhe 

. disse parecer haver alguma tenta.tiva contra Portugal no sentido em que se tem fal
laclo em nome da senhora D. Maria da Gloria, e que lhe dizia que escrevesse hoje 
para Portugal, recommendanclo que guarnecessem os fortes elo Tejo, porque era 
possível que houvesse alguma cousa; por estarem muito occupaclos agOTa estes 
ministros não poiliam entrar em detalhes, mas mr. Z ea teve tempo ele dizer cces
tou certo que v . ex. a fará o que me tem dito, e repito tambem o que tenho dito . 
relativamente á Hespanha, se este caso se verificar)), ao que lhe respondeu, «have
mos ele decidir o partido que devemos tomar»; e combinando isto com o antece
dente, de ter lord Aberdeen repetido mais de uma vez que a noticia ele uma re-

. solução tomada pelo imperador do Brazil sobTe este objecto pocleria disp.ensar ele 
esperar a resposta á ultima communicaç:to, e o interesse com que r ecmnmendou 
a defeza do· porto do Tejo, póde-se agourar bem ela resolução que hão de tomar, 
que talvez seja prompta. 

Este paquete tinha sido demorado pelo ter pedido D. FTancisco Zea a lord 
Abercleen, em consequencia ele lhe ter marcado o ,dia 8 (hontem) para lhe fallar, 
e elle querer mandar dizer ao conde ele Montealegre o resultado cl'esta. conferen
cia; porém não podendo hontem entrar em materia, como repito, pelo muito que 
agora têem os ministros a fazer, assignou-lhe o dia de sabbado, clizcnclo-lhe tam- . 
bem que até esse dia não poderia demora:~: o paquete. 

Deus guarde a v . ex. a Lonch·es, 11 ele fevm.·eiro ele 1830.- rn.mo e ex.mo sr. 
visconde ele Santarem. =Visconde de Asseca. · 

Officio 

rn .mo e ex:mo sr.-Sendo inclispensavel, como v. ex, a não ignora, para nos 
habilitar a cumprir as ordens de sua magestacle o imperador, levantar desde logo 
uma quantia de dinheiro su:ffi.ciente para fazer face ás obrigações mais m·gentes 
que em nome da senhora D . Maria li contrahimos, e sobretudo para pagamento 
de letras do governador e capitão general da ilha Terceira, sem o que ficarão 
baldados todos os nossos esforços para. sustentar a causa de sua magestade fide
líssima, e correní o mais imminente risco a segurança ela ilha 'l'erceira, somos 
obrigados para esse fim a peilir a v . ex.a que nos declare officialmente e em vir
tude elo pleno poder ele que està revestido, ele sua magestade o imperador do 
Brazil, se podemos contar com c81-teza que, uma vez installacla em territorio por
tuguez a r egencia que se acha nomeada para governar em nome ela senhora 
D. l\faria li, o governo elo Brazil se obrigará por um tratado solemne a. pagar á 
mesma regencia a totalidade ela quantia que o Brazil ainda resta, em virtude ela 
convenção de 29 ele agosto de 1825, ao governo ele Portugal, para que esta obri
gação possa servir de garantia ao emprestimo que a regencia pretende contrahir. 

Rogâ.mos, portanto, a v. ex. a que, r espondendo Cfl.tegoricamente a este officio, 
tenha a bondade de juntar á sua. resposta uma copia authentica elos plenos pode
res ele que v. ex. a esht munido, pa1•a a podermos apresentar ás pessoas com queD1 
temos a tratar. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 13 ,cle fevereiro de 1830.-IJJ.mo e ex.1110 sr . 

.. 
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Dl • Thomaz, de 4-ss.is lVlasca~·enhas. = 11!lcwquez de Palmella = lJ!la?·qttez ele Va
ença = Jose Antonw Gtte?TeM'O. 

Officio 

lli.mos e ex. mos srs.- Em resposta ao o:fficio de v . ex.as, da data ele hoje, 
apresso-me a r emetter-lhes inclusa uma copia do pleno poder que tenho de sua 
~agestacle o imperador elo Brazil, authenticacla com a minha assignatura, e em 
vu·t:u~e d~ mesmo pleno poder não hesito em assegurar-lhes que seTá posta á clis
~OSIÇao ~la regencia portngueza, logo que esta for installada em territorio portu
guez, a 1mportancia elo que o Brazil resta ao g.overho de Portugal em virtude ela 
convenção de 29 de agosto ele 1825, e pela fórma de pagamento expressa na 
mesma convenção. Em consequencia do que não poclem v . ex. as duvidar que, logo 
que se verifique a installação ela regeneia, o governo elo Braiil se obrigará por 
contrato áquelle pagamento, dando-se assim á regencia o meio de garantir qual
quer emprestimo que pretenda contrahir. 

Deus guarde a v. ex. as Londres, 13 ele fevereiro de 1830. -111. 11105 e ex . mos 
srs.marquez ele Palmella, marquez de Valenca e José Antonio Gueneiro.=D. Tho-
maz de Assis 11!lctsca?·enhas. , . 

O:ffi.cio 

(N.0 49 rcscr\'ado) 

. IU.mo e ex.mo sr. - Apresso-me a transmittir a v . ex.<a a seguinte importante 
In.for~a.ç~o, púa que haja de ~L levar ao conhecimento de el-rei nosso senhor, com 
as fehcltações do subclito :fiel, que por esta occasião beija humilde e respeitosa
mente a sua real mão. 

·Antes ele hon.tem, e chamado pelo conde ele N esselroele, passei a sua easa 
paya o fim, me escreveu elle, ele fallarmos ~\.cerca elos negocios de Portugal. De
P?ts ele me perguntar em que estaclo se achavam, e eu responder que elle o de
VIa. saber melhor do que eu, disse-me : «A côrte ele Londres, antes ele tomar, como 
m:n~o ~leseja, uma decisão a vosso respeito, pareceu-lhe conveniente dar um passo 
Pleh~Inar no Brazil, dirigindo ao imperador D . Pedro um ~blt.imaútm em que o 
convlcl~ a manter o que prometteu, isto é, o casam~nto de sua :filha com seu au
âusto Irmão, e a reconhecer o estado actual ele cousas estabelecido em Portugal, 

eclarando ao mesmo tempo a sua rõagestaele imperial que, no caso ele se recusar 
ao que cl.'elle se requer, as potenci.as se julgarão elesobri9_aclas a seu respeito, e 
nao defe~u·ão por mais tempo aquelle reconhecimento>). -
.· 

1
?epo1s de lhe agradecer esta tão agradavel communicação, perguntei-lhe: <<Et 

81
. empereur du Brésil s'obstine à se refuser à ce que l'on exige ele lu.i, recon

~a~trez-vous alors ce qui c' est passé en Pm·tugal? » - « Certainementc, noLlS le 
q~~nsn, me respondeu o concle.-«Ce~ ultimcbtttm est,il cléjà.parti de Lon~res? ~)-

as encore >> . -Eu ce cas cettc affmre tra:i:nera encore un an? » - « Six. mo1s », 
re~pon~eu o conde, «à moins que vous n'y mettiez ele votre côté quelque obstacle 
illi Plllsse occasionner le clélai que vous r ecloutez». A isto acrescentou: « Vous 
e:~z que l'Ang1eterre com.me son ambassacletu nous en a clonné l'espérance, 
., tgera une amnistie complete en faveur eles parti.sans ele D . JYiaria : toutes les 
«-ll res 1) • b c1 c1 . a· ''d .c lUssances ne peuvent pas en honneur et conscience a an oner es m l-

1 ~ ~·estés ficleles à D. Pedro et à sa filie, que ces puissances ont reconnus ». 
n 9 4 

Isto respondi com o conteúdo elo despacho que recebi ele v. ex.a, com o 
ct · 3' que ~sta matm·ia e1·a gnt·vissimct e se aclwvcb peTante el-·J·ei nosso senho1·. Que 
c ~sse ?'espetto toma1·á a ?'BSolução qtGe lhe pcwecm· mais conjo1·me com o se~b 1·ecbl ele-

01 ° e com a t?·anq~billielade e interesse elos setGs ?'einos . 
seu. ~tarece-nw (replicou o conde), que um acto espontaneo ele sua parte salva .o 
ln. ecoro completamente e r emove todo ou qualquer obstaculo ao seu r econheCl
tr:nto,_ ~uja verificação, o mais cedo possível, será o melhor meio de. segurar a 
n lqutlhclade e interesse elos seus domínios · de resto, creio dever repetir-vos, que 
ln.ac h ha _mais justo elo que aclmittir n'este ~eto ele clemencia as excepções que vós 

e O ave.ls. apontaclo no vosso ?1W?nO?·anclum>. e que ele certo são justas.» 
minLsterio britannico, ex.mo sr ., que no passo que vae dar tem certamente 



54 

em vil:ita ganhar tempo para sondar o pru:lamento, que se vae a,brir; o ministcrio 
britannico, clig0, assim como o ele França, hão de insistir certamente na amnistia, 
e fazer d'ella provavelmente uma condição: a fim de satisfazer a oppo~ição . Por
tanto tomo a liberdacle de representar hurrulclemente o . quanto em tal circnms~an
cia parece necessario que sua magestade tome aquelle ponto na sua alta conside-
ração, para decidir, na sua sabedoria, o que lhe parecer conveniente. . 

De resto creio, á vista ela informação que b·ansmitti no principio c1'este officw (a 
qual confirma o que .t:Jm parte tive a honra d~ antecipar sobre o assu?Jpto ), q;_~e 
el-rei nosso senhor pócle ·dar a causa por vencida, porque, ou seu augusto 1rmao 
se preste ou se 1·ecusc ao qlie se lhe vae pedir, a sua respostn. se1·á o precursor 
reconhecimento ele sua magestade. . 

Deus guarde a v. ex .a S. Petersbmgo, A ele .fevereiro de 1830.- In .mo e ex. mo 
sr. visconde de Santarcm . = Raphael ela c?'1~Z Gtte?·?·ei?'O. 

Offi~io 

[N. 0 i 8 4 rcscmdo) 

Dtnio e ex.mo sr.-Chegou a frag·ata Jzabel do Rio de Jaheito . D, Thomaz 
Mascarenhas vem de passagem, e parece que encarr egado ele despachos para o 
ex . mo marqucz de Palmclla. · Julga-se que o imperador manda reconhecer a regcn
cia em nome ela senhora D. Maria da Gloria, e que leva ordens para tu:n empTes
timo pessoal de sua mâgestade o imperador, sendo esse dinheiro posto depois á 
disposição da r egencia para continuar as hostilidades contra Portugal. A carta 
que a v . ex. a remette Carlos lVIathias, escrii)ta do Rio de 

1
J aneiro, melhor porá 

v . ex .a. ao facto de tudo . · 
O visconde de Asseca assegura que o gabinete inglez está dec:idido a nosso 

favor, seja qual for a · decisão do imperador do Brnzil. · 
Todas as noticias do Brazil confu·ma1n o desasb·oso acontecimento occorrido 

a sua magestacle o imperacloi·, que . na cidade se lhe voltou o carrinho em que vi
nha com toda a família imperial, tendo sua magestade duas costellas quebradas, 
a senhora D . Maria da Gloria ferida, e mais ou menos mql tratadas todas as pes
soas que vinham na companhja de sua magestacle. 

Deus guarde a v . ex.a Parísl 15 de fevereiro ele 1830.- In.mo c ex."'0 sr. vis
conde ele Santarem. = Concle da Ponte . 

Officio circulai.· 

Ill. mo e ex. "'0 Sl' .. -Pelo paquete que saítl elo Rio de J aneito ho dia 20 ele 
dezembro veiu D. Thomaz Mascarenhas; gentil-homem da camara de sua ma
gestade :fi.clelissima, muhiclo ele ordens, instrucções e plenos poderes de sua ma
gestacle o imperador do BraZil, como tutor dl:l sua augusta filha. O contrato ele 
emprestim.o, que se havia projectado, não pôde ser ratificado por duvidas, que 
exigem algum tempo para remover. 

A execução das ordens de sua magestacle imperial , traz.iclas . por D . T homaz 
Mascarenhas, depende de alguns arranjos previos, nos quaes se està trabalhando, 
e logo que estejam concluídos, participarei a v . ex.a as mesmas ordens para seu 
governo e conhecimento. · · 

A rainha, nossa senhora, tinha soffrido tio dia 7 ele dezembro, em commum 
com seu augusto pae e sua magcstade a imperatriz, um desastre , cuj as conse
quencias poderiam ter sido funestíssimas, virando-se um carrinho guiado por sua 
magestacle .o imperador; porém, graças á Divina Providencia, já este soberano se 
achava livre ele todo o perigo na ·epocha da partida do paquete, e sua magestade 
fidelíssima inteir!lmente restabelecida. Não julgo necessario transmittir a v . ex.a 
mais circumstanciados detalhes sobre este acontecimento, porque as gazetas t êem 
dado conta cl ' elle. 

Tenho a satisfação de anmmciar a chegada feliz á ilha Terceira do navio 
Neptuno~ em que tinha embarcado um corpo expcclicionario de trezentos homens 
debaixo elo commando do major Xavier, no numero elos quaes se comprchende o 
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marquez ele Ponte de Lima, e dois irmãos elo conde de Ficalho 1• Hoje mesmo tiye 
larta de . 2 elo corrente elo conde de Villa Flor, trazida por um navio que d'aqui 
evou para aquella ilha alguma artilheria e munições de gueTra. 

L .Deüs gL~arcle a v. ex.a Londres, 16 de fevereiro de 1830. -lll.mo e ex.mo sr. 
lliz Antomo de Abreu e Lima. =lJ!fa1·quez ·ele Palmella. 

Officio 

(N. 0 1í0 reservado) ' 

I!~. mo e ex. mo sr.-Na ultima communicação que tive com este embaixador de 
Austna, havendo elle insistido na conveniencia elo casamento de sua magestacle 
con~ sua: ~ngusta sobrinha, e no quanto seria para desejar que elle se verificasse, 
k~ch-lhe. hcença ele lhe dirigir por escripto as minhas observações. a este respeito . 

Is-aqur o que escrevi: 
· :<Vous insistez toujoms sur le maria.ge de D. Maria avec son onde; ·en grancle 
f~I:tre vo~1s avez raison, car vous regardez à moyen comme le seul prlopre à vous 
clalle sortir de l'embarras cla.ns lequel vous vous trouvez; mais en vOLlS occupant 
~1 _Pré.sent, vous oubliez, j e pense, l'avenir qui se prépare. Ce mariage, j e le 

cro~h lnen, ne sera plus heureux et même devienclra peut-être la cause ele grancls 
ma eu.rs en Portugal. La princesse penclaill.t le temps qu'elle a passé à Lonclres, 
en~otu-ee cl'ennemis acharnés ele son futm· époux, ·aoit avoir reçu eles impressions 
qtu ne, s'éffaceront pas facilement et que les personnes clont elle a continué d'être 
~ntoure~ a:uront eu grand. soin cl' entretenir et de bien. graver clans sa mémoire . 
..... e que .J.e clis ici le penseront probablement tons les mécontents eu Portugal, les
quels, regarclant cette princesse comme un point ele réunion pour eux, comme 
~n chef au nom c~uquel ils pourront agir, ne manqueront pas ele travailler sour-

e:nent à faire revivre la malheureuse qnestion qui. vous cause tant d.'embarras 
auJ?urel'hui, pour ramener à sa suíte la malhemeuse constitution ele 1820, ou au 
ili01~s celle ele D. Pedro p~esqu'atUSsi clésastreuse que la premiere; car ne nous 

SSillltÜ?ns pas, voilà le but principal ele ce parti. Si clone l'empereur D. Pedro 
lous.ent a: c.e mariage; la pendence, la conservation eles príncipes monarchiques, 
. a tlanq mlhté future du Portugal, peut-être même celle ele toute la peninsule, nous 
~:osent 1~ devoir ele prévenir les ~aux clont il . semblc lÍ?us mena~er. J. e ?roi.s 

c .q:Ie 1 on pourra peut-être àttendre ce but de la mamere que Je vars mch-
quer ICI. · 

l' «Que lc seigneur D. Miguel requiert eles puissances -é(qui celles-ci exigent de 
D~,~~~ur D: ~edro que son co~s~ntement a~ mariage ele. sou a;ugust~ frere avec 
At ana, solt 1mméclratement smvr ele l'envo1 de cette prmcesse á V1enne, pour 1'A é~evée à la cour et s.ous les yeux ele so;n auguste granel-phe l'empereur 
G utnch.e presqu'à l'époque de son mariage avec sou oncle . ll 

O conde ele Fiquelrnont achou as minhas rasões tão fimdadas, que, em res
~os~a, me fez dizer que as mandava ao seu governo para as tomar em consicle
IaçL? e ~a~er d'ella~ o uso que pedisse o interesse geral. 
in 18011Jelo-me que el-rei nosso senhor, a cujos pés submetto este effeito elo meu 

lllc~ssante zêlo no seu real servico, se servirá dar-lhe a sua approv.acão, que é a · awr re · , , 
D compensa a que p0de aspirar um vassallo fiel. . 

sr . . . eus guarde a v. ex.a S . Petersbmgo, ~de fevereiro de 1830: - Ill.mo e ex. mo 
VISconde ·de Santarcm. _:_ Raphacl da Cntz G-um·1·ci?"o. 

Officio 

[N.0 137 l'cscrvatlo) 

I!I.mo c ex. mo sr.-Procurei lorcl Abercleen para lhe communicar confidencial-. 

Bm~nt~ que el-rei nosso senhor tinha escrip to a setl augusto irmão o imperador do 
lazll t . J 1 . n· t . . ' reme tencLo as herancas qne a sua rnagestac e pertencwm . tsse-me es e 

U:~nrstro que era provavel qt{e a resposta não fo sse agradavel, á vista ela r esolu- · 
çao que o imperador tinha tomado sobre os negocios de Portugal. Que depois do 

1 
Nas ediÇões da Con·esponclencia official do dcstimttru:·io ha omissão ele a.lgumas palavras. 

I . 
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que disse o min[stro de sua magestaclo catholica, e que elle e eLl pelo ultimo pa
quete manclt1mos dizer sobre a defeza do Tejo c do Porto, tinha recebido confir
mação cl'estas mesmas noticias; mas não eram com aquelle caracter qne po<ilessero 
fazer com que este governo declarasse a sua resolução . Fiz ver a complicação 
a que· tinha chegado a negociação, e percebi que desejava um meio ele a pode1· 
terminar immecliatamente. Tratámos da amnistia, repetindo eu a maneira por que 
sua magestade tinha determinado que ella fosse con~ebicla; disse-me ser impossí
vel dar uma completamente ampla, depois de ter dado esta; a que :6z, entre ou- · 
tras re:f:lexões, a das difficulclades que encontí"ava na pratica de uma tal meàicla 
em Portuga1, e os males que cl'ahi podiam resultar. Disse-m e .que vissé as vanta
gens que resultariam, que isto era mais paTa as potencias estrangeiras, que se não 
contentavam senão com a meclida no sentido que dizia; que se d'ali resultasse o 
prompto e immecliato l"econhec~mento, <1 governo ficaria muito mais f01~te; c ~j
zenclo eu que tal resultaclo se nao podia esperar, porque elle mesmo me tmha dito 
por varias vezes que não esperasse uma tal prompticlão; que o estado em que o 
governo ficava durante esse intervallo o tinha feito recttar na publicação da me
dida, como estava decidido; e Tepetiu-me : <<Mais il n'y atuait pas ele danger si 
à la reconnaissance se suivait l'amnistie, et sans en faire une conclition nous pour
rions nous entendre là-dessus» ; phrases que me repetiu clm·ante a conversação 
mais vezes . 

Estes pontos essenciaes foram mais claramente tratados por esse ministro e 
pelo duque ele W ellington, com o ministro ele sua magestacle catholica, como elle 
refere ao conde ele lVIontealegre, c que eu não repito, para evitar qualquer equi
vocação em uma materia de tanta transceRclen.cia; junto, . porém, uma 1·e:flexão 
cmquanto ao modo pratico, se assim for clecicliclo, não sendo essa exigencia como 
as que até aqui este governo tem feito, que puramente tem sicl_o como armas que 
requeriam para defender a nossa causa elos infinitos inimigos que a atacavam. 
Agora compromette-se a fazer immediatamente o que nos convem, e para evitar 
o mau e:ffeito ela publicação elo aeto antes elo reconhecimento, pôde ser dada a hy
pothese de assim se decidir que me seja remettido o decreto d'ella junto com as 
minhas creclenciaes, para que, mostrando-o eu, possa depois fazer a communicação 
official; tendo já entregue as credenciaes, immecliatamentc parte o ministro para 
ahi, ou mr. lVIackenzie o anmmcia. Sobre a maneira de apresentar o decreto hei ele 
r eceber ele v. ex.a a.s instrucções reservacl"as, qüe julgar convenientes, porém as 
ostensivas julgo conveniente que não . dêem logar á menor suspeita ela boa fé elo 
cluque de Wellington e ele lord Abercleen. . 

Julguei ele ta:qta consequencia esta declaração feita hontem pelo duque ele 
Wellington ao ministro de sua magestade catholica, e confirmada hoje a elle mesmo 
por lorcl Aberdeen, conhecendo-se em ambos o desejo e necessidade ele terminar 
a questão quanto antes, que me resolvi a enviar o acldido. conde ele Pombeiro, e 
para o fim ele ser portador da decisão cl.e sua magestade. . 

A resolução elo imperador elo Brazil ele estabelecer um governo na ilha 'l'er
ceira em nome cl'aquella, que este governo e todos os mais reconheceram, poze
ram a negociação na maior complicação a que até agora t"em chegado, e muito 

. ma.is durante a sessão elo parlamento; aquelle pento não pócle deixar de ser con
siderado como parte ele Portugal por este governo, IJelas complicaçõee que cl'ahi 

· podem resultar e d~s vantagens que outras potencias marítimas d'ahi tirarão. 
Consicleraclo como tal, e posto na posição em que vae ficar, h a guerra civil no 
paiz, e portanto existem as mesmas causas que até ag·ora este goveTno dá para 
conser_var a neutralidade; é o motivo por que este governo deseja terminar a c1U:es
tão antes que se ponha em execução este plano; para isso precisa ele um inci
dente com que motive a sua resolução, e este ela disposição de el-rei a fazer sa
cri:fiqios para manter os seus tratados e a ;paz da Europa, é o que julgo mais 
opportnno . , 

Não posso deixar ele levar ao conhecimento de sua mages'tacle o zêlo, activi
clade e firmeza com que o ministro ele sua magestacle catholica tem feito ver, não 
só a este governo, mas aos ele Austria e França, o interesse que o seu governo 
toma pela causa de cl-r ei nosso senhor c da sua r esolução. 
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p ÜLUnpre-me dizer que, para que os agentes do partido da princeza do Grão 
nhr~í ponham em pr31tica a determinação do imperador, só lhes falta acharem di
: eu·~, o que póde muito bem ser de um momento para o outro, por haver no .par

t.clo liberal, tanto aqui como em França, muita gente com bastantes Ílmdos. · 
. Deus guarde a v. ex .a Londres, 17 ele fevereiro de 1830. - ntmo e ex.mo sr. 

VLs~oncle ele Santarem . = Visconde ele Asseca. ' 

O:fficio 

d Dmo. excmo . . sr. - He tenido estes dias varias conferencias com lord Aber
.e~n, Y con arreglo á las órdenes recebidas ele la corte, todo mi conato se ha di

\1g1clo á repetirle las mas vivas y encarecidas instancias sobre el reconocimiento 
~d su majestad ficle~sima por la Inglaterra. Las 1:e~puestas ele este minist~·o ? a:n 

0 tomando progres1vamente un caracter mas cleCldrclo, y ha acabado por msrstlr :s ,e;ficazmente que nunca en que co:nviene, y aun es necesario, si su majestad 
re elísu~a . quiere facilitar á la Inglaterra los meclios ele acelerar la época ele s~1 
cloconocrm~ento, q~l~ se cl~ciela a co~ceeler amnistia á l?s portu.gueses .co~~romeil-
. s en· causas pohtiCas, sm categonas exceptuadas, ru exclus10n ele meliv1duo al
~~0 · A esto le repliqué que talvez el proximo paquete ele Lisboa nos traeria lill 
lU ulto sobre las bases que V. E . me ha insinuael0, las cuales no fueran conside
radas inaelmisibles por el mismo (lorcl Abercleen), con tal que el número ele las 
~~~:souas exceptuaclas fuese r eclucielo; pero ésie ministro clescartó mi observacion 
lC!en~ome, que las demoras clel gobierno portugués han elaclo cabida á nuevas 

coJ:?plicaciones ele acontecimentos graves que, antecipa.nclose á resolucion ele su · 
:Jest~el. iidel~sima:, sou causa de que se . haya conyerticl?, la que antes hubiera 

.d0 P~0V1denc1a util y oportnna para las cu·clmstanCias existentes entonces en pro
T~s enc1

:" .de po~o. valor é. insignificante par?' las qt6e han sob?·evm:ielo ele 1·esultct?' ele 
not~c~.as. ?'ectb~elas Hlt~mamente clel Bmztl; que por lo tanto, Sl en efecto llegab.a 

1~ ammst.Ja en los terminos que yo le anunciaba, seria ele inclispensable necern
; . aconsqjw· á sua maj estacl :fielelísima, que expeeliese segunda arnnistia tan am

p ta, qu~ no comp1·endiese excepcion dguna. 
· Ha_bwndole yo observado que esto me parecia imposible, porque ese gobierno 

no teJ?-ut. suficiente fnerza moral para hacerlo sin Ia inmec'liatct p erspectiva del re
conoc~n:uento ele su maj estad ficlelísinia por los obstaculos qne le oponclrá l::t cxas
peraciOn de sus pueblos contra los rebeldes pertinaces, me cóutestó que no seria 
est~ nua dificultael iusuperable; porque alm que la InglâGrra persiste en el pro
P~Sito. firme ele no hacer ele este act~ de clemencia una cQnclicion al r econoci-nneu... · · co, sm einbargo 1Jodm·iamos entencle?'?WS pc6ra qtw lo tmo fuese seguido de cm·ca 
Po1• lo ot1·o. 

' Lorel Abereleen ha hecho tambien en substancia esta illtirr,a insiuuacion al 
sr. visçonde de Asseca, segun el mismo visconde me ha clicho. 
t En este estado de cosas, tuve ayer lma conferencia con el duque de W elling
ouh Y serviendQme las sólidas y mui ponderosas rasoues, que contienen los eles-
~a~ 0 8 del excmo. sr. secretario d'estado y del despacho que acabo ele r ecibir por 
n x. ~·a~rclium·io, para peclu· que la Inglaterra no retarde por mas tiempo el reco
e oc1U:1e~to, traté de hacer que prevaleciese una amnistia con las excepciones que 
ahe .gobrerno estimase inclispensables sobre la que el conde de Abercleen aconseja 

0
])' esto es, una c:mnistic~ gene?·al ~n toda .Za. extension d.e .z~ pc6lab?'~6 . . 

c . espues ele hab1erme melo, el pi'Imer mmiStro prorompw eu quep s a-margas 
l~:ltra es~ gabinete por el poco ó ningtm caso (dijo el duque), que ha hecho de 
fil a} conse.Jos desinteresaelos y ele las' amistosas amonestaciones ele la Inglaterra, 
c}:a~~rau~o :on Sl~ indecision ~oclas las. OCa~ÍOlleS cl: que pudo haber se a.~roye
d pma p1oporc10nar a su ma.1 estacl bntaumca medws de acelerar la reali~acwn 
P~r~ue~o mismo que tanto auhela; que siempre habia perdielo ele vista el gobierno 
n t g~es Sll verclaclera posiciou con r especto á la Grau-Bretanha, y á las demas 
r

0 enc1as 1 · 1 ' · d P tu . 1 < que 1an r econociclo formalmente a D. P edro como rm eg1t1mo e or-
Sllga Y á D. lVIaria ele la Gloria como r ey:na á consecuencia ele la abclicacion ele 

paclre i Y que esta fatal obcecacion ele la corte ele Lisboa era la causn. principal 
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de )laberse embrollado tanto este astmto, siendo tal la gravidad de las intensas 
complicaciones que presenta en el dia, que ya. las ctnterio?·es combinaciones no son 
bastante p ode1·osas á desvanece?' los obstaculos que ento?pecen su feliz concl~tsion . 

· L as tÜtimas noticias ele Rio ele Janeiro, proseguió este primer ministro, y la 
llegacla á Londres de tm tal Mascarefias (Tomas de Assis), con despachos para 
los depositarios de la con:fianza ele D. P edro, no dejan ducla algtma ele que se 
trata de establecer inmediatamente en la isla Terceira tma r egencia , ó gobie1no á 
nombre de D . Maria ele la Gloria, para que desde alli se proceda á poner en prá

. tica, con los auxilios pccuniarios, que de un modo, ó de otro, poclerán ciertamente 
proporcionarse aqui, y con los r efi.wrzos ele tropas y maTina que fi.ter en lleganclo 
ele Rio de J an eiro, el plan ele operaciones, que meditan contra Portugal y sus 
poscsiones ultramarinas. Ligada, como se halla la Inglaterra com D . Pedro y 
D . Maria ele la Gloria, y obligacla por sus empeí'ios anteriores á marchar en este 
negocio do acuordo con otras potencias, no tendrá arbit rio para estorvar estas 
tentativas, si el sefior D. :Miguel no se r esuelve prontamente á franquearle el 
único camino que queda ya para hacerle con decoro, y con la. brevbdacl que ex:ige 
la tli'gencia de las cil·ctmstancias. E ste solo consiste en la concesion sin pe1·clida 
de tiempo . ele una amnistict gene1·al á favor ele todos los portugueses conprometi
dos en la cu.usa ele D. lVIar ia de la Gloria, sin excepcion de pm·sona algtma, sea 
el que Juere el grado de culpabilidad at1·ibztido, aun qtte senalando para acoge1·se a 
este beneficio un te1'1nino perentorio, que no conviene baje de t1·es meses. 

. aRepito a V . (continuó el duque), lo que en otras ocasiones le he ma.nifesta
clo, y ahora ruego se sirva ele ponerlo en conocimiento dei gobierno portugués, a 
fin ele que no equivoqne nuestras in tenciones ; que 1:1 Ingbterra no exige la amnis
tia como una conclicion expresa al r econocimiento, desviandose, solo en este, clel 
modo de pensar de las demás potencias. El motivo en que se :ftmda para llevar 
adelante esta resolucion, y que manifestará publicamente, quando llegue el caso·, 
es su systema invariable ele no ingeril·se en los astmtos interiores ele oh·os países. 
Teneruos otro reser vado que cliré a V . confidencialmente, el cual para nós otros, 
y acaso para el ~obierno portugués, no es menos digno ele atencion . Si hiciora
mos de la amnistia una condicion expr esa, esta envolveria para nós otl:os la obli
gacion de proteger á los indultados, si estos en lo succesivo se considerasen ag;ra
viaclos por algtm quebrantamiento clel indulto, compromiso que estamos resuoltos 
a evitar, con tanta mas rason, cuanto que dado esto caso, si los r eclamantes fuc
sen desoíclos por el ministerio britanico, no clejarian de acuclir al parlamento en 
demanda contra nós otros, lo qual engencharia clesagraclables cliscusiones con el 
gobierno portugués, que nuestra prevision deve precaver.» 

H acia elos ptmtos carclenales, clijo este ministro, clebo clirigirse "toda la consi
cleracion clel gobierno portugués : el primero es el miramicnto debido al ptmdonor 
de todas las principales potencias de la Europa, quo, con exclusion ele la Espan~, 
reconocieron ele hecho á D . Maria ele la Gloria como soberana legítima ele Por
tugal, aprobanclo y aun sancionando implicitamente por este mismo acto la con
clucta de los portugueses, que abrazarari su partido, de donde resulta que al 
t iempo de desolver los lazos anteriores para proceder al reconocimientp ele D . Mi
guel, no pueclen, ni queren dej ar desamparados y proscriptos á los que, como 
ellas , tubieron, ó afectaron tener a D. 1Yiaria de la Gloria por legít ima succesora 
ele D . Juan VI, porque cle hacerlo así faltarian contra su propia politica, y come
terian tma injusticia ; sacrificio ele digniclacl y decoro que por ningtm titulo pucden 
exigir la E spana y Portugal clel r esto ele la Europa ; el segundo os que el inter és 
bien entendido clel seiior D . Migttel mismo manda que se corra tm v elo sobro los 
acontecimientos pasaclos, borrando hasta la · memoria ele las comociones políticas, 
que engenclraron, para consoliclarse en ol tl:ono, y afianzar la chu'acion do la tran
quilidacl ele Portugal. 

Sobre el primero no av enturo nada en asegurar a V . E . que el .ptmdonor 
ele las potencias llega hasta el extr mo ele que mmca se €leciclirán á reconocor a 
D . Miguel, si no accecle á lo quo piden, y las pone á cubiorto ele la crítica ele su s 
pueblus. 

Y sobre lo segtmdo no crco que tcnclré elo haccr gmncles esfnerzos paTa üe-
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mostrar que nadie está tan inter esado como D. Miguel en aparecer á 1:1 faz de 
Europa con el caracter de soberano justo y clemente. Esto lo puede hacer siri" 

-m~~oscabo de su decoro, sin peligro el mas r emoto, y sin comprometer en lo mas 
~lJ+lffiO ele SU S mter eses i pues los que nO aprovechen con tiempo del beneficio' ele 
mdulto quedarán, por este mero hecho, excluídos de él , recayendo sobre ellos el 
p_eso de sus desgracias por sü propia culpa ; y el senor D. Miguel tenelrá el me
nto de hwber dado al mündo tm exemplo insigne ele clemencia ; y en la hipotesis 
de que todos se acojan á la amnistia, con fimclamiento se puede asegurar, que 
aquellos que se hallen en el prilner grado. de compromiso no r egresará.n á Por
tug-al, ,no lJOr t emor al gobierno, sino por r eceio ele la .animadversion pública. 

As: pues todas las consicleraciones posibles concurren á consej ar, y convencer 
al gob1emo portugués sobre la utilidacl y conveniencia suma que r esultará de ac
cecler á los deseos de las potencias, y á nuestras amistosas amonestaciones. 

Conte~té al duque en sustancia lo mismo que llevo dicho al principio del pre-
~ente oficw al referii: mi r espuesta á lorcl Abercleen, cletenienclome mui particu
~rment: en la r epresentacion de las g randes di:ficultacles, que tendria que vencer 
~se gabmete para clictar las p1•ovidencias que se le aconsej an, y que estas serian 
msuperables, si la concesion . ele la amnistia no fhese mmecliatamente seguida 
por el reconocimiento ele la Inglaterra, lo qualle daria la fuerza moral, ele que ca-
rece en la actual situacion. · . 

. ;Aqui ÍL1é donde el duque se explicó co11 mas franqueza que mmca, y mas ex
plicitamente que el conde ele Abe1•eleen, de.cienclomc que, si su maj estael :fielelísirna, 
escnchando la voz de la 1'ason, y prestaillelo oíelos á sus consejos amistosos, se 
apresuras-e in continenti á conceder tma amnistia comprensiva ele la. gene1·alidad 
a_bsolzGta de los portugueses comprometidos en la causa de D. Maria de la Glol'ia, 
~m e:x:cepcion ele individuo a.lgLmo, poclia decirme que nirig1ma otra consicl eracion 
fiJa .r~son presente detenclria el r econocimiento por la Inglaterra de su maj estad 
. ehsll11a, lo que en tal caso verificaria enviando á la corte el e Lisboa tm emba
Jaclor ó ministro á bordo ele tm navio de guerra, y si fuese necesario tambien tm · 
~~r ~1e fragatas con órden de establecer su apostaclero en el T ajo. H echo esto, 
il a~lÓ el duque, y destacado otro buque menor en Oporto, toclos los planos bra
~ enos Y revolucionarias se clesplomaban de tma vez, y las fuerzas, que se r euni
Ie~ en Te rceira queclarian r ecluciclas á la mas absoluta nuliclacl. No pueclo ofrecer 
PI~~bas mas C?J?-cluclentes clel i?-t~rés, que me mspira la conservacion_ clel .órelen, 
Y. e la tranquihclad de la penmsula, y los deseos ele acceder á las v1vas mstan,
clas ~e su majestad católica, y de promover la r ealisacion:" de lo que tanto anheb 
e · s en~r. D. Miguel; pero ruego a V. E . no olvide elecir a s~1 gobierno, y poner 
en not1c1a ele· la corte ·de Lisboa, que si esta ·no aelopta prontamente el partido 
fue le aconsej amos, las cosas poclrán complicar se en termmos, que no preveo 
~asta que ptmtG poclerán llegar las consecuencias. De todo esto he enteraclo mui 

por men?r al visconde ele Assec~, así como 1o haré á la posible brevedacl, y pór 
e?ttraorclinario con nuestra corte. Y entretanto, vista la urgencia ele las circtmstan
Clas , Y cumplienclo con los cleseos de este gobierno, lo pongo en noticia de V. E . 
para 9-ue no tar cl e en llegar al conocimiento de sn maj estad ficlelísima. 

Dws guarde a V. E . muchos anos. Lonclres , 17 ele febrero ele 1830.- Ilmo. 
e:x:cmo. sr. conde ele Montea1egre. =D. Francisco ele Z ea Bm·mudez. 

O fficio 

.lU.mo e ex .mo sr.--Tive a honra ele r eceb er o .officio que em data de 16 do 
Grrent~ v. ex.a me dirig iu a mim e aos ex .mos sr s . marqnez ele Valença e J. A. 
c ue~reiro, e antes ele r esponder pela parte que me toca á pergtmta que n'elle se 
a 
0~1~m, perlllÍtta v . ex. a que eu lhe peça que me declare se se acha habil~taclo 
t ne:er ou a assegurar n\rm período breve a somma ele ;f, 40:000 esterlmas, 

es as mel d . . l d ' epen entemente das prestações mensaes que vem mencwnac as nas or-
r 
6~8 que v . ex . a nos entregou emanadas do gabinete ele sua magestacle o impeD ~; c~o Brazil, na qnaliclacle de tutor de sua magestacle fidelí ssima a senhora 
' ~Y.t al'la n. 
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Pela conta quo apresento a v . ex.a inclusa no presente o:ffi.cio, reconhecerit 
v . ex. a a manP-ira por que se despenderam todas as quantias que tivemos á nossa 
c1isposição <;lesde o 1.0 de setembro ele 1829 até ao presente, assim como a natu- 
reza Çlas dividas e obrigações que nos vimos na indispe:p.savelnecessidade de çonl
trahir para sustentar a ilha 'l'erceira; e sem duvida se convencerá ele que é ne
cessaria n'este momento pelo menos a somma acima indicada para faze r face ás 
mais urgentes das ditas obrigações, e r econhecerá a gravidade das consequencias 
fataes que do contrario podem resultar. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 18 de fevereíro de 1830. -111.1110 e ex.1110 sr. 
D. Thomaz ele Assis Mascarenhas . = 1Yia1·quez de Pttlmella. 

Na sessão da camara dos lords de 18 de fevereiro o visconde Melbourne pro- 
poz que se pedissem ao ministerio copias dos seguintes documentos : 

1.° Corresponclencia com sir H. Wellesley, relativamente ás conferencias ele 
Vienna em outubro ele 1827; 

2. 0 Instrncções dadas a sir W. Clinton, comma,nclante das forças britannicas, 
enviadas a Lisboa em dezembro de 1826, e todos os stlbsequentes o:ffi.cios sobre 
aquelle objecto, e emprego das ditrus forças em Portugal; . 

3. 0 Instrucções ou communicações feitas a sir W. A'Court na mesma occasião; 
4. 0 Officios ele sir W. A'Court desde 4 de agosto de 1826 até o tempo da sua 

saída de Lisboa; assim como todos os despachos enviaclos ao mesmo ministro pela 
repartição dos negocios estrangeiros ácerca da política interna de Portugal; 

5. 0 Protocollo da conferencia de Londres entre os plenipotenciarios de Ingla
terra, Austria e Portugal em 12 ele janeü·o de 1828; 

6 . 0 Instrucções dadas a sir F r eclerick Lamb1 embaixador de sua magestade 
britannica junto elo regente de Portugal; 

7. 0 Despachos desir Frederick Lamb sobre a violação das promessas de D . lVli
guel, e medticlas que o governo inglez mandou adoptar em consequenci-a d'ella; 

8. 0 Despachos dirigidos a sir Frederick Lam b pelo secreta.rio ele esta elo dos 
negocios estrangeiros clesele 1 de marÇo ele 1828; · 

9 . 0 Todas as communicações entre o dito secretario de estado e o e:mbaixa
dor portuguez, o marquez de Palmella, desde janeiro ele 1827, inclusive; 

10. 0 Instrucções dadas em 1828 a lord Strangforcl, ·embaixador de sua ina
gestade na côrte do Rio de Janeiro, e toda a corresp·ondencia concernente á sua 
missão; _ 

11. 0 Todas as communicações entre a Grau-Bretanha e as côrtes de França, 
Hespanha1 Austría e Brazil a respeito do ajLlste dos negocios de Portugal e re
conhecimento de D. :lVliguel como rei cl'aquelle paiz; 

12.0 Toda a corrcspondencia relativa á chegada, residencia e partida da rai
nha D. Maria ela Gloria ; · 

13.° Correspondencia sobre a recepç?to dos refugiados portuguezes n'aquelle 
·reino (Inglaterra); 

14.° Corresponclencia entre o secretario ele estado dos negocios estrangeiros e 
o marquez ele Barbacena, que trata da saída elos refugiados por tuguezes ele Ply
mouth e subsequente impedimento ao seÍl desembarque na 'l'erceira i 

15.0 Protesto do conde de Saldanha, dirigido ao capitão W alpole, a que se 
referem as folhas marcadas com as letras D G, em o n. 0 39 dos papeis apresen
tados á camara i 

16.0 Negociações e ajustes que se :fizeram em Londres com D. Miguel, a cujo 
assumpto allude o o:ffi.cio de sir Frederick Lamb ao conde de Dudley do 1. 0 ele 
ma1·ço de 1828. 

- O Paquete ele Po?·tttgal~ referindo os termos da moção, acrescenta: 
«Depois de um longo debate sobre a apresentação d'estes papeis, decidiu-se 

negativamente, emquanto os ministros não · aconselhassem sua magestacle a g_ue os 
mandasse apresentar· no parlamento . 

- «Durante a discussão tocaram-se pontos do primeiro interesse, que extracta
r iamos se para isso tivessemos espaço, e se a mataria nfio tiv.csse sido repetidas 
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vezes controvertida. Não ha dnvicla que os ministros não p1:oduziram argumentos 
novos, nem os têem, pa:ra desculpar o porte do governo sobre a questão de P or
tugal; mas tarnbem é certo que insistem nos seus suppostos princípios de não in
t~rferencia e· neutralidade. Não curam dos argumentos com que !1âo sido comba
tid?s, e por meio dos quaes se tem levado á evidencia que este ministerio inter
f~rm contra nós, e deixou ele interferir a nosso favor desde certa epocha em 
diante. Até então interferiu Clara e poderosamente a favor elo estabelecimento ela 
carta constitucional. 

«Lorcl Melbourne em sua proposição fez a desgraçada resenh~ do r epetido 
abando~J.O em que lnglaterra tem cleixado os seus alliaclos elo continente por mui
tas e d1versas vezes . Prova que o em que ultimamente deixou Portugal se oppõe 
};0 ~ seu.s interesses, á sua r eputação, á sua dignidade; e que havendo o gabinete 
S ntanmco interferido em todas as negociações, eles de a embaixada de sir Oharles 
t~lart ao Brazil até ao protocollo de L ondres de j aneiro ele ~828, n ão só deu ele 

ínao á causa legitima que protegêra, pm·ém ainda depois se houve com os emi
g~·aclos portugnezes, que de Inglaterra foram á Terceira, contra todos os princi
pws .do direito elas gentes. Para obter esclarecimentos sobr e este contraclictorio 
procecl er é Cj_Lle lord Melbourne pedia os sobreditos papeis.. · 

«L ord Abercleen, opponclo-se á moção ele lorcl Melbourne, divagou longamente 
pelos successos políticos da ultima epocha ele Portugal, com o infortLmio ele não 
ser verdadeiro um só facto elos que elle mencionou. E como lhe era ür.possivel 
negar o pe1jurio, a falsidade. e a usurpação ele D. l\Iiguel, que o nobre lorcl de
clarou :rião poderem justificar-se, estribou-se no principio ele que nacla im]JOrtava 
á Inglaterra o caracter moral elo r ei de Portugal quando i1 nação o tinha eleito, 
a ~nação que era o competente juiz elos direitos elo seu chefe . Que na verdade se 
na? podia negar. que D. 1\figuel era o indivicluo mais deshumano, incorrigível e 
ate cruel, porque a crueldade nasce ela cobardia. _ 
d' «Es~a inexacticlão ele facto (porque a nação portugueza nem foi juiz, nem po-

Ia d.ecidir sobre a entrega elo r eino a outro que não fo sse o legitimo rei, crue 
ell~ tinha r econh0ciclo) torna-se . ainda mais notavel por ouvirmos estes princípios, 
lllats que clemocraticos, demagogicos, da bôca de um to?'Y inglez. Diz o nobre 
~o~cle qtw, não podendo Ing·laterra punir com a guerra a D. Miguel por seus per
JUnos·, nem a nação po1·tugueza que o elegeu, não devia conservar-se inclefinida
~eute sem r elações com Portugal. (N'este logar respondeu a um a increpação que 

1
Isse lhe fôra feita, de ter querido r econhecer D . 1\figuel,_....cle modo que elle fosse 

ançar-se nos braços ele outra nação). «O que eu disse é que se nos conservasse
« mos sem termo n'este estado de interrupção de r elações, talvez que outra po
'' teuc1' a nos tomasse o passo.>> 
:D «I:orcl Abercleen trata. ele justificar o seu procedimento da supposta não inter
a'encia com aquelle que o Brazil tem tido, e argNmenta assim : «Se o imperio 

<< ? ~razil' se conservou até ago ra estranho á usurpação ele D. Miguel, com que 
dcltre1to se ha de exigir que nós tomemos a iniciativa?» (O nobre lorcl clesenten-
~~se que a questão nã.o era entre o Brazil e Portugal, mas entre a rainha le

g:{~ma, ~econhecida pelo governo inglez, e , o usurpaclor, que havia insultado e 
:~Ipencl1ado esse mesmo governo.) Em:firn, termina seu cansaclissimo discurso jus
l ca~do, com Watel na mão, os tiros dos navios iuglezés nas praias ela T erceira, 
c ~POis de inventar uma revolução militar n'aquella ilha contra D . Miguel, e ter
lllmou opponclo-se á apresentação elos papeis requeridos por lord Melbourne. 
t. <<'Lorcl Goclerieh, depois ele ter exposto os motivos por que sir Char}es Stuart 
bl~trx:er~ a constitui ção a Portugal, e a parle que n'isso tinha tomado o ministerio 

IItanntco ele então, demorou-se mais sobre os acontecimentos ela T erceira,· e n'essa 
occa ' N d 
1 Siao efendeu o marquez de Palrnella ela imputação que se ihe fizera ele não 
la-ver fallaclo a verdade ácerca elo destino elas tropas que a esta ilha se dirigiram 
~anuo passado. Disse o nobre lorcl que tal imputação era uma ·cruel injustiça 
reua h c1 • l a um omem honrado, ha tantos annos conhecido como tal no esempenho 
~ ah suas funcções cliplomaticas n' este paiz.; e muito mais quando este homem se 
a c av-a entregLle ao infortl.mio e decaído ela sua alta dignidade só por ter sido fi el 

os seus deveres : . era crueldade imputar-lhe uma falta. que não commetteu , pol'-

.• 
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que francamente deciarou que o destino d'aquellas tropas era a ilha Ter ceira, o 
que se vê elos ;nesmos papeis que foram apresentados ao parlamento. 

ccLord Carnarvon mostrou que o gabinete hr itannico, não só na questão de 
Portugal se não havia conservado neutral, mas t inha interferido evidentemente e 

' e:fficazmentc a· favor dos clireitos da rainha legitima, defendendo-os contra inva
sões estrangeiras, cujo objccto era atropelar esses mesmos direitos a bem do usur
pador. Que depois ela mudança na política elo gabinete se disse que o governo 
britannico jamais havia interferido nos negocias ele Portugal; mas se elle tivera 
perseverado no mesmo sentido em que procedeu no começo da questão., D. Mi
guel não se manteria de modo algum com o unico partido do clero e sem meios 
de sustentar-se. A expulsão do ustu-paclor se conseguiria com, ta~to del'ramamento 
de sangue como houve na Terceira por occasião da gt6e?·7·a civil do nab1·e duque . 

«0 marquez de Lansclowne, apoiando a moção de lord M~lbourne, declar ou 
que estava conforme com o que o secretario ele estado dizia sob1'e Q mau caracter 
ele D . Miguel ; que na verdade não era, a sua pessoal perversidade que ele per si 
devia interromper as relações ele Inglaterra ou de qualquer outra potencia com o 
reino de Portugal; e que era força computar tal interrupção com a pe:rcla de in
teresses que cl'ella proviesse a este paiz, a fim ele ver quando ser ia iuclispensavel 
r econhecer ele facto o usurpaclor. Que sempre se julgoti util á Inglaterra o ter a 
possibilidade ele visitar pacificamente toda a extensão da costa, que se compre
hende entre a foz do Tejo e elo Escalda. Que o governo inglez· interfet'iu sempre 
e sem interrupção nos negocias ele Portugal pelo porte do seu embaixaclor ~o Rio 
de Janeiro e mais medidas subsequentes; que l)Or mutuos interesses e por honra 
cl'!3ste paiz nos achavamos ligados áquella n~çR.o. 

aFallou elos acontecimentos da Terceira e da defeza que lor d Abe1'deen fizei'a 
do comportamento do gabinete britannioo, citando uma passagem de Watel. O 
nobre marquez motejou esta defeza, clizendo que a solitaria citação de um solita
rio auctor não auctor isava uma potencia para atacar no meio elo mar os subditos de 
outra, sua alliacla, só pelo motivo ele lealdàcle á propria ;:;oberana . Tal foi o nosso 
procedimento para com os refugiados portuguez;es (disse o nobre marquez;), que 
excedeu muito os proprios desejos e esperanças ele D. Miguel. Se as suas -vhtu
des fossem tantas como são seus vícios, se elle fôra tão probo como ê refalsaclo, 
tão generoso como é t raidor, não podia ainda assim esperar que atacassemos os 
seus inimigos, depois de lhes havermos protestado ·amisacle e neutraliclade em suas 
dissensões, só porque elles se clirigiam a uma possessão ela sua legitima rainha. 

«Se o rei de Ingla,terra, como o duque ele Wellington respondeu ao marquez 
ele Barbacena, não era rei elo Atla~tico pa1•a escoltar a rainha D . M;aria TI, tam
bem o rei ele [nglaterra não era rei elo Atlantico para ir impedir o desembarque 
dos portt1gueze~ fieis na ilha Terceira. Concluit1 votua:-ldo pe:la apresentação dos 
papeis . 

ecO duque de Welliugton insistiu ele novo na justiça do porte que Inglaterra 
tinha observado a respeito dos negocio~ ele Portugal. Repetiu os argumentos que 
iá na sessão do anuo passado pl'Ocluzíra, affi1'mando qLle nem o que fizera siP Char
les Stuart, como emoaixaclor de Inglaterra e de Portugal. ao Brazil, ~em as or 
dens e instrucções de mr. Cann,ing, nem a ida das tropas britaunicas a Por·tugal, 
nem a falta ele cumr)rimento de D . Miguel ás suas p11omessas e cleve1,es n,uctm·i
savam o governo britanuico a, interferir nos negocios cl'aquelle paiz . O duque 
rccorrctl aos s-eus conhecidos princípios, pelo que pertence ao desembal'qne dos 
portugue:lles na Terceira; mas como o marqtlez ele Lansclowne h,avia provado a 
inexactidão do ullegaclo pelo conde ele Abercleen, demonstrando que a Terceir a 
nunca reconhecêra D. Miguel, o primeiro ministro fallou dos A,çm,es em logar da 
TCTceira, e declarou que se havia il:Qpeclido o clescmbarqne dos portuguezes que 
saíam ele InO'laterra para as i,lhas elos Açores . 

a O nobr~ clL1que nrto produziu rasão, Pl'etexto, principio ou sophisma novo e 
que jú' não estivesse usado por elle ou por lorcl Abercleen, á excepção cl'esta mu
dança e troca da Terceira em Açores; e terminou assegurando que a questão es
-k'lva no mesmo pé em que se _aprcsentára o anuo passaclo.; que Inglaterra nfio 
interferia n'ella, porque se mantmha neutral; e que os papeis cpw lordlVIelbourne 
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pedia n~o devin.lll ser pn.tcntes ao parl~lllento, sem que os ministros a 1sso acon
selhassem sua magestade "- . >i 

Vinte dias depois houve nova cliscussão sobre a interferencia elo gabinete to?'!J 
nos negocios externos, com o mais adiante mencionarelll os. 

Oflicio 

I ll . mo e ex. mo sr .~Tenho a honra de accusar a recepçãio elo o:fficio de v. ex. a em 
data ·ele 7 de dezembro, e pelo que respeita ao seu conteúdo reporto-me ao que 
tenho communioaclo a v . ex. a n'aquelles meus, ele que foi portador o ex.mo sr. D. Tho 
maz Mascarenh.as e subsequentes até o de 23 ele janeiro proximo passado . 

. Sua mage;,tade fidelíssima, nossa augusta soberana, assim como sua magestade 
0 Imperador, felizmente se acham todos restabelecidos ela desastrosa quécla que 
b~sta~te :q.os sob1'esaltou e affiigiu. Suas magestades. imperiaes e Stl.a alteza o prin

. Cipe Imperial foram para a fazenda da Serra, onde se conservam, e sua mages
~acle ~ i·ainha de Portug·al, com as serenissimas princezas suas irmãs, ficaram na 
Impenal quinta da Boa Vista. · 

Pelo fausto motivo do feliz restabelecimento de sua·s magestacles todas as cor
porações d'esta capital fizeram celebrar solemnes acções de graças, ao que não 
f:(altaram tambem os portuguezes ~·es~clentes J~o ~io de ~aneiro, cujo acto religi.oso 
e que v . ex.a pôde ver a descnpçao no n~ano fl16?mnense ele 12 de fevereiro) 
tt'e logar no dia 6 do corrente, ás seis horas da tarde, por sua mag·estacle a rai
n a. assim o determinn,r, e designar expressamente o dia e a hora. O primeiro 
proJecto cl'esta festividade foi obra ele particulares, que juntos commigo tomava
hos as despezas a nosso cargo; porém, dignando-se sua, magestacle fidelíssima 
, onr~r este acto relig·ioso com sua augusta presença, e constando-llle outrosi.m que 
~ · ma1s do seu real agrado q_tle seja á custa da nação, eu abonei esta despeza1 com-

1Uand9 a maior clecencia com a maiór economia, como v. ex. a ha ele ver ela conta, 
quando seja leva~la ao conhecimento ele ·v. ex. a 

Igualmente participo a v . e~. a que adiantei ·dois mezes ele mezaela ao ex .mo 
donde ele Sabuga~, de que remetto o recibo; e logo que haja opportuniclaele hei 

e sacar por estas clifferentes quantias na persuasão ele que v. ex. a, quando f01~elll 
apresentadas as letras, estará habilitq.do com fundos sufficientes para acreditar os 
meus s~ques, como espero. / 

Ultimamente tenho a dizer a v, ex.a que regressou á este porto a barca de 
guerra Vinte Noue de Agosto) a qual 1•econcluziu os despachos ele v. ex. a de que o 
~e:1 commanclante se tinha encarregado para entregar em lVIoçambique, e remet
ei para Goa e I\'(q,cau, o que deixou de fazer por se haverem declarado pelo go

verno do usurpador ·aquelles estabeleeimentos de Africa e Asia. . 
d Agora espero ordens de v. ex. a sobre o eles tino que devo dar aos menciona-

os despachos . 
. Deus gqarcle a v. ex. a Co:ásulaclo geral ele Portagal no Rio de Janeiro, 19 de 
~e~ereiro de 1830.-Iltmo e ex.mo sr. marquez ele Palmella. = João Baptista Mo· 
1 e?.?·a. · 

Car-ta 

ele ~io de Janeiro, 19 ele fevereiro ele 1~30_.-:-· Ill.mo e ex.mo sr.-~'five ~honra 
p· heceber duas cartas ele v. ex.a, elo pnnc1p10 ele dezembro, e nao pocha com
)1 6 encler o motivo ele t ão longo e demorado silencio. Mandei as cartas para o 
~ ·at9o, e esperando-as honte:m para responder a v. ex. a, sou hoje chamado áquelle 
cl~ 10

' 0 que me deixa sem um instante de meu. Farei comtuclo poucas linhas para 
lZer a v a • t d · ~ fi l · b Q el de . N • ex. que o seu negoc10 vae er ec1sao na e mmto reve. uan o a 

E c~sao de um negocio depende ele muitas pessoas, e estas pessoas são os reis da 
tn lll opa, não é facil a um brazileiro prognosticar com acerto qual será a decisão ; 
coa~.u~a cousa posso eu dizer a v. ex .a com verdade, e é que meu augusto amo 

n tnua firme em suas · or)iniões, e se houvesse qualquer pequena moclificaçã0 se
I . 

A Gazeta de Lisboa publicou ta.mbcm um extracto no seu n.0 G3, ele 15 ele ma.r ço. 
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ria pela imper iosa lei da necessidade ou clqs acontecimentos. Que triste impressão 
me fez a carta elo conde de Villa F lor ! e como passou agosto, setembro, outubro 
e novembro sem se remetter o m enor soccorro pecuniario ! Em casa ele pouco pão 
todos r alham e todos têem r asão. R ecommende-me v . ex .a mui r espeitosamente á 
ex . ma sr. a marqueza, m'inha senhora, e disponha ela minha obediencia. 

Sou, com a maior consideração ele v . ex. a amigo mtúto obrigado .- lll. mo e 
ex. mo sr. mar quez de P almella. = lYic~?'quez ele Ba1·bacena. 

P. S .- O sr. conde de Sabugal dará a v . ex.a as noticias elo paiz, ele si e dos 
seus. Os portuguezes que per seguem a v . ex. a tambem têem procurado intrigai-o, 
rrias elle vae sustentando o seu posto, e es}JE:ro que dê boa conta, a final . A 
sr .a D . Leonor gosa da consideração elo imperaclor, e mtúto mais da da impera
triz ; mas com o continúa a viver seis mezes com os anj os, e seis mezes no seculo 
ele quinhentos, temo que involuntariamente prejudiqu e a causa ou as pessoas a 
que aliás desej a ser u til e agrac1ar 1. =Ba?·bacena. 

O fficio 

Dl.mo sr.-Acabo de r eceber a r espostà el e v . s. a ao m eu officio de 17 do cor
r ente, e lamentando as consequen cias funestas que tent par a a segurança ela ilha 
T erceira, e ela causa de sua magestacle, a falta de supprimento pecuniario de X 
40:000 esterlina;, que, em virtude elo pleno poder de que por sua magestacle o 
imperador do Brazil me acho mtmiclo, reclamei de v . s . a, só me resta protestar 
que esta r esponsabilidade ficará pesando sobre quem de direito pertencer . 

Deus guardo a v . s ." Lonelres, 19 ele fevereiro el e 1830. - Dl.mo sr. Eustaquio 
Aclolpho ele .Mello e Matos .= D. 'Plzomaz de Assis Mascatrenhas. 

O :fticio 

In.mo e e~.mo sr. - Em r esposta ao officio ele v. ex.", datado ele 18 elo cor
r ente, sinto muito dizer que não posso absolutamente dispor ele mais qne da 
somma mensal ele ;C 8 :000 esterlinas, não obstante os esforços que pratiquei pal.·a 
satisfazer, no inter esse da causa ele sua magestacle a senhora D . Maria II, ao pe
dido que verbalmente v . ex. a me havia feito, para prova elo que r emetto a v . ex. a, 

por copia, o officio que r ecebi elo encaTregaclo dos negocias do Brazil. 
Deus guarde a v . ex . a Londr es, 20 ele fevereiro ele 1830. - In. mo e ex. 010 sr. 

mar quez de Palmella . = D . Thomaz de Assis Mascm·enhas . 

<>fficio a q u e se refer e o anteri o r 

rn.mo e ex . mo sr . - Tive a honra ele r eceb er o oJ:ficio que v . ex.a me diri giu 
em 17 elo corrente, exig.inelo que eu baia ele pôr á disposição ele v . ex. a a somma 
ele ;C 40:000 esterlinas, independentemente elas prestações mensaes que tenho or
dem para satisfazer a v . ex. a 

Tudo que me cumpre dizer em r esposta ao citado officio de v . ex. a é que. não 
posso :p.em elevo alter ar por nenhum motivo a clisposição _contida no despacho do 
m eu governo, de que v . ex.a mesmo foi portaelor . E m vir tude cl 'esse despacho 
acho-me tão sómente auctorisado para fornecer a v . ex.a ele ;C 4 :000 a 8 :000 es
terlinas por mez, a começar elo primeiro elo COITente, e isto farei nos termos qne 
forem mais compatíveis com as actuaes cir cumstancias, não mui prosper as , ela 
cai.xa d ' esta legação . 

D eus guarde a v. ex . a L ondres, 19 ele fev er eiro ele 1830.- In. mo e ex .mo sr. 
D . T homaz ele Assis Mascarenhas.=E ustaquio Adolpho ele J.ll[ello e Matos . 

O :fticio 

n t. mo e ex.1110 sr. - A chegada elas ordens ele sua magestaêl e o imper ador, pe1a 
qual tão anciosamente suspiravamos, teve logar no clia 11 elo corrente , entre-

I Refere-se sem duvida a D . Leonor da Uamm·a, que mais tarde foi agraciada com o ti
tulo ele marqueza de Ponta Delgada como já dissemos n'outro tomo. 
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~-a~do-nos D. Thomaz Mascarenhas uma carta do secretario do gabinete impe
na do augusto pae e tutor de sua magestade fidcEssima. Não devo, porém, 
o~cultar a v . . ex. a que a. minha posição se tornou infinitame:r~.te. mais ardua c com
p cada depo1s da recepç_ão das ditas orJens, as q uaes se hmttam (como v. ex." 
sabe) D: determinar que eu par ta immccliata:rnentc para a ilha Terceira com os 
outro~ mclivicltws nomeados para compor a regencia, ~\, qual são fornecielas i: 8:000 
esterlinas mensaes desde 1 ele fevereiro. 

Uma prompta obecliencia ás ordens de sua magestade imperial é sem dttvida 
o rosso cl~ver, uma vez que ellas sejam exequiveis, o que ainda não sei ao certo 
pe os mottvos que vou brevemente explicar. · 
t Quando o sr. marquez ele Barbacena partiu ele Inglaterra :fizemos-lhe evielen
emente constar que a divida contrahida em nome da senhora D. :Maria li, em 

parte proveniente de generos e munições r emetticlos para a ilha Terceira, e em 
raate de subsídios e ordenados vencidos pelos emigrados que haviam sacrificado . 
ll ~ qn anto tinham para permanecer :fieis á sua soberana, e pelos agentes cliplo

matrcos em differentes côrtes, onde a sua residencia é tão essencial para manter 
um~ sombra de representação do govemo da senhora D . Maria II, andava pouco 
mats ou menos por ;f 40:000 esterlinas. Declarando-nos, porém, por "escripto o 
mesmo marque?' a impossibilidade em que se achava de nos supprir a dita 
son;tma, e obrigados a dizer qual seria a mínima consignação mensal que nos pa-

. re?ta sufficiente para enviar os indispensaveis meios pecuniarios para a ilha Ter
d~~\a, e ;para não deixar totalmente perecer de misctria os empregados e o corpo 

1P omattco, dissemos que ó mínimo possível seria i: 8:000 esterlinas por mez, 
calculando em grosso ;t 4:000 esterlinas para a ilha Terceira, e i: 4:000 es:terli
fts para os outros objectos . o_onsu~~anelo mais ~ zêlo elo que a prudencia~ s"?-jei-
mo-no~ a permanecer em a d1recçao elos nego01os ele sua magestacle :fidehsstma, 

s~ as dttas ;f 8:000 esterlinas nos fossem assegmaclas até á chegada das resolu
ço~s de sua mage_stade imperial, que o sr. marquez ele Barbacena ía solicitar, em 
Cl1J?- efficacia pa1:a a resk<turação elo throno de sua augusta :filha fimdavamos a 
mats fu·m · e esperança. 
,. Por mais que nos esforçámos para persuadir o sr. marquez que era ·necessa
~t? que a consignação pedida fos~e assegmada por espaço ele seis mezes, não po
~mos conseguir que estendesse o seu calculo alem de quatro mezes 1 e para esse . 

. nos entregou i: 40:000 esterlinas, elas quaes mais ele i: 10:000 esterlinas cle
:~~~~liapplicar-se á divida preterita, não :ficando por conseq.uencia nem as i: 8 :000 

1 nas mensaes até ao fim ele dezembro .· 
e Este. dinheiro f~i-nos dado na fórma seguinte : 1.0

, i: 26:000 esterlinas ele um 
mpresttmo contratado com mr. Pratts, e garantido pelo plenipotenciario ele sua 

magdstacle o impera.dor do Brazil, que eleve ser restituído ao dito mr. Ptatts, se
~un d o contrato elo dia 28 do corrente; 2. 0

, ;f 15:000 esterlinas sobre o encar
ega 0 dos negocias elo Brazil. 

da j!ece?endo-se no · dia mesmo da pa1:tida ela . rainha a fausta noticia da victoria 
t ercetra, escre-veu-nos o sr . marquez de Barbacena, no momento em que a fra

~~ ~. 8b_. fazia á véla, uma carta, na qual clizia que fornecendo-nos o emprestimo 
m n . a~ ldo com mr. Pratts os meios necessaríos para reforçar a ilha de gente e 
ce~~çoes, clava por certo que a regencia iria installar-se logo que tivessemos a 
qut eza de haver-se retiraelo a esqt1adra do usurpador. A occasião não permittia 

· nã e respondessemos a s. ex.", o que aliás houveramos feito, mostrando que se 
0 lv~nfic~va nem_ um~ nem outra da~ snpposições emmcia~las na st~a carta : 

no · ~o1que o clmhe1ro elo emprestlmo de mr. Pratts somente vmha para a 
ssa mao no dia 15 de outubro · 

-via 2·
0 Po~que d'esse dinheiro, domprehendiclo no mesquinho orçamento que ha

par~o~ feito da~ ;f 8 :000 esterlinas mensaes, nada absolntamente podia restar 

3 ~e forçar a Ilha de gente e munições ; N • N • 

tir · Porque a esquadra elo usurpaclor nao se haVta entao retirado, nem se re
e·xou na totalidade, ficando a ilha bloqueaclá sempre até ao presente momento, 
• c~to nos intervallos em que o te~po ?brig~ o bloq_~1eio a afasta~·-se. , . 

f-o-nos, portanto, forçados a. elrffenr a. mstallaçao da. regenc1a ate á vmcla 
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das ordens de sua magestacle imperial, s·obretuclo pelas considerações segtúntes 
{;1ue não me deixam remorso algum na consciencia: . 

1.0 A incerteza do effectivo pagamento ele t0clos os valores cl~ixaclos pelo 
ma1·quez ele Barbacena, e que desgraçadamente foi justificada pela denegação do 
encarreo·ado de negocios do Brazil ele pagar ;t 5:000 esterlinas devidas a 10 de 
novemb~o, o que deixou r eduzidas a ;t 35:000 as 40:000 esterlinas que nos ha
viam sido promettidas durante os quatro me:z,es; 

2 .0 A necessidade em que logo me vi de ir tratar em França da partida das 
tropas que ainda ahi se achavam e que iam ser dispersadas; 

3.0 A consicle'ração de que, ausentando-nos · d'aqui, não chegando no fim elos 
quatro mezes como era ele receiar, e de facto se verificou, as providencias do Bra
zil, ficariam os da ilha T erceira juntamente comnosco privados ele todos os recur
sos, não havendo na Europa absolutamente ninguem em estado ele tomar sobre 
si a menor responsabilidade para os lJrocnrar ; e não hesito em assegm·ar a v. ex. a 

que se tivessemos tomado uma contraria resolução teriam já a estas horas resul-
tado as mais funestas consequencias. · · 

Chamo agora a attenção ele v. ex. a sobre o que se segue . O nosso orçamento 
exigia ao' menos ;t 42:000 esterlinas para os quatro mezes; cl'estas só recebemos 
;t 36:500 esterlinas . O nosso orçamento era fundado na base ela mais estricta 
parcimonia, e só para manter as cousas em statu quo durante ~s quatro mezes ; 
e logo nos foi preciso gastar perto de f. 5:000 esterlinas lfa expedição de seiscen
tos homens ele França e Belgica, e mais elo que outro tanto na remessa de uma· 
pequena parte elas munições que o conde de Villa Flor solicitava com a maior 
instancia, e que os r esultados 'ela acção elo dia 11 tornavam inclispensa.veis. O 
nosso orçamento era fundado na hypothese ele remetter f. 4 :000 esterlinas men
saes para a ilh~ Terceira; mas as diversas epochas em que de facto cobrámos os 
f1mclos que nos foram deixados não davam logar a r emetter em-se logo, e portanto 
conti.nuou o conde clé Villa Flor a sacar a cambios desfavoraveis, elevando-se a 
clespeza mensal ela ilha Terceira, em logar de f. 4:000 esterlinas, que haviam0s 
calculado, a mais ele ;t 8:000 esterlinas, como v. ex. a já tem visto pelos seus offi
cios e continuará a ve1~ pelos que lhe remetto hoje. Finalmente o nosso orçamento 
tinha por base apenas quatro mezes de espera, e esperámos cinco mezes e meio 
pelas ordens de sua magestacle o imperador. 

De todas estas causas bem obvias resultou forçosa.mente um augmento enorme. 
na clespeza, e para fazer face aos pagamentos mais inclispensaveis r ecorremos a 
quantos meios poclémos imaginar, sendo bem clifficil encontrar na nossa posição 
quem nos adiantasse dinheiro; e por fim sacrifiquei-me eu a acceitar as letras 
que íam apparecenclo elo conde de Villa Flor, o que me deixa no momento pre
sente a descoberto ele mais ele f. 30:000 esterlinas, e na alternativa ele não obe
decer ás ordens que recebi, ou ele as executar fugindo de Londres dentro de tres 
ou quatro dias, que poucos mais decorrerão até ao praso elo vencimento das pri
meiras letras. 

E não deixe ignorar a sua magestacle ·imperial nem a seus ministros que estas 
quantias por nós despendidas não fonnu clilapiclaclas , mas sim fielmente applica
clas ás expedições e clcspezas da ilha T erceira em primeiro logar, dando-se só
mente aos emigrados na Europa a importancia ele tres mezes de subsídios nos 
cinco mezes e meio que decorreram, e ao corpo cliplomatico uma somma escas
sissima rateada pelos mais necessitados. 

Recapitulando o que fica dito resulta que as ;C 3:500 esterlinas qne cleixámos · 
de receber, e a importancia -ele um mez e meio de despezas alem dos quatro so
bre que se calcula.va a rasão de f. 8:000 esterlinas, produz um de.ficit ele f, 15:500 
esterlinas, ainda no caso, impossível pelos motivos que acima all.eguei, ele que 
houvessemos podido fazer face á clespeza com f. 8:000 esterlinas mensaes. 

Jul ()'ue agora v. ex.n. como eu me acharei, sendo obrigado a optar de um mo
mento ~ara outro na terrível alte1·n~tiva que apontei, e não podendo contar abso
lutamente com meios para satisfazer a despeza passada, nem para pagamento das 
letras devidas, e sómente com ;t 8:000 esterlinas a contar ele 1 cl'este mez paro. 
toda a clespeza futura por espaço sabe Deus ele. quantos mezes t 
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Nada mais acrescento no presente momento senrio o pedir a v. ex." que beij e 
em meu nome a r eal mão ela r ainha, minha senhora, e a ae seLt augusto pae . 

Accnso a recepção elos officios ele v . ex ." de 2 e 19 ele dezembro. 
· Deus g uarde a v. ex. a Londres, 20 de fevereirq de 1830.- Ill.mo e eX.111 0 sr. 

conde ele Sabugal. = iYimyuez de Palmellct. 

Offi.cio 

b lltmo e ex. mo sr . - D ecidido pela minha parte a não omittir sacrificio algum a 
em do serviço da minha augusta soberana, e em obecliencia ás ordens ele seu 

aug~sto pae e tutor, tenho a honra de participa.r a v . ex. a que estou prompto a 
partir para a ilha Terceira no praso que o mesmo senhor determinou; mas é do 
meu dever prevenil-o ao mesmo tempo que, visto v. ex .a se não achar em estado, 
s~gundo me informa, de pôr á disposição dos indivíduos nomeados para a r egen
~1~ outros meios pecuniarios mais que i:, 8:000 esterlinas mensaes a começar no 

· do corrente, vejo-me necessitado a sair ·de Londres clandestinamente por não 
P~de1: fazer face ás obrigações pecuniarias contrahiJas no serviço da rainha, mi
n ~ senhora, e principalmente proveni<2ntes do acceite de letras sacadas pelo go
ver~~dor e capitão general dos Açores; não podendo sobre mim r ecaír r espon
sabilidade pelo descreclito ou prejuízo que d'ahi se possa seguir á causa de sua 
tnagestacle . 

.. D Deus guarcle a v . ex.a L ondres, 21 ele fevereiro de 1830.-111."'0 e cx.010 sr. 
· Thoma.z ele Assis :Mascarenhas.= lJr[a?·qyez de P almella. 

Officio 

(N.0 ·186 rcscr\'ado) 

f DLmo e ex. mo sr . - As ultimas noticias que me clá o visconde ele Asseca con
muam a ser-nos favoraveis. O Z ea, sabendo da intenção de sua magestadé o im
F~rador do Brazü, de proteger os r ebeldes port'uguezes, e contando ser a mudanÇa 
elta no ministerio brazileiro tendente a protegei-os nas ·suas criminosas tentati

Yas contra Portugal, disse ao embaixador de Austria em Londres e ao de França, 
due a Respanba tomaria os ataques feitos a Portugal como a si, pois a causa era 

1
.:s toda~ a península. T endo r epetido o mesmo a lorel Aberdeen, parece este lhe 
. pondera do seguinte modo : naus ne sammes pas encare là-7 quand le marnent a?'-

1'We?·a 1 • l' d _/' wus agwans a acca?· avec vaus . 

d
E sta resposta parece decisiva , e dá a entender que, quanto mais hostis. forem 

as eclarações do Brazil, mais depressa o nosso negocio estará decidido . 
. clar Lo~go qu.e r ecebi a fap~ de sua magestade britann~c~ e_ soube elas primeiras. de

, açoes feltas pelos m1mstros- no parlamento, parttmpm tL1clo aos nossos cliffe-
rentes m· . t d . cl l E · D lllls ros e encarr egados e negoCios em to as as partes c a 1 uropa . 
c eus guarde a v. ex.a Paris, 21 de fev ereiro de 1830.-111.1110 e ex.mo sr . vis-
Onde de· Santarem. = Conde da P onte . 

O:fticio 

(N.0 1. 8 7 rescmdo) 

- e Ili.mo e ex. mo sr. - Pelo expresso que expedi a v. ex. a o informei do estado 
b~ que se achava a negociação ele Blanchet, e da carta que eu ultimamente, so
di e 

1
esse assumpto, tinha escripto ao general Bourmont, ministro da guerra. No 

n'a t 9 _do corrente tive a resposta inclusa cl'elle, em consequencia ela qual parto 
does e Instante para sua casa; em voltando continuarei este officio, dando parte 

que com. o ministro passar . 
se dCh~~o. n'este momento de casa do ministro da gnerra, o qual me disse jul~ava 
co 1ec~dtr1a com brevidade o negocio Blanchet, mas que por ora não estava mnc1a 
~m~. . 

viscDe:s guarde a v . ex." París, 22 ele fevereiro de 1830. - lll.mo e ex. 010 sr. 
on e de Santarem. = Conde dct P onte. 
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Copia. a. que se refere o officio retro 

Paris, 18 ja::wier 1830 . - Monsieur le comte : - Je prie V. E. de vouloir 
bien agTéer mes excuses et mes r egrets de n'avoir pu lni répondre ~ussitôt que 
j e l 'aluais dés:iré à la note qn'elle m'a fait l 'honneur ele me remettre au sujet .de 
mr . . . . · beaucoup cl'affaires ont causé ce r etard qu'elle voudra bien, j 'espere, 
me parcl~nner; mais si V. E. veut me faire l'honneur de venir chez moi venclrecli 
à micli et clemi j 'aurai l 'honneur cl'en causer avec ell,e . J e la prie en attendant 
ele vouloir bien agréer l'assurance de la haute consiclération ãvec laq-:.1elle j 'ai. 
l 'honneur cl' être - Son tres humble et tres obéissant serviteur. = Comte ele Bou?·
rnont. 

O:ffi.cio 

(N.0 47 reservado) 

ru.mo e ex."'0 sr. - Recebi o despacho reservado ele v . ex.a, ma1'caclo com o 
·n .0 ~70, em que v. ex.a accusa a recepção dos meus offic:ios n :os 173 a 178. 

E para mim muito lisonj eira a approvação qi1e t enho merecido a sua mages
tacle, pelos passos e diligencias que fiz para concluir o inter essante n egocio de 
que tratam os meus referidos officios. . 

Ratifico a v. ex. a a noticia, que já anteriormente lhe communiquei, de t er o 
principe L eopoldo de Saxe Cobomg acceitado a corôa ela Grecia. 

Deus guarde a v. ex. a París, 26 de fevereiro ele 1830.-Ill."'0 e ex ."'0 sr. vis 
conde de Santarem. = Conde ela Ponte. 

O:ffi.cio circular 

Dl."'0 e ex.mo sr. - J á participei a v. ex.a a chegada a esta côrte de D. Tho
maz :Mascar enhas, gentil-homem da camara da rainha nossa ama, o qual veiu mu
nido de um pleno poder de sua magestade o imperador, na qualidade de pae e 
tutor da senhora D . Maria II, para r equisitar e r eclamar na côrte cl!'l Londres 
tudo quanto fosse a bem elo serviço ela m esma augusta senhora. O mesmo J). Tho
maz trouxe ordem positiva de sua magestade imperial aos inclivicluos nomeados 
para compor a r egencia que deve governar em nome ele sua magestade fidelís
sima, ele irem quanto antes installar a dita r egencia na ilha T er ceira, e em cum- . 
primento cl'essa ordem me disponho a partir de Lonc1Tes com a maior brevidade 
juntamel!1te com um elos meus collegas design ados, José Antonio Guerreiro, sendo 
o tm;ceiro o conde ele Villa Flor, que já se acha n a mesma ilha . · 

E -me summamente penoso o ver-me na necessidade, ao mesmo tempo que lhe 
faço esta participação, ele declarar a v . ex. a que, não havendo sido ratificado por 
agora o emprestimo que havia sido contratado em Londres Sthb spe r·ati pelo 
sr. marquez ele Barbacena, não temos presentem ente á nossa disposição fundos.· 
suffi.cientes para prover ás varias despezas que exige na Europa o serviço ela se~ 
nhora D . Maria II e a sustentação elos emigrados , sem expor a ilha Terceira ao 
imminente risco ele lhe faltar em os inclispensaveis r ecur sos para a sua ·manuten
ção, o que, como v . ex. a não póde deixar ele conhecer, occasionaria talvez as ma,is 
desastrosas consequencias. 

O sr. D. Thomaz Mascarenhas acha-se, porém, encarregado pelo augusto pae 
ele sua magestade fidelíssima ele liquidar e satisfazer teclas as despezas perten
centes ao serviço ; e é ele esperar que possa dentro em algum tempo fazer os ar
xanjos n ecessarios para acudir efficazmente aos servidores fieis ela mesma senhora, 
e ás victimas da fid elidade que se têem prestado aos maiores sacrificios . Elle fica 
incumJ:>iclo de se corresponder com v. ex . a e ele lhe transmittir os soccorros que 
esti.vetem ao seu a-lcance, os quaes desgraçadamente nos pr_imeiros mezes não 
puderão deixar de ser tenues; mas é de esperar que augment"em para o futuro, 
sobretudo quando sua magestade o imperador for informado de que a todo o custo 
nos votámos a executar as suas ordens, o que não póde deixar de dar o mais po.
cleroso estimu,lo aos sentimentos do seu paternal coração, e empenhar ainda mais 
a sua homa na sustentação de uma causa até agora tão desgraçada quanto é le
g itima. T erminarei por annunciar a v. ex,a que o conselheiro secretario d'esta 
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e~aixada, J .. B. de Barbosa e Araujo, :fica exercendo as funcções ele encarre
ga 0 ele negoCios ele sua mag·estacle :fidelíssima. 
L .Deus guarde a v. ex.a Londres 26 de fevereiro ele 1830.-Ill. mo e ex .mo sr. 

lUz Anto~o ele Abreu e Lima. 
1
J.Wa1·quez de Palnzella. 

Officio 

~ t DI,mo e ex.mo sr.-Achando-se v . ex .a já informado da resolu9ão em que es
t'~os. ele cm:nprir as ordens elo augusto pae e tutor ela rainha nossa senhora, par
~~e 0 ~mmedratamente para a ilha Terceira,. e devendo v . ex . a, segundo a.s ordens 

{ d tra_z, permanecer por ora em Inglaterra, cumpre-nos no acto da nossa par
li/' clerxar-lhe por escrípto as instrucções seguintes sobre diversos objectos re
a Iãvos ao serviço cl·e sua magestacle, para os quaes necessitâmos ela sua coope
raç o. 

1. 
0 

V· ex. a tem a incumbencia de pôr mensalmente á disposição •ela regencia 
al prestação ele ;t 8:000 esterlinas,. que si.1a magestacle imperial nos mandou de
c ar~r nos seria continuada emquanto se não concluir a projectada convenção. 
d '

0 
A mezada de fevereiro, á conta da qual já recebemos ;t 1:200 'esterlinas, 

eve. de necessidade ser-nos entregue em oiro, ao mais tardar até qtúnta feira 
al'OX1ma 25 elo C01'rente, sem O que se tornará impraticavel a partida d'esta CÔrte 
p 0 .mtrquez ele Palmella, pelas cousequencias elo vencimento ele uma letra acceita 01 

3
e le para o dia 27, que será necessario satisfazer antes ele passar o dito dia. 

d '
0 

Já participámos a v . ex.a por escripto que as mezaclas sobreditas eram 
e natu~·eza a dever ser pagas no 1. o ele cada mez ; e se o •não podermos assim 

donsegurr, ao menos exigimos absolutamente saber em que epochas ele cada me.z 
ev,emos contar com o seu pagamento. 

;e 5~
0 

Da me~ada ele mar~o e elas s~g-uintes remetterá ::· ~x.a impreteriv.elmente 
)J • 00 esterlmas para a Ilha :Terceira, as ·quaes deverao 1r, sendo poss1vel, em 
cl es<!ls. duros ou cruzados novos, e quando não, em oiro inglez. Estas remessas, 
q e CUJa exacticlão v . ex. a conhece a tr•anscendente importancia, deverão ter logar 
d uanto possível for no principio de cada mez, aproveitando-se sempre os navios 
P e com

1
mercio, e caso que os não haja, fretando -se embarcação para esse i:im, e 

aganc o-se aqui o premio ele seguro. · 
cad 5·

0 
Restam no mez de março f: 3:000 esterlinas, as quaes deverão ser appli.

"'. ds da maneira seguinte; a saber : f: 1:500 esterlinas distribuídas entre os emi
b~U 08 ela lista da commissão de Londres e do deposito da-:13elgica, segundo a ta
se a dnnexa a estas instrucções; ;t 1:200 esterlinas para o corpo cliplomatico, 
fa~un O ltm rateio que o sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima :fica encarregado de 
ti~er com a possível eqtúdade; e elas f: 300 esterlin.as restantes, depois de v. ex.a 
d lar 0 s~u ordenado, applicará o resto de accordo com o sr. Lima para alguma 
b e~peza Imprevista, e ao pagamento de algumas dividas mais urgentes da em• 
... ~lXaela de Londres, de que cleixâmos um apontamento annexo a estas instruc
?f es. 

fie G.o Nos mezes ele abril e maio é forçoso deduzir das ;t 3:000 esterlinas que 
de a~ ~a mão de v . ~x. a em cada mez ;t 2:150 e:c;terlinas que se vencem a 25 
:rn.. ~ lÜ e 25 ele maw elas letras sacadas por m1m sobre v . ex. a a favor de 
á ~o farberiey, e destinadas a completar o pagamento ele uma por elle adiantada, 
br nta da qual v . ex.a se prestou a dar-lhe uma letra de f: 5:000 esterlinas so
dite 0 thesouro elo Rio . de Janeiro . Restam, portanto, em cada um dos dois sobre
co~s :ezes sómente para as O\ltras applicações elo real serviço f: 850 ester~ina~, 
cio ~ quaes satisfará elo melhor modo que podér, segundo a faculdade discn
do:al'la que para isso lhe cleixâmos, ás mais urgentes necessidades dos emig~a
couv-: ?orpo cliplomatico1 vista a impossibilidade em que nos achâmos ele prover 

,., ~rentemente para os ditos :fins. 
ord 

1 
• Do mez ele junho inclusivamente em diante, e até se receberem novas 

ens de · · 1 d · · dicámo sua magestacle rmpenàl, :ficará regu an o exactamente o que aCima m-
S. 0 s P~r~ o mez ele março. . . . . 

Deixamos a v; ex. a a hsta completa ele todas· as chVIclas a cargo ela se-
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nhora D. Maria II contrahidas até hoje . Entre estas notará v. ex. a como entrando 
na classe mais nrivilegiada as letras acceitas pelo ~arqnez d e Palmella e as que 

· foram sacadas p elo governac1or e capitão gener~l elas ilhas elo s Açores e ainda 
não acceitas ; e estamoq bem persuadidos que y . ex. a empregará os se~ls maiores 
esforços para satisfazer estes crec1ores, entre os quaes nos parece ter o primeiro 
lagar d e todos o capitíio Hills, e as que levam a declaração de h aver em sido sa
cadas a favor de officiaes da guarnição ela ilha T erceira para enviarem soccorros 
ás suas famílias á custa dos seus proprios vencimentos . Logo depois d 'estes cre
dores elev em ter o primeiro lagar os que adiantaram dinheiro ou valores em cnm~ 
priment9 de ordens dadas para o serviço cl::u senhora D . Maria II; e a t erceira 
classe póde consider ar-se a dos ordenados ou subsídios atrazados . 

9 . 0 V . ex . a não deixal'á ele conhecer a importanci~ de se corresponder por 
todas as · occasiões que houver para a ilha T erceira, escrevend0 á r egencia tudo 
quanto occorrer e pense ser interessante ao servii)O de sua magestacle, tanto pelo 
que diz r espeito aos negocias pecuniarios, como ás occorrencias políticas, e dando 
especialmente noticias ele Portugal e elo Brazil. · 

10. 0 V. ex.a já sabe que é nossa tenção encar regar o sr. Luiz Antonio de 
A bi·eu e Lima ele lhe prestar a sua coopeTação em Londres para todos os obje
c.tos concernentes ao r eal serviço , um dos quaes será a correspo'ndencia com as 
legações, e a transmissão para a côrte. do Rio d e J an eil·o dos officios que lhe di
rigirm os da ilha T erceira. 

11. 0 D eixãmos em · poder de v. ex. a: 1. 0 , as cartas de gabinete de sua ma
gestade o imper ador para os soberanos da Europa ; 2 . 0 , mandãmos uma circular 
par a as missões portuguezas ; 3 . 0 , tres offic,ios, n m para a commissão ele Londres, 
outro para o comma.n.c1ante do deposito d a B elgica, outro para o encarregacl.O de 
n egocias ele sua magestacle em P aris r elativos aos emigrados. 

12.0 P ara trabalhar ás ordens d e v. ex.a fica d estinad0 o addiclo a esta em
baixada D. Alexandre ele Sousa, podendo v. ex.a. alem cl'este servi.J.·-se elos m ais 
empregados na mesma embaixada, e com especialidade d e Jorge Manclers , a quem 
cleixãmos ordem expressa ele fornecer a v. ex. a os esclarecimentos que lhe forem ne
cessarios par a o ajuste e liquidação elas contas d e que v . . ex!' se acha incumbido. 

13. 0 D eclarãmos, para informação de v . ex. a, que expedimos auctorisação ao 
conselheiro Cancliclo José X avier para a venda de um navio pertencente a sua 
magestacle, que se acha actualmente no H avre. Elle remetterá a v . ex. a o saldo 
que po·s ·a r esta,r elo proclucto ela dita venda, satisfeito o ~usteamento elo r eferido 
navio . E st e saldo poderá ser applicaclo a pagar o trimestre ele m ar ço até junho, 
epocha em que acaba o arrendamento elas casas ela embaixada em Londres, e os 
sobej os ser ão por v. ex. a applicacl<>s a auxiliar os meios que lhe ficam para as des
pezas ele abril e maio. 

14.0 R eeommendâmos a v. ex.a que, sendo possível, n<>s r emetta com brevi
dade cem banis ele polvora e dois morteiros ele ferro ele 8 pollegaclas sobre pla
cas elo mesmo metal, com cem· bombas para cada morteiro. 

15. 0 D eixãmos na mão ele Henrique J os.é ela Sil>va um projecto ele convenção 
do emprestimo, ácerca elo qual daremos a v . ex. a, ela ilha T ercei.J.·a, as conve
nient es instrucç.ões. 

D eus guarc1e a v . ex.-a. Lmacl.res, 26 .ele feverei.J.·o .ele 1830.-lll.mo e ex.mo sr. 
D. Thomaz el-e Assis Mascarenhas .= ~~1a?·quez de Palmella=José Antonio Glter
?·eiro. 

De.claração 1 

Achando-se ·O marquez .de Palmella na inclispensavel necessidade de saír im
mecliatamente cl'es:te paiz, em observancia das ordens que r ecebeu ele sua mages
t acle o imper ador elo Brazil, como tutor de sua augusta filha. a ra-inha ele Portugal, 
avisa a to elas as pessoas ·que possuírem letras acooitas ·ou ·outros quaesquer cre- . 
ditos lega,es sobre e lle, proverüentoes. -c1e. d espezas feitas na ilha Terceira ou ele ou-

I ..Deixada em Londres pelo marquez ele Palmella no dia 27 de fevereiro, quando ia partir 
para a ilha T erceir a,. Transcreyemol-a da obra Con·esporzdencias e despachos, embora esteja in
completa. 
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tro~ ramos elo serviço de sua mag·es tade ficlelissima, que poclem dirigir-se ao 
e:x .. o sr. D. ~homaz de Assis lVIascarenhas, o qttal se acha encarn:,gaclo por sua 
magestade o Imp erador do Brazil de liquidar e satisfa;;~ er todas as contas d'esta
na;;.u·e~a, podendo os cr edores t er por certo que r eceberão cabal segtuança, e não 
80 orao perda alguma definitiva. 

t. · O marquez ele Palmella sente a demora que inevitavelmente terá lob"'ar na sa-
rsfa ~· c1 1 · l < çao as. etras saçaclas pelo govem aclor da T erceira, e por elle acceitas na 

P, ena con_fiança ele que os arranjos pecuniarios feitos pelo marquez el e Barbacena 
U. este parz, sendo r atificados por sua magestacle o imperador elo Brazil, fornece
rr_am os meios sufficientes para satisfaz er todos os creditas abertos a bem elo ser
VIço ele sua mages tade ficlelissirna. Não permittindo, porém, algtms obstamlios le
~aes ~ immecliata ratificação elo emprestimo, e os ftmclos co~ que sua magestacle 

. 1~~Ferlal ha ele provm·, exigindo algum tempo para ser em prom;ptificaclos, a r efe
~ef demora na satisfação ela parte cl'estas reclamações não pócle ser evitada por 

0 algum ao alcance elo marquez de P [l,1mella. 

1 O marquez declara outrosim que na sua saída ele Inglaterra não deixa divida 
a g_tuna pessoàl que não fique paga ou provida, e roga a todas as pessoas que ti
~~~em sobre elle como partimuar qun.esquer reclamações pecuniarias se dirij am a 

· Officio 

IU.mo e ex.010 sr. - Ainda até agora me não consta qtw lord H eytesbUTy r e
~ebesse do seu governo a cornmtmicação ou instrucções que esperava e pediu 
ctcerc~ dos negocias de Portugal, nem este ministerio imperial teve a este r espeito 
~utra mformação elo seu embaixador em Londres, alem da que já dei e elo aviso 
l ~centemente cl' elle r ecebido, que se r eservava de escr ever sobre o assumpto, as
Slill. que chegasse o paquete do Brazil, que se esperava a todo o instante, e que 
po~ta trazer j á alguns cla.dos para escrever sobre a materia com alguma certeza 
mm_s do que actualmente havia. Portanto, toda a informação que este governo im
~erAl te~ re1'tti-vamente a este importante obj ecto, r ecebeu-a cl'este embaixaclor 
Ee t llstna por meio ele um despacho que lhe coromunicon, dirigido ao príncipe 
t 8 erhazy, com data de 28 ele outubro. O citaclo embaixador deixou-m e ler hon-
em. este _cles1mcho, de que passo a fazer um brev"e summario. 

tN O prmcipe de lVIetternich começa dizendo que, tendo a côrte ele Vienna sido 
B~ mal paga elos esforços que fizera pa-ra r econciliar os · dois príncipes da casa ele 
. y~g_ança, se tinha r es·olviclo a abrir mão cl ' este negocio; -<ttie tendo, porém, sido 
~~ lCitacla pela Gran-Bret~nhal com o conhecimento e a approvação da França , a 
taçar um. planei para pôr um termo ao estado actual de causas em Portugal, se 
~·:lvêra a fazel-o, e d'isso se occupava quando se .soube que a côrte de ~aru·id 
t ~ reconhecido el-rei nosso senhor, sem esperar para o fazer que as mms po
denClas se achassem ele accordo a este r espeito,; que, todavia, não podia deixar 

e c_onfessar que a Hespanha tinha talvez rasão ele assim 0brar1 porque ali se 
q~lena restabelecer, e ameaçariam por esse modo a tra.nquilliclacle de ·toda a pe
ntnsula e talvez a ela Europa ; que, portanto, a questão vinha n'este caso a ser 
~mal q;:estão enropêa, ·e que, por conse.guinte, deviam as potencias toma1; uma 
Et~ uçao em ~~:rmonia c?I?- os seus interesses pa:,ticulares, e paz e s?ce?o da 
lVI opa,_ o que se consegmna acabando com a questao ele Portugal. O prmc1pe ~e 
f: etterlllch conclue dizendo que taes lhe pareciam ser as bases do que cumpna 
,~zed n'este tão importante negocio; acrescentaJl.do que ~í, Gran-Br~tanha perten
~1~ ar ?-o Rio ele Janeiro o passo que em consequencia se fazia necessario, e que 

ustna e a França o fariam apoiar pelos seus agentes n 'aquella côrte. 
~ ~egun.do noticias r ecebidas ele Vienna, ,o passo foi ·dado e as duas côrtes o· 

an aram apoiar. ~ste governo approvou o plano da Austria. . . 
tinhA Pruss1a ao principio não ~oi da mesma .opinião, dizendo q_ue a expenenma 

a .mostrado que nada ·se pocha esperar elo Imperador elo Braz1l; que, portanto, 
parecia preferível acabar à questão sem recorrer novamente á sua decisão; que 
~ sua -resposta seria provavelmente evasiva, e tendente a faZier durar o estado de 
ncerteza em que . as eonsas se achavam. A côrte de Vienna respondeu que, nã.o. 
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obst~mte conhecer que esse fosse talvez o plano do imperador elo Brazil, cujo pro
jecto era clcw-amente de contin·ua1· aquelle estado ele incerteza para deixa?' semp1·e 
-~trna po1·tct abe1·tct em Po~·tttgal pa1·a seus fins revoluciona?·ios j que, não obstante 
isso, parecia que as potencias se não deviam erigir em tribunal para a decisão de 
hma questão que os dois príncipes as não convidaram a decidir; que, n'este caso, 
talvez não houvesse unanimidade entre ellas; que, portanto, parecia melhor esgo
tar todos os meios coherentes com o que havia sido feito, para :ficarem de todo 
desobrigadas e tomarem então uma r esolução, que vil'ia a consoliclar o estado de 
Portugal, embora se prestasse ou n~o a ella o imperador do Brazil. 

Peço a v. ex.a de attrahir a attençfio de el-rei nosso senhor sobre as palavras 
que vão sublinhadas, porque lord E eytesbm-y, cujo adio e' desapprovação de tudo 
quanto se passou em Portugal não tem limites, e bastante tem influído na opin.ião 
aqui, porqtie lord H eytesbm·y, digo, a:ffirma que o seu governo nada faní se o im
perador do Brazil responder que tem meios para sustentar sua :!ilha e que os vae 
empregar. E ao mesmo tempo que mylord assegura que o seu governo jamais re
conhecerá sua magestacle , sem que se pense na condição sine quct non de uma 
amnistia completa,. informações de Vienna dizem que a Inglaterra não quer fazer 
ela amnistia uma condição, nem deseja que as mais potencias 0 façam; mas que, 
por outra parte, deseja que el-rei nosso senhor a conceda espontaneamente, para 
tirar a todos elo embaraço em que, no .caso contrario, se achariam, ele devm·em 
procrastinar talvez aquelle reconhecimento emquanto se não proceder á publica
ção cl'aqnelle acto. 

Segundo o que ouço, as potencias desejam aca.bar o mais depressa possível 
com a nossa questão, e muito estimariam p::.ra o poder fazer, assim que chegar 
a resposta do Brazil, que sua magestade tenha concedido uma amni~tia, porque 
a Inglaterra necessita cl'ella pa.ra tapar a bôca á opposição; e as mais potencias, 
para poderem sair do embaraço; que estava persuadido que por aquelle modo 
evitava a introclucção de principias revolucionarios em POl'tugal, que não .pode
riam deixar de se apoderar de toda a península e ameaÇar mesmo a Europa; que, 
portanto, aquelle reconhecimento pela côrte ele Madrid, em logar de parar o an
damento d'este negocio, devia contribuir, pelo contrario, a fazel-o marchar. 

Depois d'isto faz o príncipe ele Mettern.ich um quadTo ela. conducta insincm·a 
elo imperador D. Pedro, da falsidade elos seus agentes, em particular do marquez 
de Barbacena, etc., etc., e prosegue dizendo que, para não esgotar meio algum, 
e irem sempre coherentes com o que fizeram, as potencias se elevem dirigir ao 
imperador elo Brazil ·para que faça cessar o estado de incerteza em que se acha 
·Portugal, reconhecendo o governo ali estabelecido, perguntando n'essa occasitío 
áquelle soberano ase consentia no casamento ele sua :filha com o seu augusto ir
mão, a fim ele acabar a questão por uma fusão ele direitos; que se o imperador 
recusasse o consentimento, então se lhe perguntasse se tinha tenção de sustentar 
os direitos de sua filha, e que n'esse cas0 dissesse quaes eram os meios que que
ria empregar para esse fim.». A isto, e sem nenhuma hesitação, acrescenta o prín
cipe de Metternich «que em taes circumstancias, á vista do que a experiencia 
tem mostrado e do conhecimento que todos tinham da declaração expressada nas 
camaras brazileiras, que o Brazil nada tinha com a questão ele Portugal, e nada 
forneceria para a sustentan; que á vista ele tudo isto era claro. que os meios que 
restavam ao imperad01·, e que elle queria empregar; eTa?n meios ?'evoluciona?--ios, 
que, empregados e introduzidos em Portugal, afastariam a paz e socego em que 
se acham, pela sympathia que mostram em favor ele um partido que as persuadiu 
ele que foi e é victima elo exemplo que ellas lhe deram. 

Deus guarde a v . ex.a S. Petersbm·go, ~ de fevereiro ele 1830.-m.mo e ex.mo· 
sr. visconde de Santarem. =Raplzael da C'n~z Gum·1·eú·o. 

Oflicio 

(N.0 189 reservado) 

In. mo e ex. mo sr.-Apresso-me em remetter a v. ex.:.. o discurso ele suamagestade 
el-rei ele França na sessão. r eal ele abertura elas camaras, a qual teve lagar hoje. 



73 

Pas~ando agora mesmo a casa do embaixador ele Hespanha, me communicou 
~- g_ue tmha passado antes ele hontem com o príncipe ele Polignac, e que elle par- . 
lCipou ao seu governo pelo ultimo correio, julgo dever pôr v. ex.a ao facto do · 

que O conde ele Ofalia acaba ele dizer-me, não obstante eu julgar que logo o go
verno hespanhol fará saber ao seu ministro em Lisboa. 

O príncipe assegurou ao embaixador que o negocio de P~rtugal ía a concluir-se; 
mas, por melhor vontade que houvesse de assim o fazer, nunca sem a amnistia 
-geral e sem excepções se poderia terminar. E tendo-lhe o emb::vixador r.eplicaclo 
qu~ .s.,ua ma~;estacle el-rei de Portugal precisava ter alguma contemplação co:n a 
~pdmao ~·eahsta em Portugal, a qual seria em opposiçãQ a uma t~o geral medida, 
Ie arg~uu-lhe o príncipe q.ue, se por acaso assim fosse e sua magestade perdesse 
~fcf0 um, dando a amnistia ganhava ~or outro _lado com~ c~m, sendo_ r~conhe-

0 pe~a Inglaterra e França. Alem d'1sto, contmuou o prmmpe, a ammstla dada 
aos ma1s compromettidos não é mais elo que a restittúção de seus bens, pois de 
cer~o nenhum volta a Portugal, e unicamente para não ficarem r eduzidos á mi
:-:a aque_lles que seguiram o ]Jartido da senhora D. Maria, porque a nação o 
I~ adsegutdo; não amnistiar, pois, os que o seguiram, é julgar que nem as na

çoes a. Europa merecem uma amnistia. 
AGsim ta1 e qual se explico·tl o prin~ipe, e são estas as suas proprias palavras, 

segundo m'as repetiu o conÇle de Ofalia. -
d ~eus guarde a v. ex. a París, 2 de março de 1830.-lll.mo e ex.mo s_r. visconde 

e autarem. =Conde da Ponte. · · 
Officio' 

(N. 0 139 memdo) 

lll.mo e ex. mo sr. -Não chegou o paquete esta semana, e tendo í·espondido 
pbelo paquete passaclo aos ultimos officios que recebi, nacla mais tenho a dizer so-

re b' · os o_ J.ectos ele que tratavam. 
d ~ llllnistro de sua magestacle catholica n'esta ·côrte víra lord Aberdeen antes 

el ontem, depois ele ter chegado um brigue com despachos do Rio de Janeiro, · 
~e 08 quae_s este ministro ficou persuadido que por ora não ha apparencia de al
e~~ll: medida hostil immediata, como antececlentemente parecia temer, e por isso 
q endo, pelo seu modo ele expressar, qíw esperava pela resposta d:as intimações 
suue se fizeram ao imperador para declarar a sua resolução sobre os nossos as-

mptos. . 

de ~ambe~ não _ receia que da Terceira, em geral, os chefes do partido em nome 
·dado · Mana da Gloria intentem cut~sa alg~ma, pelas gara~tias que parece_ ter 
re t 0 ex-marquez de Palmella, CUJa partida para a Terceira tem VIstas ddfe
Z~ es a:aquellas que os rebeldes suppõem, pelo que .me repetiu D. Fra,ncisco _de 
C lli'lllulto confidencialmente, porque assim lh'o· recommend;ka lord Aberdeen. 
re:clroN que ~ seu objecto é fazer jus a ser comprehenclido na amnistia por meio da 
clis çao ela 1lha; comtudo, como o Zea escreve ao Acosta, expondo-lhe o que lhe 
det:~orcl Aberd.e_en, refiro-me coJ:?pleta~ente a ell~, abstenclo-me de entrar ~m 

Re~' para evitãr qualquer eqmvocaçao sobre obJecto ele tant~. transc~nclenma. 
aos br

1
o-me ás notas que remetto,_ para tucl0 o. que se tem sab1clo relativamente 

re e eles aqui. 
pos~emetto exemplares. de uma obra que mr. Walton acaba ele publicar, em res
lhad a a duas que se tinham escripto no sentido contrario. Este auctor tem h·aba-· 
gest~d~~m a maior assiduidade, e tem-se feito digno da contemplação de sua ma-

confe~s guarde a v. ex.a Londres, 3 de março ele 1S30. -In. mo e ex.mo sr. vis-
e e Santare:m. =Visconde de Asseca. 

Officio 

(N. 0 1 9 { reservado) 

reg~'~0 
e ex.mo sr. - -Verificou-se a partida para: a ilha Terceira da denominada 

Cla ele Londres, e á testa da qual se achava· o ex-marquez ele Palmella. Esta 
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determinação, que se julga ter sido tomada em consequencia ele ordens que do 
Rio de Janeiro trouxe D. Thomaz Mascarenhas, t em por fim a r enovação das hos
tilidades contra a tranquillidacle de P ortugal, e talvez alguma tentativa contra as 
ilhas dos Açores, que fieis se t êem conservado a sua magcstad e. . 

Um pouco ele pau Brazil e alguns diamantes serviram ele garantias para 
os r ebeldes obterem di.nheiro, com que fizeram alguns pagamentos em Lonch·es, 
e com que procuraram (segundo se a:ffirma) algumas letras sobre Portugal, a fim 
ele ali poderem fomentar novas desorden s; será, portanto, conveniente . a maior 
vigilancia, principalmente sobre os corpos cujos pagament0s se acham atrazados. 

Logo que re~ebi estas noticias mandei inserir n a Quotidienne o artigo marcado, 
e passei a fal1ar aos embaixadores de H espanha e Inglaterra, demonstrando-lhes 
o quanto a nova r esolução elos r ebeicles cleviâ apressar o r econhecimento . Fiz sen
tir aos dois embaixadores o quanto os ataques feitos pelos r evolucionarias pode
riam influir na demora das providencias conciliatorias que a Inglaterra exigia do ' 
goveil·no portuguez; em summa, fiz-lhes nota;r quanto era;m seguras as t entativas 
dos r ebeldes , pois que vencendo preenchiam os seus fins, e ficando vencidos eram 
perdoados, seguindo-se o que as nações exigiam. , 

A ssegurou-me lorcl Stuart que a partida ela denominada r egencia era em vir
t ude elas disposições elo Rio ele Janeiro, ~ que elle julgava o governo portuguez 
se devia apressar ·em dar de-sde já a ·amnistia ampla, sem excepções, aos refu
giados, determinando, porém, uma epocha para elles cl' ella se aproveitarem, 
ficando portanto nos exceptuaclos os que a não qnizerem r eceber dentro elo prasb 

, determinado. D'este modo, cliz lord: Stuart, têem as nações obtido o que preten
. clero para em sua consciencia poderem reconhecer; e como pelo que se observa, 
os r efi.1giados pretendem fazer novas t entativas , talvez mesmo se não aproveitem 
da amnistia , o que não importa nada ás :nações, uma vez, porém, que ella t enha. 
sido concedida pelo governo de Portugal; alem de tudo isto, leigo que em conse
quencia da amnistia conceaida sua magestacle sej a r econhecido, é natural que na 
·ilha T erceim haja uma parte elos r eb eldes .que cl'ella se queiram aprov6itar e ou
tra não, e d'esta desintelligencia póde seguir-se um b~m ao governo de Portugal. 

A opinião de lord Stuart é aqui a do r esto do corpo diplomatico. R esta, por
tanto, a sua magestacle o tomar em consideração estas informações e r esolver :n'esta 
importante questão, conforme lhe dicta.r a sua alta sab edoria, 

D eus guarde a v. ex.a P arís, 8 de mar ço ele 1830.-Ill.moe ex.mo sr. visconde 
de Santarem.= Conde da Ponte . 

* 
· Com resp eito á interfereneia elo gabinete inglez sobre os n egocios de Portugal . 

houve em 10 de março a seguinte 

Discuss ão :na calll.ara dos COll1ll1u:ns 

Lorcl Palmerston propoz ·que se p edisse ao governo mais documentos do que 
os até agora apresentaclos para esclarecer a questão ele Portugal. L ongamente 
enumerou as rasões em que fundava a sua moção . Declarou que os papeis apre
sentados na séssão antecedente, fragmentos de o:fficios, cartas i:Jaterpolaclas, ex
tractos escolhidos, denotavam, não o fim de inforll1ar o parlamento, mas sim o de 
zombar cl'elle. Não estranh21va que o ministerio r esistisse á apresentação elos do

·cumentos, porque é natural não querer um homem ·ser accusador ele si mesmo. 
Mas, devendo o parlamento mirar pela honra ela nação, cumpria-lhe ter eúgido 
estes papeis·. ' 

Delineou o caracter ele D. Miguel pelos termos de que lorcl Abercleen se ser· 
viu quando fallou d'elle na camara dos lords. Elogiou a carta constitucional de · 
D. P ech·o, cuja fórma ele governo tinha p ela mais propria e util a Portugal. Con
veiu que sü· üharles Sttiart só interviera na feitura el'esta cartá como plenipotencia
rio portuguez, mas affirmou que o governo britannico aconselhára a sua acceitação, 
e que n'esses mesmos papeis apresentados havia grandes vestígios ele inierferen
cia ingleza. Que · a r espeito das negociações ele 1827, em que foram partes D _. Mi
guel, Inglaterra, França e Austria, n ão exigia clle mais que os pa;peis necessa~ 
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~ios para instruir a camara. Não trataria d'aquelles em que o gabinete britannico 
ez constar ao de Austria o empenho que tinha em sustentar a coustituição portu

gueza, _e de que D. Miguel passasse por Inglaterra na sua volta a Lisboa. Que D ga~)lnetes austríaco e britannico tinham tomado sobre si o dirigir o porte de 
· lVIJguel. Este fez todas as declarações a el-rei de Inglaterra, a D. Pedro e á 

d~gent.e D. Izabel : passou por este paiz, e n[ngnem dirá que veiu mostrar-se ou 

60vertn·-s~. Estipulou a manutenção ela carta (do que se fez um protocollo) i teve • 
Ih 0:000 ,hbras de emprestimo, afiançado pelo governo britannico, e concedeu-se-

e a demora elas tropas auxiliares em Lisboa. . 
l . Declarou mais lorcl Palmerston a necessidade ele se verem os documentos re
at.tvos á execução cl.acla pelo embaixador inglez ás suas instrucções, pois era 
nVtc;~te que as tropas britannicas haviam servido para facilitar a usurpação ae 
d · ~Iguel i copias das negociações intentadas para conciliar os príncipes ela casa 
Pe ragança, e as c1.a corresponclencia ele lorcl Abereleen com os marquezes ele 
f almella e Barbacena, a respeito ela rainha ele Portugal. Que venelo-se, pela ul
~~a falia do tbrono, acabada a esperança do bom exito ele negociações (quando 
a~ falias .antecedentes se annunciaram repetidas de bom resultado), todos os pa

~e1~ .relativos a estas negociações deviam ser presentes ao paTlamento. Corria a 
Oitcta ,de que o governo tentava novas transacções sobre uma base conclemnada 

be:; camaras, isto é, o casamento ela rainha D. Maria c0m D. Miguel, segtmdo 
d~ .edro o clispozera em _1827. Mas como poderia em .1830 e~eituar-se ~ste plano, 
D P01

S ~os horrores P.raticados pelo ~surpaclor? S~na poss1vel que o 1mperaclpr 
h·. Pedro <? mr. Cannmg lessem no livro dos clestmos os successos futuros, que 
IhJ e. Vemos realis.ados.? Quem aconselharia hoje um pae a que entregasse sua :fi-
~ Innocente nas mãos de um pe1jnro, um cruel e um cobarcle? De um homem 

CUJas furias não desarma nem a innecencia, nem o sexo, nem a idade? Final
Eente, de um elos mais infames e depravados caracteres da historia moderna? 

:&:poz o orador as tres bases sobre que devia ser fundada a pretendida ultima 
nef!lciação, e mostrou a injustiça e ill.egalidacle Cle todas ellas . Referindo-se depois 
~~l ~·~ vez á falla elo thr.ono ela present~ sessão, clis.se que não podia ent~ncler que 

0 
ra:asse do reconheCimento de D .. JYIIguel, mas sim, segtmdo o que ultimamente 

n~correra na Terceira; e, conforme as cleclaraç0es ele D._Pedro, nós deveríamos 
n.~o reconhecer D . l\fíguel, porém certamente a regencia em nome da rainha por 

8 reconhecida. · 
D ~J? resposta àquelles ~.que o taxavam de acloptar o meio da guerra para forçar 

8 
b. Iguel a ser justo e leal, disse lord Palmerston que, não amando a guerra, 

na Ia que o melhor meio ele evitai-a era estar preparado para e11a; não soffrer 
em fazer injustiças, e furi.dat·-se n'esta maxim.a «obra bem e não temas>J. 

Faltou depois o nobre lorcl sobre as relações ele Inglaterra com Portugal, e 
~oerirou que~ apesar de todos os sacil'íficios feitos a seus ~reelecessore~ e serviços 
lU . e propno, mmca poelémos obter a menor contemplaçao ele D. M1guel. Enu
u·erou as descortezias elo usurpaclor e os seus insultos feitos a subclitos britan- · 
Bcos i culpou o. ministerio actual ele soffrer tantas baixezas; ele .permittir que 
r espan~a tomasse a mão nos negocios de Portugal; e, Iinalmente, ela perda ele 
s:~~~~çao elo governo britannico, perda á qual elle não via a menor compen-

nob ~Ir. Rerries, um cl<Os membr~s elo ministerio, querendo oppor-sc á moção elo 
sav te lord, só disse que os papeis peclidos não deviam apresentar-se, porque ver-L" sobre negociações pendentes, que podiam ser prejudicadas . · . 
l)edicl orel ,J ohn Ru~se~l .cleclar.ot~ nã9 ser de opinião q':,e a. aprese~tação elo~ papms 
c .08

. fosse preJUdicial. D1z1a-se que Inglaterra nao mterfenra na fertura ela 
onstttulr>Nao t • h • a• •a l t • ~· 0 e e:&: . ?{ • por ugue~a: em.quanto a governo convm a, ?las m 1v1 ua me~ e n~o, 

d poz a mterferenma' ele s1r Charles Stuart e a postenor elo governo bntanmco, 
in~~~nstrando quanto ·era duro abandonar o partido constitucional, que se confiára 
ho e~amente na Gran-Bretanha. Que para salvar a constituição portugueza e a 
opnla ele Inglaterra não seria necessario recorrer á guerra, mas sim, em tempo 

PDit:l~o, ~ mna cleclara~ão ·D..:·me e energic~. . . 
sse que as tropas bntanmcas não clevenam ter ficado em Lisboa para aux1-
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liar a usurpação, e que foram ellas de facto as que a tornaram segura. Que onde 
estavam tropas, britannicas não devia consentir-se traição, e que se o embaixador 
fosse auxiliado por estas tropas, elle teria frustrado os planos elos vis corte:õãos 
de D. Miguel, oppondo-se a que elle destruísse a constituição que jurára defen
der. Que na verdade alguns portuguezes consultaram o general · Clinton sobre a 
pretensão ele arrostar os projectos elo usurpador; ao que elle respondeu que de
via proteger a família real. D'este modo serviram as forças britannicas contr!1 a 
constituição e a favor elo seu terrível inimigo. 

Chamou a attenção ela camara a uma especie de manifesto a favor de D . Ma
ria, em que appareciam documentos de correspondencia o:fficial entre lord Aber
cleen e os marquezes de Palmella e Barbacena. «Se os ministros inglezes sup
põcm (disse o orador) dever sómente manifestar retalhos de documentos, guardando 
o resto para si, erram julgando que _os ministros elas outras potencias farão o 
mesmo ou po·ssam ser obrigados a guardar igual silencio». 

Via-se ela colTespondencia entre lorcl Aberdeen e o marquez ele Barbacena, 
inserta n'este livro, que houvera uma proposta elo governo b1:itannic'o, mandada 
ao imperador D. Pedro, para persuadil-o a consentir no casamento de D . Miguel 
com sua :filha, e a reconhecei-o depois rei legitimo ele Portugal. O nobre lorcl não 

· occultava a sua admiração ao ver que, havendo D. Miguel ultrajado a nação in
gleza, e pessoalmente o seu monarcha, o primeiro . passo dado por este governo 
fôra mandar uma missão a um paiz longínquo, a fun de assegurar o traidor na 
posse do roubo que fizera. Segundo esta proposta, desejava-se que D . Miguel 
fosse rei, só com a condição de casar com a rainha, :ficando em suas garras a vi
ctima, que, na qualidade d·e legitima senhora ela corôa, era o unico inimigo que 
o usmpador pó dia ter. 

· Viam-se na mesma correspondencia, que lord Aberdeen tivera com o ma.rquez 
ele Barbacena, cinco proposições a que aqueUe chamára meras lembranças; e 
quando o marquez lhe pediu que as pozesse por escripto, communicou-lhe o mi
nistro que era inclispensavel que sua magestade :fidelíssima fosse para Vienna de 
Âustria, conforme a primeira tenção de seu pae. «Talvez (disse o nobre lorcl) para 
ver se assim como D. Miguel indo de Vienna destruíra o governo legitimo, arai
nha, fazendo a mesma jornada depois, teria a fortlma de .destruir o usul'pador». 
Passando a descrever o caracter de D. Miguel, disse lorcl Russell a respeito d'essa 
amnistia, de que tanto agora fallava, que era impossível esperar-se algum bem de 

' tonte tão impm·a, e, para usar elas palavras do secretaTio ele estado dos negocias 
estrangeiros, de um príncipe cruel_, pm:fido e cobarde. 

Referindo-se novamente á correspondencia do marquez de Barbacena, disse o 
nobre lord que estimava muito saber a disposição em que D . Pedro estava de 
não consentir no casamento de sua :filha com o usm·paclor; sendo para louvar nos 
ministros inglezes actuaes o não insistirem n'este objecto. Que folgava de que 
entre todas as vicissitudes por que tinha passado a joven rainha ele Portugal, ella 

· escapasse á desgraça de ser companheira ele D . ~Iiguel; sem embargo de que por 
este bem nada devia ao ministerio inglez, pois era certo que a missão de lord 
Strangforcl ao Brazil tinha este negocio por objecto. 

Referindo-se a estas transacções, lord Russell disse que o objecto de todas era 
diminuir .a dignidade e a política liberal ele Inglaterra, pois que ellas só convi
nham á tímida política de governos despoticos, que tratavam sempre de oppor-se 
aos direitos dos povos. Elle esperava que as demais potencias elu·opêas, em lagar 
de desapprovar o procedimento dos infelizes e honrados portug·uezes, antes se de
liberariam a protegei-os, porquanto a sua causa era a da lealdade, liberdade e jus
tiça. 

Mr. Calc1:aft, um dos membros do ministerio, expoz que se não maravilhava 
da geral indignação que aos homens generosos causava a per:fidia e traição de 
D . ~Iiguel. Comtudo que elle não approvava a intelferencia em negocias domes
ticas, e particularmente nos dos vizinhos; e disse que n'esta moção só via um 
rmico objecto- gtte1·1·a_, gtteT?"cG, guer1·cG (e deu tres murros sobre a mesa) . Con
cluiu que não convinha na apresentação dos pa-peis . 

Lord Morpeth observou que o porte de Inglaterra deTa esperança de soccon:o 
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ao partido liberal, mas que depois concorrêra para o destruii·. Perd.eu ass,im a 
affe1ção dos liberaes e não ganhou a elo partido opposto. P ergtmtava-se o que o 
~:overno britannico deveria ter feito , para evitar estes males ; porém elle, lord 
'l:orpeth, só dizia o que o governo devia não ter feito ; por exemplo, não devia 

ter permittido a· corresponclencia ele lorcl Beresford, nem rec(mhecido anciosamente· 
0 ~ blogn~io do Porto, emquanto não quizera r econhecer o de Preveza; :não de
v~ra de1xar em Portugal o exercito, que ali concoàeu para destruir a constitui
çao. 9-ue o nobre cavalheiro mr. Calcraft dissera que não devíamos interferir em 
negoc1o_s clomestico·s dos nossos vizinhos; porém elle pergtmtava ao J?.Obre membro 
se pocha dar-se maior interferencia em negocias do nosso vizinho do que a pre
tensão de nomear-lhe uma esposa ? Terminou dando o seu voto a favor ela moção. 

Mr. Davenport ex1Joz que havia dois annos que elle apresentára esta moção 
sobre Portugal, e que então fôra olhada com indiffer~nça. . . Que Inglaterra por 
sua política promoveu as desgraças d';:tquelle reino, concorrendo para destruir a 
sua c0nstituição. Que se deu atL"'<:ilio indirecto ao uslU'pador, e se consentiu que 
um membro do ministerio tivesse correspondencia com Portugal e ficasse no seu 
~:nprego. Que se .fallava em guerra; mas elle não suppunha a Grau-Bretanha tão 
Iaca e pobre, que a não poclesse fazer .a favor ela honra e liberdade ; e finalmente 
esperava que os ministros não t eriam a coragem ele propor que o gov~rno se 
rnanc?a,sse com a nodoa do reconhecime~1to ele D . Miguel. 
D S~· Franci.s Btuclett discorreu sobre a falsa política de Inglaterra em sustentar 
t · ~1guel á custa ela propria honra. D eclarou que a moção ele lorcl Palmerston 
t end1a a reparar essa fraqueza elo governo inglez. Que o receio ela guerra, de qlil.e 
auto se fallava, parecia induzir os ministros a temerem um homem tal qual lord 
tberdeen descrevêra D. Miguel: um perfido, cruel e cobarde. Que elle via o es
~do não prospero ·ela Grau-Bret::mha; mas longe estava de a considerar em tal 
~ltuação, que preferisse a perda de honra ás despezas da guerra. Que !1 política· b: mr. C?'nning j amais deixaria chegar as cous~s ao estado actual, e que o mem-
ro do mmiHterio, que tinha fallaclo, não dera rasão p..lguma sensata da opposição 

em que estava contra a moção de lord P almerston. Que a honra d'este paiz obri
~-ava o governo a tomar as armas em defeza d'ella, e que, se não fiz esse isto, se
(ili Ingln.terra indigna de conservar o lagar gue tem até agy·a conservado. «Será 

sse o orador) o medo da gLlerra quem obngue este goveí·no a reconhecer o eles
pata D. Mio-uel'? >> 

5 Monstmm nulla vi7·tute 7·edemptum? 

Se assim se teme a guerra, parece ter a Grau-Bretanha chegado ao estado 
:~dque a mais pequena opposição a faz clesvi.ar do caminho da sua honra e di
olll ade. 

O secretario de estado mr. P eel declatou que Inglaterra não tinha interferido 
V~ feitura ela constitt,ição portugueza no Rio de J aneiro. Que nos protocollos de 
o-l~enn~, posto qué assignaclos pelo embaixador britannico, não tinha o governo in-
5 z SI~o garante, nem fiador de D. Miguel. Que o mesmo governo não havi.a 
d~~tDludo a obrigação de o forçar a cumprir as promessas que fizera ao impera-

. Pech-o e ao povo portuguez ; promessas solemnemente feü as por elle e vel'
~o;ua_osamente quebrantadas. <<Não permitta D eus (exclamou o nobre secretario de 
Ê a 0 }_que eu diga uma só p~laV1·a para desculpar o procedimento de D. JYiignel! >> 

ob·contmuou affirmando que bem conhecia quão grande era a sympathia que o 
ho~e~to d.~ n:oção ele lord Palmers~on causava_ no cm·aç~o de todos os hNom.ens ele 
v ~ad ~nuc1]?almente quando faz1a el e D. JYIIgLtel a pmttu·a que era t ao JUsta e nh1 ~ en·a,_ e quando advogava a causa de um:1 joven princeza, qne fôra reco
d dclda r~inha de I_>or'tugal; porém elle, mr. P eel, devia obi·ar segundo a utili
/he pubhca, e não pelo dictame ele seus proprios sentimentos. Que Inglaterra 
~~ a com Portugal r elações mui peculiares, e lhe havia garantido por vezes a 
em ef8ndencia, mas que não entrava nos seus neg·ocios domesticas. Se interferíra 
tal 25 na separação do Brazil, foi como poteNcia mediadora, e obrigou-se como 
pr· a_ ~anter a separação das duas corôas, porém nada mais. Em virtucle d' estes 
ne11~1P10s de não interferencia em negocias domesticas, é que mr. Canning se 

g ra em 1822 a sustentar a fórma do governo que então havia em Portugal. 
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O Ql'ador prosegui11 dizendo que Inglaterra fizjera o qlle Ute competia paTa que 
D. IV.Iignel se conservasse fiel, e enumerou as medidas que se haviam "tomacl.o in
utilmente. Que a occasião da interfer'enci:a de Inglaterra teria sido quando as suas 
tropas se achavam em Portugal, porém que a ordem para ellas se retirarem fô1·a 
assignada por mr. Huskisson, que entã6 .se achava no ministerio. 

Depois continuou dizendo qu~ o~vÍl:aN enu~ciar ali ser ela ohrigaçãlll do gov~rno 
ino·lez o declarar-se a favor ele mstltmçoes hvr·es conü·a os goyernos despotiCos, 
o que en1, o mesmo que dizer que Inglaterra devia combater pela constituição por
tu()'ueza; que. esta· dini.anára, é V'erdade, ele tnn poder legitimo., porém que fôm 
feita precipitadamente. O n0bre secretario de estado provoil esta proposição, fa
zendo ver que o imperador D. Pedro, co.mo rei ele Portugal, organisára a carta 
constítucional em oito dias. 

«Disse-se que o Brazil qttize1·a -fazer um tratado com Inglatetra paTa Testau
rar a constituição de Portugal; porém (affirmou mr. Peel), se tal tratado se :fiizesse, 
o peso da guelTa seria nosso todo inteiro '; 8 ainda querendo o Bmzil tomar parte 
d' elle sobre si, o povo brazileil•o não o consentiria,»: Que b interesse nacional não 
permittia tão pouco á Gran~Bretanha o enttar em g't.tel'ra,· ileni a sua nonra a cha· 
mava a ella ou a: segu:ix política clivers·a da que tem seguido. ' .· 

Emquanto a elle (mx, Peel), já como homem, ,jw como ministro, bem desejava 
que podessem manifestar-se os papeis gue lord Palmerston· pedia, ]llOl"ém que o 
presente estado das relações com Portugal o obrigava a affirmar qtte não eTa con~ 
v<:miente a Inglaterra, nem a Portugal, nem ao partido com quem o seu nobre 
amigo tão justa e dignamente sympathisava, que elles fossem produzidos; não era 
prudente apresentai-os no momento actual. 

Elle e:>perava que a camara -não ficasse ]llersuadida de que o governo era apai
xonaclo pelo regimen despotico, e opposto ás livres in:;;tituiçõe's; esperava, rej;>etia, 

·que a camara não desse assenso a vagas accusações· sobre a indifferença do go
verno a respeito da triste :situação cl'aquellas pessoas que se compro:inetteTam por 
sua affeição ás instituições ,de Portugal. ·Que o governo era aécusado de .quElrer 
persuadiT D. Pedro a que desse sua :filha a D. Miguel. A isto respondia elle ne· 
gando absolutamente o facto, porquanto, se se fallou a D. Pech·o :no casamento de 
sua filha com D. Miguel, foi só para sondar os seus sentimentos a este respe~to. 
((E agora, emquanto á allusão que se fazia á abertura de i:elaç0es diplomaticas 
d'este paiz <Wm Portugal ( continúa mr. Peel), eu não c1igo que as nossas nego
ciações com Portugal hão de começar a restabelecer-se pelo reconhecimento de 
D.- Miguel. Os .ministros de sua magestacle não amam o absolutismo nem são op· 
postos aos amigos elas instituições. Elles não :fizeram cousa alguma em que a honra 
nacional fosse compromettida». 

lVIr. Peel disse que não tinha amisade ao poder arbitraria; que não havia ex
Jllressado approvação ao comportamento de D . Miguel; e s\ô)ntia natural tendencia 
para com .as l)essoas que padeciam por sua adhesão a instituições livres e á caasa 
ele D. ,Pedro, que reputavam seu legitimo soberanQ. Porém que a obecl.ecer a es
tes sentimentos se oppunham os clictames ~la pruclencia, porque o interesse de 
Inglaterra consistia na manutenção da paz emquanto a honra o comportasse. Qí1.1e 
no caso presente julgava a paz em harmonia com ar honra, e qúe se o gove[·no 
seguisse · política diversa da que tem .seguido breve se arrependeria. · 

Mr. Huskisson, combatendo o discurso do secretario de estaclo, mostrou que 
Inglat~mra tinha interferido, e asseverou abertamente qne ella se obrigára a sus
tentar a constituição portugne7ia. Que se sir H. Wellesley fiZJera papel ele mudo 
no protocollo de V~enna, os outros ministros, que assignaram com eile, fizeram. lll 
:mesmo papel. Que os procedimentos e_ declarações d'aquelle embaixador e sua~s · 
commmiicações ao príncipe de _Mettermch dctnotaram claramente lll interesse g<ue 
Inglaterra· punha na conservação da constituição de Po1·tugal. As cartas que D. Mi
guel esc:)reveu a SHa mag·estacle britannica, bem como as que diFigiu a D. Pedu:o 
e á. reo·ente D. Izabel, fizeram que toda a Europa confiasse n'elle, vista a inter
ferencE't ele Ino·laterra. Que o protocollo de 12 ele janeiro mostra que Inglaterra 
e Austria fora~ partes em umà negociação, cujo objecto era a sustentação da 
carta portugueza. 
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· Descreveu o 0rador as perfidias de D . MLguel assini que chegou a Lisboa, e 
0 modo por que tratou de usur1~ar a corôa e destruir as instituiÇões , apesa-r das 
suas antececlentes promessas e juramentos. Disse mais que o. ministeri0 lhe ex
lJ!:obrou l 1epetidamente as suas faltas ; mas que os documentos d'estas exprobra
çoes eram os que agora os ministros não queriam -apresentar. Cumpria que a 
: amara os visse, para ajuizar sobre as medidas que então se tomaram. «Prodl~- · 
z~m-se estes papeis (continuou o oradoo:), e eu mostrarei que o objecto. do governo 
11 aquelle tempo era sustentar a carta portugueza''· Que mr. P eel pretendêra cul
}Jal-o a elle e a lord P almerston por alglms actos do governo ll'aquelle t empo, ao 
qRe elle mr. Huskisson replicava: «Mostrae esses papeis, e nós então nos defen
del·emos. Confessava que assignára a ordem para a retirada cla.s tropas de Portu
~a i mas esta ordem foi escripta antes ele s::vber-se q-qe D. Mi guel assumíra o 
~tulo ele r ei,. 1Yi ostrou o _omclor, ~azenclo referencia a clatas ele despachos e o~-

. ens elo gov;erno ao embaixador sn· F. L amb, que no momento em que D. 1Yll-
~( u: l se _declarou usurpador j á elle não estava no ministerio. Tres dias depois 
Piosegum) ele se r eceber o despacho, em que se a.nnunciou a usurpação, quando 

s: esperava que o governo manifestasse inclignação pelo insulto feito a sua ma
gestac~e em virtude Glo compoda.ménto ele D . Miguel, o secretario ele estaclo elos 
~gOClos estrangeiros, em lugar de decla.rar os seus sentimentos a 'favor das vi
c mas da usurpação, disse, pelo contrario, que os amigos de D. 1\figuel explica
da:m os sentimentos do povo portuguez. Assim se fez crer que a inBuencia moral 

e Inglaterra tinha acabado, desfeitas as sombras da nossa amisacle e auxilio . 
. Ql!lando outro mini.stro britannico propozer aJ.gum soccorro á nação portugueza., 
esta póde responder C<Deus me livre ele amigos taes» . 

O caracter ele D. Miguel o fazia pasmar; nunca víra -1wmem tão moço tão 
~~rregad~ cile delictos. Na idade ele vinte e s_eis anuo~ j_á elle tinha coml?-etti~o 

ntos ·c1'1mes, e estava de tal sorte submergtdo em ·VIClO S , que nem a historta, 
~ru· ~ fab;ula nos apresentava exemplo ele monstro sanguinario igual a elle. 1\ir. 

11Sitsson esperá.va que tão infame vida seria acabada por uma morte violenta. 
. 

1 numerou depois as perfidias, as brutalidades e cruezas ele D . Miguel, e disse 
qne (j) gl~andissimo numero de constitncionaes .portuguezes, dispersos hoje pelo 
~melo (fos~e qu~l ~osse a opiniã·o ele :nr: Peel) procluzia a op~nião_ de .que t?clos 
t . es padec1am v1ctlmas da .sua aclhesao a Inglaterra.. Que a htstorm elos ult!mos 
tnta ao.mos era a historia clris interferencias ele Ing·laterrn. eoíiÍ Portugal. 0 ora-
br expoz a utilird~de que Inglaterra derivava d'aquelle paiz, que· mmca devia 

UI andonar. _ 
. Em quanto á ca:rt:i de Portugal, que mr. · P eel élissera haver sido feita em Otto ,], . b . ' Lt. \!!las, perguntava-lhe mr. Huslnsson se se lem :;ava quanto te:npo gastam 

Jruz XVITI em faz~r a carta de ;Franç~ ? a E sta, e nao crew que ha:Ja de morrer 
I emattll'amente, f01 acabaàa em tres dtas·!! » 

1 Que o porte d.e Inglaterra tinna maravilhaclo a toda a Europa. O governo in~ 
g ez reconhecêra o r iGliculà bloC}ueio de papel feito á cidade do Porto, aonde um 
gove~·no tentava r esistir á usurpação e restaurar a monarchia ; e lançou tocla a 
~ua tnfiuencia para o lado da usui:pação. Que emquanto ao horror que mr. P eel 
em _Pela guerra, elle só dirá que a guerra contra um· tyram10, l.;tSurpaclor e per

: erudor do povo, é a mais justa que ·é possi~el; porém não era preciso chegar a 
ua extrem0 : «Se nós tivessemos (disse o orador) mostrado as nossas forças , o 

snrpacl0r não sU:bsis ti ria agora )) . 

0 , A respeito da T erceira (continuou mr. Huskisson) disse-se que se todos os 
t>; ernos tiv;essem feito çomci Inglaterra, as causas estariam agora em melhor pé. 
t 

8 ? é uma accusacão ao rei· dos P aizes Baixos por não ter concorrido para a cles-
l'lução do conde 'de V1lla Flor · e se o tivesse feito não seria t ão estranhavel, 
~?rque não teve parte na consütuição de Portügal. O orador· fez os maiores elo
~tos ao caracter do conde de Villa Flor, e .disse que prefe~·-i a ser este general, 

O
ncber:·ado na T erceira a ser IJrimeiro ministro de Inglaterra, se o seu dever 

0 r ' l T . p a· tgasse a desej ar que aquella ilha caísse nas mãos elo usurpac or. · ermmou 
ofu lndo que não houvesse procedimentos que envergonhassem a Ingla,terra aos 

os da Europa. · 
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Depois de algum~ altercação entre ml'. Peel e mr. Huskisson ácerca da ordem 
que foí expedida a Lisboa para <que as tropas inglezas se retirassem, disse o vis
conde de Sandon, que não julgava necessaria a interferencia armada por parte 
de Inglaterra; que os ministros tinham meios de que lançassem mão, ainda mais 
efficazes que as .armas, bastava que tivessem expressado a sua opinião. <cDisse 
um ministro dos negocias estrangeiros (continuou elle) que os· amigos ele D . Mi
guel eram os amigos ele Inglaterra; e algumas noites depois o mesmo ministro 
declarou que D. :Miguel era cruel, porque era cobarde. Houve tanta improprie
dade em enunciar uma como outra opinião». Concluiu o nobre visconde affirmanclo 
q·ue admirava a política domestica elo governe actual ; mas emquanto á externa 
essa nenhuma confiança merecia. . 

Lorcl Palmerston disse que mr. Peel o increpára de derramar opiniões que 
não professára quando fôra membro elo governo ; porém que, olhando-se para as 
datas, se veria que era accusaclo sem rasão. Que não seoppozera á saída elas tro
pas de Portugal; mas negava que a _ esse tempo D . Miguel tivesse tomado um 
partido decidido. A ordem ela re,tirada tinha a data de 10 ele março, e o primeiro 
annuncio da usurpaçã0 era ele 7 de maio . Quizera elle, lord Palmerston, que ap
parecesse a resposta a essa participação de 7 ele maio, e d'ella se veria em que 
sentido estava o governo a respeito ele D. Miguel. Elle desafiava o seu nobre 
amigo, mr. Peel, a que apresentasse esses papeis, que decidiriam a questão ~ntre 
elles. 

* 
A violenta opposição elos whigs quasi nada infl:uia, porém, na marcha elas ne

gociações diplomaticas, e por isso os emissarios portuguezes, tanto absolutistas 
como liberaes, continuavam com o mesmo empenho para conservar ou obter as 
boas graças elo governo britannico, cujo voto pesava então muito na balança da 
Europa. 

Offi.cio 

(N.0 I H rcsmadu) 

lll.mo e ex.mo sr.-Accuso a recepção do officio resei·vado n. 0 254; em data 
de 23 de fevereiro·, que recebi em 6 d'este mez. ' . 

É portador cl'estes despachos o marechal ele campo sir John Campbell, que 
ha muito tempo deseja . ir a Portugal, mas que por motivos particulares não pôde 
effeitwir; est'e official é um dos maiores e mais zelosos defensores dos direitos de 
el-rei nosso senhor e de sua augusta ·pessoa; . conheci-o como tal desde a minha 
chegada aqui, e como n'esse tempo a opinião publica fosse muito mais opposta á 
ordem existente em Portugal, teve elle occasião de mostrar o seu zêlo, comba
tendo contra aquella opinião; como elle tem a honra de s·er pessoalmente conhe
.cido de sua magestacle, jLllgo não clizei· sobre o seu caracter e sentimentos causa 
3-lguma q11e não seja conhe0iclw elo mesmo augusto senhor. 

O ministro de sua magestacle catholica nã.o viu esta semana lord Aberdeen, e 
não ha motivo algum que faça alterar o estado ela nossa questão que expuz pelo 
paquete passado; emquanto não .constar a este governo uma resposta deci"siva ele 
el-reí nosso senhor sobre as suas llltimas propostas, jlllgo que não poderá havel' 
alteração s0bre o estado da negociação. 

Verificou-se a partida do ex-marquez de Palmella no dia 3 elo corrente; em
barcou em Cowland Bay, porto pequeno entre Plymouth e Falmouth, com o Guer
i·eiro tendo embarcado em PlymoLlth, no mesmo navio que os foi toma1· áquelle 
portd, o conde ele Alva, D. Luiz. Algumas pessoas me.smo de entTe os refugin.
dos suspeitam elas suas in~ençõe~ . Parece tel· levado algt1m dinheiro, mas não d.o 
emprestimo, porque se nao venficou, mas por letras sacadas pelo marquez ele 
Barbacena sobre a ·casa ele Rothschild, que tem uma conta aberta com o governo 
do Brazil ele anele recebe as remessas de diamantes para o Brazil, etc . 

Não parece ter havido especificação alguma mais do dito marquez na letra ou 
carta ele ordens senão a simples entrega do dinheiro, com o qual se pagaram al- · 
gumas das letr~s sacadas pelo ex-conde ele Villa Flor, tendo sido outras protes
taclas. 
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. o marquez ue Valença, que não quiz aCOilllJanhar a cham:1da re~:encia, deve 
ser s b t. ·a , .r ~ u s rtm o nesse logar pelo ex-conde de Villa Flor, o que, a meu ver, deve 
cattsar sensação na ilha, pela confiança que a tropa tem n'este. Julgo a tarefa do 
rx:-marquez bastante difficil, e se ella produzir um,a dissensão formal entre el-
es, será _o meio mais claro para os governos conhecerem quem são aquelles por 

quem se mteressam, não digo este g·overno, e mórmente o duque ele W cllington·, 
que os conhece perfeitamente, mas aquelles a cujas pretensões este se não póde 
oppor. 

Consta com toda a certeza que este governo acaba de concluir um tratado de 
commercio com a Austria, porém ainda se não deu publicidade a este facto. 

Deus guarde a v . ex.a Lonch·es, 11 ele março de 1 83.0.~Ill. 1110 e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = Visconde de Asseca. 

Oflicio 

(N. 0 t42 reservado) 

. 
1 

Il1.•M e ~x.mo sr. - Ficou demorado o paquete, porque o conde de Aberdeen 
Jttçou que o ministro de sua magestade catholica, que lhe tinha pedido hora., 
dsstp o pretenderia. N'esta ent1•evista tratou D. Francisco ele Zea elos negoéios 

e ortugal, e disse-lhe lorcl Aberdeen qué lhe repetia que agora mais elo que 
nh~lca era preciso que em Po1~tugal se decidissem a dar a amnistia como se tinha 
u {iliamente proposto; que :1chava a opposição mui forte, não só nos liberaes re
~u l canos, mas ]).Os moderados, e mesmo nos amantes ela legitimidade, na família 
r~a' e até em el-rei, que sel'ia difficil fazel-o acceder de bonne g1·âce. Como D. FJ:an
~~s.co c~e Zea repete ao seu collega o conde de Montealegre o resultado d'essa con
s~r.enc1~, refiro-me completamente aos seus officios, . em q1-te a exposição deverá 

t ma1s exacta. 
s ... Agora recebi os. offi.cios da serie r eservada n. os 256, 257, 258 e 259, e o da 
cf~ 1~ ost.ensiva n . 0 23, _vindos p~lo paquete que partiu a. _23, e rec~bi mais o o~
C . 1 e~ervado do n. 0 2D5 remett1do de Falmouth por Hehodoro Jacmto ele AraLlJO 

arneu·o ; ela materia. cl'elles farei o uso que sua magestade determmar, 
co Deus guarde a v. ex. a Londres, 11 ele março de 1830.-Iu.mo e ex.1110 sr. vis

nele de Santa.rem. =Visconde ele Assecct. 

Officio 

(N. o a 2 rcsep·ado) 

t' . Til. mo e ex.mo sr.- Cartas de Inglaterra e ele França concordam em dar a no
clCJa de uma proxinra tentativa da parte dos partidistas da senhora D. Maria 
hontra Portugal, acrescentando algumas, que sobre o projecto nenhuma duvida 
a a, mas que a l)ua execução depende de poder-se achar o dinheiro necessario para 
d empreza. F allando com lord H eytesbury a este respeito, e representando-lhe que a?3lS c~o passo que ~ sua côr~e, apoiada pela :Austria e_ Fr:nç~t, foi dar no ~io 
ch anerro, ella pareCia ter tamtamente contrahido a obr1gaçao de manter, ate á 
alte~ad: da resposta, o actual estado ele cousas em Portugal, e não permittir n'elle 
gla~Iaçao algtlma que depois viesse a complicai-o. Respondeu-me mylord: «A In
ui erra, e póde dizer o mesmo das outras potencias, no passo que foram dar, 
eff~ ~_ntenderam impedir o imperador do Brazil de empregar, se os tivesse, meios 
ramc ~vo_s para pôr sua filha sobre o thr·ono de Portugal; o que entenderam e fo-
011 nltlmar é, que se D. Pedro não tinha aquelles meios, n'esse caso, com elle 
po/em elle, as potencias estavam decididas a acabar com a questão portugueza; 
rez r.o~sequencia, se D. Pedro t em e quer empregar agora meios d'aquella natu~ tinh' mnguem tem o direito de o impedir». A isto repliquei, pergunt~mdo-lhe se 
dista calculado as consequencias de UllHt similhante tentativa da parte d~ _parti
por~ da senhora D. l\1aria; que ouvia dizel', que a Hespanha não cons~ntma que 
ltlent quelle modo se perturbasse o socego ele Portugal, do qual dependm summa
sere e 0 seu _proprio. «N'esse caso (de intervenção hespanhola) disse-me este , nós 

mos obngaclos ele interviT tambem, e então ficará a q;uestão logo decidida, 
G 
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pondo a senhora D. Maria no throno ele Portugal». E quanto t empo se eonservará 
n' elle, repliquei eu, sendo claro a todas as luzes qrual é a vontade da nação por
tugueza, vontade que felizmente se acha em harm0nia com a legitimidade fun
dada sobre as nossas leis funclamentaes ? Mylorcl r espondeu-me : a Se a senhora 
D. Maria · subir ao throno com o auxilio das nossas armas, a sua posse lhe será 
garantida por nós e por todas as pot_encias. que reconheceram os seus direitos e 
que tão inter essadas se acham em 1mpedt-r qualquer reacção)). Mas esUb v. s. 3 

certo disse eu então, que a França se esquecerá de tudo qua.nto a liga á Hespa
nha ~deixará a Inglaterra pôr e disp0r d'este negocio? «V. (respondeu elle) pócle 
estar certo d 'isso; o governo francez, que só pensa em evitar embaraços i11ternos 
e em augmentar o seu commercio, que é já immenso, corn o Brazil, estimali·á t er 
esta occasião ele cortej ar a opposição e ele ganhar a D. P edro, cleixanclo correr 
tudo em favor de sua filha>>. V. f? . a t em-me fallaclo até agora, como se soubesse 
ter havido mudança no plano que o seu governo tinha adoptaclo. ((Não tenho iH
formação alguma a esse respeito (respondeu mylord), mas é justamente da falta 
d'essa informação; tantas vezes ammnciada, do silencio ?-t é agora obs·ervado pelo 
príncipe de Liev;en, e da recusa ela nossa parte de conceder a amnistia s0licitada, 
que eu deduzo que o plano foi mudado, ou que o meu governo está r esolvido a 
sobreestar sobre sua execução>J. Não pude deixar de observar a lord H eytesbury 
que a expedição ele que se tratava, 'pela sua organisação' e nas circumstancias em 
qne se queria emprehender, devia ser impedida pela Graill-Bret~mha pelo motivo 
já dito e em virtude da declaração feita por lorcl Aberdeen ao marquez de Bar
bacena na sua nota de 13 de janeiro de 1829, em que disse : ((By a h appy agr ee
ment with" His Most F aithful Maj esty, concludecl under the mediaiio11 of Great 
Bri tain, the inclependence o f Brazil is finally aclmow lecil.ged anel secured; but this 
has been so far from weakening the effect of the guarantee g:iven by Gre~t Bri
tain for the ])reservation of Portugal ~nd h er remaining co1onies, that His lVIa
jesty would feel himself bouncl to protect them equally a.gainst the unjust ag
gression of Brazil or of any other fur eign powm.' >J. A isto respondeu mylor~l rrque 
a expedição não podia ser consideiJ:ada corao uma expedição brazileira, que e:Jla por
tugueza, for:tnacla com ma'teriaes ~ue o im]Jerador D. P edro tinha cedido a sua fi
lha; que actualmente eram seus e que uniclos aos que se achavam já em seu pocl er, 
formavam um todo que devia ser r econhecido com0 seu pr0prio >>, aC1·escentando ou
t ros so1Jhismas da mesma natureza. Respondi-lhe, que esperava que o seu go
verno considerasse este negocio debaixo de outro ponto de vista, principalmente 
se se lembrasse o que se ;passou quando as tropas ele Traz os Montes, refugiadas 
em Hespanha, voltaram a Portugal, e cleram por esse modo motivo á Inglaterra 
ele mandar as suas áquelle r eino. Não cansa11ei mais a v. ex . a com o r est o ela 
conversação que tive com lord H eytesbuq; o que r eferi bastará para fazer eo
nhecer o seu modo de pensar sobre t-oda esta questão, modo que felizmente se 
não acha, ao m enos pelo que ouço e leio, em harmonia com a opi?-ião do seu go
verno. Antes de me separar de mylord, sempre lhe [l;isse que era uma cousa 
inaudita, que ao mesmo tempo em que a sua carta t anto insistia na concessão de 
uma amnistia em favor dos particli.stas da senhora D. lYia1·ia , se permittisse que es
tes se preparassem a levantai' a mão contFa quem era solicitado de os perdoar. 
' Sobre este assumpto coHversei tambem com este embaixador da Austria, qüe 
muito b em entendeu quanto ·seria pant desej ar, .p:;tra evitar novas complicações, 
que se impedisse a projectada t el!l.tativa contra Portugal. Aproveitei esta occasião 
para lhe fazer ver, qu41 os meios que se queriam empregar eram com e:ffeito, como 
tinha previsto o seu g0verno, meios revoluci0na.rios. E rn primeiro logar, disse-lhe, 
todos os indivíduos de que a expedição se devia compor ou que a promf!lviaro 
eram com bem pouc~ excepção, os auctores e factoa:es ela revolução ele 1820; 
ú]Ue ~ B.ome elo chefe, que se dizia a devia commandar, não muclaYa, mas antes 
confirmava a apreciação; que este chefe e'l.·a o príncipe de L euchtenberg, o ql!lal, 
affirmava devia casar com a senhora D. Maria da Gloria; que para provar este 
casament~ fundavam-se em que o impérador do Brazil tinha não sómente dado a 
seu cunhado 0 titulo ele duque de Santa Cruz, mas o tratamento de alteza 1·eal, 
o que só mente podia. fazer como rei ele Portugal .ou como tator ele sua :filha; por-
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Jue de o\ltro modo e sem o projecto do casamento lhe teria dado o tratamento 
Pe alteza tmperial, ou mais depressa nenhum cl'elles, porqtle fóra elo Brazil ou de 
. or.tugal, nem um nem outro d'estes tratamentos poderá ter i que a escolha de 
stmt~ante marido prova bem a natureza do plano que com o tempo seria desen
vol Vtd? i que no entretanto, por aquelle meio reforçam a causa com todos os buo
napartts:as, que, se esperava, haviam de concorrer ·com as suas pessoas e até 
com me~ os pecuniarros; que no c:õtso ele ser bem s uccedida a em preza em Portu
âal, venamos n'aquelle reino uma nova dynastia, a que clava principio o ramo 

e uma. arvore que tantos thesouros e sane:ue custou á Europa para a poder cor-
tar· q d . ~ · d ' ue esta ynastia· havia de procurar e achar em Hespanha mesmo os metos 

1 e acabar com a que reinava actualmente sobre aquella rnonarchia. Em urna pa
avra, acrescentei, tudo qua,nto digo pareceria um sonho, se não víssemos o que 
~e es~á passando em França, onde homens (que de certo se entendem e obram 
e maos dadas com os mais de iguaes princípios que estão, e em grande numero, 

1tpalhados por tocla a parte) trabalham, c~mo actualmente fazem, sem pudor, pu
A c~rn~nt~ e sem rebuço, para mudar a dynastia que actualmente reina em França. 
s·rlll Cltet ~S famosas instrncções de 15 ele dezembro ele 1821, mandadas pelo 
S 1 Pestre Pmheiro aos agentes constitucionaes nas côrtes ele Londres, París e 

.:, etersburgo, em que claramente se manifestou o fim que então havia, e que se 
~ao perdeu de vista, de uma união entre os dois povos da península, pela fusão 

e ambos em uma só nação, debaixo de uma só constituição e um só gov:erno; 
0 

que diziam as instrucções só se poderia verificar, procedendo á a,bolição de 
uma .das dynastias reinantes, e talvez à de ambas, para ceder o logM· a um novo 
governo, e não escondendo a necessidade, para melhor executar o plano, de cha
n:_ar p_ersonagem ele alguma outra dynastia. Este plano, continuei eu, felizmente 
nd? fo1 então executado, mas :ficou adiado para tet• execução, assim como :ficaram 
: ~adas tambem as côrtes revolucionarias, as quaes, ao mesmo tempo que protes
ti~m contra o dem•eto de el-rei, que, r estihüdo aos seus direitos, as dissolveu, 
: ec araram que se julgavam permanentes e adiadas até á occasião de se pode
~ em torn~r a ajuntar; e quasi todos os que :fizeram e assignaram este protesto 
azem hoJe pm:te do partido ela senhora D. Maria. 

d . (}conteúdo d'este ultimo paragrapho, e::;;:.rno sr., deveria ser conhecido de to
dos 0~ governos, mas em particular do governo francez, jl:mto ao qual muito o 

evertamos fazer valer para o determinar, como o pecle o selvinteresse e a sua 
~Ollhervação, a concorrer IJara o l'econhecimento ele sua magestade el-rei nosso 
· en or e consolicladio elo seu throno. 
Sl' ~eus gnarde a ' v. ex. a S. P etersburgo, ~~ ele março de 1830.-Ill. mo e ex. mo 

· VIsconde de Santarem. = Raphael ela C1·n-z G1.te?·rei?·o. 

Pro oi an1.a~ão ~ 

h Porttlguezes! D espertae elo lethargo em que ja.zeis ! Ainda não bastarão para 
b Orroi

1
·isar-vos as desg;raças da pah'Ía? Que esperaes? Que OS VOSSOS C::tmpos aca-

em c e :ficar desertos e as povoações do r eino 1•eduzidas a cinzas? 
d O usnrpador elos direitos e do throno ele Maria II, esse monstro sedento 
v-~ sangue illllocente elos mais honrados e "íllustres ele nossos concidadãos, despo
po ~t 0 solo de nossos paes, theatro de illustres feitos em defe1isa elos monarchas 

1 uguezes e da indepenclencia nacional. 
v-e . As n;tasmorras atull1adas ele paes de famílias, porque foram :fieis aos seus de
f~âs i c~daclãos probos, militares dignos ele sua nobre profissão, ou gemem I;J.O 

es 0 elos calabouços, ou abandonam a patria e suas famílias consternadas. N~m 
v capam aos fur0res do despota nobres matronas, tímidas clonzellas, honestas vm-

as, e até illllocentes creanças ! ! ! 
ze A rapacidade dos sequestras é um roubo atroz elo usurpador e seus vis sequa

s, que reduzem á indigencia a nação inteira para a si proprios se ·enriquecerem. 

feita
1 

Sa.íu a publico nos princípios de março, e, conforme disseram alguns absolutistas, fei 
que p e m~ndada. imprimir pelo marquez de Palmella. A execução typographica do exemplar 

ossutmos parece ser de officina ingleza. 
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Poi'tuguezes! Aonde estão as fortunns promettidas pelos exterminadores? Que 
pago tiveram os proprios instrumentos de seus crimes r Que é ela vossa segurança 
pessoal? Quaes são as virtudes do tyra.nno, que vos opprime, e que passa os dias 
e noites do nosso luto e miseria entregue á crapula e á mais sordicla lascívia? 
Empregados, onde estão os vossos salarios? Quem consome a riqueza do estado? 
Ah! que espectaculo apresenta a nossa soberba capita-l? O mais hediondo, o da 
penuria e elo desprezo ! 

Hypocritas e perfidos ministros da religião vos têem illudido e arrastado ao 
crime, á sombra de pretendida defensa do throno e elo altar, que elles proprios 
desprezam e vilipendeiam. 

Um illegal e traidor ajtmtamento de malvados, que se denominaram congresso 
nacional, vendid0s á abominavel facção que nos devora, proclamou a usurpação 
elo reino e -a vossa desgraça; entregou ao mais abj ecto e vingativo elespota a es
pada elo extermínio, o instrumento ele suas insaciaveis vinganças. 

Portuguezes! Derribae o tyranno; a e.mpreza é digna de vós, desce}ldentes 
ele honrael0s .e constantes varões, que jamais se curvaram ao despotismo, ainda 
mesmo ele reis legítimos. 

Proclamae a ,augusta rainha Maria II, a filha e neta ele nossos monarchas, 
proscripta agora em reino estranho! 

Portuguezes·! E tereis coração para soffrer que a vossa soberana dependa ele 
estrangeira protecção para sentar-se em seu throno, que nossos ant~passados tor
naram glorio.so, e que vós proprios já defendestes contra o mais poderoso con-
quistador? , · 

Portuguezes! E tempo! Os remorsos já fazem tremer o tyranno! cobarde! elle 
ca-irá na poeira ignobil do vilipendio em que merece ficar envolto . Solda~os! Que
reis ser por mais tempo instrumentos ele 11m vil usurpaclor? A h nã.o.! As armas! 
Fazei triumpha.r a innocencia, a justiça, a legitimidade! Castigae o crime, a usur
pação; e vingil'e a religião ele nossos paes e a honra ela patria. 

* 
Em 15 de março, discutindo-se na cama.ra dos deputados ele França a res

posta ao discurso da corôa, que pronunciá.ra Carlos X no acto da a:bertura das .as
sembléas legislativas, o barão Hyde de Neuville usou ela palavra a favor ela causa 
liberal portug-ueza. Eis-aqui integralmente o seu 

Discursot 

Messieurs :- Je ne viens point à cette tribune avec le désir d'embarmsser 
mrs. les ministres, je viens a.u contraíre lem· ofli-ir une heureuse occasion de ren
dre hommage à un granel príncipe, et de venger la mora.le outragée eles nations. 

J e viens, fielGle à eles doctrines qui furent et seront toujom·s ma foi poli tique, 

t Pub!Ícaclo no opusculo De la queslfon portugaise,par lJf. Hyde c~e Neuville (comte de Bem
posta), ministre d'état et député de la Ni'cvre. Paris, impdmerie ele J. Tastu. O orador juntou
lhe notas explicativas, quatorze docúmentos, que já mencionámos, extracto dos debates no par
lamento britannico, etc., e precede-os d'estas considerações : 

ccJ'adresse cet exposé de fait aux hommes consciencieux, à tous celL\: qui aimeut et cber
chent la vérité. J'ose surtout le soumettre aux priuces ele la tt>rre i c'est la cause des rois que 
je cléfends; c'est aussi la cause eles peuples, car je ne sépare jamais, dans ma pensée, les inté
rêts eles souverains de ceux eles nations. C'est pomo cela que je suis, qtle j'ai toujom·s été roya
liste ardent et arni sincere d'une sage liberté. 

«Des hommes, qui ont la prétention cl'être monarcl1istes }Jar excellence, n'ont pas craint de 
dire d'imprimer que l'affaire de Portugal était une affaire ele famille; cl 'autres ont mis en avant 
cet ~rgument peu réfl.échi; lvfais si D. Ped1·o reconnaíl son fr'ere? . . . 
. «Je réponcls aux premiers que la question de légitirnité est une question de principe, une 
affaire de conscience, et nullement une aj)'ai1·e de fctmille; c'est là du rnoins l 'opinion ou l'er
reur d'un royaliste, ou, si ou veut, d'un libéral tel que moi. 

uJe réponds aux autres que D. Pedro n'a certainement pas l'intention ele cleshériter ses en
fants mais que dans tous les cas, ni l'emperem· clu Brésil, ni tous les souverains réunis, n'ont 
reçu 'c1u cielle pouvoir de fa~re un roi l~gi~i~t~ i la légitimité est l'~uvre, de Dieu et du temps. 

uAllons au fait ou D. M1guel est roi legitime de Portugal, ou Il ne l est pas. 
"S 'il est roi 1 égi time, il fau t, sans examine~· sa ?Onduite, sans discuter. se~ actes, le reconnat • 

trc, ltú cnvoycr eles ambassadcurs : les mauvats ro1s pass.cnt, les bons prmctpes restent. 



85 

~~cirines pom lesqu~lles j e souffrírais encare tout ce que j'ai sonffert, provoquer, 
a .Part des consetllers de la couronne, une explication nette, fra.nche, sur une 

ql neFstton qui intéresse essentiellement les rois, les peuples , et qui est vitale pour 
a ; rance. 

l\1essieurs, c'est à la légitimité que nous devons le retour des Bom·bons; c'~st 
ÍuÍ, ~o.ur~ous. que nous devons nos libertés. Eu fant-il plns pom qu' auj ourd'hui 
~ deglttme sort chere à tons les cmm·s français, à tons les vTais amis de l'or.dre 

e u repos? 

. Oe príncipe, base premil:n·e ele l'édifice social dans l'état m'onarchique; ce prin
Ct~~l conservateur ele nos institutions, notlS devons clésirer qu 'il se maintienne, 
qu t s' ffi . 
té e a ermtssel non-~euleme~t chez nous, m~i~ chez tons les pe11pl~s que _pro-
a·g .le sceptre el un rot ... ÜLu, nous devons elestrer que les autres natwns sment, 
í·tn:t que la France, heureuses et libres ... Or, il est une vérité que les fous, les 
g~~. 1 e~n;;, les visionnaires seuls pourraient at"0@md'hui contester, c'est que si la lé
t 

1 
.nntte ne marche pas toujoms avec la liberté, elle tend, par la force et la: na

Pfe 1es choses, à se rapprocher d'elle, et elevient, tôt ou tarcl, son plus súr, son ts. erme appui ... 1 tanclis que l'usm·pation, alors même qu'elle s'unit à la 
âeo~~e, .~e march~, ne }J~ut marcher qu'avec le despotisme et l'arbi~raire. P:=trü~ut 
p 't ' J a.borderat1 messieurs, avec confiance, devant vous, la questwn relattve au 
h 01 

ngal. E~ moi aussi, je crois qu'il est important, qu'il est urgent qu'une aussi 
d aute questwn ne clemeure pas plus longtemps ínelécise: l'honneur et la súreté 

es couron:nes appellent sa prompte solution. . 
b Le cabmet ele Londres parait tendre à se rapprocher clu gouvernement de Lis-

onne; tout semble le prouv.er ; cependant j e me refuse encore ~~ le croire. Vous 
a vez ln . l l' l . . c1 • t. b 't . 
8 ' messwurs, es c 1scours c es m1mstres e sa maJeS e n anmque; vous 
prv_ez quels sanglants, quels accablants reproches ils ont cru devoir adresser, en · 
p et~ yarletnent, à l'infant D. Miguel. D'orclinaire, il en faut convenir, ce ne sont 

as oa ~es }Jrélimimttires cl'un traité. 
T b~gé ele parler à mon tour clu prince qui regue par la force aux rives ehi 
a:g~, Je chercherai à ne point oublier qu'il est :fils ele Jeatn VI, et que le sang 
le ~.e.ux a1:~gustes races coule dans ses veines ; je me bornerai donc à rappeler 
a/' ·uatts qlli se lient essentiellement à la cause sacrée que je défencls. Ces faits, 

at ~urs, parlent assez haut. _./ 
1ll . At~~i, messieurs, mes paroles seront moins séveres que celles ele nos voisins; 
lll~18., 8 tl Y a différence dans les expressions, il y ·aura aussi elifférence elans la 

1~re d'envisager l'ensemble ele la question. 
J Ang~eterre met en premiere Iigne l'intérêt ele son comm erce. 

tiq e 
1
crots que, sous le rap;port commercial comme sous celui d-'une saine poli

.tte,, a France cloit voir avant tout l'intérêt de la morale. 
eU L An~let.erre avoue hautement que D. Miguel est usnrpatem, et cependant 
h e parait cltsposée à' le reconnaí:tre. Et moi, je désire que la France reconnaisse 
autelllent D. Maria. II, reine lég.itime ele Portugal et eles Algarves. 

du ~< ~'il est usurpateur, et je ne crains pas d'avancer qu'aucun gouvernement n'osera clécla?·er, 
«Ahlhautement, z.e .cont·rai?·e,, il fal!'-t flétrir de plus ~n. plus son usm·pation .. , 

nuJlern · comment resrste-t-on a l'évtdence! J e parle rcr aux hommes ele prob1te, et ne pense 
·du go ent à convaincre la mauvaise foi. Certes l'Angleterre, 'qui paralt tendre à se rapprocber 
tain uv~rnement de Lisbonne, aurait intérêt à adopter les iclées folles et coupables que cer
sa rn P.ar 1 cherche à propager eu Emope · cepeudant qu'on li se les discours eles ministres de 
nou-:;;~té britannique, pu verra ce que pdnsent le duc de Wellington, ml'. Peel, lord Aberdeen, 

«M ement du caractere de l'infa11t D. Miguel, mais de sa lé,qitimité. 
•odiet · ~eel reconnaít (séance du 10 mars) «que D. lVIigttel a manqué de la maniére la plus 
tcu1•• ~fe ases serments ... A Dieu ne lJlaise qu'il profere un seul mot pour cléfendre cet ~rpa· 
légit&!i pa~·tage également l'intérêt que son nobl e ami a témoigné sm ]e sort de la .~e une et 
«affai .e re~ne de l'ort~1gal; «mais le clevoir d'un ministre, ajoute-t-il, n'est pas de trmter les 
1Jay8,,

1
,
88 par le sentiment, il doit avant tout consulter la raison et la convenance ele son 

l!}ora"]Ne contestons pas la doctrine de mr. Peel mais clisons que c'est consulter en France la 
' e la · 1 ' 1 · t 1' "t' reine de' ra1son; a convenance du pays, que de faire eles voou:..: pour . a JCtme e., ~gt, u;ne 

const Portugal. J e désire clone, et bien ardemment, pour les portnga1s ce que J at destré 
<lu teamment pour ma patrie le triomphe cl1t d1·oit sur le fait .. . Espérons ... Il ne faut que l!}ps n· ' · · · teu a sauyé la France; il sauvera le Portugal. .. 
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Toutefois, ne blftmons point la poli tique elu cabinet ele Londres; chaque pays 
a ses mcem·s, ses habitueles, ses souvenir s. L 'oTClre ele choses qui r égit l'Angle
terre date el\me révolution, le nôtre el'une :JZCstaura.tion. J e livre, sans commen~ 
taire, cette observation à tous ceux qui veul ent conserver ce que n aus avons, qm 
ne veulent ni plus n i moins, mais qui ont a:;sez ele sagesse et ele prévoyance pour 
sentir que naus n e pouvons pas, comme nos voisins, traiter légerement un prin
cip~ qui, pom la France, j e le répete, est lill principe de vie. 

J 'arrive à eles faits, à eles actes qui ne sam·aient être contestés. 
L e · lO mar s 1826, J ean VI, le meilielu· et le plus malheureux eles hommes, 

descencl dans la tombe. 
Son :fils, D. Pedro de Alcantara, emperem· elu Brésil et priuce royal de Por

tugal et eles Algarves, lui succecle. L'héritier légitime eles choits ele J ean VI, 
quoiqu'absent elu royaume, est r econnu sans contestation. ll ·est salué 1·oi de Por
tugal par sa mere, par son frere, par toute sa famille, par le clergé, la uoblesse, 
le peuple, les tribunaux, l 'urmée de terre et ele mer, tous les orcb-es, toutes les 
corporations ele l'état. Une députation présielée par le eluc ele Lafões, frere du eluc 
ele Ca:elaval, premier pau: elu royaume et proche pm:ent elu roi, traverse les mers, 
et vient mettre aux pieds du souverain l 'hommage elu peuple portugais . 

«Nons venons, sire (clit le eluc ele L afões), préseuter à votre majesté l'hom
mage qlú lui est elu comme not1·e 1·oi natuTel et sowveTain légitime. >) 

L'entendez-vous, messiem·s? C'est le eluc de L afões, issu par sa mere clu no
ble sang ele lVIontmorency ; c'est l'archevêque de Lacéclémone, qui cloit connaitre 
ces paroles de l' écriture : L es lev1·es menteuses sont en abomination att Seignew· i ce 
sont eles portugais de la situation la plus élevée elans l'orelre social qui déclar ent 
au monde entier que D. P ed1·o est le 1·oi natttrel et le souvm·ain légitime elu Por
tugal et eles Algarves. 

Mais le 2 mai, D. Pedro avait abcliqué la couronne ele Portugal en faveur ele 
la princesse sa filie, D . Maria ela Gloria. L es eléputés de Lisbonne l'apprenneut 
à leur arrivée, et ils remercient l' emperem· en ces tcrmes : 

c.Si la nation portugaise n'a pas obtenu, comme elle le désir ait arelemment, 
que votre majesté vint la gouverner en personne, vous lui avez du moins accordé 
lill granel bienfait en lui envoyant pour reine l 'ainée ele vos :filies, D. Maria II, 
elans la personne ele laquelle va se perpétuer l'illustre dyuastie ele la sér énissime 
maison ele Bragance. n 

· J e viens, messieurs, ele vous fau·e connaltre ce qui se passait au Brésil, au 
mois de mai 1826. Dans le même mais, à dix jom·s de clista.nce seulement, l 'in
fant D . . Miguel écrivait de Vienne à son auguste frere le seig:qem D. P edro: 

«Su·e, le voyage que le ministre ele votre majesté impériale et royale pres cette 
cour se elispose à fau·e à Londres, m'o:ffre l'o ccasion que je saisis avec plaisi1· ele 
témoigner de nouvecnt à votre majesté l' assm·ance eles protestations inviolables et 
sinceres d'obéissance, de respect et el'attachemênt, exprimées elans la lettre que 
j'ai eu l'honneur ele vous adresser le 6 elu mois dernier, à laquelle j e me r eporte, 
en renouvelant maintenant l' expression eles sentiments purs de loyauté que j 'éprouve 
enver s l'auguste per sonne ele votre majesté que j e r egarele comme mon seul souve-
1·ain légitime. JJ 

A la même époque, l'iufant écrivait à sa smur, la }Jrincesse Isabelle Marie: 
((Que lo in el' autoriser clú·ectem.ent ou inclirectement les personnes mal inten

tionnées qui tenteraient de troubler la tra.nquillit é publiqu·e et oseraient se servil: 
de son nom pour eléguiser leurs pernicieux elesseins, il n e 'cesserait ele r egarder 
avec désapprobation et déplaisir tout ce qui ne semit point fait conformément ame 
dispositions du roi son pere, jusqu'à ce que (ajoute l 'infant D . Miguel) l'hé1-itier 
et successew· légi time J not1·e t?·es-che1· jt·e1·e et seigne?.w l' empereu1· du B1·ési~J ait p1-is 
les mesu1·es que sa haute sagesse hti aWI·~ dictées. » 

Le 2 mai l'empereur D . Pedro abdique en faveur ele sa :filie. 
Le 29 octobre suivant le contrat de :fia.nçailles entre la jeune reine Marie et 

son oncle l'iufant D . Miguel est signé à Vienne; cet acte solennel a pom· té
moins les denx :fils de l'emperem· d 'Autriche, Charles et Joseph, palatins ele Hon
grie, le prince ele Metternich et les ambassaelem·s du Brésil et clu Portugal. 
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't Le. 29 novembre, la chambre eles pairs, présidée par le d.uc de Cadav~bl, féli
CI e l'mfant à 1' occasion ele ses fiançailles. . . les g1;ands clu royaume déclarent 
que 

1
!le mariage de leur reine avec son <mele ássm·e la succession du trône, ainsi 

oue · . 
1 a parx et la prospérité du royaume. 
fi L~ 25 février 182 7, l'infant remercie la chambre eles pairs,. il pade de ses 
. ~~çailles ave c la r eine de Portugal « comme d\m lien j01·ttmé dans lequel ont 
p e ob~e~·vées les lois respectables de la monarchie, lien, clit-il, qui en perpétua:m.t 
d autonte royale dans l'auguste famil"le Gle Braganée, remplit les vues paternelles 

e mon auguste fr e?·e et souvm·ain) ainsi que rnes p?:op?··es vwux» . 

d P
Cependant D. Pedro venait de nommer s0n frere sonlieutenant dans le royaume 

e ortugal. 
<<Mon cher frere ( écrit sa majesté impéri.ale à l'infant), j'ai la satisfaction de 

VGus annon ·a . . c1 . • l', t t l , cer que, prenant en consr eratwn votre con mte r egu rere e vo re 
pyaute ·reconnue, j e viens de vous nommer mon lieutenant dans le royaume ele 

ortugal. » 

t ~e 19 octobre, D. Mig·uel remercie son frere ele l 'avoir nommé so'n lieutenant 
e . rege~t CLes royaumes de Portugal, eles Algarves et .de lenrs dépendances. 11 
IDJreupd l eugag·ement ele se conformer en tout aux eléterminations s0uverain~s ele 

· edro. 
ro· L_e même jour il informe sa majesté britannique ele la faveur que son frere et 

1 Vlent de lui accorcl er , et il promet de maintenir invariablement le bon orelre 
:n ~or~ugal au moyen eles m:stitutions octroyées par l' emperetu·, son frere et roi, 
mstttut10ns; clit-il, que j e suis je1·mement ?'ésoht de faú·e respecte1·. 

t e :rnême j our, mêmes protestations adressées à la princesse régente, sa srem'. 
d ~ 2 L. clu même mois, l'infant écrit à sa majesté catholique apour se plaindre 

es refugrés portugais dont le but serait de troubler l'ordre public en Portugah. 
d «Je désire, clit-il, qu~Oll lem fasse C0llnaí:tre ma plus entiere Glésapprobation 

e sernblables t entatives, lesquelles j e suis bien résolu à r éprimer. » 
t' n es~ à remarquer que ees mêmes réfugiés portugais furent les premiers fac

lGll!X. qur eurent la colipable pensée ele proclamer D. Miguel. 
m Letu·s proclamations se t erminaient par le cri ele 'vive D. lVIiguel I s'il s'en 

ontre ciligne! . 

ré ~t .voilà co:m.m.ent eles hommes qui se disent royali.stes font les rois ! ... Le& 
to v? utronnaires, les factieux ele tons les pays proceclent-i1s arutrement! ... C'est 
rn~ljours le rpltbs digne qu'ils -ont la prétention d' élever au pouvoir; Dieu sait ou 

8,.enent les choix el\me multitude égarée, et surtout ceux: d'une soldatesque qui 
l.Ustu·ge. . . 

E~ l'infant D. Mi.guel prête le serment suivant: -
F «Je !JU?'e fidélité à lezws rnajestés D. P ed1·o et D. Ma1·ia Il, rois légitirnes ele 
a 

01·t~~ctl) m' engage à rernettre le gowve1·nement cltt ?'O'!}ctttme· à la 1·eine D. Mcwia li) 
Uss~tot ri' ' ll , à l' ~ .1 • • , _ J :r_ c6 e e 88?'a parVe?We age o,e ?1UtJOnte. » 

tre t P_asse , messieurs, les àivers protocoles signés à Vienne et à Londres, d'au
ser~ ettres· de J?· Miguel, el' a~tres do~Hme;nts officiels qui: tous redi~ent les ~êmes 

_ pat' ents, les memes protestatwns, et J'ar:nve à clemander aux partrsans ele l usur-
1D~ corn~ent ils peuvent expliquer, justifier de tels actes ? 

po d u·?nt-rls, oseront-ils répéter qui l'infant n'était pas libre à Vimme? J e ré
hon 8 a ce~te injm·e grossiere fait à sa majesté l'emp>ereur d'Autriche par eles 
pr:mes qu1 ne r espectent rien, je réponds qu'il suffit de lire la dépêche du 
pollrce de Me~ternich au pTince Esterhazy, dépêche datée du 18 octobre 1827, 

O se co;nvamcre de la fausseté, ele l'aosurdité de l'accusation. . 
au . n volt no:n-seulement que l'infant était pa11faitement libre à Vienne, mars 
il séstr_qub_le .cabi.aet 3Ju!trichien avait peu d 'ascencl:=mt sm· son esprit et qu'en tout 

att dr-ll:! il d 1 · I' • d · · ' 'il 't ' 1 · l\1: ·. . ~c e e 1ú, Ia tre . a opter lm partll, contrmre ?' ce qu . avar res<'>. u ... 
arL ats l empereuiJ.' d Autnch.e est grand-pere de la Jeune p>l'lllCesse Mana i or 

\.ll.Uettons · D lY.![' 1 · · d' · té ~t ' el' ·- l sa e . · l~ mstant que . 1gue pouvalt av@l!r une sorte m re a lSSimu er 
P nsee, a Vienne . 

Lou~t intérêt existait-il à Paris, exist3Jit-il à Lond1·es? Et cependant à Paris, à 
c esl les mêmes protestations ont eu lieu; ce prince s'est présenté devarnt les 
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rois de France et d 'Angleterr e comme régent de Portugall il n'a parlé que de 
son r espect profonel pour les orelres ele sou frere et légitime souverain, l'empe
r elU' du Brésil. L e roi ele France, le roi el'Angleterre, l'un et l'autre pleins de 
loyauté, n'ont pas mis eu doute la b01me foi de l'infanto Q.uelle raison, d'ailleurs, 
})Ouvait-il avoir de les tromper? 

Ah! n 'insistons pas smo ele tels souvenirs, cela fait mal, messiemos o o. Non! 
L e plus beau trône ele la terre ne vaut pas qu'on l'obtienne à ce prixo 

Mais ne t enons aucun compte de serments aussi solennels, et voyons ce que 
les partisans ele Do Miguel peuvent clire poti.r donner une apparence ele vérité à 
ce qu'ils nomment ses titres à la comoonne ele Portugal. 

Invoqueront-ils, comme autr efois la ligue, alors que profanant ce qu'il y a de 
plus sacré, elle conspirait à elétrôner le chef ele l'auguste famille eles Bom·bons, 
notre immortel H emoi IV; invoqueront"ils clans leur coupable elélire, et le fLmeste 
principe ele la souveraineté eles papes sur le temporel eles rois, et le príncipe plus 
clangereux encore ele }a souveraineté clu peuple? 

Mais le chef ele l'Eglise n'a pas balaucé à reconnaitre Do P echoo et son auguste 
:filie ; et non-seulement il n 'a pas reconnu Do Miguel, mais il a r eÍLlsé formellement 
ele le r econnaí:treo 

Mais le peuple qu'ils veulent faire intei:venir devient aussi leur accusatem, 
Toute la nation portugaise a proclamé Do P ech·o, absent elu royaulll.e o o o et 

ce n'est qu'apres y être rentré par la ruse que Do lVIiguel, armé de la t errem·, a 
pu se faire saluer roi par une factiono 

Q.u'ils nous elisent clone ces elistributeurs eles couronnes quelle voix osa s'élever 
à la mort ele J ean VI en faveur ele l'infant, et cepenelant deplÚ~ son usurpation 
que ele creurs battent eu Portugal, au Brésil, à T erceira (ou s' ést réfugié l'hon
nemo portugais), en.:fin dans les deux mondes , pom· cette jetme princesse, destinée, 
j e I' espere, par la Providence à consoler lm jour le Portugal et l'huma.nité! 

Si clone ils persistent à invoquer la souveraineté elu peuple o •. qui doit régner, 
je le demande, ou elu prince pour lequel eles creurs libres furent unanimes, ou ele 
celui qu'lme minorité aveugle, e:ffrayée, entrainée par le fanatisme, appela frau
eluleusement au trône ? · 

L es lll.Íguélistes nous opposeront-ils le jugement, l'opinion eles rois ?. o . lVIais 
tons les rois de la chrétienté se sont ernpressés de fl.étrit l'usmpation eu rappe
lant lem·s ambassaelem·s! 

Chercheront-ils à s'appuyeT ele la eléci sion ele ces prétenelus états ou cortes as
semblés eu 1828 à Lisbonne? Mais ces états ont été réunis d\me maniere illé
g-ale, contrairement atcr formes établies par les anciennes lois clu royaUJil.e ! ... lYiais 
en aclmettant (ce qtú n'est pas) que l'infant efit le pouvoir ele les convoquer, ces 
ét ats avaient"ils le ch·oit ele "Violer, ele elénaturer la loi fondamentale elu royaume 
et ele cha:n.ger l'orelre ele succession à la comonne ele Portugal? 

Et nous aussi nous eumes eu France des états, eles parlements, eles factions, 
qtú porterent la criminelle audace jusqu'à oser proscrire nos rois légitimes ... 

Charles VII fut repoussé elu trône par une roere elénatmoée et par un pru·le
ment lâche et factietcr! L'arrêt sacrilege de ce parlement préva.lut~il contre la loi 
fondamentale ele la monarchie? ... Et malgré la ligue et ses furemos, malgré le 
fanatisme eléliant dans P a:ris, les français ch1 serment ele fielélité, le Béarnais e11 
fut-il moins r econnu par toute la F :rance comme héritier légitime ele la couronne 
ele Saint-Lolús ? 

Apres tout que produisit la ligue ,en France? .. o Un faux Charles X!. o. Q.u'a 
pu proeluire la lig·ne en Pottngal? Egalement tm usurpateur; car il n'appartient 
pas plus aux cortes ele Portugal et d'Espagne, qu'il n'appartenait atcr parlements, 
atcr états-généraux elu royaume de France, qu'il n'appartiendra.it .aujourd'hui anx 
deux chambres ele fai.re un roi o o . L a légitimité a eles loiso fixes, invariables .. o 
et si la loi salique n'a pas besoin, dit Bignon, el'être gravée sur le marbre oul'ai
rain, puisqu'elle est gravée clans le creur ele tous les français, la loi ele Lamego, 
lll.OÍUs ancienne, mais toute aussi sacTée que la nôtre, est également gravée elans 
I e crem· ele tout bon portugais .• o A quoi j'ajouterai, messieurs, que cette loi est 
écrite, et qu'ainsi il n'ed pas possiblc ele se tr omper sm· ses clispositions; elles 
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~out_ formelles, et, pour quicouque a de la bonne foi, il suffit de lire pom· être 
ecl~rré. Et cepend.ant e'est cette loi même des cortes de Lamego l!J:U'on n'a pas 
crau;tt de citer en' la délil.aturwnt, en la falsifia.nt pom créer un titre chimérique à 
celm (allons au fait) qui n'est devenu le roi légitime d'un parti que du jour ou i!l 
~ 08~ fouler au.."C pieds les lois de sou pays et se déclarer ouvertement I' ennemi 

e?. lrbertés eles peuples ... Que D. Miguel suive demain des voies différentes, 
~u 11 se décide à régner par les lois, q-u'il paraisse incliner à dom1er des institu
~~ns sages à la ,n~tion P?rtugaise ; et ses paTtisans dééouvriTon~ bien~ô~ que la l0i 

1
,. Lame_go a ete mal mterprétée! Quel sera alors leur prmce legrtume? Je 
rguore; 1l n'est pas plus facile de ,calculer jusqu'ou la passion et l'aveuglemen~ 

_peuveut concluíre les hommes qui se font à volonté des rois, que ceux qui se font 
a vol~uté des dieux ... Voilà pourquoi, messiems,' il faut n'aimer, ne servir, ne 
~0~?'1tre qu'un Djeu, qu'un roi: autrement ou tombe dans l'idolâtrie; on devient 
u CLele et parjure ! ... 

Voyous ce que dit cette loi de Lamego : -
nf ((Que le seigneur roi D. Alphonse vive et qu'il regue sur nous; s'il a eles f au~s m~les, . qu'ils vivent et qu'ils soient nos rois, saus qu'il y ait besoin de 
~~ fa.u'~ ro1s de nouveau. Voici quel doit être l' ordre de la succession; le fils sue
~ era _a ~ou pere, puis le petit-fils et ensuite le fils de l' arriere petit-tils, et aiusi i perpettttté de pere en fils. Si le fils aí:né du roi meurt du vivant de son pere, 
~ seconds fils (apres la mort de son pb·e) sera notre roi. Si celui-ci meurt du 

:va_ut .4e son pere, le troisieme succédera au second; le quatrieme au troisieme, 
ains1 des autres fils du roi.» · 

·l _Telle est, messieurs, la loi qui reg·le en Portugal la succession eles enfants mâ
l~·' .e~e n'exige d'a.utre qualité, d'autre condition pour régner que celle d'être 
l eritier l?llir ordre de l)rimogépiture. O' est absolument la lo i qui régit e:m. Fra,nce 
~ successwn au trône. Mais en France les filies ne regnent pas, et elles peuvent 

Pre~r en Portugal; seulement elies n'y regnent point comme les enfants mâles, 
ai e seul droit ele naissance . . . La lo i lem· impose une autre condition. 

0~·. v0ici, qua.nt aux filies dtt souverain, les dispositions ele cette loi : 

I 
.. ((SI le roi de Portugal n'a point cl'enfant mâle et qu'il ait une filie, elle sera 
e me ar) r, I d . , li . . . rn . . es a mort u r01, pourvu qu e e se mane avec un se1gnem· portugms; 
~18 ,11 ne portera le nom de roi, que quand il rutua: un enfan.í mâle de la reine 

{Ut l mw:a épousé. Quand il })3/raí:tra en public eu compaguie de la reine, il se 
Qendra tot'0ours à sa gauche, et ne mettra point la couronne royG ie sur sa tête . 
t _ue cet~e lo i soit touj ours observée, et que la filie aí:née du roi n' ait point d' aua: marr qu'un seigneur portugais; afin qu'un étmnger ne clevienne pas le maí:tre 
ll l'@yaume. Si la fili{:l ainée du roi épousa;it tm priuce étranger, elie ne sera 

~bl' r?connue pour reine, parce que nous ne voulons poiut que nos peuples soient 
tges d' obéir à un roi qui ne serait pas né portugais. ll . , 

c· -~~ c'est ele cetté €l.isposition qui ne coucerne que les filies, qu'on a osé, le 
l~.o~alt-on! s'armer pour écarter le fils afné, l'héritier légitime clu souverain! La 
ét

1
• · e Lamego ne veut pas que la prin.cesse épouse tlill. étranger ... donc un prince 

ser·anger ue cloit pas régner sur le Portugal . . . TI était assez difficile de faire pas-
1 pour étranger D . . Pedro, né p0rtuga.is; n'importe, s'il n'est point étranger, il 

~é ~?cepté une couronne étra!llgere, et c' en est assez pour qu'il soit traité, consi
pa~~- ( 0Ullne prince étra,nger,. .. A quel degré cl'absurdité peut arriver l'esprit de 

I V E~ qa'il est pénible d'avoir à réfuter d'a:ussi misérables sophismes! 
atue ous avez vu, messieurs, que la loi de Lamego n'impose a:uetme condition 
n' ~nfants mâles, et qu'il suffit d'être le fils aí:né du roi pour lui succéder. Nous 
etaunous rien de plns à clire .si nous n'avions qu'à éclairer tme bonne foi froide 
tes calme i mais la passion du moment a été si aveugle, si délirante, twnt d'honnê
pé gens se s0nt monté la tête, tant ele royalistes se sont trompés ou ont été trom-

8':r)lue nous ne laisserons sans réponse aucu:m. des a:rg"U~entr:; de n0s adversaires. 
l'abd' · ~edro a accepté, clites-vous, une couronne étrangere? Non; car jusqu'à 
ces ,1câtlon_voloutaire de lw couronne d!e Portugal par ce prince, le Brésiln'a pas 
effe~e e fau·e par~ie eles étc ts cll!- roi de Portugal. lVIais je, vous a:ccorcle qu'en 

D. Pedro, prmce :royal de Portugal .et eles Alga.rves, s est ass1s, clu vwant 

·I 
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de son pere, sur· un trône étranger, qu'il est devenu, par héritage, roi d'Espagne, 
ou de Naples, ou, si vous le voulez, roi élu de Grece ou de Pologne; ou est la 
loi qui, à la mort de J ean VI, le privait de ses droits à la succession pater
nelle?. . . Depuis l' établissement de la lo i fondamentale eles cortes de Lamego, 
n'a-t-on pas vu arriver au trône de Portugal un prince qui déjà possédait une 
souveraineté étrange·re, D. Alphonse, com te de Boulogne? 

N'a-t-on pas vu les c0rtes de 1499 prêter serment de fidélité à l'héritier de 
la couronne de Portugal, D. Miguel de la Paix, quoique ce prinee eut déjà reçu 
le serment d'allégeance comme héritier eles trônes de Castille, de L éon, d'Ara
gon et de Grenade? ... · 

Citons d'autres exemples qui peut-être parmi nous, messieurs, auront encore 
plus de crédit sm· les camrs franchement royalistes. 

Le :fils de Philippe-Auguste, le pere de Saint-Louis, deptús Louis VIII, ac
cepta (et. il eut tort) la couronne d'Angleterre ; le duc d'Anj ou, depuis Henri III, 
monta au trône de Pologne: ces deux princes en furent-ils moins r econnus. par 
la suíte rois de France, selon leurs droits? 

Vieux amis eles Bourb.ons, écoutez ce que je vais rappeler et frémissez de la 
doctrine irnpie de ceux qtú veulent repousser D. Pedro parce qu'il a occupé le 
trône du Brésil avant d'arriver au trône ele Portugal ... Il fut un roi qui, avant 
ele monter au trône ele Saint-Louis, était aussi souverain d'un pays que le royaume 
ele France avait posséclé ... Ce monarque portait clone, et deptús longtemps, une 
couronae étrangere ... Messieurs, quel était ce prince.? ... Le fils, le J:!Oble fils 
de Jeanne el' Albret. · 

Partisans ele D. Miguel, le repousseriez-vous ce H enri IV, ce modele eles bons 
rois? Le r epousseriez-vous clu trône ele France, s'il en était aujourd'hui l'héritier !· 

Il faut l' avouer, la ligue de Paris avait moins ,d' auelace que celle de Lisbonne, 
elle pr0scrivait Henri com me · inàigne du trône, celle de Lisbonne y appelle 
D. Miguel s'il s'en montre eligne; c'est bien le même esprit révolutionnaire, mais 
enfin la ligue n'allait pas jusqu'à dire que le roi qtú avait porté la couronne ele 
Na varre avait perclu par là ses droits à , celle de France ... L es rehelles de 1585 
mettaient plus de franchise dans l'iniquité ! 

Combattons une derniere impostm·e. 
D. P edro, clisent les miguélistes, a abdiqué par un article secret, de je ne 

sais quel traité, la couronne de Portugal, en acceptant celle du Brésil. 
D'abord, s'il eut abdiqué, il n'aurait pu le faire que pour lui; car ses enfants , 

ceux du moins qtú alors étaient nés, avaient eles droits acquis; or, ces droits 
acquis sont sacrés. D. Pedro, Jean VI, tous les souverains de la terre n'auraient 
pu les méconna1tre sans vi o ler la lo i de 1' éternelle justice, lo i bien supérieur:e à 
la puissance eles rois ... 

J\II~is pourquoi discuter un aussi gr@ssier mensong~:>? D. Pedro n'a r enoncé c1u 
vivant ele son pEn·e, ni seC?·etement~ ni publiguement~ à ses droits légitimes sur le 
Portugal i et J ean VI, par l'édit du 15 mai 1825, a r econnu son tils aln.é en la 
double qualité el' empm·ewr el'lb Brésil~ el'hé?·itie1· et ele st~ccesseu?· eles ?'oyaumes de 

· Portugal et eles Alga?·ves. 
Voilà ce que savent tous les souverains ele l'Europe ; mais leur témoignage 

est-il de quelque poiels? Ils n'ont plus cl'ambassacleurs à Lisbonne: n'importe, lcs 
rois se trompent, et la ligue a raison. 

J e viens, messieurs, ele mettre sous vos yeux la question, toute la question 
relative au Portugal: elle ne présente, comme vous le voyez, ni compliéation, ni 
difficulté. . . . 

D. Pedro, par le droit ele sa naissance1 est arri v é au trône de Portugal; il a jugé 
(il le fait connaí'tre par so:n décret du 2 mai 1826) que, cil.ans l'i:ntérêt du Portu
gal et du Brésil, les deux royaumes clevaient être séparés i cédant à loi ele la :né
cessité, et sacrif:iant volontairement une partie de sa puissance au bonheur1 à l'a
venir de ses st"0ets, il a fait ce qu'avant lui avait fait Louis XIV lorsqu'il donna 
l'Espagne au seconcl ele ses petits-fils. D. P edro a réservé pour son fils et sue
cessem· naturel la couronne du Brésil, et il a ~bdiqué eelle de Portugal en faveur 
de la princesse héritiere de clroit apres son fils. Cette princesse, conformément 
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à
1
la dloi, de ~amego, venait cl'être fiancée à un portug·ais; elle devait, à l'exem

P.e e la reme Maria I, mere ele Jean VI, épouser son anele. Vous savez, mes
~Ieurs., comment cet anele a reconnu l'houneur que lui faisait sa souveraine, celle 

ont ll ~'ét~it que le premier sujet . 
J e dira1 maintenant aux a;mis eles rms: Mettez la main sur la eonscience et 

prononeez. 
l J e dira,i aux amis siuceres de la liberté: Faites avec moi des vreux pour que D Po~·tugal soit rendu à sa loi légitime ; Maria II régnera sur eles hommes libres, 

·· Miguel sur eles eselaves. 
J: dirai aux hommes qui, comme en AngleteTre, pensent qu' avant tout, il faut 

e:x:amJner quels sont les intérêts matériels elu pays; j e leur dirai: Soyez aussi 
po~u· le pouvoir ele d1·oit; car no h e commerce a plus à gagner ave e le Brésü 
qu avee le Portugal. . · 
li J e dirai aux conseillers. de la couro une qui m' entenclent ... Veuillez vous ex

p quer eomme viennent de le faire les ministres de sa majesté britannique. Le 
pe~ple aJnglais connait du moins la poli tique ele sou gouvernement; il sait qu'il 
~~t me à reconna,í:tre en Portugwl le pouvoir de fctit. . . En sommes-nous là? ... 
t . e~dez-vous pour vous déclarer en faveur de l'usurpation l'exemple de l'An.gle
p1~e · J e repousse cette humiliante pensée ... Une haute sagesse me rassure ... 
ad-18 enfin vous venez de rendre 1me sorte d'hommage au prineirJe que j e vous 
d Jlu:e.,de sauver ... Un avis inséré au J.lfoniteur annonce que le deuil de la reine 

ouau·rere ele Portugal" ne sera porté en France que lorsque la nouvelle de sa 
:rno.rt aura été notifié par la cour de Rio-J aneú:o. Vous reconnaissez clone qlle la 
Plllssance légitime n'est plus à Lisbonne, qü:'elle est au Brésil. Toutefois expli
quez~vous d'une maniere plus ptécise; les demi-satisfactions, les rétieences ne 
~~nVI:nnent ni à la morale, ni à la dignité d'nn granel peuple ... L' Angleterre 
e~ocie, et la France a cru ·devo ir se rélmir à elle; mais 1' Angleterre ne craint 

~o~nt d'allliloneer d'avance que peut-être sou intérêt commercialla portera bientôt 
re teeom_:.aí:tre le roi de facto . .. Déclarez clone d' avance aussi, que la France ne 
a ~?llllartra en Portu.gal que le·souverain de cl?·oit; par là vaus ferez deux nobles 
P ~ lOns: vous rendrez l'espérance à tme nation cruellement opprimée, et vaus 
louv~r.ez que la lJolitique britannique est sans influence sur la nôtr e. 

d t M;nls~res du roi tres-chxétien, n 'oubliez pas que notre hl\ltrreuse i:estamation 
e: e ~. peme de seize années ! Qu'elle naus a fait .sorti1' de l'abime eles révolutions,. 
d qu 1~ n'est pas moins sacrilege en Portugal qu'en Franee d'oser toucher à la 

YDast10, d'oser mettre en question le príncipe tutélaire ele la légitimité! 
d Et ·naus, députés eles elépartements, n'oublions pas que plus que jamais naus 
c evons ~ous rapprocher, naus rémlir, pom· faire tête aux fous, aux factieux, à 
AlU:X: qut menacent nos libertés, comme à ceux qui en sont presqu'à dire avec 
lé ~eynoon S:rdney: aS'ilnous faut subir la royauté, que ce ne soit pas la royauté 
a!~hme · · . » Répondons, naus, messiem·s, que nous n'en voulons, que naus n'en 
jolll~~h 12as. d'autr~'- e~ que par elle,_ avec elle, nous serons lib~·es, parce qu'au
ç~· d UI Sl la légltimlté est lm besom clu pays, tout homme qm a du sang fran
"' 

18 
t dans les veines a soif d'une sage liberté et veut le maintien, l'affermisse..,.en e n . . . 
J' , os mshtutwns. . 

dr espere qu'on ne se méprendra point, qu'on ne cherchera pas à se mépren
s'ee Sl~· ma véTitable intention; je ne demande point à messiem·s les ministres de 
rai:x:pliquer ~ur les négoeiations qui ont lieu à Rio-Janeiro, négociations qui pa
tre s~~nt, ~":01~· pom·, but cl' a:nener tme r~eonciliation. entre le cl?·~it et l~ fa~t, en
il legtttmtte et l t~su?-patwn . .. Au ro1 senl appartlent le pouvmr de negomer: o r 
t~;t d~_s explications que les· conseillers ele la couronne ne peuvent donne~· qu'~u-
1'~ al;u il~ Y sont autorisés yar sa :r:rajesté. Plein ~e respect pot:r, la prérogat1ve 
qJ,.1 ;lll on me verra tOUJOUrs pret à défendre, Je me bornerru a clemancler ce 
tio~ m est permis. de demander, c'est-à-dire liDe explication franche sn: ~e ques
la dilue n~ saurmt· être soumise aux chances, aux calculs, aux combma1sons de . J. omatie, au moins pa.r les ministres du roi tres-chrétien. 
le r·h! .messieurs, quelle. que soit la nuance ele nos opinions, n'abanclonnons point 

P lllCipe qui nous a renclu nos rois et qui naus a donné la charte. 
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L'exposé que je viens de soumettre à la chambre n'a rien ele l'homme de 
parti, c'est le cri cl'alarme cl'un vic:mx royalisme qui ne selasse point; c'est l'opi~ 
nion consciencieuse d'un honnête homme, qui ne désii·e, ne demande que le triom~ 
phe de la vérité, et qui, :fidele au prince comme à 1a loi ele son pays, peu.t clire 
avec lVIontesquieu et comme lui clans toute la sincérité cl.e son ftme: 

«Je rends grâce au ciel de ce qu'il m'a fait naí:tre dans le goHvernement oi.t 
je vis, et de ce qu'il a voulu que j'obéisse à ceux qu'il m'a fait aimer. » 

* 
Assim termina o discurso elo notavel estadista france.z, o qual na ediçri.o já re

ferida acrescenta· mais: 
«A la suíte ele mon cliscours, mr. le ministre eles affaires étrangeres a pris la 

parole, et s'est exprimé, je m·ois, en ces termes: 
ccMessieurs, je regrette ele ne pouvoit satisfaire Ja curiosité de l'honorable 

nnembre . Des négociations politiques se pou.rsu.ivent à Rio~Janeiro; il ne m'est 
«pas permis cl'en dévoiler le secret, et toute ce que je ptús clire, c'est que les 
Helations interrompues avec Lisbonne ne sont pas encore renouées, et que si le 
«príncipe ele la légitimité est clans le camr ele l'honorable membre, ii ne l'est pas 
ccmoins clans celui eles ministres du roi . >> 

ccJ'aurais pu relever cette expression ele cu1·iosité, mais je sais .qH'un mot dé~ 
placé peut échapper lorsqu'on improvise, et je n'ai point voulu prêter à mr. ele 
Polignac une ·intention que je n'avais point, celle ele manquer aux convenances 
parl!:~mentaires. 

ccJe me stús borné à réponclre à mr. le présiclent cln conseil que je croyais 
m'être expliq1,1é de maniere à ne laisser aucun doute sur ma véritable intention ... 
qu'il n'était point question de dévoiler le secret eles négociations politiques qtú 
se poursuive11.t à Rio-Janeiro, que plus que iiout autre j' é tais pénétré eles clevoirs 
que la diplomatie impose . .. mais q_u'en:fin il m'était permis de demandei· au:x: 
ministres de sa majesté tres-chxétienne ele s'expliquer sur le pouvoir de cl1·oit; 
quand le cabinet· qui négocie avec_ nous au Brésil s'explique· si catégoriquement 
sur le pouvoir de fait. . 

«J'ai ajouté d'autres réfl.exions qui ne doivent point sortir du comité secret, 
réfl.exions t<;mtes frança.ises, toutes monarchiques, et qui certainement n'ont pu 
blesser persmme; en:fin ma réplique a été terminée par les paroles suivantes: crJe 
cme descenelrai point ele cette tribune, sans rappeler la généreuse coneluite de ce 
cmoble ambassadeur qui aima miettx se rétirer que de signer un traité qui dé
apouillait tm roi légitime. . . Cet ambassaeleur qui se nommait Polignac ne crai~ 
<<gnait pas de s'expliquer ... >) 

<<J'ai elu rétablir cette derniere phrase qui a été fort mal renclue par quelques 
gazettes. Il était loiu ele ma pensée de rien dire de désopHgeant à mr. le président 
du couseil: j'ai voulu seulement, eu lui rappelant un trait qui honore -sa famille1 

lui prouver qu'il est en effet eles circonstances ou il importe de s'expliquer 1.» 

1 Sobre o mesmo assumpto fallou na sessão de 8 da camara dos pares o visconde ele Château- . 
bl'iand, cujo extracto reproduzimos: 

ccJe passe, messieurs, au pru:agraphe sur le Portugal. L'adresse exprime heureusement un 
vreu pour la légitimité. D. Miguel est roi en vertu de l'élection populaire. Témoins cle la révo
lution qui brisa le trône de Louis XVI, nous ne devons pas capituler facilement sur la souve
raineté du peuple. Les gouvernements, je le sais, ne sont point appelés à faire de la poli tique 
sentimenta1e. Dans les affaires extérieures sm·tout, un cabinet n'agissant pas seul, n'est obligé 
qu'à prenclre la meilleure position, en égard au mouvement des autres cabinets; mais, dans Je 
cas actuel, la France a le bonhem· ele vou· ses intérêts d'accorcl avec ses príncipes; le droit 
coincide ave c I e fait. L' Angleterre pense qu'elle doit s'unir au Portugal à cause eles intérêts 
de son commerce. Nous, nous devons reconnaitre que l'alliance du Brésil est utile a.u nôtre. Nes 
importations ne s'élevent gt1ére au-dessus ele 2 millions, particuliérement en savonnerie, et ·en
care par le cabotag_e anglais, clans les états de D. M~guel; ~lles s~mt ~l~ plus ele 30 _milliop_s 
dans l'empire soum1s à D . Pedro. Au s~rplus1 pourqum D. M1guel, Illég1ttm~ souvera1~, est-!1 
un prince légitime aux yeux de ceux qm se d1sent les seuls défenseurs du trone et de l autel.? 
C'est que D. Miguel a détruit la constitution de son pays. Sa légitimité est sa haine de la h· 
berté. Qu'il s'avise de donner une charte au Portugal, et vous ve~:rez qu'on aura bientôt clécou
vert qu'il n'est qu'un usurpateur., 

As respostas dos corpos legisllutivos ao alludido paragrapho da falia do throno fo.ram : 
Camara dos pares : - cc Le succes eles négociations que votre majesté poursuit de concert 
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* 
. Quarn~o nas assembléas legislativas de França se discutiam pela sobredita fórma 

Ls neg:ocws da nação portugu~za, um dos orgãos do partido liberal publicava em 
ondres as seguintes 

Re:Hexões poli-ticas 

l To~a a mudança política é uma revolução, isto é, a mudança de um es~ado 
~ le e:x:t ~te, para outro que se quer de novo estabelecer. Ha com tudo grande dlffe
tença entre as revoluções ou mudanças qué faz um conquistador por via das ar
~ds, e aquellas que o poder politico opéra em consequencia das publicas neces
~1 ades de uma nação. As primeiras, como obra da força, só dependem para 
~u~tentar-se do genio e do poder physico do conquistador; as segundas dependem 
n ° do poder moral, isto é, da approyação que o maior numero de pov:o lhes dá., 
e: d,onsequencia dos proveitos reaes que cl'ellas lhe resultam. Fallando, portanto, 
8 e~ta ultima especie ele revoluções ou mudanças políticas, que são obra dru 
necesstdacle e elo bem geral, que exigem muitas vezes as nações, é inclubitavel ;t7 

1 
?ó. quando os interesses velhos chegam a estar em aberta contraclicção com 

~ lCidade geral é que ellas se fazem. O tempo gasta todos os corpos physicost 
assim como g·asta as obras moraes, isto é, as boas leis, os bons usos e os bons 
:?stumes. Gastos elles, ou envelhecidos, seguem-se os abusos, e d'estes a mise
~Hd a pobreza e O abatimento, que expõem as nações a ser invadidas e conquisL ~s, ou a caír em um desprezo que ás vezes ainda é peior do que a conquista. 
c~go em tocl~s os ~stados po!iticos as revoluções ou as mu~an9as são inevitaveis. 
memo ~e farao, p<ins, ellas permanentes e seguras? Substltumdo-lhes prompta-

nte Interesses novos em logar elos velhos. -
Os_ antigos interesses são visivelmente prejucliciaes, e tornam-se intoleraveis 

q_t~anclo o menor numero dos indivíduos de uma nação é feliz, e o maior pobre e 
~tsera_vel; quando poucos gosam e muitos padecem. Torna-se, pois, ele absoluta 
tecesstdade restabelecer o equilíbrio político, e fazer com que os poucos repartam 
com os muitos aquillo de que por abuso estão gosando. Alem d'isto segue-se mais 
aue a~ mudanças ou revoluções ideaes, ou simplesmente escriptas em papeis, 
U::p.ommaqos cartas ou constituições) de nada valem se nãó passam immediata
l e~te a ser praticas. Porque os princípios abstractos deleitam sim o espírito 
~~l: a~gu~ tem}J01 mas como perdem logo o encanto da novid~e , esquecem, se 
é ao sao ~nmultaneamente seg•uidos de proveitos mui reaes e sénsiveis. A pratica. 

Ç
!. portanto, a tmica base solida e permanente em que se podem firmar as revolu-
oes Supp h ~ · l · · ~ d 'd a · on amos uma naçao a quem uma pess1ma ac m1mstraçao tem corr uz1 o 

v ~umma decadencia, e na qual o povo está pobre e miseravel por effeito de in
I~ erad~s e escandalosos abusos, e estes procedidos de pesadíssimos e mal regu
t ~ ~.s tnbutos ; de pessimas leis agra.rias ; de uma COlTU}Jta, despendiosa e arbi
alal~a or~anisação de justiça; e emfim ele uma systematica dilapidação em todas 1:· repartições fiscaes . Poderá esta naç~o ficar satisfeita simplesmente com uma 

1,é
1
' ou com um cocligo político, que lhe prometta remediar todos estes males, po-

llm que nunca, ou só muito tm•de, cuide em realisar suas promessas? Por cert'o 
·{a et ella ha de receber com enthusiasmo todos e.sses bellos planos ele reforma; mas 
da~ 0 *ue for passando muito tempo sem os, _ver postos em pratica, de necessi-

c e a ele afrouxar no seu enthusiasmo ; e não só não dará apoio ás novas in" 
ave , 
:our~r~~s alliés, pour amener une réconciliátion entre les prin~es ele la maison ele Bragauce, as
des ettt le re1~os ele la péninsule, feraít cesser les divisions fatales au commerce des deux mon
aux' co' ~e qlll n'est pas moins désirable, ratfermirait les príncipes de la légitime succession 

uronnes,, 
c011~;~ara dos deputados; - ,,Nous faisops eles vreux, sire, pour le succes eles soins que vous 
C'est Clez, ~e concert avec vos alliés, à la réconciliation eles princes de la maison de Bragapce. 
afflíge uf 

1
d1gne objet de la sollicitude ele votre majesté, que de mettre un terme aux maux qui 

les roi~ e Por.tugal, sans porter atteinte au princúp.e sa~ré de la légitimité, inviolable pour 
N~ non moms que pour les peuples,. -

hadu ~o lemos as palavras textnaes do discurso r eal na parte citada, mas a Gazeta de Lisboa 
cujo filU-~s assim: «Prosigo n'est_e n;tomento,de accordo com os· meus allia;cl_os,!m negocia.Ções, 
repous mde pro?Iover entre os prmCJpes da casa de Bragan)a uma reconCJhaçao neceesana ao 

0 a penmsula,. 
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stituições, mas até as ha de olhar com odio e desprezo, e persuadir-se que fm·a.ro 
feitas só para eng&.nal-o. Eis-aqui, pois, a rasão por que a maior parte das revo
luções políticas, ainda as mais necessarias e justa.s, nunca vão ávante e. mmca 
prosperam; pois que o povo se julga enganado, se n'ellas não acha realisadas as 
vantagens que se lhe prometteram. Ou as mudanças politicas são uteis e neces7 
sari.as, ou não o são: se o são, cumpre que immediatamente sejam reduzidas a 
e:ffeito, ou então nunca se devem tentar; porque qualquer demora, ou falta de 
resolução n'este ponto, desanima os que n'ellas são mais interessados, e dá maior 
força e vigor aos antigos abusos, que se Julgam tanto mais legaes, quanta é a dif
ficuldade que se mostra em os atacar. Da verdade ele todos estes princípios que 
deixâmos estabelecidos, temos nós mesmos grandes e desgraçadas provas domes
ticas, que será util agora referir, para fazer mais palpaveis as verdades que nos 
temos proposto enunciar. 

Desde 1820 até 1826 tivemos duas mudanças políticas, que bem se podem 
chamar revoluções, nenhuma das quaes prosperou em consequencia da falta de 
uma prompta execução dos princípios theoricos que ellas inculcavam e promet
tiam realisar. Da necessidade da primeira já ninguem póde duvidar, porque Por
tugal se achava n' essa epocha em estado verdadeiramente miseravel, desprezado 
e opprimido, não só pelo poder domestico, mas, o que ainda é mais, pelo poderes
trangeiro . Tambem é um facto indisputavel que a nação toda sentia o seu• mal, e 
anhelava por tuna mudança, fosse ella qual fosse. A prova d'isto, que não tem 
replica, é que essa mudança com e:ffeito se fez, produzindo contentamento e appro
vação tmiversal, e não tendo sido preciso derramar. nem tuna só gotta de sangue 
para executai-a. Os proprios inimigos d'ella, que depois apparecerarn, ao pl•inci
pio se não mostraram taes i talvez algtms pela convicção da justi<;a e necessi
dade do grande acontec~mento . 

A alegria da nação augmentou-se com as bellas promessas que se lhe fizeram, 
e nad:1 mais era preciso do que realisar estas promessas e satisfazer suas espe
ranças . Não succedeu, porém, isto assim; principiaram logo_ os receios, houve 
medo ele fazer operações rapidas, for3Jm consideradas melhores e mais suaves as 
operações lentas. A experiencia mostra que este plano raras vezes tem feli2les 
resultados. Não a:ffirmaremos que foi este só o motivo do mallogro d'aquella con
stituição, mas por certo foi um d'elles . O primeiro congresso, que era constituinte, 
gosava do direito de uma verdadeira dictaclm·a i e a elle só competia fa2ler rapi
damente as reformas, e sobre ellas fundar depois com perfeita solidez o edificio 
da constituição; mas, como já dissemos, houve receio e falta de ene1•gia. Toma
ram-se· meias medidas que, ~pesar de mui htunanas e talvez justas, não só não 
contentavam de todo, porém deixavam a porta abe1ta para mil intrigas, mil in· 
terpretações e rodeios com que eram illudidas; porque a sua execução encontwtva 
a · existencia de abusos, em que se firmavam os velhos in~el'esses, que por todos 
os modos se tratava de defender, E ainda assim grancles bens se fiz;eram ao povo, 
bens que, já depois de destruiclo o systema, elle quiz conservar até com as armas 
na mão . · 

A obediencia e assentimento verdadeil•amente nacional fez com que não hou
vesse contrariedade que obrigasse a medidas decisivas, e para assim dizer termi-. 
nantes, as unicas e:fficazes quando tomadas a tempo. O tempo de se tomarem ti
nha passado em applausos á regeneração; e o congresso constituinte achou-se, 
quando foi substituído pelas côrtes ordina1•ias. (depois de prompta e jm•acla a con
stituição), com quasi todas as reformas por fazer, ainda que muitos males se ti
vessem remediaclo. 

As côrtes ordinarias não tinham a ampla auctoriclade que a.s primeiras tive
raro e se aquellas foram lentas em suas medidas de reforma, esta.s não podialll 
dei~ar de o ser, circumscriptas nas attribtúções de corpo legislativo .. A constitui· 
ção foi jm·ada com enthusiasT?-o. pol.' todo o re~o, mas como os cm·pos p_oclerosos 
interessados nos abusos subsistiam, e o moVImento de forças estrangeiras lhes 
auo·mentava a ousadia, foi cousa facil seduzir o povo, que, não havendo experi· 
m:ntado as venturas que antevíra, cuidou ha:ver sido enganado pelos que lh'as 
haviam prometticlo. Assim veiu elle a servir de instrnmento, ou antes de exer-
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cito. de vanguarda ás tropas francezas que invadiram Hespanha para mostrar á 
pentnsula que ella não queria o que na realidade desejava, e que preferia um eles
pata a uma monarchia limitada. 
. Não est.ranhâmos, nem n~s causa 1 admiração que a primeira tentativa para a 
ref?rma dos velhos abusos fosse baldada, e tivesse muitos inimigos; o contrario 
sena sobremaneira raro e talvez maravilhoso. A primeira face de uma política 
mu~ança assusta muita gente, e até gente dignissima e patriota. Falta de con
n~xae.s entre differentes classes, desinte'lligencias, offensas imaginarias de amor 
f~~pna, desconfianças sobre rectidão de intenções, tudo isto jun~o com a ~ncer
A a dos resultados afasta em lagar de concentrar os homens de chfferentes rdéas. 

regeneraçã<> de uma nação é obra muito mais difficil do que o novo estabeleci
fehta de uma sociedade. Muito se fez no primeiro ensaio, e dado que a política 
den a rasão para taxar os homens de 1820 de demasiada moderação, a humani
dade lhes ~ará merecidos elogios ; nem um só portuguez se queixará com rasão 
e ~aver srclo privado da sua subsistencia. Esta moderação era alem c1'isto neees

sarra e inevitavel, · se olharmos para os nossos inimigos externos, que, se ainda 
.apesar ele tanta moderação, accusaram os auctores da mudança de" tudo destntir 
e nada edificc~r) qtle faria se o contrario houvesse acontecido? 
t Destruída a primeim constituição, seguiram-se, o que acontece sempre em 
aes casos, absurdas calumnias contra seus auctores ; mas estes, que só podiam 

ser c . 1 . onvenCle os de maus pelas boas obras ele seus successores, e não por dicte-
r~os de gazetas e trovas ridículas, nada acharàm que os não acreditasse na admi
nistração seguinte. 

As causas, passado o delírio do primeiro momento, foram ele mal em peior, 
farque os abusos ruinosos tornaram a ter a sua destruidora existencia, cujos e:ffei
tos deviam ser inais sensíveis do que cl'antes haviam sido. Pôde comparar-se o 
a:mpo passado COm O presente, e O e:ffeito. ~l'esta .c?mparação foi te.rriv.el para ?S 

f!nsores elos abusos. Emfim uma. nova cnse poht1ea, a carta constltucwnal, vem 
~ca mar a agitação dos espíritos. E verdade que esta vinha revestida ele um ca
~~cter que parecia dever dar-lhe mais estabilidade, porque procedia da fonte 
tllllpa ela legitimidade; mas como estava ftmdada na mesma reforma dos abusos, 
e:re logo contra si ainda mais inimigos elo que a primeira constituição. Aos ini
~g?s de todo o systema representativo e legal pouco importa a origem ou a au
c andade de onde elle dimana: o que mmca podem tolerar é p.ercler o mais pe
l~e~o .quilate dos seus velhos interesses, quer De1ts ou o diabo lhes pretendam 
d1m1n~nr ,ou tirar. Pareye que a historia do passado devia. ter instruido os novos 
~positanos ela carta; porém, ·ainda muito maiores erros se commettetam. Os ini

:.~gos cl'ella, que ainda não podiam ás claras disputar-lhe a legalidade da sua 
ll gem, para ganhar tempo, recorret•am a diveL'SOS estratagemas de .guerra, e COm 

e_ es chegaram a illudir e quasi a cegar os mais espertos e verdadeiros constitu
ctanaes. Pretendeu-se fazer reviver uma nova indisposicão contra os homens cha
mados ele vinte, os quaes foram caracterisados, se não ~omo verdadeiros herejes, 
ao menos 'Como scisnÍaticos politicos. E ao mesmo passo, com uma es1)ecie de 
c:-ndura hYPocrita começou a ser prégaclo nas casas e nas ruas o dogma da modeTa
~ao~. como que os homens ele 1820 o não tinham observado, quando na ·realidade 
mavtam sido excessivamente moderados . O caso é que o estratagema valeu. Na ca
s ara do~ deputados houve medo, e na dos pares houve opposição, e essa mui 
sf.~~n:,atlCa e seguida. Não se fez, portanto, nenhuma lei regulamentar, e uma con
E'~ llçao theorica sem taes leis é como a machina de um relogio sem movimento. 
~cou .a administração ela justiça nas mesmas mãos, e envolta nos enredos e nas 

ttevancações, filhas do mysterio e do segredo, e conservaram-se as repartições 
scaes no mesmo labyrinto e abuso de administração . Longe de s.e alliviar o 

~ovo com alguma medida proveitosa, aggravou-se o peso dos seus encargos, e, em 
in~a. palavra, conservaram-se os mesmos abusos e o mesmo poder nas mãos dos 
n lrtngos da carta. E para que elles por nenhum modo poclessem ser pertmbados 
lTh goso pacifico ele seus velhos e mimosos interesses, não se quiz fazer a lei ela 
n erdade da imprensa, )Dela grande rasão, tantas vezes enunciada por muitos dos 

ossos s b' · d' "' · cl P · d t a ws, que a nação am a nao estaYa para 1sso prepara a. rova evt en e 
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de que o caminho mais curto para a illustração de um povo é conservai-o ás escu
ras, e conduzil-o r.as trevas pela mão do poder absoluto! Que logica e que homens! 

N'estas disposições, e com estes preparos tão habilmente manejados, não se 
tendo feito cousa alguma a bem do povo, e achando-se sempre os depositarias dos 
velhos interesses de posse pacifica de suas usurpações, que muito é que elles fos
sem conspiradores? Com e:ffeito o foram na primeira occa:>ião que se lhes o:ffere
ceu, e esta se lhes apresentou mui favoravel com a chegada do novo regente o 
infante D. Miguel. A força mais poderosa para obstar á sua usurpação, e a unica 
pela qual todos os cumplices do usurpador podiam ser desbaratados, era a nação, 
isto é, esse povo, essa nação, que come, bebe e veste de seu trabalho, proprie
dade e industria, sem estar na clepenclencia, ou dos cofres elo thesouro, ou elos 
emolumentos dos empregos. Mas nenhuns ou poucos esforços se fizeram, e por
que? Porque os povos não foram verdadeiramente interessados na causa consti
tucional, e n:Jo tinham nem podiam ter por ella um verdadeiro interesse, porque 
nenhum proveito real e sensível lhes tinha vindo do novo systema político. Regra 
geral: não convem certamente, podendo ser, que mudanças políticas se façam por 
intervenção directa elo povo; porém, é de absoluta necessidad~ que se façam a. 
bem geral d'elle, e que a ellas o mesmo povo se prenda pelos fortíssimos laços 
dos novos interesses. Os que, porém, querem sustentar os antigos abusos, recor
rem a uma certa linguagem hypocrita, que sempre costumam ornar com as pa
lavras sentimentaes de compaixão e piedade. Dizem, por exemplo: e que ha de 
ser de tantos infelizes, se lhes tirâmos de repente seus pingues empregos, ou suas 
mal adquiridas propriedades? Não será isto uma grande crueldade? Ao que muito 
a proposito se lhes pó de replicar: como é que tendes agora tanta compaixão de 
alguns poucos, que pelo bem commum vão so:ffrer certas privações, e nenhUDla 
tendes por esses muitos que ha tantos tempos vivem na oppressão e na miseria? 
Pois só algumas classes merecem a vossa piedade, e é de bronze vosso cora.;.ão 
para milhares e milhares ele indivíduos, que a fim ele nutrir poucos ditosos, ape
nas têem até agora comido pão de lagrimas, fructo de mil oppressões e trabalhos? 
Vê-se, pois, que toda esta linguagem não é a ela justiça, porém a de uma fingida 
commiseração, com a qual se quer encobrir ou tolerar os mais prejudiciaes e es
candalosos abtlsos . 

Temos apontado dois exemplos domesticos, pelos quaes se vê com toda a 
evidencia, que, se por duas vezes já foi. destruido entre nós o systema constitucio
nal, a rasão verdadeira tem sido porque elle nunca tem passado de ideal e theo
rico, e tem deixado de .ser pratico, isto é, sem verdadeiros interesses para a maio
ria do povo. Mencionaremos agora brevemente um exemplo estrangeiro, e é o 
que a revolução franceza nos ministra. Pondo ele parte os seus horrores, filhos 
em grande parte da tenacidade estulta que havia em certas classes, que não que
riam pm•der um só quilate de seus velhos e abusivos interesses, como é que os 
fructos d'essa mesma revolução se têem conservado, apesar de todas as guerras 
estrangeiras e de todas as contradiccões internas? Pelos interesses novos, col]l 
que o povo francez, em geral, se lig·ou irrevogavelmente ao novo systema polí
tico. Nem a força de. todos os exercitas ela Europa, nein a restam·ação, escoltad8> 
por tudo ·o que havia de mais teimoso e inclomavel na velha emigração, tem po
dido destruir o novo systema representativo, a base inabalavel dos novos interes
ses. Estes arrostam todos os ataques e cl'elles têem sempre ficado vencedores; por
que o essencial em uma nação é que o maior numero esteja feliz e contente; 
assim como é contra a natm·eza que só poucos gosern a fo?·tuna de rnuitos . Estamos 
chegados a uma nova era, que é aquella em que infallivelmente ha de cair pol' 
terra o abomi.navel e sanguinario colosso da usurpação . Se ainda agora não emen
dftmos os e~'ros passados, estejamos certos que a nossa victoria ha de ser simples
mente temporaria, como já por duas vezes o tem sido . Se cleixâmos os nossos 
jnveterados e irreconciliaveis inimigos na· posse pacifica dos seus abusos, e não 
alistâmos debai."'Co das nossas bandeiras a maioria da nação, creando-lhe novos e 
justos interesses, mais dia menos dia tornaremos a ver representadas as scenas 
que temos presPnciaclo, e com toda a rasão mereceremos ainda a mesma sQrte, 
que já por duas vezes tivemos. 



II 
rnstallaçiio da . . · · . 

di.rig"d ~ t e~encta, em nome de D . 1\Iarja II, un. iLIJ a.~rc l·ce ira..-Decreto que croo u aquelle corpo po litLco; carta 
nome1. a pelo _u~pera.dor do Bra:r.il aos soberanos da. E uropa, expondo os motivos da sua l'eso luçã.o. - O novo governo 
das r: Ia. um ~u_mstro secretario pa.ra. todas as repartições, detennina que o conde de V il la F lor conse1Te o commaudo 
cum;~ç.a.s ~thtarcs, ordena.- que a moedn de oi ro ingleza tenha curso legal nos dominios da rainha, e publica e manda. 
caria rdr ~11diploma abdicatorio de 3 de mm:ço de 1828.- Promessas vantajosas a respljito do emprestimo da cnsa ban
poten .0 . mret & 0."-Despnehos ~cscrvados c ostens ivos de Lniz da Silva i\[ousinJto de Albuquerque para o pleni· 
rerne~tarto _de "" " m:tgestade fide liss ima jttnto <• cô rte de ~ruxe llas.- O consul goralt>ortuguez no Rio de Janei•·o 
tl ios a 6 , not~c tas poliLicas.- P1·oclamn.çii.o da. regenc in..- Expõem·se os embaraços provenientes da tab~lla <le subsi 
cios dos ~mtgra.dos.- _D ebates e protesto no parlamento hl"ita.nnico por causa do ministerio entremetter-se em nego 
Com ~ • or~ugal.-Summa de algmnas conferencias em Lonili·es entre diplomatas portuguezes e estrangeiros .
ns ~~~u ssuo JUCU.Jll~icln. de tLd ministrar interin n.mente a fazenda. publica na proviu c ia dos Aço ~:es.-Formulario para 
na ci~s: otttros <hplomas que se expedirem dm·ante o exercício da regencia.- Conse1ho e junta. de justiça erectos 
1na.r ua· e de Angra.; nontes dos individuas que compõem estes dois tribuun.es.- O sobera110 do Bl'a zil encarrega. a.o 
ror i ez de S~nto ;\maro uma import,.nte missão na Europa; bases das suppostas negociações.-Reorganisam·se as 
D. ç."ll;. ao ~erV1ç? h bera1.-0puscu1o, imp1·esso em Rennes, sobro a influ encia. do Jnini stcri o in glez 11r1. u surpação de 
pri~c·tgue ·- D_t spos iç.ões varias do governo da Terceira. - Carta do conde do :Puuchal, escrii>tn. de Florença ao 
tivas 'Pe A. lbam,_ estranha ndo q ue se provejam sem boneplacito regio os bispados vagos. - Novas decl:irações Te la · 
0 gab~ emprestnno.- Regulamento mili tar provisorio.- Coutinúa a correspondcncia de cm issar:i os absolutistas.
ral-a tncte p~nssinno pa1·ecc inclinar-se a favor da CMUUl. do antigo regente.-Visita a prisões com o fim, de mel.lto
fes.~·; Amn tstia concedida. a réus implicn.dos em ac.tos subversivos, ex ceptuan<lo d'elln, porém, os principnes che-
0 co espostas de Luiz Antonio de A.b1·eu c Lima aos primeiros despachos <lo minist ro MollSinho de A.Jbuquerque.
uma nde d__e Sabugal e Nu no Barbosa. de lVigueiredo enviam noticias mui mu·iosas.- Discute-se na. camn.ra. dos lords 
suje"tmoçao sobre a interferencia. da. Inglaterra.- Cursos da escola militar provisoria de ..A..ngra.- Penas a que fica. 

1 0 quem.der asylo a desertores.-Offic ios expedidos de Paris , Londr·es c Berlim.- Diversas outras peças officiacs. 

J, rel-a madxugada de 15 ele março funcleou no porto de Angra a escuna ingleza 
p af c Lantent) que saíra ele Plymouth doze dias antes, concluzindo o marquez de 
i~:e~a e José Antonio Guerr~iro . O marec~al de c_ampo con~e. de Villa Flor foi 
gL ., edi~tam~nte a bordo compnmentar os do1s estadistas, e f'ehcrtal-os }JOr conse
e Ul~lll Ülucln o bloqueio elos navios inimigos. De manhã as salvas elas fortálezas 
bi a ormatura geral da guarnição anmmciaram aos habitantes da cidacle e subur
Ct;.s 0 desembarque elos antigos minist1•os ele D . João VI , que entre gl'ande con
d.it>o ele povo se dirigiram ao palacio elo governo, onde, em sessão com o sobre
l'ego c~efe da ilha T erceira , e teuclo prestado juramento, comeÇou o exercício da 

enC\ta, consoante o diploma seguinte, até áquelle tempo in~dito : 

Decreto 

ord Bavenclo eu, p elo meu real decr eto de 3 de m arço do anuo prorimo passado, 
do euaclo que os reinos de Portugal, Alga1•ves e seus domínios f'ossem governarn: telll nome ele minha muito amada e querida filha D . Maria II (já anterior
])} n e S~la ra.inha, na fór.ma da carta constitucional por mim dada para aquella 
sa:archra, e a.li jurada pelo clero, nobreza e povo), declarando eu muito expres
com ente ser chegado o tempo que em minha alta sabedoria havia marcado para 
alg pleta1· a minha abdicação á corôa portugueza, e não pretender ter mais direito 
irmL~m á mes·na corôa e. seus domínios, aconteceu que o infante D . Miguel, meu 
bli ao .. e meu logar-tenente, e regente d'aquelles reinos, a quem a execução e pu
bli caçao do meu decr eto de 3 de março era commetticla, não sómente o não pu
br~OL~ nem cumpriu, mas, com manifesto abnso da minha confiança e com que
fo;m~o men?s manifesta da obediencia e fidelidade, que elo modo mais pub~~o e 
8·0b , repet1das vezes me havia promettido e jurado, como a seu rei e l~g1t11~0 
da er~no; e outrosim, contra o expresso e formal reconhecimento que havia feito 
lllinhínha _muito amada e querida filha D. Maria II, como rainha reinante por 
llln a abclicação, com a qual n'essa reconhecida qualidade havia contrahido sole
cha:a ~s~o~saes, se l~vantou com os mesmos reinos, chamand~-se e fazendo-se 
llen . 1 le1 e senhor d ,.elles, com os quaes factos aniquilou o titulo ela logar-te
cor~Ia e regencia cl'aquelles reinos, que eu n'elle havia delegado, usurpou uma 

a, 
7 

qne IJor nenhum titulo lhe pertence, e destruiu ele facto as instit1úções 
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emanadas do meu soberano e ltlgitimo poder para promover e assegurar a grn,n
deza e a prosperidade d~aquelles r einos, as quacs elle proprio á f'::Lcc ela Europa 
havia j1.uaclo fielmen~e guardar e fazer guardar. D e todos estes acontecimentos 
succecliclos depois do meu real decreto ele 3 de março elo anuo proximo passado . 
têem resultado, com todos os males que actualmente opprimem os r einos ele Por
tugal, Algarves e seus domínios, as outras f1.mestissimas consequencias ele se acha
r em os mesmos r einos sem governo algum legitimo para os r eger e administrar, 
ele ficar sem publicação e sem execução o sobredito decr eto de 3 ele março, ema
nadq do meu r eal, legitimo e r econhecido poder, e ele estarem os clir eitos_da mi
nha muito amada e querida filha sem auctoTiclade que os protej a, defenda e os 
faça reconhecer e respeitar. E como não haj a no direito publico 1Jortugt.1ez lei al
g uma que seja applicavel ao presente caso, acompanhado de circumstancias tão 
e:x:traorclinarias como imprevistas; nem haj a em P ortugal governo algum c1ue7 para 
supprir com formulas legislativas esta omissão, possa legitimamente convocar trma. 
nova cam::.n:a ele deputados e de novo organisar a camn,ra elos pares , hoje quasi 
extincta pela vohmtaria renuncia ele grande parte elos seus membros; só mente ela. 
mil1ha muito amada e querida filha D. Maria II, como legitima r~inha reinante 

· ( supprinclo eu, ·. como seu tutor e natural protcctor , o que falta em sua idade), 
pócl e saír o r emedio para tão grU?-cles males, para occorrer aos quaes ella é au
ctorisacla peb grande miseria e oppressão em que se acham os povos que a Di- . 
v ina Providencia confiou ao seu maternal cuidado , pela necessidade urg·entissima 
ele r estituir os reinos ele Portugal e Algarves e se1.1s clomin1os á communicação 
política elas mais nações, ele que os separ ou a usurpação; pelo natural e impre
scriptivel direito ele defender contm todo o invasor, ou de recuperar ele qua.lquer 
usurpaclor a corôa, que por tão legít imos e por tão <!onheciclos titulas é sua e lhe 
pertence ; e, finalmente, pelo exem]Jló elo que em casos similba:Iites ou analogos 
tem sido praticado em outros estados clr. Europa : 

Por tocl as estas rasões, m. qua.liclacle ele tutor e natural prótector ela sobr edita 
minha muito amada e querida filha D. }\faria TI, hei por bem crear e nomear 1.rma 
regencia, que em seu real nome rej a, governe e administre os r einos de Portugal, 
Algarvcs e seus domínios, e n'elles ctrmpra e faça publicar e cumprir o·meu ele
ereto ele 3 de março elo mmo proximo passaclo, e faça., outrosim, reconhecer, r es
pe itar e g·uarclar os seus legí timos e inauferiveis direitos. 

Esta regencia será composta ele tres membros, os quaes elegerão um ministro 
c secretario ele estado que sirva em todas as re]Jartições elos negocias elo mesmo 
estado, emquanto a real auctoridacle ela rainha r einante não for r estabelecicla em 
toda a momn·chia ou não for necessaria a separação cl'estas r epartições. Os ~lego
cios ser ão decididos á pluralidade ele votos, e, nn falta ou impedim ento ele algum 
membro ela r cgcncia, ser virá po1· elle o ministro e secretario ele estado, quando 
for um, . e quando houver mais ele um, aquelle que for mais antigo em data ele 
nomeação ; e sendo permanente a f::-.lta ou impedimento, a regencia nomeará quem 
o eleva substituir, não podendo todavia nomear pessoa que não tiver na data cl'es.te 
clecTeto o titulo do conselho da ra~ha fidelíssima. A regencia prestará na sua pl'Í
meu·a sessão o competente juramento, elo qual se conseTYa.rá um termo, assignaclo 
por todos os membros, no archivo ela mesma r egencia . 

. E para esta regencia nomeio o marquez ele P almella., do conselho ele estado 
ela rainha reinante, o qual servirá ele presidente; o conde ele Villa Flor , par elo 
r eino · e o conselheiro José Antonio Guerreu·o, que assim o tenham entendi elo e 
faça~ expedir os despachos necessaTios paTa a intell.·a execução cl' este decreto. 

P alacio ela. imperial quinta da Boa Vistn, aos 15 de junho ele 1829.= (Com 
a ntb1·ica de suct '11wgestade impm·ial.) t 

Cumpra-se, regi_ste-se e façam-se as part~cipações ~ompetentes. P alacio elo ~o
verno em Ang-ra, l b ele março de 1830. = Mcm·qtwz ele PalmellcG =Conde de Vtlla 
F'lo1·= J osé Antonio Gue?"?'eÍ?·o . 

1 A Ch1·onica da Terceira tmnscreveu copia ele uma carta (que considera de tocló o ponto 
verdadeira) dirigida pelo impe1:ador D . P~dro a su~ magestade christianissima e aos mais so-
bm·anos da Europa com que~ tmha relaçoes de. amrsade. O teor é como segue : . 

crSenhor meu i'l.·mão e pnmo: - Os aconteCimentos passados em Portugal desde que o m-
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Decreto 

Attenclenclo ao merecimento e mais partes que concorren:i na .pessoa de Luiz 
~a Silv~ Mousinho ele Albuquerque, a regencia, em nome cb. rainha a ~enho'ra 

· ~Iana II, ha por bem nomeai-o ministro e secretario da mesma reg·encm, para 
~~rvn· em todas as repartições elo estado emquanto não for ordenada a separação 
u: ellas. 

O mesmo Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque o tenha assim enteücliào e 
~unpra. Palacio elo governo em Angra, em 15 de março de 1830. = llfa1·qzLez de 

almella=Conde de Villa Ji'l01·=José Antonio Gzw?·?·eú•o. 

Decreto 

1\ttendenclo a achar-se installacla n' esta cielaele a regencia que eleve governr.r 
os remos ele Portugal, Algarves e seus clominios em nome da senhora D. Mm:ia II, 
~enclo em conseqttenci'a cessado as fnncções elo governaclor e capitão general elas 

as dos Açores : determina a regencia, em nome ela nuinha, que o marechal ele 
campo conde ele Villa Flor, par elo reino e membro ela mesma r egencia, conserve 
!> cornmanclo elas forças militares existentes na ilha Terceira. 

~ante :p. Miguel, meu irmão, regente e meu logar-tenente n'aquelle reino, recusou publicar e 
g um Prtr o meu real decreto de 3 ele março de 1828, pelo qual ordenei que aquelle reino fosse 
t overnaclo em uom.e ele minha. muito amada e querida filha D. Maria II, por ser chegado o 
ch,Jo que eu havia marcado pa.ra completar a minha a.bclica.ção á corôa. portugueza, tem eu-

1 ° 0 meu cora\,ãO ela ma.is proftmcla magna e ela mais viva indignação. 

q_ ecOs ataques praticados contra a legitinüdacle do throJ:!O são tão fune~tos á ordem social 
~ando nascem ele desordenados movimentos populares, como quando são díri.,.ídos pela ambí

faot de qualquer príncipe que intenta transtornar a ordem legal da successão. ~leu irmão, o in
e:: e D. Migu~l, servinclo-~e ~la mesma . :=mctor~ clacle e poder q.ue de mim ha;v~a. recebido, p~ra 
te ~neu propno nome oppnmu· os subchto3 fie1s, e para clep01s, sem a poss1bthdacle de rests
d 1~lladlegal, se alevantar impunemcute com o reiuo, jtmtou a iujnstiça da usurpação á atroei· 
c~c e . a perficlia, e atacou os princípios conservadores dos thronos e da ordem social quando 
rn ~ bmprudente temeridade pretendeu justificar a sua usurpação com a voz tumultuaria da 
n~Is a~xa populaça e com a decisão não menos tumultuaria ele uma assembléa incompetente, 
m.'ll a e tllegalmente convocada, e reunida com o falso nome elos tres estados elo reino. Um si
d: lante lJrocedimento é um verdadeiro attentaclo contra todos os soberanos, e eu muito agra
retç~ a Vossa magestade ter tão formalmente manifestado a sua real desapprovação, mandando 

ttar de Portugal o seu agente cliplomatico al i acreditado. 
llte crQuando o throno está occupaclo por um monarcha recebido pela nação, consentido formal
u.e nte por todos os membros ela dynastia reinante, e reconhecido pelas p.0tencias estr angeiras, 
se·nhum ~ocler humano o póde derrubar: todo o ataque dos subditos àé qualquer jerarchia que 
qJarn é ngorosa rebellião, e seus auctores estão fóra do direito das gl(lntes. Esta é a censura· 

Pr e ~erecem os acontecimentos passados em Portugal desde os mezes de março e abril do anuo 
oxuno passado. . · 

ne •IIaveudo, pois, caducado as condições da minha abdicação, e não tendo sido publicado 
Pa ~ cumprido o decreto por que a declarei completa, eu estava por todo o direito auctorisado 
fifua Dassnmir a corôa portugueza i o amor, porém, que tenho á minha muito amada e querida 
rc a · ~aria II, rainha reinante ele Portugal por vu:tucle ela mesma abdicação e como tal já 
llt~onhec1da, e o desejo de guarda!' escrupulosamente as 1•esoluções que uma vez participei aos 
vo ns poderosos e fieis alliados, em cujo numero muito aprecio a ventura ele poder contar a 
fac8\~ lltagestade, estes 'dois ponderosos motivos me determinaram a não usar d'aquella justa 
pet a.cle e a r ecorrer a outros meios para desempenhar os sagrados deveres que me côm
cor:rn chomo 1·ei que fui ele Portugal, como pae, tutor e natural defensor ela rainha reinante, e 

0 ,c efe da casa de Bragança. 
tand" rendo meu irmão o infante D. Miguel aniquilado o titulo por que ent1•ou na regencia, es
le · ~ o!fendidas e postergadas todas as leis fundamentaes da monarchia, suspensas as fórmas 
pl~1sdattvas .e opprimidos ou perseguidos todos os snbclitos fieis, a lei da necessidade e o exem
nant 0 que em casos analogos tem sido praticado em outuos estados, habilitam a rainha rei
reitJ.oe para crear, nomear e dar regim~r:to a uma regencia que em seu r~~l nem~ g:overne~ o 
Pode ~e Portugal, Algarves .e seus~ dommws, e n'elles restabeleça. seus leg1tt.mos chre1tos i r:ao 
do-JJ:tn o,_ porém, ella lJreencher t ao sagrados de-veres, pel.o defe1to da s~a.1clad~, e cu.mpnn
tnea ,e, como seu tutor e natural defensor e protector, suppnr o mesmo defeito, frn serVIdo no-

~ ~or meu imperial decreto de 15 de junho corrente a refericla}'egencia. . . . 
já p :E:azenclo a vossa magestade esta communicação, espero que tao salutar providencia esteJa 
tu osta . em execução, e a nova regencia instnllada em algnm logar elos domínios da corôa por
teE~H:za i e por isso vou rogar a vossa magestade queira renovar com este governo todas as 

'~:Ts de paz e de amisade tão justamente interrompidas depois da usmpação d'aquella corôa .. 
auto espera ele vossa magestacle aquellc que se préza ser com os sentimentos da mais 
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O mesmo conde de Villa Flor, par do reino, · o tenha assim entendido e o cum
pm. Palacio elo governo em Angra, em 15 ele março ele 1830. = JJI[a1·qtwz de Pal
mella = Conde de Villa Flo1· = J osé Antonio Gum·q·ei1·o = L uiz dct Silva Mousinho 
de Albuquerque. 

Decre-to 

Sendo um elos primeu·os clever~s que :1 regencia, em nome ela r ainha, t em a 
desempenhar, fazer publicar e cumpru· o real decreto de 3 de março ele 1828, 
pelo qual o senhor D. Pedro IV, rei ele Portugal, Algarves e seus dominios, or
denou que os mesmos reinos fossem governados em nome da rainha, cleclaranclo 
muito expressamente ser chegado o tempo que em sua alta sabedoria havia mar
cado para completar a sua abdicação á corôa portugueza: ordena a r egencia, em 
nome ela rainha, que o t eor do mencionado decreto de 3 de mru:ço de 1828 seja 
impresso e publicado com o presente, e sej a cumprido em todos os reinos de Por
tugal, Algarves e seus dominios I _ 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entenc1iclo e o cumpra. Pa
lacio do governo em Angra, 16 de mar ço de 1830. = 1Vfa;rquez de Palmella= 
Conde de Villa Flo1· = José Antonio Gtte?'?'ei?·o = L?.tiz ela Silva Jll[ousinlw de 
Al buqtte?'que. 

verdadeir a ami~ade . - De vossa magestade, etc. Rio de Janeiro, . . . de junho ele 1829. = ((Jom 
ct imperial assignatwra.)» 

A carta que o .marquez de Palmella, marquez de Valença e José Antonio Guerrei ro diri
g iram ao imperador do Brazil em 20 de junho de 1829, inserta a pag. 343 do tomo YI, allude a 
um conselho ele r egeucia nomeado por aqtlclle soberano e composto elos tre.s signatarios, as
sumpto a que faz tambem referencia o plenipotenciaTio marquez ele Barbacena no seu officio 
de 30 de agosto (mesmo tomo, pag. 599) e pouco depois outro, enviado ao ministro portuguez 
em Bruxellas, nos seguintes termos : 

«lll."'"· e ex.m• sr.-Não elevo deixar de participar confidencialmente a v. ex.• que sua ma
gestacle o imper 1Lclor do B1·azil, na qual idade de pae, tutor e natural defensor de sua augusta 
filha a senhOl'a D . Maria II, houve por lJem cr ear um conselho ele regencia para governar em 
nome ela mesmn senhora, e que os membros designados para a ditá regencia são os srs. mar
quez de Yalença e J osé Antonio Guerreiro, conjunctamente commigo. 

«Teria sido muito ele desejar sem duvida que o mencionaclo conselho poclesse installar-se 
antes ela partida da r ainha minha senhora para o Brazil, poróm as condições impostas por sua 
magestacle imperial para o estabelecimento elo dito conselho não pocleram ainda preencher-se: 
n'este intervfLllo determinou sua magestacle imperi al que continuasse provisoriamente o expe
diente clns negocios da mesma fórma que se seguiu durante a r esidencia ele sua magestacle fid e
líssima em Inglaterra. 

•Deus guarde a v . ex.• L ondres, 18 de s'3tembro de 1829. - 111."'0 e ex."'0 ·sr . Luiz Antonio 
de Abreu e Lima .. = 1l!Iarquez de Palmella.» 

Em 11 ele março o visconde de Asscca escreve : ec O marquez ele Valença, que não quiz 
acompanhar a chamada r egencia, eleve ser substituído n 'esse logar pelo ex-conde dP. Villa Flor». 

O elogio historico elo marquez de Valença (D. José B ernardino de Portugal e Cast.ro), pro
fet·iclo pelo cl.r. J osé Maria Grande no conservatorio·.real de Lisboa, entre outrRs informações 
curiosas, diz: nlnstalla -se uma regencia ern nome da r ainha a senhor a D. Maria II, e o marquez 
é manclaclo pelo augusto pa~ ela nossa soberana fazer parte cl'essa r egencia. Não hesita um mo
mento em ir associar-se a uma empreza tão generosa; mas, quando se aprestava para pm·tir, a 
doença veiu embargar-lhe os passos ». 

Ora, sendo assim, como se e:J>:plica a circumstancia ele apparecer nomeado n'este decreto o 
conde de Villa Flor em substituição de outro titular que até 13 ele fevereiro ele 1830, pelo me
nos, assignou correspondencia oflicia l na qualidade ele membro elo corpo governativo '? Ainda 
mais, como pocleriam seus colle_gas e elle saber em L on!h·es, no dia 20 ele junho, o teor ele um 

. diploma datado d? ~i o ele J ane1~·o aos 15 do mesmo mez,_ quan~o as tr~nsmissões de quaesquer 
despachos ou nottetas da Amenca eram morosas, decorna mmto tempo antes de chegarem ao 
seu destino? 

Aqui ficam os r eparos que nos suscitou ~ leitura e confronto de varios documentos. Futu· 
ras investigações talvez esclareç.an;t ponto tao gra:ve_, embora co~sultassemos j á bastantes me
marias da epoch~; enh·et;~nto constclerâmos ve~·os1mil qu~, em vtrtude _de poderes cliscriciona· 
rios, 0 decreto fosse escl'l pto ua Europa, servmdo para rsso papel ass1gnaclo em branco, poi s 
D . PedJ.·o confiára quatro folb.as ao u::arque~ ele Rezend_e, seguuclo·declara a exposição ele 26 Gle 
julho de 1829; e mezes depots, por tmp edimento physlCo ~e um dos conselheiros, ou por cdn
veniencias politicas, se fizesse a · mucla~ça no pessoal_ esc&~hido1.. sem co~tudo alterar a clata pl'Í· 
mitiva do diploma, j á fixada com m_wta_ antececlencta, ahás nao podena o soberano do Brazil 
suppor aquelle novo corpo gov~rnattvo mstallado em a_lgum Jogar dos d9minios da corôa por
tugueza, como diz na carta ~egta supr a , quando o max1mo tempo decornclo entr e uma e outra 
participação era ele quinze dtas. . . 
· I Já transcrevemos o decreto na mtegra. Vtde tomo rv, pag. 470. 
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Decre-to 

t .hSendo indispensavel nas presentes circumsta.ncias q ne a mbeda de oiTo ingleza 
en a ctu·so legal n' esta ilha, e attendendo a que o titulo d' esta moeda é identico 

com 0 da moeda de oiro portugueza, isto é, de onze duodecimbs de :fino, e que o 
pebo do sobe1·ano é de 2 oitavas e 15 grãos, peso ele marco, de onde resulta ao . 
ho erano o valor ele 4~140 réis, em moeda forte, e 5~175 réis, em moeda fraca: 
. a por bem a regencia orclenar, em nome ela rainha, que a dita moeda de oiro 
mglez~ tenha curso legal n'esta ilha, incorrendo aquelles que a rejeitarem nas 
penas ~P?stas aos que rejeitam a moeda da rainha. 
p o. mrmstro e secretario ele estado o tenha assim entendido e faça executar. 

0alacw do governo em Angra, 16 de março ele 1830. =lJ!la?;quw~ de Palmella= 

b onde de Villa Flo1· =José Antonio GueTreiro =Luiz ela f:Jilva !Jilmbsinho ele Al
. uq~~e1· que. 

O:fficio 

elo ID.mo. ,e ex. mo sr. -A regencia, em nome da rainha, penetrada da importancút 
~ serVJ.ços. prestados á sagrada causa ela mesma augusta senhon1 pela valorosa 

~h el g·um:mção da ilha T erceira, do commando de v . ex.a, apenas installada n'esta 
tro a, sustentada contra a aggressão inimiga pelo valor e lealdade de tão briosas 

pas, se apressou em mandar-lhes l)atentear, em nome de sua magestade, a sua 
sat1sfacã d · d cl l h d ,c o e agra ecnnento, mau an o em nome c a mesma augusta seu ora agra-
~.cer .a todos os o:fficiaes, o:fficiaes inferiores e soldados ele todas as armas, tan.to ele 

prune1ra como de segtmda e terceira linha, e paizanos militarmente empregados, 
j constancia, valor, zêlo e inabalavel perseverança com que todos e cada um d'el
es se têem havido na defeza d'este sagrado baluarte da fidelidade e ela homa., 

convencida, como está, a mesma regencia de que a sua conducta futura será a 
~s~a, quaesquer que sej am os trabalhos e privações em. que, para sustentar os 

eitos de sua m.agestade e da patria, se possam ver empenhados. Cumpre-me 
âm consequencia ter a h o ma e satisfação de assim o communicar a v. ex. a, a fim 
e que v. ex. a . se sirva fazel-o conhecer á ,g·uarnição. 

Dl m~eus guard.e a v. ex. a Pal;wio do governo em. Angra, 17 de març9 ele 1830.
. e ex.m·J sr. conde ele Villa Ji-,lor. , Luiz da Silvct Mousinho ele Albuque1·que. 

Car-ta 
_/ 

d Rio de Janeiro, 17 de março de 1830.-Ill.mo e ex.1110 sr.-Já tive a homa 
F~ efurever a v. ex. a agradecendo a carta ele que fôra portaclor o sr . conde de 
lca o, e bem assim aos srs. conde de Villa Flor e José Antonio Guerre.iro . 
. qttellas cartas foram dirigidas ao sr. D. Thomaz de Assis Mascarenhas, e posto 
~~ sem materia nova, porque ele tudo é sabedor o. sr. conde ele Sabugal, e ele 
p .0 dará conta a v;, ex. a' não posso deixar de aproveitar o bom portador cl' esta 
di ala dar a v. ex. a noticias minhas e este pequeno te11temunho ele lembrança, pe
b ~do a v. ex. a que o acredite,· porque é homem de juizo e assistiu aos nossos de
~· ~ra:mdes têem elles sido para mim por causá da questão portugueza, e a 

:: situação é bem. original': os brazil'eiros me atacam porque tomei parte na 
~~estao e cooperei com v. ex. a; os portuguezes naturalisaclos me peTseguem., por
fale só querem. a D. Miguel; e os portug·uezes fieis se escanclalisam. porque não 
1/;,;o quanto elles querem e eu tambem. desejo, sem refl.ectirem. que o meu poder 
coe~e mom.~nto não é igual á minha vontade. Recomm.encle-m.e v. ex. a aos srs. 
b n e de Villa Flor e José Antonio Guerreiro e contem sempre com. os meus 

ons ofiic· r . ' "' .c é · N S lOS e es1orços, na certeza que se m.ms nao 1aço porque m.a1s nao posso. 
eJr. .moou. com o maior respeito a: v. ex.'t amigo fiel e muito obrigado.- Ill.mo e 

SI. marquez de Palmella. = Ma?-qt~ez ele· Ba?·bacena i. 

em ~ fEste titular, cujo nome era Felisberto Caldeira Brant Pontes, public~u uma exposição 
lll.ent~ ~za. ela sua gerencia dos fundos que applicára ás despezas da cn.usa hberal e do .ca.sa
collio 0 Imperador D. Pedro; sendo tal escripto n.nalysado severamente por outro brazllen·o, 

se verá, no logar prop1·io. 
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Officio 

(N. 0 I 93 reservado) 

m. mo e ex.1110 sr.-o banqueiro tem vindo 'iallm·-me todos os dias, asseve
rando-me que muito traustorno tem feito a clemora do correio; hontem disse-me 
que, em consequ-encia de se ver clarame11te que ·sua magestade ia ser r econheciclo, 
o emprestimo se faria immediatamente, e ainda. com mais vantagens do que u.s 
q:ue elle nos seus IJlauos havia proposto ; a di:fferença para melhor é a seguinte : 
No plano de 1·ente pmyétuelle que levou o expresso, o pagamento ela amortisação 
era annuahnente ele 2 por cento, o que faria pagar o dito em1Jrestimo em cin
coenta annos ; agora póde-se fazer paganclo o governo sóme1lte 1 por cento, quer 
dizer, que se pag·ará em cem annos. 

·Nos dois planos propostos, em mn o emprestimo ía calculado a 90 e em ou
tro a 60; hoje póde o primeiro · negociar-se a 60 e o segunclo a 70; em ambos, 
qualquer que se aclopte, ganha o governo já 10 yor cento. · 

Nas minhas explicações no meu o:fficio n. 0 173, referinelo-me ao que o ban
queiro me disse, dizia eu a v. ex. a que o sr. ministro da fazenda pediria por pri
meu·as sommas, não grandes quantias; agora segtmdo o mesmo banqueiro a:ffirma, 
póde o governo pedir desde já todo o emprestimo, que em pouco se lhe .aprompta. 

No caso, como supponho, ao chega.r d'este, já v. ex.a me tenl1a expecliclo o cor
reio, não obs.tará isso n. qu(3 o gov'erno de el-rei, nosso senhor, conte já com as 
mencionadas vantagens, pois ainda quando venha approvaelo o que se propoz, 
tudo quanto eu poclér fazer para melhorar, o tornarei sobre minha responsabili
dade, esperando v. ex. a me levará muito a bem. 

Igualmente o banqueiro havia proposto que tres commissarios fo ssem nornea
clos para tomarem posse elas r endas hypothecaclas ao emprestimo, mas hoje me 
declara o mesmo banqueil·o não ser isso necessario, podendo ser mesmo o governo 
quem responda pelas ditas rendas, conforme for elo agrado do sr. ministro ela fa
zenda. 

V. ex. a notará nas gazetas ele França, que vão pelo correio, a falJ.a de mr. Hyde 
ele Neuville na sessão secreta ela camara elos deputados, e á qual mr. Polignac 
responcleu ccque a questão ele Pmtugal, sendo de família, não pertencia á Europa, 
nem á França particularmente cleciclil-a>l . . 

Deus guarde a v . ex. a París, .18 ele março de 1830. - ill. mo e ex. mo sr. vis
conde ele Santar em. = Conde da Ponte. 

P. S .- 20 ele rnarço.-Tenclo-se demorado o correio, elevo mf01TI1ar a v:. ex. a 

elo que mr. Thm·et me disse hontem á noite. 
'rendo elle pedido, como por meu reservado em cifra informei a v . ex. n, o 

budget ou calculo da r eceita e despeza do a.m1o ele 1829 ou. 1830, me segma não 
lhe ser já preciso, pois que, tendo agora larg:..as informações êl.os recm·sos de Por
tugal, ainda quando o emprestimo mesmo fosse maior tres Oll quatxo vezes, escu
saria de saber o estado elas suas r endas. 

No caso, pois, elo correio não tei· ainda partido ele Lisboa ao chegar cl'este, 
poderá v. ex. a aproveitar-se ainda d'esta commtmicação. 

Officio 

(N. o f) 

ru.mo Sr . -Cumpre~me participar a v. s.a qtte a regencia, em nome da senhbra 
D . Maria II, foi serviela nomear-me ministro secretario ele estado, como v . s.a 
conhecerá do exemplar incluso do decreto ela mesma r egencia, devendo, portanto, 
de o ta em cliante ser-me dirigida a corresponclencia o:fficial d' essa legação ; e v. · s. 3 

me achará sempre disposto e desejoso ele cooperar com v. s. a em tudo _quanto for, 
não só a bem do serviço ele sua magestade fi.delissilna, e ela causa legitilna a que 
estamos votados, mas tambem elo serviço particular de v . s.a 

Deus guarde a v. s .a Palacio do governo em Angra, 18 ele março cle .1830.= 
btiz da S ,il·va Mansinho ele Albuqtte?·pte. = 111.1110 sr . Luiz Antonio ele Abreu _e 
Lima .. 
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Officio 

[N.0 2) 

d IU.mo sr.- 'l'enho a sa tisfação de anmmciar a v . s.a qué, havendo no dia· 15 
J 0 ;orrcnte chegado felizmente a esta ilha os e:s:. .mos srs . marquez de P almella c 
. o_se Antonio Guerreiro, membros ela r eg·encia nomeada pelo augusto pae e tutor da 
rainha nossa senhora, para governarem, em nome da senhora D. Maria II, os r ei
nos ele Portugal, Algarves e seus clominios, no mesmo dia prestaram, co.njtmcta
mente com o ex.1110 sr. conde ele Villa Flor, igualmente membro da r egencia, o 
corp.e~ente jtuamento i :ficando por esta maneira installada em territorio portuguez 
a ~lttma auctoridacl e, á qual é ele esperar se r etmam todos os leaés subditos ela 
se ora D. Maria II, como o tmico centro commum e leg·al. 
d . Remetto _incluso a v. s.a um exemplar do decr eto ele sua magestade o impera
d 01 do Brazil, pelo qual foi instituída a r egencia i assim como t ambem r emetto o 
~t'et~ p~lo qual s,e co~ere. ao general c~ncle ele Villa. Fl?r o_ ~ommancloN da força 

le:ar eXIstente n esta 1ll~a, a proclamaçao que a regenma _clinge á naçao po_rtu
gr za e uma ordem do dta, na qual o general conde de Villa Flor commtnncou 
uos corpos militares os devidos agradecimentos elo governo p ela fidelidade, valor 
e ~onstancia com que tem sustentado os legitimas direitos da nossa soberana no 
melO J dos . maiores perigos c privações. 
br·o No d:~ 1_6 elo corrente assis~u a regencia ao sol~mne Te ~Deum . q~te se cele
act u ~a _ 1~reJa catheclral em ~cçao de graças p ela sua msta~açao , as~1stmclo ~ ~ste mili 1 eligwso a camara ela mcbde ele Angra e todas as mms auctonclacles c1v1s e 

tares, com um numeroso concm·so elos habitantes cl'esta ilha, onde r eina actual
n::ente a maior satisfacão e socego : não obstante a presenca clia.ria elas em ba.rca
t~es d~ guena do gov~rno elo usm·pador, as quaes continu;m a manter um inutil 
t _oqnew, como se eviclenceia pela existenci::t n'cste porto, no momento actnal, de 
d e~e embarcações mercl1lltes, algmuas elas quaes já entrarnm depois ela chegada 

08
. regentes, q1,1e elles mesmos atravessaram na noite elo dia 14 11 linha elo blo-

rrue ' · 
'L 

10 Nn uma pequena esclma, em que haviam embarcado no porto de Plymouth . 
rei. N~o posso duvidar ela fn.v?ravel ir~pressã~ que o acontecimento que acabo de 

atar a v. s. a h a el e procluz1r no ammo, nao só ele to elos os len.es portugLtezes, 
~'1s t ambem na opinião elo publico imp~TCi_al ele tocl?s os paizes da Emopa? _e é 
. U: de esperar que os soberanos e os prmmpaes gabmetes r econheçam a legltrm::t 
represent_ação da senhora D . Maria II constituicla pelo lmico meio nahmu e legal 
ql~~ . as cú·cumstàncias extraor clinaTias em que sé acha a na,ção portugneza per
rnr tiam, e estabelecida n'uma pm·te elos domínios ela corôa- ele Portugal, cl 'onde 
Pf8

•80 assegm·ar a v. s . ~ que as forças r ebeldes devem p erder a esperança ele a eles
a OJ~r,_ en:quanto sua magestade o imperador elo Brazil lhe prestar os auxílios pe
â~arws u:clispensaveis para manter esta :fiel guarnição . V. s.R :fica auctorisaelo para 

m_ a publicidade que julgar conveniente ao conteúdo cl'est e despacho, e para fa
z~t das noções qtte lhe transmitto o uso acertado e prudente que o seu conhecido 
ze 0 . lhe clictar a b em elo r eal serviço i e muito convirá que me trl1llsmitta com a 
~ossivel regularidade e frequencia todas as informações que colligir e que lhe pa
c~cerem uteis, dirigindo a sua corresponclencia por via elos ençarreg::telos ele nego-

108 ele sua magestacle :ficl elissima em Londres ou París. 
L .D eus g'Llarcle a v. s.a Pa.lacio elo g·overno em Angra, 18 de mar Ço ele 1830.= 
L~tz ela Silva 111ottsinho ele A lbttqum·que. = Ill. 1110 sr . Luiz Antonio ele Abreu e 

nua. 

Officio 

[N. 0 1 rcserl'ado) 

r' .. lll .mo ~r.- Remetto a v. s. a, ele ordem da regeu cia, copia ele um despacho di-
1g1do ~os chefes elos cliversos elepositos de emigrados, para que v . s,'', com pleno 

donhec1mento elo seu conteúdo haJa de concorrer pela sua parte para a execução 
'I'~ror~~m que n' elle s~ conté~, não conceclenclo p~ssaportes ou gni~ pam !' iJha 
elll cerra a ne~um emigrado, sem expressa eletermmação ela regenc1a, a nao. ser 

caso especial em que ' · s .'t entenda deTer fazel-o por bem elo real sen 71ÇO i 
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e para que no ca:so, não esperado, de que algum ou .algtms emigrados pretelfdam 
violar esta ordem, v . s.a lhes ponha os obstaculos que estiverem ao seu alcance, 
obranclo com a nece;;saria prudencia, e devendo considerar como inteiramente r e
servadas as instruccões conteúdas no presente despacho. 

Deus guarde a';,. s .a Palacio do governo em Angra, 19 de março de 1830.= 
Luiz da Silva Motlsinho de Alb·aq1wrque. = Ill.mo sr. Luiz Antonio ele Abreu e 

. I 
Ltma. 

Offi.cio 

In.mo e ex.1110 sr. -Depois que a v. ex.a dirigi o meu ultimo officio de 19 elo 
pas,sado , tive · a honra de receber o ele v. ex. a de 9 de j aneiro, jtmtamente a de 
me ser em commtmicados, em vista da correspondencia official dirigida a s. ex. a 

o conde de Sabugal, todos os assumptos de serviço, tanto os que .t êem sido exe
cutaclos por v . . ex. a, corno aquelles que s. ex. a indica, a :(im ele ser em solicitados 
d' este governo . Com a mqdança do minist erio acloptou este governo uma política 
mais cautelosa a r espeito dos n egocios ele Portugal, porém não tão mesquinha 
comp a dos ministros transactos; n' est a conformidade não tem o ministerio satis
feito aos dois actos, que de ordem ele v.· ex. a foram r equisitados, a saber: a appro
vaÇão dada ao manifesto dos direitos da senhora D. Maria II, e o decr eto que 
annullasse as sentenças proferidas na alçada do Porto. Quanto ao primeiro, que 
é sem duvida attribuição inherente ao poder tutelar de sua magestade o impera
dor, alguma esperança nos resta de que se obtenha logo que chegue a este g·o
verno noticia, de que a commissão enca.rregada ao ex. mo D. Thomaz de Assis 
Mascarenhas teve o exito que clesejâmos. O seg1.mdo, porém, é considerado como 
obj ecto ele administração interna, que está fóra elo alcance ela auctoridade do. au- · 
gusto tutor ele sua magestacle :fidelíssima, e por outra parte o comp01tamento 
cl'este governo manifesta claramente que nenhuma importancia deu a taes sent en
ças, quant.o a · effeitos políticos. 

·O que deixo dito r elativamente á política dos actuaes ministros, v. ex. a o terá 
visto confirmado pelo acerto das medidas adoptadas, de que foi portador o mesmo 
ex.mo camarista, a fim ele serem suppriclas as mesmas clespezas a cargo do legi
timo governo, que deve installar"se em nome ela senhora D. Maria II, e mesmo 
para o habilitar a promover os meios extraorclinarios que as circumstancias urgem, 
a :fim ele ser restaurado o throno ela nossa augusta soberana. 

Agora tenho mais a grande satisfação ele participar. a v . ex.a o clespacho de 
uma negociação cavilosa, que crn1sou bastante susto aos bons portuguezes aqui re

' sidentes, do que v. ex. a será tambem informado, e talvez mais circumstanciada
mente, pelos canaes competentes. 

Depois ele algum tempo os ag13ntes das potencias emopêas n 'esta côrte inst a
vam par?- que sua magestade o imperador, como pae e tutor ele sua magestacle 
:ficlelissima, tomasse um accorclo definitivo a res1Jeito ele Portug-al, e annuisse ás 
propostas do ~ seus alliaclos (as quaes, a meu ver, são indubitavelmente o r econhe
cimento do usmpaclor e seu casamento com a: legitima rainha). Sua mag-estacle im
perial, depois de madtu·amente ponderar negocio tão grave, .e sempre firme na 
resolução ele não transigir com o usurpador ela corôa portug-üeza, aptesentou no 
~eu conselho ele estado as mencionadas propo,stas , e juntamente todos os actos a 
.respeito ele Portugal, que tinha praticado como rei, tutor e pae, e no dia 11 elo 
corrente o conselho de estado deliberou uniformemente, que, visto achar-se ulti
mado o acto de abdicação ele sua magestade, em virtude do qual a corôa de Por
tugal passou ele direito a sua filha primogeuita, o r econheciinento solemne dos cli
reitos da rainha reinante a senhora D . Maria II, sua magestacle imperial nada 
poderia fazer em ordem a ceder u:n thron~. que j~ 1?-ã~ era _seu, e por conseguinte 
se confirmava a sobm·ana cleclaraçao ele nao trausíg1r Jamms com o usm·pador ela 
corôa portugueza. 

Quanto ao casamento proposto, tambem prevaleceu a sabia resolução de 
sua magestade, a saber, que o seu clecoro e consciencia_ resisti~ a tal consorcio, 
emquanto sua magestacle :fidelissima se conservasse debmxo ela tutela de seu au
gusto pae; porém, logo que a sua corôa fosse r es taurada., e a mesma augusta 
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senhora chegasse a maior idade, lhe seTia livxe elegex , o esposo que lhe con
viesse . 

..._ Tomada esta deliberação em conselho, o govexno conclue a negociação n'esta 
corte, respondendo aos ag·entes â.as potencias em·opêas «que a final r esolução de . 
~la magestade imperial será levada com a possível brevidade ao conheci~ento 

as suas respectivas côxtes, por embaixada extraordinaria que sua magestade no
In~á paJra este ·fim» . Tendo saído ·ha dias para a Bahia a fragata D. F1·anciscoJ 
\ de conduzir o marquez de Santo Amaro, que lá se achava com licença, e é 
~ :rnado á c?rte, geralmente se diz (e tenho a certeza) que elle será o embaixa
ili:_~ e::traordinario, para o que deverá embarcar na fragata P 1·i?wipe l mpe1·ial com 

ecçao a Brest, acompanhando sua alteza· real o duque de Santa Cruz, que re
gressa par~ a Emopa· . 

. Até hoJ e não se tem publicado aqui impresso algum em que a pessoa de v . ex. a 
seJ~ menoscabada, e esse ultimamente publicado em França tem sido visto por 
rnmto poucas pessoas, e por todos lido com o desprezo que mexece. 

Caso, porém, tentem fazer alguma publiéação, póde v. ex.a ter a certeza de 
que oerá r~batida, sem conseglúr:em os fins que seus auctores se propozeram. 

s eilllgrados portuguezes, aqui residentes, estão em dois mezes .de atrazo nos . 
se~.s paga~entos; porém esperâmos todos os dias que se proporcionem os neces
sar:_os meiOs de se fazer pagamentos correntes. Hoje se celebram na capella im
penai as e:x:eq1úas a sua magestade a imperatriz raj.nha de Portugal, com toda a 
bo,a ~ magni:ficencia, a que assistirão suas magestades imperiaes, a senhora 

· 'Iana li, a côrte, corpo diplomatico,. etc., na fórma do costume. . 
Deus guarde a v . ex. a Consulado geral de Portugal no Rio de Janeiro, 18 de 

m~·rço de 1830.-TII.mo e ex. mo sr. marquez de Palmella. = João Baptista Mo-
1·e~1·a. 

Pro ela ma()ão 

. Portuguezes : - A regeneia creada para governaT os reinos de Portugal, Al
~~ves e. seus domínios, em nome da senh01·a D . lVIaria II, nossa legitima·r ainha, 

·C a-se mstallacla em territorio portuguez. 
D ~ llSlU-pação que em 1828 annullou todos os actos, pelos quaes o senhor rei 
sob .ecl~·o IV tinha abdicado a corôa 11ortugueza, auctorisava-o para reassumir a 

11 
erama d'estes r einos, s·em clausula nem condição; porém sua magestade, firme 

~ consta1_1te desejo de felicitar por todos os modos possivei~_..0s povos que a Di
rn :a Provrdencia tinha confiado ao seu paternal governo, e querendo r emover até a 
te ats leve ~pparencia de tmião ele Portugal ao Brazil, remmciou o seu direito; man-

1, ynhe a abcltcação da corôa a favor da sua mtúto amacla e querida filha, hoj e nossa at a · . 
cu· a }'e~ant~, e como . seu pae, tutor e natural p~·otecto~· ~reo~l 1:ma r,egencm, 
g J pumell'a mcmubencta é sustentar e defender os maufenve1s direitos d esta au

usta soberana. 
vo Po~·tuguezes , vós ser eis gratos a tantos beneficios, o mundo inteil•o conhece a 
qussa mabahvel fid<tlidade aos vossos legítimos soberanos, e o valor indomavel 
l~;os tem caracte~·isado em todos os tempos ; e se ·o peso de cil·cumstancias ca
ge _osas tem momentaneamente sopeado a acção de tão sublimes virtudes, a re
le n1la espera vel-as em breve manifestadas, r e1mindo-vos ao centro commum e 
in.~: li da auctoridade, que em nome da vossa legitima soberana ·se acha felizmente 
Ços ~ acl?' .n' ~sta parte do solo portuguez, o nele vieram quebrar-se todos os esfor-

os mumgos do throno . 
ConfiA regencia elo reino, decidida a conservar illeso o sagrado deposito que lhe foi 
tocl ado, elos direitos legítimos ela rainha e das instittúções patrias, espera q~e 
0 6°8 08 portuguezes re1mam seus efl'forços para auxiliai-a, e lhes traz á memona 
bah:.~plo ainda re?ente ela Hespa~a e da Grecia, reduzida a um só . e ultimo 
for te, e consegmnclo comtuclo trmmphar· do poder de seus oppressores ; tanta 

çp t_em a perseverança na sustentação da justiça e independencia nacional. 
bli.c ortuguezes, só ele um governo legitimo póde dimanar a tranq1úllidade pu
terna 1

6 a segurança individual, e só elle póde r eunir debaixo de um sceptro pa
a todas a;s classes ele cidadãos, e, acalmando o impeto das pa.ixões, sm·ar as 
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feridas ela patria; emquanto que tun poder intruso e illegal só se estriba na vio
lencia elas paixões e no rigor e crueza .elas perseguições inclividuaes. 

Á voz da legitimidade veremos armarem-se em nosso favor todos os corações 
generosos; os soberanos da Em·opa hão de applaudir os nossos esforço s, e Deus, 
que em 1826 presenciou e acceitou nossos juramentos, abençoará a nossa causa. 
. Palacio do governo em Angra, 20 de marÇo de 1830. = 1Vlcwquez ele Palmella= 

Conde de Villa Flo1· = José Antonio G'lte?Tei?·o = Ltbiz clct Silva · Mousinho ele Al
btte/_UB?'qtte: 

Oflicio 

(N.0 2 reservado) 

iu.mo sr . - Sendo o primei.To dever que a regencia, em nome cb senhora-
D . lVIaria II, tem a desempenhar e que lhe foi imposto pelo clecreto da sua crea
ção, o de participar a sua installação a todos os_ governos amigos da corôa portu
gneza, a fim de ser por elles devidamente reconhecida, dm·ante a menoridacle da 
r::ünha reinante ele Portugal, remetto a v. s.a, de ordem ela mesma r egencia, a 
carta de acreditação, que v. s.a deverá apresentar na fórma do estylo, e cuja 
respectiva copia -vae tambem inclusa. 

Confia a r egencia do zêlo e dexteridacle ele v. s.a, que empregará para este 
importante objecto todos os meios que lhe suggerir a pruclencia e que allegará, pa;ra 
remover quaesquer objecções que possam suscitar-se, todo s aquelles argumentos 
que evidentemente derivam da legitimidade ela causa em que temos a honra cile 
nos achar empenhados, e especialmente os seguintes, a saber : 

1. 0 Que a senhora D. lVIaria II se acha, desde o anuo de 1826, explicitamente 
r econhecida pelas principaes côrtes ela Europa, e tacitamente por todas, como le
gitima rainha ele Portugal, Algarves e seus clominios, em virtude elo direito elo 
seu nascimento, logo depois ela abdicação de seu augasto pae o senhor D . Pe
dro IV; _ 

2. 0 Que a abclicação cl'este soberano foi plenamente completada e confirmada 
pelo decreto de 3 de março de 1828, não obstante o direito que houvera tido de 
a invalidar, em consequencia ela usmpação_ effeituacla em Portugal pelo _principe, 
a quem sua magestade havia confiado a regencia elo reino chmmte a menoridade 
ela legitima soberana; 

3.0 Que a senhora D; IVIaria II, na sua chegada a Inglaterra, foi tratada e re
conhecida por sua magestade britannica como rainha de Portugal, e r ecebida coro 
todas as hom·as que pertencem ás testas coroadas; sendo igualmente reconhecjcla 
c cortejada na mesma qualidade pelos representantes ele todos os governos na , 
côrte de Londres ; 

4. 0 Que a nomeação, em taes circumstancias, de outro regente ou regencia, 
pant. cum1Jrir o decreto ele 3 de março e governar em nome da senhora D . IVIa
ria II, se havia tornado de absoluta necessidade, e não podia competir senão ao 
pae, tutor e· natural protector ela raánha menor, visto o estado ele coacção em que 
se acha a nação portugueza, e que a inhabilita para. usar elas faculdades que lhe 
competem pelas leis do reino ; 

5 .0 Que a regencia se acha legal e formalmente installada em territorio por
tug-uez e em uma porção dos domínios de sua magestade ficlelissima, em que é 
obedecida sem contradicção a sua auctoridade; 

6. 0 E, finalmente, que a obj ecção, que talvez se possa pretextar, allegando a 
pequena extensão de territorio, em que por agora governa a regencia, de nada vale, 
quando se trata de tuna questão ele direito, paTa o que não faltarão a v . s ."- exem
plos historicos em que se funde, alguns d'elles aincla recentes e na roemoria de 
todos devendo tambem tomar-se em consideração que uma gTancle parte da na-

' N • cl E ção portugueza protesta altamente contra a usurpaçao que as potenmas. a ~ m·opa 
foram as primeil:as a proclamar como tal, e que alem ela mrmerosa enngraçao que 
se acha espalhada pela Emopa e America, gemem nas prisões ele Portugal tUlla 
immensidade de victimas que bem demonstram a pouca confiança que o governo, 
ele facto, ele Portugal, tem ela sua estabilidade. 

Quando v. s .a não consiga obter immecliatamente o reconhecimento ela regen-
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c~a, Ndeverão os seus esforços tender ao menos a prepara.l-a, observando n'estanego-
cracao a · d . . ~ , ' necessana reserva e ecoro, e obrando sempre com a maiOr crrcumspecçao. 
D Devo suppor que v. s.•, antes de receber este despacho, já receberia de 
ri Thomaz Mascarenhas, plenipotenciario de sua magiestacle o imperaclor elo Bra
~ '· a ca,rt~ ele gabinete que o mesmo soberano dirigiu a sua magestade el-rei dos 
t ' ar~es ~arxos, ou que a sobreclita cart~ ter{L por outra via chegado ao . seu ~es
moS e inforrp.ado a el-rei da elet.erp:rinação adaptada por S"';1-a magestade rmr~nal. 

Ó me resta, sobre este artigo, acrescentar que convmí que v . s.a sohcrte a 
c~op~~·ação elo agente do go-verno do Brazil n' essa côrte ; devendo suppor-se que 
e e Ja estará ele posse das instrucções que seu augusto amo lhe mandou expedir, 
parDempregar toclos os seus esforços a bem ela causa de sua magestacle fidelíssima. 
d ~us guarcle a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 20 ele março ele 1830. = Luiz 

a fhlva ll1ottsinlw de Albuqttm·que. = ru.mo sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima. 
P. f!· - Cumpre-me declarar a v . s .a que os seus esforços se devem limitar 

a n~gocrar a acceitação ela carta de acreclitação que se lhe remette, por isso que 
a srmples acceitacào ela dita c81rta, com a continuação ela consicleracão de v. s. a 

dcomo agente clipl~matico da regencia, é o que se eleve entender pela expressão 
e ?'eco z · . . 1 . 1 P t n zec~mento sem que se possa, nem convenha, exrgrr acto a gum mars c a 
ar e elos gabinetes. 

Oflicio 

{N. 0 3) 

lll.mo sr. -Pelos officios que v. s .a recebeu elo ex.1110 sr. marquez ele Palmella, 
já terá conhecido a dlU'a necessidade em que se viram os membros ela regencia, 
~omea~a l)Ol' sua magestade o imperador elo Brazil, de effeituar a installação ela 
~!gencra, sem have~· proviclo ele uma maneira sat!sfactoria ao ra:gamento elo~ 01~
b ~~dos elo corpo di1)lomatico portuguez, nem mesmo elos subsrdws que se distn-
~~ao aos . emigraclos. Lisonjea-se a regencia q:ue o plenipotencia'l:io de sua ma
~ t tade. o Imperador do Brazil, D. Thomaz Mascarenhas, a quem ficaram sobre 
ds .e obJecto as competentes instmcções, empregará os maiores esforços para não 

. 1. erxar ao menos faltar de todo aos ag<:lntes ele sua magestacle fidelíssima na Eu-
opa os atiX.il' . di . ~ . 

c lOs m spensavers para sua sustentaçao . 
e Em todo o caso pócle-se contar com certeza, que não haverá mn só portuguez 
n mpe~haelo n'esta sagrada causa, e muito especialmente ele entre os empregados 
d ad mrssões cliplomaticas, que tanto se distinguiram na manif~tação ela sua leal-

fia. e e desinteresse, que não continue a prestar-se a todas ás privações e sacri-
cros que . . . . . é cl · só . as cn·ccunstancras rmpenosamente exrgem, e que e esperar seJam 
mente temporarias. 

ob Estas mesmas privações se estenclem aos defensores ela ilha T erceira, não 
mi sta.nte a importallte transcenclencia cl' este ultimo baluarte ela legitimidade ; e é 
e ~ter que todos se suj eitem a um mal que a regencia não tinha meio algum de 
c1VItar, e entre o qual e o abandono total elo sagraclo deposito que o .augusto pae 
a Snhora D. Maria II lhe ~onfiou, não restava alternativa alguma. 

cu u~ magestade o imperaclor do Brazil, cujas ordens se acham exactamente 
in ~prrdas em todas as suas partes, não deixará por certo, logo que lhe conste a 
fa 

8 
allação da regencia, ele lhe proporcionar os recursos necessarios para fazer 

~ece .ás. despezas que exige o serviço da senhora D. Maria II; nem a mesma re
só nala cessará ele o solicitar com a maior effi~acia, conhecendo evidentemente que 
qu e sua mages~ade imperial depende o exito da causa ele sua augusta filha, e 

e rfara ~lill tão jmportante ~m é indispensavel .applicar meios proporcionados. 
Ltf.iz eus g:1arcle a v .. s.a Palacro elo governo em AngTa, ~O ele ma~ço de 1830. = 
L. ela s~zvc6 ll1mtstnlw ele Albt6qum·que. = Ill.mo sr . . Lmz Antomo de Abreu e 

I ma. 

Oflicio 

{N.0 4) 

lll mo Sl' . NN . . c1 b 'd l . di l 
0 n : · - · ao permrttm o a revr ac e com que convem que seJa expe c o 

avro, l)elo qual são conduzidos ao continente os presentes despachos, que pela 
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secretaria de estado se faça saber aos consules e vice-consules de sua magestade 
a installação da re3·encia em nome da rainha, e mais obj ectos contidos nos des
pachos n .os 1 e 2 a v . s .a dirigidos, servir-se-ha v. s .a communicar officialmente 
os mencionados objectos a todos os consules e vice-consules de sua magestade, 
no paiz em cuja côrte v. s .a r eside . 

Deus guarcle a v . s .a P alacio do governo em Angra, 20 de março de 1830. = 
Luiz da Silva Mot~sinho de Albtuzum·que. =In. mo sr. Luiz Antonio de Abréu e 
Lima. 

Officio 

(N.0 3 resorvado) 

In. mo sr. - Conhecendo a regen<?ia do reino quanto poderá convix que haja nas 
principaes côrtes da Europa agentes diplomaticos acreditados para sustentar os 
direito·s e promover o bem da causa da senh01·a D. Maria II, não podia deixar de 
se lembrar de v. s. a como um dos mais aptos para este importante fim, e por isso, 
de ordem ela mesma xegencia, trans:rri:itto a v. s. a : 

1. 0 Uma nova capta credencial para ser apresentada , quando v. s.a o julgue 
opportuno , a sua magestacle el-rei dos Paizes Baixos ; no caso que não lhe pareça 
mais conveniente fazer uso sómente ela carta, que em outro despacho lhe envio 
para o ministro elos negocias estrange:iTos elo mesmo soberano, bem entendido que 
basta entregar uma elas duas ; · 

2. 0 Um pleno poder que -póde supprir as vezes de qualquer elos dois diplomas 
acima indicados, no caso ele v. s.a não fazer uso nem de um nem de outro ; 

3. 0 Uma carta r egia de participação, na fórma do -estylo, da installação ela re
gencia. D evo notar a v . S . a que, faltando n'esta secretaria ele estado toda a espe
cie ele clocumentos, principalmente pelo que diz respeito . a formularias , e igno: 
ranclo-se mesmo os nomes e títulos ela maior parte dos ministros de estado, fo1 
forçoso deixar em branco os sobrescriptos e direcções, não só da carta que per
tence a v. s.a, mas de muitas das outras ; v . s .a pois terá a bondade de supprir 
esta falta, fechando as mesmas caxtas e dirigindo-as aos seus r espectivos desti
nos. E fica, outrosim, auctorisaclo a fazer uso ele um pocleT discricionario sobre a 
epocha e modo ele r emessa; e mesmo a suppru·· alguns d'elles quando assim lhe · 
pareça conveniente. 

Em geral a regencia considera a v. s.a, n'este momento, como a pessoa a 
quem pócle confiar .com mais segurança a dll·ecção e ilnpulso que deve dar-se ás 
transacções cliplomaticas, e não podendo enviar-lhe d'aqui senão instrucções sum
mament e v,agas, .confia na sua experiencia e prudente zêlo para suppril· todas as 
omissões. E por isso que mlúto se desejaria que ao menos n'estes primeil·os tem
pos permanecesse em Londres para auxiliar a D . Thomaz Mascarenhas, emquanto 
ahi não hoiwer um ministro· acr editado. 

V . s .a receberá n'esta occasião as cartas regias de participação clll·igiclas a 
varios soberanos, nas côrtes de aJgtms dos quaes não temos agente acreditaclo. 
A regencia incumbe a v. s. a ela distribtúção de toclas as .sobreditas cartas, ou 'sej a 
enviando-as aos nossos agentes para as entregarem, ou sej a entregando-as eDl 
Londres aos r espectivos representantes. Notará v . s.a que entre estas faltam as 
que são dll·igidas a sua magestacle britannica, r ei de França, ao imperador de 
Austria e ao papa, e para lhe explicar esta fa.lta cumpre-me dizer-lhe confiden
cialmente que a primeira e segLmda vão r emetticlas ao conde de Villa Real, a 
terceira ao marquez de :Maceió, e a ultima ao conde do Ftmchal; porém como _a 
regencia não possa ter a absoluta certeza de que todos estes .diplomaticos accel
tem a commissão de que são incumbidos, mandou-se-lhes dizer que no caso de 
não poclerem desempenhar, remettam as sobreditas cartas r egias a D . Thomaz 
Mascarenhas, em L ondres, a quem v. s . a póde mostrar este mesmo officio, na in
telligencia de que o seu conteúdo fique entre ambos r eservado. 

Será necessario, por consequencia, que se não faça a entr ega de nenhuma das 
outras cartas, sem prilneil·o ter a certeza de o ser em ao menos as de suas mages
tades britannica e chTistianissima, que n' este caso devem considerar-se como na 
cabeceira do rol , e v. s.a, de accorclo com D. Thomaz Mascarenhas, procuran1 -0 
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modo' de as fazer enh'egar, se as pessoas a q:t.lem em primeiro logar se dirigem 
as recambiarem. · . 
b V. s. a não ignora que a regencia não tem actualmente na côrte ele S. Peters-
tu·~o ag·ente algum acreditado, pois não se pôde· quasi considerar como tal o 

a~dido José Mauricio Correia, nem elle está em circumstancias de gosar n'aquella 
~odte. de um ~rau de consieleração su;~.ciente p~ra tr~tar de qu~stões importantes 
l eli~adas; Jtlig·a, portanto, a regenma que sena mmto de deseJar que a entrega 
~osL~plomas dil:igielos ao imperador da Russia fosse feita por v. s.a ao pTincipe 

e. leven, ou ao ministro da Russia ua Haya, se v . s. a lá se achar, e que apro
"Ve~asse esta occasião para sondar as diS})Osições do gabinete ele S. Petersbtugo, 
e . spol-o favoravelmente, })Ois que o apoio, ainda mesmo indirecto, d'aquelle go
yeino, pó~e ser para a causa de sua magestacle fidelíssima de uma transcendente 
~portanma, e o reconhecimento por elle feito da regencia, e mesmo a indicação 

e alguma hesitação a esse respeito, in:fiuirá, porventma, poderosamente nos con
s~llios dos outros gabinetes, e pelo menos po.derá servir para retardar o reconhe~ 
âunento d.o governo intruso. Recommendo, portanto, ao zêlo de v . s.a, de ordem 
a regeucm, esta commissão essencial. 

dic ~ gr~de objecto que te~os. a conseguir na actualidade, ~· o que ~c~b? de in-
aJ' para o que se torna md1spensavel rebater as calumruas dos mmngos da 

causa legitima, e v . s.a não perderá de vista este deveT, declarando mui positi
yameute (para desvanecer os falsos rumores que possam ter-se espalhado de pro
Jectos de pirataria) que bem longe de ter similhantes idéas, a regencia tenciona 
fonformar-se sempre aos princípios da boa ordem e do elireito elas gentes, e nunca 
·· .~nçará mão de recursos, que, sem melhorar o éstaclo da nossa causa, só tende. 
pam a perturbar o commBI·cio das nações marítimas, e a lesar o commercio de 

ortugal. 
L ,Deus guarclc a v .. s, a Palacio do governo ent Angra, 23 de março de 1830. = 

L~~~z da Silva ·J.1!loz~sinho de Albttque7·qzte. =In. mo sr, L1..tiz An~o:q.io de A breu ~ 
Ima. 

Oflicio 

. (Exlraclo do n. 0 2) 

a· Pelos officios que se . receberam da Belgica, tanto do g-eneral Azeredo, comp 
d 

0 cons~~eiro Lima, se assentou que era impossível dar execução á nova tabella 
e e subs1dios no deposito de Ostende pelas rasões apresentadas no referido officio, 
;~por ~onsequencia, jtuguei eu, que os emigrados que se aêÍam em Inglaterra 
bfo d~VIam correr 1)eior sorte que os seus camaradas ela Belgica, pois que a pu
q lcafao da nova tabeUa os tinha reduzido a morrerem de fome, p"orque as pessoas 
b 11lla hes adiantavam os subsídios declararam que, em consequencia ela nova ta
de ' nada mais queriam adiantar, e este motivo, jtmto ao receio bem ft.mdado 
de ~ch mesmo lhes não poder dar os tristes subsídios que-lhes foram arbitrados, me 
c~Cl ~ ==:dizer ao Barbosa, como encarregado de neg·ocios, dirigisse um officio á 
Ctt~rnissao de subsidias, dize:J?-c1o que até .no~as orclens da. 1:egencia não teria exe
doç 0 a no-va tabellá remettlda á comrrussao, e que. se 1na pagando por conta 
libs .at:,azados o que se podesse pagar aos emigrados, e jtugo que esta minha de
e eraçao merecerá a approv.ação da regencia, que eu espero já estará installada, 

q'T mandará a este respeito 'o que for servida. 
dos enh~ continuado a fazer entrega elas .cartas de gabinete, e já recebi resposta 
cart:rnbacradores de .f\ustria .e !rança, dizenclo~me que rem~tteriam as sobreditas 

Cs aos seus respectivos illilllStros dos negocros estrange1ros. . 
not h~gou o paquete de Lisboa, com noticias até 8 de ma.rço, e d'estas as mais 
quea~eis são a morte elo .marquez de Chaves", e a da primeira missão dos jesuítas, 
ig.r . eve lagar na igreja do Loreto, assistindo toda a família real, e achando-se a 
de eJa cerc~da de trO}Jas, cujo numero, segundo dizem, subia a trezeútos homens 

~a-valiaria e infanteria. · 
ulgo ter dado conta de tudo o que tenho a informar a v. ex. a, repetindo-lhe 

nccr~ta!J.eceu em Lisboa a 7 de março. Na Gazeta de 11 do mesmo mez publicou-se um artigo 
ogico, que occupa mais de quatro columnas cl'aquella folha do governo ab. olutista. 
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c1uc não descansarei um instante emquanto não conscguil' remetter os funclos com 
que essa ilha deve ser supprida mensalmente, segundo as positivas ordens ,ele sua 
magestade o impeaLclor, tutor de sua magestade fidelissima. 

Deus guarde a v. ex.:1. Londres, 23 de março de 1830.- ru.mo e ex. mo sr. 
conde de Villa Flor.= D . Thomaz Ll!lascannhas. 

P. S. -Depois cl'cste o:fficio feito recebi lun cheque de 5:000 libras cló encar
l'cgaclo dos negocios do Brazil, que remetterei pelo primeiro navio, se não podér 
demorar este. 

Deba-tes na ca:rn.ara elos lorcls 

(•l questão da i ntcrfcrcucia) 

Na sessão de. 23 de março o marquez de Clanrica.rde fez ·a moção que tinha 
aununciado sobre a violação do direito das gentes, commettida pelo governo bri
taunico debaixo elas ba.terias ela villa da Praia na ilha T erceira. O nobre marquez 
declarou que os navios ele guerra inglezes~ comm:mclados pelo capitão W alpole, 
haviam obstado, á forç a ele canhonaços, ao desembarque elos portuguezes, que saí
r a.m ele Plymouth sem armas e sem petrechos em quatro navios mercantes, colll 
o fim de tomarem terra na Terceira , aonde era reconhecido o governo da rainha 
a smiliora D. Maria II. 

Que esta prohibição á força de armas, de que resultou o derramamento de 
sangue portuguez . e a morte ele lun elos desgraçados, inermes passageiros, fôra 
uma violação ele direito, feita em menoscabo da soberana, em cujo nome se regia 
aquella terra. E esta interferencia para afastar elas costas ela T erceira os navios 
que se achavam já no ancoradouro ela praia, era uma uscU'pação de auctoridade1 

que por nenhum pretexto podia justificar-se. 
O orador expoz toclas as antecedencias do acontecimento, concedendo que era 

verclacleiro, e até justo , o principio ela. não interferencia, que o gove1110 eleclarára 
haver adoptaclo sobre a questão ele Portugal. Mostrou que, ainda suppondo que 
o embaixador elo Brazil houvesse pedido licença para mandar armas ele Inglaten·a 
parn. aquelle imperio, as quaes armas ele facto elle tinha remettido para a ilha 
Terceira, nem assim o governo britannico podia considerar-se auctorisado a pro
ceder contra os innocentes passageiros portugLwzes, que havendo saído desarma

. dos, de mo elo nenhum IJodia reputar-se uma expedição guerreira. cc Eu não sei 
(disse o oraclor) ele lei alg1.una que prohiba a exportação de armas e munições 
cl'aqui para n. Terceira, nem ele ordem especial do governo que declarasse tal pro
hibição. Alem de que, ao mesmo tempo em que o secretario de estado elos nego
cios estnwgeiros se queixava cl'esta exportação, t inha o governo portuguez licença 
ele comprar aqui armas e munições para seu proprio serviço . Com que direito se 
p01·mittia n. uma das partes o que á outra se denegava? E pelo que respeita ao 
Brazil, se é certo que não podíamos impedir que para lá se exportassem armas, 
ele que servia que pa;ra isso se pedisse· Jicença ?D 

O nobre marquez, depois ele haver citado diversas passagens ele escriptores 
de clireito publico, para provar que o procedimento do governo fôra uma violação 
manifesta elo clireito elas gentes e um notorio quebrantamento do pr.inci1Jio da 
acloptada neutralidade, mostrou que, aincla concedenclo-se que por parte elo repre
sentante do Brazil houvera alg·mna falta para com o governo britannico, j amais 
deviam os portuguezes ser por ella r esponsaveis; nem podia desculpar-se por isso 
a violencia que se ll1es fizera, porquanto quaesquer reclamações que o governo 
ing-lez houvesse de fazer, eumpl'Ía que fossem dirigiclas ao governo do Brazil. 

T erminou o orador o seu discm·so propondo que a camara cleclarasse a injus
tiça do procedimento do min.isterio no fu,cto ele que se tratava, allcgando· que este 
proceclimento fôra uma injustiça fl.agra.nte, que fazia percler ao governo inglez a 
sua preponderancia em Portugal, preponderancia que a França havia de alcanç::tl'1 

fazendo Inglaterra nas ultimas t.ransacções que se tinham anmmciado um papel 
meramente secundario. 

O conde de Abercleen disse que o obj ect.o da q1wstão devia considerar-se no 
seu todo; qne o governo britannico acloptára o principio da neutralidade n'este 
neg·ocio . Não se tratava · ele provar se fizera bem ou mal, se seria melho1· ]Yttgna?' 
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~Jelos cliTeitos ela sobe?'WW legitima ele Portugal, elo que negar-se a toda e qualquer 
mte1ferencia n'esta contenda ; porém o que não podia fazer-se sem injustiça era 
ter o governo escolhido· fi car neuh"al para interpretar depois esta neutralidacle se
gundo as suas affeições pessoaes , as suas opiniões ou os seus inter esses. 

O nobre conde r epetiu a historia tantas vezes contada da vinda· dos emigra
dos portuguezes para Inglaterra, ela sua supposta organisação como corpo militar 
e da ordem ele dispersão, que o governo ing·lez lhes transmittíra para não alterar 

·a sua marcha de poteilcia neutral. Porquant.o, disse elle, ainda que D. Miguel, 
p~r. seu porte e caracter , n ão merecesse que se observasse para com elle a neu
n alidade, esta circumstancia não era para ser attendicla no caso de que se trata, 
tillla vez que nós tinhamos promettido :ficar neutraes. 
d O nobre con~le esforçou-se depois po~· demonstrar que o governo se oppozera a.o 

esembarque elos portuguezes na Tercerra, sem lembrar-se de dar favor a D. 1\lli
gttel; mas sómente por considerar que a neutralidade :ficava quebrantada com este 
a~gmento de foTça que se désse a tun dos partidos. Que elle considerava a T eTceira , 
n_ao como uma terra aonde era reconhecida a Tainha legitima de Portugal, mas 
SlJ]l corno uma parte dos dominios portuguezes. Que se não se tivera procedido 
~o~o se procedeu, haveria }ttsto motivo de ~mut gtte?'?'a contra Inglate?'?'a) e podia 
Abuar-se suspeita a sinceridade de sua magestade britannica. Voltou o conde de 
.8: erdeen ao r efutado a.rgmnento da comparação entre o poTte do governo de 
. esp~nha, quando protegeu os partidistas de D. Miguel, e o qo govemo inglez a 
r espe~to ~os subditos da rainha; declarando que assim como o hespanhol não foi 
~c~·.eclitado em sua allegada não interfe1·encia então,· assim D. Miguel não aeredi-

t
ana a neutralidade do ministerio britannico se tivesse um porte cliffer ente do que 
e ;r e. 

. Concluiu afErroando que emquanto ás ultimas tran sacções do governo britan
Ullo a respeito da questão de Portugal, este mesmo governo não representava paf1:li sectmcla.rio; e que uma prova de não haver quebrantaclo a sua estricta neu
di--. dacle era o desagradar a ambos os partidos, porquanto aquelle que algnem 

zJa haver sido favoreciclo pelo ministerio, era o qne estava mui longe ele assim 
pensar, e, portanto, que o proceder do governo nã:o mer ecia censm·a. 

~ conde de Radnor notou que lord Aberdeen tinha dito quaes foxam os pro
cedimentos do governo, mas que não responclêra ús rasões e argLunentos elo mar
qttez ele Clamicarde, nem justi:ficára nenhtun dos actos praticados contra os infeli
zes emigrados portuguezes , que de nenhum modo deviam sery unidos pelas faltas 
qtte o embaixador do Brazil tivesse commettido. -

.. Lord Hollancl disse que não podia deixar pôr esta questão a votos sem expri
~u . 0 seu espanto á vista elo porte dos ministros. Que os lords elo lado opposto 

avlam seguido o costume de responder a certas questões ele política estrangeira 
coru protestos de muito amor á paz e ele observancia de austera neutralidade. 

0 O nobre duque chefe do ministerio entende tã:o bem a tactica da discussão 
corno ~ das batalhas (continuou elle ), e por isso quer mostrar ao publico inglez 
}1~dnos, o. partido ela opposição, pretendemos que o ~·overno _sáia d 'esta neutra
s b e e SeJa arrastatlo a uma crua guerra desnecessa.:l'la para 1mpor a um povo o 
~o e~·~o que elle não quer. Assim pretende o nobre duque chamar a seu favor 
z ~PIUillo de defensor dos direitos dos povos. Na verdacle elle (lord Holland) qui
~'t s_aber aonde o duque de W ellington aprendeu ceder á vontade do povo. Fa
lo ;nsar~se-ía elle com o principio elos direitos populares na Inclia ou em W ater
toa As rtnputações e observações que os ministl'OS mistlU'am em seus argtnnen
no~ ~outra o partirlo da opposição têem bem pouca ou nenhuma graça feitas pelo 
:mo le duqu~ . Com tudo estas considerações não são para aqui; longe ele accusar
de s 0 8

. llllrustros de pusillanime amor da paz, elles são, pelo contrario, accusaclos 
fe . pn~ülanime amor da guerra contra o fraco . Ninguem os accusou ele não inter
at~encla, mas sim de intelferirem demasiado em questões estrangeiras; não ele 
e :te'?-der~m aos direitos elos povos e suas liberdades, mas de haverem ultraj ado 
tintlto "VlOlencia a tun povo nosso íntimo alliaclon. Que o nobre secretario de estado 
\"e .

1
a ras~o em considerar a questão no seu todo, com tanto .que attenclesse ás di-

l sas obJecções feitas sobre clifferentes pontos d' esse todo. Porém, que deixando 
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os outros artigos do comportamento de Inglaterra para com Portu.g·al, elle urio 
incluiria tambem na presente moção o tratamento de D . Maria e a violação dos 
seus direitos á corôa d'aquelle r eino . Era comtudo forçoso considerar as nossas 
r elações, já individuaes, já de nação a nação, e examinar como os constitucionaes 
portuguezes· experimentaram successivamente o effeito dos. cimnes, as descon:fian
ças, as affrontas, injurias, 1.:tltrages e actos de guerra abeTta da parte do governo 
britannico, o qual devia de tudo isto ser accusado . Quem eram os offendidos? 
Eram subditos do mais íntimo alliaclo da Grau-Bretanha, d'aquella princeza que 
r ecebêi·amos n'este r eino, e que fôra com tão grande distincção t1'atada sempre 
por sua ma.gestade bTitannica. 

E stes homens tinham no Porto levantado o estandarte a favor da sua rainha; 
sendo infeliz a tentativa, buscaram mn asylo nas tel'l'as do primeiro alliado 
d'aquella soberana. Podiam elles esJ_Jerar que aqui haviam de ser tratados como 
foram, pa.ra vergonha d'este paiz? A sua chegada souberam logo qual era a opi
nião do actual secretario de estado dos negocios estrangeiros, enunciada no par
lamento, de que os portuguezes amigos da Inglaterra estavam no partido de 
D . Miguel. Que asserção podi~ ser mais dolorosa para aquelles, que havi.ap:~. sa
crificado tudo ao cumprimento dos seus deveres, e para sustentar as relações de 
Portugal com este paiz? Veja-se quem eram esses homens. Uma lista de vinte e 
quatro ou t rinta tinha elle, lord Holland, na sua algibeira : er am pessoas da pri
meira qualidade em nascimento, honra, talentos e pr incípios . Enh·e ella havia no
mes caros a s. s.115, nomes de homens que sempre se distinguiram em procm·ru.· 
manter inviolavel a boa intelligencia entre o seu paiz e este. Não fari'a menção 
de todos estes nomes; porém devia ser-lhe permittido fallár no marquez de Pal
mella, que havia coadjuvado o duque de W ellington entre aquelles que h•abaJha
ram para pôr a Europa em ordem no fim da guerra; que se assentou nos conse
lhos com o mesmo duque de W ellington, e cujo caracter este conhecia t ão bem 
como s, s .as O marquez de Palmella entrou·no congresso geral como representante 
do seu paiz, e ali, por seus brilhantes talentos, por seu caracter conciliador, por 
sua aptidão, poT seu zêlo pelo serviço -da sua patTia, e pela disposição que mostro L1 
a bem da união de Inglaterra com P ortugal, se collocou ao nível dos primeiros 
diplomatas de hoje em dia, e adquiriu direitos á nossa constante gratidão. 

Emquanto ao conde do Funchal, em quem seus não merecidos infortunios não 
diminuíam os agradaveis talentos que possuía e o tornavam inter essante em toda 
a sociedade, d'este fallava o nobre lord com o cabal conhecimento que provinha 
de mtútos armos de amisade ; e podia dizm• d'elle que possuía os mais nobres sen
timentos ele honra e ele patl•iotismo, e desejava sinceramente a tmião de Inglaterra 
com Portugal. 1\IIencignava tambem o conde de Villa Real; d'este julgava que a 
principio não fôra a favor da constituição, mas que a final se decladra por ella, 
pril1.cipalmente por entender que este systema era o mais proprio para conserv~r 
a boa intelligencia entre este paiz e P ortugal. Deviam homens d'este toque ouVIr 
negar o merito aos seus serviços, e dizer-se que os amigos de Inglaterra estavaDl 
no campo dos ini.rrUgos d'elles? Eis o pTemio que tiveTam por sua fidelidacle ao 
seu legitimo sobe1'ano e a este paiz. Elles t inham resistido ao partido que tentára 
mlir Portugal á H espanha para acabar de todo com a nossa influencia, e alcan
çaram este galardão. 

A r espeito do q tle os ministros chamavam fl:aude do embaixador do Brazil, 
cllc, lorcl Ho].Jancl, não tomava agora a sua defeza; mas não devendo o porte 
d'es te diplomata cansar damno a quem era perfeitamente innocente ela dita sup
posta fraude, l?erguntava ap~nas se a~sim ~orno o~ ministros diziam que foraDl 
neutraes, podenam tambem dizer que foram ImparCiaes? Não, porque obi'Çt.NLm a 
favor ele 1.1-ill inimigo contra um amigo. 

Elle não podia entender nem as palavTas nem o porte do nobre conde, colll
parando~os com a~ maxill?as ~o clir~ito elas gentes, e o simples senso commul)J · 

D evcriamos nos ter s1do 1mparC1aes no caso ele que se trata? Supponhamos 
que realmente o fbmos. Elle, lord Holland, era contTario a D . lVI.iguel; e porque~ 
P oT ter sido um usurpador fraudulento? Não; mas sim por se haver levantado J'B1 

ele facto de Portugal, faltando ás sagradas promessas que fizera á Gran-Btetanhl1 
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e contt-a os interesses J' este pa.iz (seja qual for sobl'e isto ~t opinião du nobre 
co~de) . , O f?OYerno britannico tambem assim pensou; não reconheceu D. Miguel, S e~ a rarnha, que se achava n' este paiz, as distincções devidas á sua pessoa. 

e hvessemos igual porte para com_ um e outro, haveria contradicção entre nos
sas. palav:ras e factos. Nem fomos, nem devíamos ser neutraes ; mas fomos cousa 
multo pe10r ·a respeito dos subditos de D. Maria. 
d Fallotl el~pois o nobre lor•el a respeito das armas que po1· ordem dó embaixa
c~r do Br:aztl se clisse que fQram embarcadas em um navio de guer•r•a, e provou 

.m. repetrdos exemplos ele factos acontecidos nos portos ele Inglaterra, que o per
rnt~tu·-se a uma potencia belligerante ·comprar anuas e armar se11s navios n'este 
patrz, nunca fôra reputaclo uma declaracão ele g:uerra ela Grau-Bretanha contr;a a 
ou ra t · ' ~ . ~ po eneta, <<1Yias agora (disse elle) os nossos ministros tremeram que se per-
~t~1~o~mos qt~e d'aqui se exportassem armas para a T er?eira, vi~sse o terrível 

• 
1ollel com todas as suas grandes forças e nos enguhsse. Dando ele barato 

Jue. 0 embaixador do Brazil obrára mal, e qüe o governo br•itauuico tinha direito 
e rec~\sar-lhe a exportação elas armas, como se póde decluzi1• d'ac1ui argumento que 

~c~r·tse qualqtler procedimento com os subditos de outra poteucia u.o aJto mar? 
m a suJ;>pondo que tudo o que o nobre duque e o nobre conde disser•am contra 

oshelóCpatr•rados portuguezes em verdade ; que o -seu porte não fôra qual convinha 
a 0J?lens a quem davamos hospitaliclade; que D. MigLtel, por esta hospi"talidade, 
:e cl dt~punha a guen•ear-nos, e suppondo que haviamos meclo _ d'elle; ainda dado 
uf. 0 rsto; que direito tiuhamos nós de ir ao alto mar e obrigar aquelles homens 

a azer o. que elles não queriam? · 
, « ~ VIsta <Llos epithetos que o nobre conde deu a D . Miguel, parece que lhe não l mutto affeiçoado ; e se lhe mandar um embaixador, deve, para ir em tudo co

· zl,er~nte, escrevex, não a sua mages.tade fidelíssima, mas a sua magestade infide-
Mstma . l l C d b ' . f}{' D . ' c? tte, e covan e. omtu o o servava-se que n este parz trma 01~ensa a 
t'd ll1tgttel 'era objecto mais grave e ele peior qualidade, que um crime commet
d'a!?J contra a propri~ pessoa d~ sua mage~tade britannica, pois que os 6ffensores 
in ~l:elle er:am seglllclos ~ pumdos no mew dos mares. .Supponhamos que alguns 
e .divtd.uos trnham attentado contra a vida de .sua magestacle britannica, e por isso 
r~m réus de ~lta traição: iriam navi0s de guerra }Jl1enclel.os a Calais, no caso de 

~ara lá terem fugiclo? (O clltque de WeZUngton ?'espondett : «Não» .) O. nobre du
z Lle r~sponcle que nâo; porém, que outra cousa fizemos nós com aquelles infeli
es.' amcla S"llppondo-os culpados · ele to elos os crimes que lhes as sacaram? Estes 

por certo N • • • 1 J _/ • t . . nos nao auctorrsavam a n· castiga -os nos mares CLe mna potencra es ran.-
ge:ra . : · Que clir•eito tivemos para o fazer•? Eis-aqui a questão» . O orador prose
g;~lllddi~enclo que os argumentos que haviam sido tr'azidos sobre a particular situa
çd~o a 1lha T ePceira não vinham ao caso. Era verdade que o duque de Wellington 
1ssera e d . d ~· J. . ll 

8 
. < ·m uma as n01tes anteoe entes que se nao poClla suppor que e e pcs-

t 1Uss.e llltÜtos conhecimentos elo clil'eito das gentes; mas lorcl Hollancl não· en
gencha que o nobre duque fosse elesproviclo de taes conhecimentos. Elle fôra 
c:llel!al em chefe . ele um exercíto a.lliaclo, embaixador em Paris, membro c1e trm 
co ngl·e~so B agora J:Írimeiro ministl'O; e n' estes differ entes cargos nada ha de in
na:pa,ttvel ~om os coJ?llecimentos do clil'eito pub~co. Comtuclo. ell~, lorcl .II?llanel, 
blicopr etenclia contradizer o nobre duque ?' 1•esperto da s"?-a setencra ~e~.db,erto pu
llob .' ~odas as palavras da corresponclenCla erameontrarnas á suppos1çao ele que o 
bt•e re. uque posstusse algumas luzes ele direito elas gentes. Tanto elle como o no
Pnbliconcl~. consideraram ao principio a Ter•ceir•a e os Açores t,m todo. O direito 
sim co 1-:ao permittia tal, Não importa, elles tinham assentado em que fosse as
di. · Entao o nobre lorcl, depois ele- ter considerado as ühas elos Açm'es um todo, 
q_t~=~ ~le queria considerar• a, T erceira cliviclicla em cl~tas ou tres partes. E po:·
a). · orque ella se achava em estado ele g·uerra. «E verclacle que elos papms. 
d~ leVentaelos (disse elle ), consta inteiTamente o contrario; e ist@ não foi impugna
ce · endo-se a correspondencia, acha.se que a ilha r•econheceu sempre e obecle
'li.~~- a ~· Maria; mas o nobl'e conde nega o fact?, e cliz' que havi~,. lá guerra ci
Cei . J a. uma vez aconteceu, fallanclo de outra ilha trm tanto . mawr que a T er-

ra (a Ilha ele Candia) , dizer-se que se achava em estado ele guerra civil. Elle, s . 
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lord Holland, a considerava n' est'e estado havia sete annos; ·l)Orém os nobres lords 
oppostos declararam que não devia considerar-se assim. Disse-se que os· habitan
t es eram gregos inqrtietos e muito inquietos; mas que os portos estavam nas mãos 
dos turcos e seus senhores. «E vós quereis, xclamaram elles, que nós façamos 
a guerra aos nossos alliaclos, inte!ferindo sob pretexto de que ha guerra civil, 
quando apenas tem havido a]gmnas dissensões>) . Voltemo-nos agora pa;ra a parte 
ele oeste e voguemos até á T erceira. Achâmos esta ilha ·em poder dos subclitos 
ele D . J\lfaria, todos paci:ficos, menos alguns perversos frades, escondidos p elos 
montes isto é, algumas clissensões parciaes. Mas os ministros illllllecliatamente 
o-ritam 'que a terra arde em guerras civis; e isto basta para obstar ao clesembar-
~ue da gente que para lá ía.. . . 

RÜs nobres lOTds do m1.msteno apresentaram a1guns documentos sobre este 
obj ecto (pros~guiu o orador), mas não todos, e os que appareceram não justi:6.c31m 
o seu proceder. O nobre conde observou que os a.rgum entos do nobre marquez, 
auctor da moção, não eram em tudo exactos; póde ser, mas sem duvida é exacto 
que nos quatro navios mercantes íam só portuguezes, e não allemfles ou cunamar
quezes, como se tinha dito; e ainda quando assim fosse, nem por isso a questão 
ficaria mais a favor do governo. 

<<Diz: o nobre conde que os soldados folgam ele proferir a palavra expedição. 
E porque haviam elles de perder o seu caracter de tropas? Podiam, assim é, 
quando chegaram .a este paiz, ser dispersados ; mas não o foram, e por isso fica
ram sendo sempre soldados. Comtudo, ainda que estes homens desarmados con
servassem o caracter de tropas, que clireito havíamos nós de interferir com os 
subclitos de D. Maria, soberana inde1)enclente? Mas nii.o, independente não, por
que ella dependia ela nossa protecção, que ao principio lhe offerecemos, e que de
pois, sem rasão, lhe negitmos. >J EnHto o nobre lorcl mostrou que o argumento de 
comparação que se fizera a respeito do comportamento ele Hespanha com os par-· 
tidistas ele D. Miguel não tinha analogia alguma com o caso presente; o que pre
tendia provar pelas palavras elo proprio duque de W ellington, proferidas quando 
se ventilou a primeira questão . aEntão o nobre duque (acrescentou elle), Julgan
do-se suffi ciente auctoriclade, e com rasao, para decidir sobre a materia, como mi
litar e conhecedor do pa.iz, disse que as fronte:iJ:as ele Portugal estavam ameaça
elas pelas forças de que se fazia menção. Em que se parece, pois, o caso da 
T er ceira com aquellc? Disse-se que tres mil h~mens haviam sido mandados para 
esta ilha, o que é grande exageração, porque os nav.ios que os condnziram foram 
só quatro>, . 

Mas voltando ao caso de Hcspanha, declarou-se que áque1le governo se não 
clevia permittir o r eceber os desertores portuguezcs para com elles ca;usar pertur
bações em Portugal; porém não só estes foram recebidos, mas armados, e todos 
os esforços se fizeram pa.ra pôr de intellige_ncia as facções existentes nos dois rei
nos, a :fim ele destruir o governo legitimo em Portugal. Os dois casos, pois, não 
tinham similhança alguma; porém, quando a tivessem, nem por isso uma poten
c;ia neutral pocua j ulgar-se com direito de interferir no segtmdo . Pensava lord 
Holland que toda a má vontade, que os ministros haviam manifestado, provinha 
do negocio elas armas, de que acima se tratou; que se estas houvessem sido trans
portadas em mn navio mercante, não se t eria fallado mais n'isso, nem feito cousa 
alguma. Segundo elle entendeu. elos termos dos nobres lords, estes faziam grande 
clistincção entr e navios de guerra e mercantes a similhante respeito. . 

lVfas olhando a questão pelo que pertencia a Portnga!l, perguntava-se se a rai
nha ele P ortugal tivesse armas na T erceira, seria isto motivo para que os seus 
sub ditos para lá não ;podes sem ir? Nã~. _Mas D. Miguel P?dia dizer-nos : ''Vós sa
bieis que na ilha hav1a armas, e permlttlstes que os constit1teionaes embarcassem 
para lá». Eis um rooti:o ele declarapão_ de g_uerra. ?t;pponhamos· que o no~re du
que viajava em um pa1z n~:ltral_: nao Julgana e1le lllJUsto que uma potenma. bel
]io-erante dissesse : <<Olá, nao clecrem passar esse grande homem; eu bem sm que 
elle ha de tomar o commanclo ele um exercito na fronteira, que o meu antago
nista já tem prompto, e espera só por elle para se pôr em campo contra mim; 
portanto que faça alto ahi. Elle só é nm exerci to , c o outro nxcrcito é nada sc1n 
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elle. Tomae sentido, que se o eleixaes passai', declaro-vos guernt>J. Eis-aqui exa
ctamente o caso elos soldados e das armas . As armas estavam na Terceira, e nós, 
q~e Bramos potencia neutral, não deixámos desembarcar os soldados para que 
na0 usassem d'ellas . Que faria D. Migu~l se tivessemos permittido o desembar-
que? Vir-nos-ia commettei"" guéna? . 

O nobre düque disse que os outros paizes não tinham feito o seu d.ever; se 
0 fizessem, já não existiria este obstaculo ela Terceira; e o nobre conde affiTmou 
qu~ desejava ser sentenciado pela opinião publica; mas é provavel que não in
chuss~ n'esta opinião publica a dos governos que falta?·wn ao seu devm·, nem ap
pellarta para similhante tribunal. Esta linguagem parecia-lhe (ao nobre lord) mais 
que extra01·clinaria. Muitas vezes tinha elle sido, .e sem grande rasão, arguiclo ele 
usar ~e expressões violeE.tas, fallanclo dos actos dos ministros d' este pa.iz, que 
~e. nao agradavam; porém, havia grande clifferença entre as palavras de um in-

Vlduo que clesapprova o proceder de um ministro e as de um ministro que ac
?Usa os governos elos outros paizes ele terem faltado aos seus deveres em objecto 
Importante . Os ministros pareciam imparciaes, censmanclo o porte elos governos 
etn certos casos, posto que esta imparcialidade se nào via dos factos . 
d O nobre· lord descreveu o lJotentado a qtiem eram mais f~woraveis os actos 

0 que as palavras dos ministros britannicos, potentado que a um tempo se sup
tfz com rasao que seria reconheciclo pelo governo d'este IJaiz; porém elle, lorcl 
s olland, tinha agora motivos para c1•er que a idéa ele reconh~cimento havia pas
Ddo .. Fallando d'este homem, o nobre lorcl ci tratou de jc1lso~ de cnwl e cova1·de. 
a el~o:s passou a mencionar quanto o porte· elo governo britannico amortecia as 
cffelÇOes que sempre houvera da parte dos portuguel!leS a f~LVOl" de Inglaterra, e 
q_ue outras nações ganhariam em Portug·al o logar que os inglezes_perdiam. Men
ClOnou especialmente o governo de França, ácerca do qual discorreu, concluindo 
q118 es~e não deixaria de aproveitar o ensejo que lhe offe11ecia o despreZJo do go
;;[11~ mglez pelo seu mais intimo aUiaâ.o, para 11possar-se das vantagens que as 

açoes com elle lhe offereciam. 
« Y eja-se (disse o oracilor) qual é o estado actual ela Europa; França está a 

ponto ele fazer no Mecliterraneo uma colheita ele gloria e honra, que até agora 
era l'eservacla ao pavilhão britannico. Veja-se Inglaterra caínclo de toda a parte 
Pai•a uma potencia ele segunda ordem. Compare-se a sua situação actual com a 
a em que estava quauclo o <luque de Wellington entrou para chefe elo ministerio : 
0 r•esu!ltado ha de ser doloroso ! 

«As unica~ duas actuaes potencias europêas são o colo·s-Bo militar da Russia 
~8~ pociler da publica opinião no oeste ela Emopa. Ambas estas eram por nós em 

"'~i receio que ambas sejam agora· nossas inimigas .» Elle votava pela presente 
moçao, porque entendia que assim ·se retm,claria o complemento cl'este fatal suc
lesso. Seria ntil ao governo e ao pai.z mostrar alguma sympathia a favor d'aquel-
es. que já so:ft'reram tanto, em ordem a assegmar-lhes que não tornariam a re
pet~'-se transacções ele igual natureza. Unam os ministros a sua sympathia á ela 
naçao, e esta clobrará de força, apoiacla pelo parlamento. Se desgraçadamente era 
c~r·t.o que o nobre éluque tinha seguido um systema mesquinho, clentr•o em pouco 
P, dta e:melll.dar os enos passados. Tal esperava elle, lorcil Hollancl, <!J.Ue fosse o 
pr~ceder do govemo no presente caso. O nobre duque parecia que de dois me-

tzes a esta parte havia visto nova luZJ,· viesse ella ele onde viesse, que lhe mos-
rav - · r c a, nao o caminho de preparar-se para a guerra, mas o de sustentar os inte-

aesses ela rainha D. 1\bria com maás energia, sincer•idade e decisão elo que até 
~~ora. Elle concebia qne a moção continha inquestionavers factos e fortes allega
,l~es ele principias, e por isso . fô1ra proposta par•a vindicar o caracter elo pa.iz, e 
( tctada p · f · h · E · · rl r d or sentimentos que az1am onra ao se~l auctor. 'ra vantaJOSa cons1 e-
a O corno objecto puqlico, e a occasião pai,ecia apropriada para se acloptar." 

orador sentou-se entre vi v as e applausos. 
tadoO duque de W ellington ~li~se que. já por cliffere~:ttes vezes se. havia _alJresen

a questão, e que os mmrstros tinham respondrào a ella satrsfactonamente; ' 
que de novo se offereoia á camara, e · os l01'ds que a apoiavam faziam ao governo 
accusacõ · · Q · · l' 1 

G, es 111JUstas. ue os procecltm<:mtos c este eram co 1erentes com a neutra-
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lidade que auopt<:\.ra nas cousas de Portugal, e s. s. as haviam siclo de opinião que 
tal era o principio que devia observar-se. O nobre duque procurou então demons
trar que, adoptaelo ama vez o systema ela neutralidade, o :mllústerio inglez devia 
proéeeler como procedeu. Insistiu em que os r efugiados portuguezes em Plymouth 
formavam um corpo militar. Repetiu as rasões em qu e os ministros í.nglezes se 
funclaram para oppor-se ao desembarque elos ditos refugiados na ilha Terceira 
como expedição armada. Sua graça não recorreu a .ra.sões ou motivos novos para 
justificar este procedimento, nem tratou de rectificar quaesquer inexactidões dos 
factos que citava. Entrincheirou-se no seu decn.ntado princípio de neutralidade, e 
repetiu muitas vezes que, sendo o governo inglez neutral, não tinha outro cami
nho que seguil·. Tornou ao tão sediço argumento de analogia entre o procedimento 
de Hespanha em 1~26 e 1827, e o de Inglaterra em 1828, a r espeito dos emi
grados portuguezes, e, não r·esponclendo a um só dos argumentos elo marquez ele 
·Clanricarde e de l01·cl Hollancl, disse que se os pOTtuguezes tinham ido desarmados, 
não era meno~ certo que já se achavam na T erceil·a as armas que deviam ser-lhes 
clistribuidas. D'aqui se seguia, segundo os princípios elo nobre duque, a justifica
ção do procedimento elo goven10 inglez. R epetiu que ao marquez de Palmella se 
fizera a intimação de que se não permittiria p desembarque elos emigraclos, e que 
não havendo este qYerido sujeitar-se a t rul intimação, está claro que sua era a culpa 
elos males que se seguiram. O nobre duque acrescentou aos motivos que ficam re
feridos, que era do interesse ele Inglaterra, depois que se effeituára a sepa.ração 
ela corôa elo Brazil da de Portugal, obstar a que o imperador D . Pedro fosse se
nhor elos Açores; e terminou affirmanclo que Inglaterra fizera bem ele reconhecer 
o bloqueio da T erceira, e que sua graça votava contra a moção . 

Lord Godcrich mostrou que o objecto da questão não era trazido fóra de pro
posito, como o duque de W ellington parecia querer inculcar; que tudo quanto 
este dissera ácerca dos emigrados portuguezes em Plym~mth não era resposta aos 
argumentos que se tinham feito sobro o injusto comportamento que depois tivera 
o governo com esses emigrados, porque, tendo cilireito para os não consentir eill 
Inglaterra como c.;orpo mili!tar, nenhUllil. lhe assistia para os mandar matar depois 
ele haverem saído . 

. «Supponhamos (disse o nobre lorcl) que havendo guerra em França, algtms ho
mens ele qualquer elos partidos tinham fugido para Hollanda. O r ei cl' este paiz 
dizia-lhes : ide-vos, que a minha neutralidade me veda r eceber-vos . Partiam os pro
fugos para a Prussia, e o governo prussiano negava-lhes asylo e os obrigava 
a voltar á Piollanda, não . lhes cleL~anclo meio de salvação senão por mar. Se
ria justo, qu3inclo já se achassem no·s mares ela Hollanda, expulsai-os e perse
guil-os por to elo o mundo? Que direito publico é este ? O nobre cluque disse ha
ver declarado ao marquez ele Palmella que os emigrados podiam sa:ÍT para a Ter
ceira, não inclo em corpo, e depois candidamente affirmou que esta expressão fôra 
infeliz e que sentia haver usado cl'ella . .. (O duque ele WeZZ.ington: <<Eu disse qu!'l 
t eria sido igualmente justo não haver usado cl' eli~ >>.) Bem, para o meu argu
mento é isso quanto basta)) . E expoz que lhe parecia, por tudo quanto se b~tvia 
passado, que os procedimentos foram inconsiclerados, demasiado rapiclos e irre· 
gularet~ . ~z ver que nenhuma similhança havia entre os casos de Hespanha 
quando recebeu os de~ertores, q.tte pass~r~m a.o partido de D. M~guel, e Inglaterra, 
dando asylo aos subcl1tos da ramha leglt1ma. O nobre duque cl1z que estes foram 
avisados de que se lhes não permittiria il· para a T erceira; mas que lei viola
vam elles indo para lá? Mostrou que nenhuma, e que nenhuma auctorisava o . 
governo britannico a obstar ao desembarqu_e. Depois mencionou a especie que o 
clnq1-1e tocára no fim da st:a falia a respelt~ ela supp?sta occupação dos Açores 
pelo imperador D : ~edr?, chze:1do que ;pa~·e?1a haver s:do e~te .o motivo dos pro
ceclimentos· elo mtmsteno e nao os prmmpws da estncta JUstiça· mas que este 
mesmo motivo não climinu.ia a força da questão, nem mudava a' sua face· lJelo 
que elle insistia em que ? governo .. devia n.ão afastar-se dos dictames da re~ticlão 
e dh v erclacle, a fim ele hvrar o pa1z elas difficuldades em que se via embaraçado. 

O lorcl chanceller quiz justificar a opinião que dera sobre a legitimidade elo 
proceclimento elo ministerio em se oppm· ao· desembarque elos p0rtuguezes na T er-
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~;1~ra. O se.u pri~cipal a~·game;:to consistiu em que o .marg;u.ez de Barbacena 
a pr~vemdo desta dehberaçao; que ella era necessano effelto do systema de 

~~tltra'1Hiliade que o governo, ou bem ®u mal, havtia adoptado; mas que tencl0 elle 
e:to saber aos emigrad0s que se lhes não permittiria o desembarque, tinha-se 
e~onerado da responsabilidade . 

. Lordl Holland mostrou a inconcludencia d'este argumento com o exemplo se
gumte: Mr. Alexandre escreveu mn libello cont-ra o duque ele 'Vellington; sup
f011~amos qHe o nobre duque lhe tinha feito saber que, se escrevesse outro, lhe 
.pa~la ele dar pa:ncaelas, e que, apesar elo ameaço, mr. Alexandre r epetia a offensa. 

eigunto: estaria por isto auctorisaclo o nobre duque a fazer justiça por suas mãos? 
. Lord Carnarvon fallou a favor da moção, mostrando que os ministros tinham 

VlOlaclo @S princípios de <ilireito publico e causu:elo perda ele inter esses á Ingl31terra, 
e ~.que mui queixosos da falta do cumprimento das promessas ele que se tratava, 
nt.auho cur~vam que D. Miguel havia antes dado o exemplo de violar ·todas quantas 

1 a fe1to . 
. O ~uqu.e ele W ellingtm1, para esclarece~· a quesULo, anmmciou que cl·uas vezes 

se lav1a feito saber ~ quem competia, que nã0 seria permitticlo aos portuguezes 
~ esembarcar na 'l'erceira, e que isto se fiz.era pm·a que pocless<;l tomar-se outra 
resolução. , 

~~sta ~ questã~ á :otação, decidiu-se a favm· do ministerio . 
. res éhas depo1s f01 apresentaclo na: mesma camara, por um cl®s signatarios, o 

segumte 

Prol:;esl:;o 

A violenta detenção ou interrupção elos subclitos de uma potencia bell.~gerante 
~o alto m::w, ou dentro dos limites ela jurisclicção de uma das ditas potencia:s bel-
gerantes, por outra neutrrul, c0nstitue (i) quebrantamento clirecto ela neutralidade, 

e é notaria violação do direito das gentes. Tal acto de aggressão, sendo elill todo 
0 tempo injust0 e illegal, porque cl' elle resulta clalllllo a uma potencia com quem 0 
l?l!JVerno que interfere não está em guerra, t0rna-se no caso presente ainda mais 

~ •1080 e barbaro; e tanto mais, quanto foi praticado contra os subclitos .inermes 
e Indefensos ele uma soberana amiga: e alliada, cuja elevação e direitos ao throno 
.Portugl!l.ez fo11am vivamente recommendados e abertamente . reconheciclos por sua 
lllae;estade, e cuja residencia em Inglaterra, mostrand0 a sua confiança na mni
sade ~ l_'lrotecção do r ei, clava élÍ'!.'eito a ella e a seus subclitos de esperarem favor 
e a]!lol0, ainCJia quanclo considerações politicas impedissem 0-[(ovcrno de sua ma
~:l~tade de prestar-lhe este apoio com armas na mão. = Vassctl Hullancl=8om er
~ = Ca1·lvsle = G?·anville = Williarn F1·ede?·ick) Dtdw of Glouceste1· = Raclno1· = 
o~vpe?· = Melbott?·n = Sectjo1·d = King = Calth01p = Ca·rncurvon. 

Officio 

(N.0 t 44 reRerva!lo) 

_Ill.mo e ex.mo sl' . .::_Pelo acldiclo a esta legação, Antonio Joaquim do Cabo Fi
E~h, .que chegou ... aqui no dia 21 d'este mez, recebi. o officio r.eservacl'o n. 0 26~. 
f: pero a resolnçao ele sua magestacle, que elle mencrona, que JUlgo vem na mms 
cl;orav.el occasião, porque o estado aCtual da França q,ugmenta o desejo .elos 1 erent~s governos ele verem terminar esta questão. 
d O rn:nistro ele sua magestacle catholica, com o seu zêlo e actividacle pela caus-a 
t'e el-re1 nosso se:rilior, na ultima conferencia que teve com lord Aberc1een, repe
t llt-lhe q1.te, tenclo-ihe este ministro dito por differentes vezes, que a 1mião de Por-
ll~·al e Hespanha mmca daria ciume ao governo inglez, emquanto fossem cl_e a?

c?rdo nos pontos principaes, elle podia tambem dizer-lhe que mmca exmtana 
Ctume :no g0vern0 hespanhol a união entre Inglaterra e Portugal, indo de acc01·do 
~o ponto IJoli:tico e IJor isso que no obiecto de commercio nunca poderia haver 
l'ly 1icl ' .J .· a ' acle, por não serem a natm·eza das producções de Hespanha as que pocle-
lJam . N • • t 
gC'lver competir ou oppor-se ás ele Inglaterra; . que nao adcon1te~l~ ~.dss1clm a 

1
ou ros 

nos, e que elle temia que, servindo-se das phrases e egtt1m1 a e e mma-

,. 
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nidade, no fundo houvesse vistas de interesse commercial, com que talvez os 
partidistas da senhora D . Maria lhe acenassem, e que com este verdadeü·o fim 
algum governo pretendesse, com rasões especificas, a demora rla resolução. A 
questão da legitimidade já este governo a poz de parte, dizendo que não é da 
sua competencia, e que a questão de facto é a de que se trata e que está jul~ · 
gada pelo tribunal competente, ao que respondeu lord Aberdeen, que até aqm 
tinham marchado de accordo com os outros governos, mas que nem por tisso 
deixariam de se apartar se a occasião se apresentasse . Isto, disse-lhe Zea, 
são idéas que me occorreram e que nós devemos dei...xar debaixo do sêllo da con· 
fidencia. 

A maneira victoriosa com que o governo combateu hontem os ataques sobre 
a questão dos tiros da Terceira faz esperar que elle poderá obrar livremente so
bre os nossos assumptos. Todas as vezes que se tem tratado d'esta questão, o go
verno obtem uma grande maioria, apesar da vehemencia da opposição. 

Não tendo chegado a embarcação que levou as ultimas communicações ao Rio 
de Janeiro, nada mais se. tem adiantado a questão da· ultima resolução d'este 
governo. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 24 de março ele 1830.-III.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = Vúconde ele Asseect. 

Officio 

(~.0 145 rescrvndu) 

Ill .1110 e ex. mo sr. - Hoje chegou aqui o secretario cl' esta legaç~o, Saraiva, e 
por elle recebi os officios reservados n .?5 261, 262 e 263; fico esperando a ma
neira por que sua magestade se .aetermina declarar a sua resolução negativa á 
proposta ele amnistia, sobre o que direi em resmno o que hontem repetiu lord 
Aberdee;n ao ministro ele sua magestacle catholica, e que elle communica ao conde 
de .Montealegre, a cuja communicaç~o me refi1•o, não tendo eu conhecimento al
gum mais elo que aquelle que o mesmo Zea me cleu, e por isso a sua exposiçã@ 
eleve ser mais exacta. · 

Disse-lhe lord Aberdeen que era absolutamente precisa a medida da amnistia, 
como se tinha proposto, para que el-rei podesse ser reconhecido; que no estado 
actual das cousas, na posição em que se acha este governo, elle dizia quy era; 
impossivel, e que não pócle haver mesmo esperança de el-rei ser reconhecido sem 
isso, e que o não reconhecimento pócle ter complicações muito prejudiciaes á causa 
ele D . Miguel (ele el-rei). 

. Refiro-me, para mais explicações, á com1mmicação ele D. Francisco de Zea, 
como acima digo . . O ministro de sua magestade catholica não perdeu occasião de 
defender a causa ele sua magestacle, fazendo , valer a desconfiança que se ele via 
ter ela conclucta do governo francez, como hontem repeti. 

Lorcl Aberdeen tinha mandado. demorar o paquete, porque julgou que D. Fran-
cisco assim lh'o pediria. · 

Deus guarcle a v. ex.a Lonclres, 25 ele março de 1830.- In.mo e ex:.mo sr. vis
conclé de Santarem. =Visconde de Asseca. 

Ofíicio 

(N .0 3) 

TIL"10 e ex. mo sr.-Não me é possivel remetter pelo navio .que leva esta carta 
a importancia da mezada do mez de março, poís que não foi possível clem0rar o 
dito navio, que, segundo eu julgo, _por especulaçâo mercantil quiz ~artir cl'esta 
cidade antes que eu houvesse receb1do a mezada, a fim de talvez a:h1 chegar em 
circumstancias criticas e pocler obter letras; porém, lisonjeio-me que serão frus· 
tradas as suas esperanças, porque j·á no meu officio n . 0 2 annunciava ter em mi· 
nha mão a mezada, e agora o torn0 a repetir; mandando este officio a Plymouth 
a ver se ahi ainda encontra o mencionado navio, erri que vae um famigerado Ge
rarclo, com quem ahi se eleve ter cuidado. Henrique José ela Silva está encarre-
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gado de fa~er a remessa do dinheiro, porque julgo que se lhe deve dar em tudo 
a preferenc1a, não havendo prej uizo para a real fa.zenaa. 
d Belo meu offi.cio n.'~ 2 comnnmiquei a v . ex. a a deliberação .que hav~a tomado 

e susp~nder a execuçao da tabella, depois que me constou a que se havta tomado 
na BelgiCa, e posso assegm·ar a v. ex . a com a minha costumada franqueza, que 
~e tenho arrependido ~le a . ter pu~licado, porque ~ão ~·é possive~, por mais que 

$a, desc~·ever a pess tm[l) rmpressao que tal publiCaçao produzm e que eu re
CeJa~aJ~ pots que os desgraçados emigrados, pela ta'Qella, cuja plena execução era 
guast. rmpossivel, como não ignora o ex.mo ma.rquez de Palmella, não só não re
cebenam soccorros, mas nem achariam quem lh'os quizesse adiantar como até 
agora acharam, e, por consequencia, estarão r eduzidos a ·morrer de fome; e em 
cons~q~encia de. todas estas rasões resolvi-me a tomar sobre mim, como já an
nu.nctet, demorar . a execução ela tabella até que a regencia me faça conhecer as 
suas determinações a tal respeito. . . · 

!tec~bendo a carta de lord Abercleen, que r emetto }Jor copia, pedi-lhe uma 
a~cltencta, e, sendo-me logo concedida, procm·ei desfaz er, do modo que me foi pos
~~~el, as duvidas que s . ex:.~· tinha em en.tre~·ar a carta de gabinete a sua mages-

e, e pm·ece-me que assrm o consegm, dizendo-me a final., que logo que lhe 
constasse a installa.ção da, regencia me daria mna resposta positiva. Durante a . 
conversação, que foi longa, pareceu-me que o governo inglez está mui bem dis
p~sto a tratar com a regencia, e lord A berdeen chegou a dizer-me que a nom~a
ça? da regencia era o unico passo acertado que o imperador tinha dado a r es
peito dos negocios de Portugal, e que elle, lord .AbeTdeen, muito estimava, pois 
que l~e parecia que muito devia concorrer para a prompta terminação elos ditos 
~:g~c1o s . Lo1~~ Aberdeen espera e deseja que o prim~iro navio 9-ue cl 'a.hi .vier 

ga .nomeaçao para alguem tratar em nome da regenCia1 e eu mmto o cleseJ o 1 e 
que esta veú.ha ao Abreu Lima. . 

D·e~1~· ~~l~~·d~ · .~ · ~ .' ~~ :~ 'i~~d~·e·s·, - ~~-· 26 · ~~ · ~~~·ç· ~·a~ "ú3o".~iú."n:o· ~ · ~~ .;n~ 
sr. J 

conCLe de Villa F lor.=D. Thomaz de JJ!Iasca?'enlws. 

Copia a que se refere o oflicio sup~·a 

f . Forei~n office, MaFch, 19, 1830.-Sir: -I regret to be uncler the necessity 
0

• mfGJrmmg you that, consistently with my duty, it is not posrúble for me at 
~I esent to lay before the King the letter adchessecl to Bis l\1ajesty by the E mpe
Ihor of Brazil, and which together with the copy you have .l'écently placed in my 
ands. . 

·t This letter appears to be dated so far back as the 15th of J1me, and although 
g·relates to a subject of high political importance, I have received no notice from 

18 ~Iajesty's chargé d'affaires at Rio ele Janeiro, or from the brazilian minister 
at t.his country, that such a comm1mication was intentecl. N either has any inti
mrlOn been given of JOUT mission to this COUI).try i anel 1mcler these CÍ.l'CliDStances 1 
~~~'fi~ver may be , my feelings of l?ersona~ respect,. I th~nk, sir, yo.u. will aclmit 

1 1t '~ou[d be contrary to ali d1plomattc usage if, w1thout r ecetvmg further 
:~~ ~nat10n, I wcr~ t? submit to 'His lVIajesty the conte~ts of such a lette~· · O~n
has 1111?" also. that lt 1s presentecl by a gentleman

1 
who rn ~nswe~· to my m~mry 

aheady mformed me tha.t he was not acreclJtecl to Hts MaJ esty for tbts OI" 
any other purpose. 
A.be; have the honour to be, sir, your most obeclient humblc servant=(Signed) 

deen. --To mr. Thomaz ele Mascarenhas. 

Decreto 

da t:tenclen~o a que p~la. insta1lação da regencia cessaram as fu~:tcções ela junta 
r . ilizenda cl es ta provmCJa dos Açores ordena a mesma regenera, em nome ela 
a~1 a, que a fazenda 1mblica emquant~ se lhe não der a organisação definitiva, seJa aclrri · · l .r ' 1 ·a· J 1 .. t cret .· .1mstrac a por uma commissão, a qua se1·á.pres1 · JCLa pe o mm1s ro e se-

U.llo ele estado, e alem cl 'este constará dos segumtes membros : o tenente co-
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ronel do regimento de cavallaria n. 0 3, Manuel de F:lousa Raivoso, o qual servirá 
ele vice-presidente o clr. Luiz Ribeiro de Sousa Sara;iva e Antonio Joaquim Torres 
Mangas, servindo' d0 secretario ela mesma commissão o actual escrivão da fa
zenda Joaquim Antonio ele Oliveu:a, o qual terá voto, quando concorrerem me
nos ele tres membros, ficando ás ordens da mesma commissão os actuaes empre
gados ela jllllta da fazenda. 

O ministro e secretario ele estado o tenha a:ssiJn entendido e faça executar. Pa
lacio do governo em Angra, 26 de março ele 1830.=Manzuez de Palrnella= 
Conde de Villc~ Fl01·= José Antonio Gue7·7·eiTo=L~tiz da Silva Mousinlw de Al
buque?·que. 

Decreto 
I 

Sendo indispensavel estabelecer o formularia com que clm~ante a regencia, 
que em nome de sua magestacle fidelíssima a senhora D. l\faria II, rainha rei
nante ele Portugal, Algarves e seus domihios, devem ser expedidos os diplomas 
do governo e elas auctoridacles, que mandam em nome da mesma augusta senhora: 
ha por bem a regehcia, em nome ela rainha, ordenar o seguinte : 

A promulgação elas leis, as cartas patentes, e quaesquer outros diplomas e 
. títulos, que se costumam expedir em nome expresso ele el·rei, serão concebíclo_s 
pelo seguinte modo erA regencia dos reü10s de Portugal, Algarves, e seus doml
nios, em nome da raillha>>. 

A formula dos alvarás será «A regencia, ' em nome da rainha> faz saber». 
As cartas regias dirão no competente logar a A regencia, 6m nome da rarnha». 
Os decretos serão concebidos na maneira 01·dillaria, acrescentandogse á expres-

são preceptiva as palavras ((em nome da rainha». 
As portarias terão a formula «A regencia, em nome da rainha» . 
As supplicas, officios e mais papeis, que forem dirigidos á regencia, ou im

mediatamente, ou pelos tribunaes, empregarão o tratamento de magestade, e prin
cipiarão «Senhora». 

A clirecção externa será «Á regencia, em nome da rainha». Todos os officios 
serão expedidos no real serviço . 

O ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido e o faça executar. 
Palacio do governo em Angra, aos 27 de março de 1830. = Marquez de Pal
rnella = Conde de Villct Flo1· =José Antonio Guer1·ei?·o = L~tiz da Silva Mousinho 
de Albuq_ue7Y[Lte. 

Decreto 

Tendo cessado com a installação da regencia as ftmcções que no conselho de 
justiça exercia o capitão general da provincili; e sendo inclispensave! dar"se a este 
trihtmal a organisação que exigem as actuaes circumstancias: ordena a regencia, 
em nome da rainha, que o conselho ele justiça seja composto do brigadeiro Sebas
tião Drago V alente ele Brito Cabreira, o qual servirá de presidente; dos yogaes 
militares o brigadeiro conde ele Alva, o coronel Antonio Pedro ele Brito, e o co
ronel José Rodrigo de Almeida, e dos vogaes letrados o dr. Luiz H.ibeh·o de Sousa 
Saraiva, que servirá de relator, o bacharel actual corregedor de Angra, Manuel 
José de Meirelles Guerra, e bacharel Pedro ela Fonseca Sen·ão V elloso. Este con-

. selho conhecerá tanto dos casos ct-üo conheciJnento pertencia ao supremo conselho 
militar, ou conselho de justiça, como d'aquelles que, pelo aviso ele 16 de abril 
ele 1806 e § 10.0 elo alvará de 15 de novembro ele 1810; deviam ser decididos 
pelo capitão general com o corregedor da comárca. 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entehdido e faça executar. Pa
lacio elo governo em Angra, 27 . de março de 1830. = Mm·q_uez de Palmella= 
Conde de Villa Flo?·= José Antonio Guet·1·eú·o = Lttiz da Silva Mousinho de Al
b1~qum·que. 

Decreto 

Não sendo praticavel por agora a instauração ele uma relaçao para a provín
cia elos Açores, c exigindo o bem dos lcaes habitantes cl'esta ilha Terc:eira que 
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8~ a~opte~ as medidas propria,s p~ra facilitar o seguimento e conclusrio dos feitos 
~lVets e ·cnmes, ele cuja interrupção se seguem os mais graves inconvenientes·: or
e ena a regencia, em nome da rainha, o seguinte : 
h 1. 0 E mquamto não for devidamente installacla a r elação das ilhas dos Açores, 
.aven\, na ciclacle ele .Angra turra junta ele justiça, que' sen í c0mposta ele um pre

stclen~e e seis vogaes extraorclinarios · o presidente os convocaní, ele entre os ba
chareiS residentes na ilha T erceira p~·eferinclo os mais graduados, e depois cl'es-
tes os · 1m ' 1 d I qtle esttver em actua ente empregados em ogares e etras. 

2. 0 A junta ele justiça usará n 'esta ilha T erceira el e toda a jmisclicção crimi
n~l, 9-ue pelo alvará de 15 de novembro de 1810 foi concedida á junta d?< justiça 
crnnmal das ilhas elos Açores , em tudo quanto não for contrario ~í, dispo"sição elo 
presente cle.creto . · 
. . 3. 0 A mesma junta ele justiça usará n' esta ilha T erceira ele toda a jmisclicção 

Ctvil, que pelas orclenações e leis do r eino é concedida ás r elações, para conhe
cer e de~idir em segunda e ultima instancia todas as appellações e aggravos, qu.e 
a ~ll.a Vterem, dos juizes de primeira instancia, guardando, em quanto for possl
ve ' o regimento ela r elação e casa do Porto. 

4. 0 Nos aggravos e appellações não terão voto os juizeil de quem se aggra
~.ou 0u appellou, ainda que s.ej am membros da junta ; e nos livramentos orclina
~tos , que forem remettidos á junta, os juizes de primeira instancia, que prepara
}~~ os processos, sómente serão admittidos a votar na sentença, quando em outra 

lrna se não podér preencher o numero de juizes que a lei requer. 
l 5. ~ O presidente da j tmta de justiça serviní de chanceller e fará a distribuição 
c 0 8 fettos . Nos processos crimes será r elator aquelle a quem por distribuição coub~r. 
t .. b6: 0 ~·Escreverão nos Brocessos os escrivães de Angra, conforme a ordem de chs-
n tuçao. · 

nã 7 ·0 O presidente servirá de contador, fazendo lançar a conta pelo escrivão que 
0 for do processo, e vencerá os competentes emolumentos. 

d 8.o A junta de justiça se retmirá todas as segtmclas , quarta:s e sextas feiras 
e cada .semana, ou no dia seguinte, sendo alguns cl' estes feriados. 

á 9.o 1\. sentença de morte natmal ou civil não será executada sem ser levada 
c Pl'esença da r egencia pela secretaria de esta:do. 
Pal o. ministro e secretario de estado o tenha assim entenclido e faça executar. 
O ac10 do governo em Angra, 27 ele março de 1830. = Ma1·quez de Pal?rwlla = 
bonde de Villa Flo?· = J osé Antonio Gue?TeÍ?'O = L1.dz da Silv_g, M01.~sinho de Al-
1~q1~e?·que. - , 

Decre-to 
I 

ilh, E~tand? creacla ~ma ju;nta de j~1sti.ça para con~ecer em ultima ~stancia, n' e~ta 
n a 1 erceu·a, elos fe1tos cnmes e c1vets : a regenma, em Jil.Ome ela ra1nha, é servida 

omear, para presidente da mesma junta , o dr. João José ela Cunha F erraz, elo 
~o~selho de sua magestade, e para membros, o dr. Luiz Ribeiro de Sousa Sa-
11~1~a, o bacharel Fr,ancisco Magalhães Coutinho, que serve de auditor da guar
p1ça~ cl' esta ilha, o bacharel P edro da Fonseca Serrão Velloso, e o bacharel José 
q~~etra L eite Pi~ta Negrão, os quaes servirão na sobredita jt~ta de justiça, em-

nto -~ ~·egeneta o houver por bem e não mandar o con,trariO . 

Pa 
·t? .illlntstro e secretario ele estado o tenha assim entendido, e faça expedir as 

c I tctr)a ~ . l N • • d' . b . inl çoes necessan as, pe as quaes entrarao no ex ermctO esta mctun enma, 
• 11~ ependel).temente de outra a:lguma solemniclade ou titulo, e sem embargo ele 
. o ;starl: ainda preenchido o numero de seis. 

'lnella ~c1o tio gove_rno em Angra; 2 7 de. março ~e J 830 .. = il.[a?:q~wz de I!ctl
d A ~Concle de Vtlla Flo?·=Jose Antonw Gt~e?'?'etro =Lwz da S t lva Mousmho 
e lbt~qtte?·que . 

O ffi.cio 

do ~~·~10 
e ex.mo sr.-Tendo dirigido a v. ex. a o meu :ultimo offici~ em dat~ .de 19 

v- 1lente, e tendo o paquete ficado demorado at é hoJ e, tenho mms a partlc1par a 
· e~ . a que, tendo entrado ele Goa no dia 24 elo corrente a galera ingleza S i?· F?·an-
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eis Bur·lon, saída no 1. 0 de janeiro do corrente anno, consta-me pelos passageiros 
que ·conduziu, que tendo declarado aquelles estados o desejo de adherir á causa 

· do governo ustupador, o -vice-rei fizera accla.mar o senhor D. ~igu~l no 1.0 ~e 
· dezembro do a1;1no passado . Q.ue a nova corveta D. J oão I deVIa smr para L IS

boa no dia 11 de j aneiro, levando a seu bonlo o ex-capitão general de lVIoçam
biqne Sebastião Xavier Botelho e sua família, e tambem todo o dinheiro das so
bras existentes n'aquelles estados. E sta corveta deve para o mesmo fim fazer 
escala por 1\IIoçambique, Bengnella e Angola. A charrua Pr·inceza Real devia igual- . 
mente sa-ir para Portugal até o fi m de fevereiro com a mesma digressão . 

Tendo hoj e pago ao ex. mo sr. conde de Sabugal o resto das suas mezadas até 
ao fim d'este mez, j ulguei mais conveniente que s . ex:. a ;sacasse uma letra de 
;E 480 á minha orcle:in ao cambio ele 24i e por isso fica sem effeito o r ecibo elas 
duas mezaclas que r emetti com o meu ofucio ele 19 elo passado . 

Igualmente previno a v . ex.3 que sacarei muito breve por conta elos meus 
vencimentos elo anno passado . 

Seria muito conveniente que o banqueiro d' essa embaixada. abrisse aqtú um 
credito para sacar mensalmei).te pelos nossos vencimentos, ou como v. ex . a_jul~ 
gar mais conveniente . 

Deus guarcle a v . ex.a Consulado geral de Portugal no Rio de J aneiro, 27 de 
m~.rço ele 1830.-Ill.mo e ex. mo sr. marquez de Palmella. =João Baptista Mo
r·ewa. 

Oflicio 

ru.mo e ex.1110 sr.-Accuso a recepção elos officios de v . ex. a ele 9 e 20 de ja
neu·o. Sua magestade o imperador, em consequencia elas reclamações elos gover
nos da Europa, que e)icigiam declarasse quaes eram os meios que tinha á sua 
disposição para collocar no throno de Portugal a sua augusta filha, insistindo 
ainda em r equerer uma promessa de que o casamento elo senhor infante se ha
via effeituar, dignou-se o mesmo augusto senhor cleciclir que a resposta requerida 
será levada á Europa por um embaixador extraorclinarío, que cl'aquí deve partir 
para a côrte de L ondres. Nomeou para esta importante commissão ao marquez 
de Santo Amaro, ct~jos talentos e probidade são bem conhecidos de v . ex.a; eleve 
partir com brevidade, e como se achava na Bahia quando sua magestacle impe
rial tomou esta reMlução, mandou-se d'aqui uma fragata que o deve concluzil' 
a este porto; espera-se todos os dias . 

Sua magestade imperial está firme nas suas primeiras resoluções: não decla
rar gLlerra a Portugal, para não arriscar os interesses dos seus subditos do Bra
zil n'uma causa que se julga estranha a este paiz; mas está disposto a emp1·ega1' 
todos os meios que estão ao seu alcance para levar ao fim a empreza começada, 
empregando todos os r emu·sos ·que tiver como pae e tutor ela senhora D. :Maria 11, 
para sustentar todos os seus direitos e os ele seus fieis subditos , como j á promet
teu á face elo mundo, julgando este augusto senhor que ~ sua palavra sagrada 
não deve faltar, sem detrimento do seu decoro; e como pae amante não deve e:s:
por a sua amada filha, entregando-a nas mãos de pessoa que elle melhor do que 
ninguem conhece, antepondo d' este modo os interesses do seu coração e os dicta
mes da sua consciencia a quaesquer considerações políticas. 

São estas as bases, segtmdo as justas rasões que tenho para acreditar, eJ!l 
que o marquez de Santo Amaro deve ftmdar as suas negociações . N'este facto 
mostrou sua magesiade impel'Íal a sua alta sabedoria, r ecusando-se a entrar eJ!l 
negociação tão importante com os enviados subalternos que se acham n'esta côrte, 
e o alto interesse que toma pela causa de sua filha, mandando tratar d'ella por 
um homem conspícuo, que merece toda a sua confiança e a estimação geral, e 
que possue ao mesmo tempo a intimidade dos seus ministros. 

Não t enlío bastantes expressões para mostrar o meu agradecimento a sna 
magestade o imperador, pelo modo com que se tem dignado tratar commigo cl'este 
importantíssimo negocio. Um dia v. ex. a saberá particularidades que mtúto e:s:al
tam o nobre caracter d'este augusto soberano, deixando na minha alma um pro
ftmdo sentimento de reconhecimento e admiração. 
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C?mo o marquez de Santo A~aro leva os poderes mais extensos, espero a 
sua -y-mda a esta côrte para com elle t:ratar de differentes objectos por v . ex. n re
Suendos em varios elos seus officios; dar authenticiclade ao manifesto, pôr a co
er~ a reput?'ção dos fieis portugnezes; que tão iniquamente for~m conclemnados 

:r. orto, ass1m como todas as outras requisições de que v. ex." me mandou tra-

Aqui se espalhou o folheto de João Carlos 1., ~ com a maior satisfação posso 
a~segurar a v. ex. a, que nenhum outro effeito teni produzido senão o da indigna
çao c~ntra o seu auctor. A refutação que v. ex. a promette ás injustas arguições 
que n elle se lhe fazem, já aqui se acha na opinião, não só d'aquelles que conhe
cem a v . ~x. a, mas em todos os que na mesma accusação a acham. 
d Como e _possível que a regencia se ache installada, e me queira fazer a honra 
d!s me cont:nuar a empregar no serviço de que me ad1o encarregado, não julgo 
d . necessano lembrar a v . ex. a que é escusado fazer maiores de:;;pezas, mandan-
h-se ela Europa para esta missão novos empregados, visto o achar-se aqui o ba

c arel José Manuel Monteiro, cuja capacidade v. ex. a conhece, e que até agora 
~e tem servido de secretario; entre os officiaes emigrados tambem se acha o ma
Jor Jacinto Ignacio de Sousa Tavares, que muito bem póde servir n'esta missão, 
con:o até aqui o tem feito, tendo-me dado provas de possuir as qualidades neces-
sanas qne para este mister se requerem. , 
l .No caso de que eu haja de ficar · aqui até estas primeiras negociações se con

e l~em, rogo muito a v. ex. a me queira auctorisar para abandonar este paiz, ·se 
a m

1
Inha saude assim o requerer, depois de deixar os negocias em andamento re-

gu ar. . 

f Tenho a honra de remetter a v. ex. a as .informações que o eonsul João Ba
~ lsta ~Ioreira me deu, a respeito de differentes objectos que serviram na viagem 
fid08 1.e~1grados para este porto, e que pertencem ao governo ele sua mag·estade 

e 1ssnna. 
lldRecebeu-se e acceitou-se a letra que v. ex. a sacou, sem que houvesse a cliffidt. ade que no meu ultimo officio communicava a v. ex. a Não posso, cl'omtuclo, 

fo~rx::ar de participar a v. ex. a, que depois elas medidas que se tomaram, e de que 
'V 

1 portaclo.r D. Thomaz Mascarenhas, julga desnecessario este governo que outra 

0 
ez se. repita similhante medida, que talvez achasse a grande difficulclacle em obter 
accelte que d'<;Jsta vez obteve. .. 

r - ~s presentimentos de v. ex. a a respeito dos nossos estados j.a India e da Africa 
~~~saram-se infelizmente. <? ~inisterio _passado fez um J~~·r!ncalculavel, não per
tendmcl~ a remessa dos pnme1ros officws que v . ex. a. dir1gm aos governadores; 
dor 0 Sldo essa demora talvez a causa ele elles abraça.1:em o partido do ustupa-

' 0~ que v. ex.a.já saberá pelos officios do consul. 
Na0 repare v. ex. a na alteração que ha a respeito elas letras sacadas por 

~onta das mezadas que recebo n'esta côrte, a que eu me não quiz prestar sem 

donsllltar o sr. marqlJ-ez de Barbacena, o qual não achou inconveniente n' esta mu
ança. 

im S~a mag~stacle a imperatriz tem tido um leve incommodo; toda a maís família 
do penal ~;osa ela mais perfeita saude, e sua magestade fidelíssima desenvolve to
es 8 ~s dias as suas faculdades physicas e moraes, dando. as mais bem fundadas 
P~anças ele que fará um dia a felicidade de todos os seus subditos. 

sr eus guarde a v. ex." Rio de Janeiro, 27 de março ele 1830.- lll.mo e ex.mo 
· lllarquez ele Palmella. = Conde de Sabugal. 

OrcleJ.n do dia 
Rep t' N • - . 

rechc ar IÇao elo ajudante g~neral, em 29 de março ele 1830.-~ . ex: a o sr. ma-
min_ al àe camlJO conde de Villa Flor, command:;).nte elas forças cl esta ilha, cletm·-

~ ~M as m_esmas força~ tenha~ a seguinte org~nis_açâo : N 

· Os regimeNtos de mfantena n. 0 18 e prov1sono, os batalhoes ele caçado-
do p~1~efe~·~-s.e ás Obse1·vações do conde de Saldanha sobre a carta que os membros da junta 

0 chngmllm a sua magestade o imperador do Brazil em 5 de agosto de 1828. 
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res n . os 2, 5 e 12 c o batalhão de voluntarios da senhora D . Maria II formarão 
duas brig'adas. · 

A primeira brigada será composta do batalhão ele caçadores n . 0 5, do r egi
mento d.e infanteria n. 0 18 e do batalhão de voluntarios da senhora D. Maria li, 
e a segunda brigada dos batalhões de caçadores n. os 2 e 1'2 e r egimento proviso
rio de infanteTia. 

A brigada de artilheria volante, gt~arnecida pelas companhias de artilheiros 
academicos e de conductores, ficará independe11te do batalhão ele artilheria ele linha. 

O batalhão de artilheria ele Linha e companhias ele sapadores que lhe estão 
tmidas, a companhia de cavallaria, os batalhões el e milicias, as companhias de vo
luntarios el e Angra e ele Portugal, e as companhias ele artilheiros da costa conser
varão a sua presente org:anisação . 

2. 0 Em consequencia da r eferida organisação e em execução do decreto de 19 
elo corrente mez, que clesonera elo commanclo ela força armada o sr. Antonio Pe
clro de Brito, s. ex. a manda declarar o seguinte: 

Commanclante ela primeira brigada, o sr. brigadeiro conde ele Alva, e major 
cl' esta brigada o capitão de caçadores Florencio José ela Silva. 

Commandante ela segtmcla brigada, o sr. coronel Antonio P edro ele Brito, e 
major cl'esta brigada o capitão de caçadores Manuel Alexandre Travassos. 

Commandante da brigada de artilheria volante, o primeiro tenente do regi
mento de artilheria n. 0 3, e commanclante ela companhia ele artill1eiros acaclemi
cos, José Maria Balcly. 

Commanclante militar ela cidade ele Angra, :ficando dispensado elo commanclo 
das companhias de vohmtarios de Angra e Portugal, o sr. coronel P edro de Sousa 
Cana varro. 

Continúa no mesmo exercício que actualmente t em ele major da praça, o ma
jor de cavallaria Matheus Caldeira. 

Para ter o exercicip ele ajudante da praça, o tenente ajudante do regimento 
ele infa.nteria n . 0 9 .Joaquim Thomé. 

Comi:nanclante das companhias de vohmtarios de Angra e ele Portugal, o ma
jor ele voluntarios ele Vianna elo Minho, Domingos Mendes Ribeiro. = M encles1 

major. 
* 

No mez ele março imprimiu-se em Rennes, com o titulo ele Injlúence du mi
nis{e?·e anglais clan.ç l'ustvrpation ele D . Miguel1 um opusculo anonymo, que o auctor 
do Dicciona?·Ío bibliogmphico julgou ser escripto p€lr José LibeTa.to Freir e de Car
valho, mas depois, melhor informado, não t eve duvida em atttibuir á penna ele 
José Pinto Rebello ele Carvalho ou de Francisco Rebello L eitão, ambos ausentes 
ela patria pelas graves dissensões políticas, e o ultimo elos quacs foi antigo depu
tado ás côrtes pela divisão el e Vizeu. Transcrevemos só o texto e uma nota, por
que o mais é já sufficientemente conhecido, tornando-se, portantv, clispensavel. 

Me1noria 

Propter Sion non tacebo, et propter Jorusalern non 
q ttiescam. (!sAIAS, cay. Lxn.) 

<<Qui cloute aujomd'hui que l'Angleterre ne se soit en toute t emps jouée dn 
Portugal» a écrit le Globe du 24 févTier; et cette e:ffroyable assertion n' est ma
lhem eusement que trop vraie ! Cepenelant elle nous paraí:t moins aflligeatnte potU' 
nous, quand, a.u milieu de nos infortunes, nous acquérons la certitude que l' An
gleterr e s'est j ouée ele bien cl'autres nations, ou, pour mie-t.lX dire, du m~mde en
tier; de toute nation trop imprudente po.ur repousser 1es moyens employés par 
elle pour l'assuj ettir, ou trop aveugle pour s'opposer à son déborclement tyran
nique et à son constant systeme ele perficlie et ele scélératesse ! . . . Personne ne 
saurait prévoir au jus te les r ésultats ele ce systeme inique! Rien ne sera plus fa
cile au cabinet Saint-.T ames, que ele soulever les suj ets ele ses alliés contre lem·s 
souverains, ele diviser les membres eles familles royales, en fl.attant les ambitions; 
puis , sous le spécieux prétexte ele paci6er le pays êm de cléfenclre 18'5 princes, 
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~'y euvoyer ses forces pour encotuager les rebelles, affermir les usurpateurs, at
ilser partout le feu de la discorde, fomenter les haines, exciter les clésordres et 
~es a~sassiuats, et profiter ele ces désastres pour cliviser et r égner. Ou aurait peiue 
a crmre, clans le si~cle oil nous sommes, qu'une nation qu' ou clit civilisée, et, qui 
plus est, un gouvernement constitutionnel, ait pu adOJJter un tel systeme; mais que 
peuvent les raisonnemens contre l' évidence eles Üt-its? L'histoire est là pour nous 
lllstruire clu nombre infini eles eximes ele l 'Ano·leterre- et mal o-ré les apparences d ' 5 ' ' b • 

1 
ont elle se cou vre pour tromper eu core, la vérité per ce à traver s les sophismes, ;s arguments puérils, les fausses assertions d'tme part, et d'autl:e part d'impu-
e~tes dénégations à la face ele l' assemblée de la nation ... , aux yeux du monde 

enüer! ... 
. Oui, l' Angleterre · s' est j ouée clu Portugal, et les puissances de la terre som

d eillent: elles voient avec iucli:fféreuce la dévastatiou d'un royp,ume, le memtre t: ses meilleures citoyens, les emprisonnements, la proscriptiou et l'exil eles au
res, se~llement parce qu'ils ont r eçu et aimé 1me constitution accordée .par leur 

souvera1n, r econnu par elle et leur allié, seulement parce que les anglais n'aiment 
pas d'a•utre coustitution que la leur! ... 
. ~epenrilant les moyens que les auglais out toujours mis en usage quand leur 
Intéret l' exigeait, ne sout tm mystere pom personne. Si quelqu'tm en cloutait, Co
f enhague sortie de ses ruiues pourrait l'attester au monde, et Sa~ute-HéHme , que 
;s . 0~des n'out pas en.core eugloutie, est un monumeut éteruel de le1u· infamie ... 
/a'1S ~ ne fatü pas aller si loiu pour les couuaítre. Peel, qui parle toujoms avec 

.r au~hrse, nous a dit, il u'y a pas eucore long t emps, que «ses adversaires doiveut 

0vorr qu'il est eles circoustauces ou la raison d' état l ' em porte sur les príncipes ». 
r tout devient facile pour q•ü n'a pas de príncipes (j 'entends des príncipes de 

11°~·ale et d' équité,_ cac1· l~s anglai~ ont les leurs, ~ais ce sont d~~ príncipes Aan
g a.ts). L es souverams qtu sont mamtenant leurs a.mrs et leurs allies peuvent etre 
psst~·és d' avarnce qtw eles amis qui professent de telles doctrines à la face de 
1 tnuv.ers, n'hésiterout pas, des que les circonstances a.ng-laises le commanderont, 
<\ se Jouer eles saiutes alliance·s et eles légitimités, proclm;nés par taut de congres, . 
e a.u nom desquelles ta.nt de pays ont été envahis, et tant d'illustres victimes 
sacnfi ées . . 
f. L~ gouvernement anglais était aussi l'allié, non clt1 Portug-a.l, comme le disent 
~llac1eusement les ministres du roi Georg·e, mais seulement clu roi de Portug-al; 
~e cette ~lliauce, si aucieJ?lle et si déplorable pom· les portuo~ais , n' a pas laissé 

1, :.d.evemr entre letus mams tm moyen d' enlever le sceptre-tfe ce royaume à sou 
egrtnne souveraiu, }Jarce que la raison cl'état anglajse l'emportait sur les princi
~es. Cette raison d'état était de ne pas perdre sa clomiuation sur le Portug-al, 
o~t les ministres , Pombal excepté, ont touj ours été trop sensibles à l'éloquence 

flitnJe.re des Démostl1enes britanniques; c'étaít tme colonie tres-fertile dont on ne 
k~t. art pa~ aban<lonner l'exploita-tíon, _et ~ur laqt~e~e deu.."'C siecles de poss.ess~on 
~ donua1t 1m cl.roit perpétuel. Un ror qm donnart a ses peuples 1me constltutwn 

{lU les affranchissait de la tutelle ele ces dangereux alli&s, ne pouvait clone con-
llltter d'être tm roi légitime ... Tous ceux qui le sont auj ourd'hui pourront aussi 
~esser de l' être, quand la raison d'état de Peell'aura commandé. L es 1\IIiguelne 
dont pas. clifficiles à h·ouver ; P eel ou sou collegue Aberdeen, peut , à l'exemple 
t; Cannmg, envoyer des. m:mées à ses alliés, pom· ne ser vir réellement qu'à pro-
8ef?er l€s révoltes, préparer et affermir l'usurpation, compromettre et perdre en
t~11~ eles suj ets fideles ! ... affecter une neutralité trompeuse; poursuivre et ~i
to a. er, eu vertu de la même alliance, ceux qu' ou a feint ele vouloir secourn· : 

.
11t cela est digne des héros de Quibérou, eles vendem·s ele P arga, des massa-

cretn·s d . a· 6 d . d . l ·a . l · es m rens eu n es assass1ns es IJortuo·ars · car e stupr e tvrau qm es egor . ' ' o ' , , . J -

e ge et ravage ce l;Ilalheureux I)avs
1 

u' est nu'un forcene en delire, un botureau 
nvoyé ' L' "' '1 a 1sbonne à défaut d\m aut1 e Nelson. 

1. Mais jprenons cette malhem·euse affaire des sou commencement, et nous n'au
n118 9.11' à donner lill extrait de notre Histoi?·e philosophiqu.e de l'wnwpation de 
e · lJ'hguel, écrite eu langue portugaise pendant l'été de 1829, et qui u'est pas 
ncore publiée: c'est là que nous avoüs démontr é claireme11t que tous les ma.lheurs 
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du Portugal, y compris tontos ses anciennes pertos ot ses ignomilúes, provie1ment 
de la perl:ide politif~ue angh-.is.e . , . . 

Nous lisons la premiere fo1s (Globe; n° 10) qu elle a enfanté laJOtu·née a:ffreuse 
du 30 avril 1824 ( et cela aprcs avoir machiné la chute de la constitution ele 1822), 
et que sa malhmu·euse e:s:pédition elu Tage en 1826, n'était qu'une ruse, tme per
fi die pour nous tromper, ot r enclre à l'usm"Pateur sa proie plus facile à saisir. 
Cette clerniere ielée que nous avons misc au j our, 11 y a un an, a 6té clifficilement 
adoptée par nos compatriotes, trompés pom· la plu}Jart, par les mensonges dure
narel Canning .. Nous avons été bien aises de trouver un écrivain juclicieux qui :fftt 
ele ce seutimeut, parce qu'il uous était d.i:fficile ele lutter setus contra l'opinion ele 
la multituelc elont le bavars anglais avait fasciné les yemc, par les elehors simulés 
el'un libéralisme totalement 6tranger à eles ministres ele la Grande-Br otagne. 
· Il y a environ eleux cent ans que le Por tugal gémit sons le j oug avilissant ele 

l' Angleterre; mais cette odieuse domination ne s' était j amais fait sentir d\me ma
niere aussi pesante que lors ele la guerre contre Napoléon. Les anglais ont tout en
vahi : le commanelement de l'armée, eles régiments, eles bataillons, eles milices 
même ; ils se sont fait nommer au gouvernement ele presque toutes les places for
tes et eles villes de quelque importance ; un fier breton (GrUJnt) n 'a pas eléelaigné ele 
se fail·e nommer commandant-général de la canaille, ele la populace, enfin ele ce 
qu'on nommait eles ordonnances ou guérillas, ce qui est la même chose. Potu· plus 
de honte encOI·e, eleux de. ces messiem·s (Stuart et Wellesley, qui reuelent ele si 
importants ser vices pom· mainteuir l'esclavage eles portugais , en s'opposant à 
l'établissement de la ch arte), ont siégé au couseil de la li'égence a.vil~e do ce 
temps-là . Cette invasion anglaise n'était aucunement nécessaire à l'a.rmée portu~ 
gaise; les anglais n'ont jamais vaincu dans la péninsule que l01·squ'ils étaient à 
côté eles portugais : sans eu:s: ils ne sava.ient que :ftür. L os espagnols, trop fiers 
pour subir cette humiliation, n'ont j amais votliu souffi:ir les anglais elans lem'S 
rangs ; mais notre haute noblesse ne rougit pas ele ramper : la liberté seuJe lui 
fait honte. L a nation souffrait efl'Toya blement de }'insolente pr ésence de nos alliés; 
mais ils 6taient cléjà les maí:tres; il fallait obéir. ;La place d ' Almeida était gou· 
vernée par un anglais, et malgré cela, un officier portuga.is a été ntsillé parce 
qu'elle avait capitulé tm j our trop tôt! Le pays nlt ravagé, les familles furent obli
góes d'abanclonner lotU'S demetu es, r éeltütes à aller périr de faim ailleurs, par ce 
que l'ignor aut géuéral ne savait pas vaincre différemment . P our mieux protéger 
scs colons, le comte ele Vimieiro a bríllé les ateliers qtú si trouvaient à sa p01·tée, 
et à la fin · de la guerre, nous n'avions retiré cl'autre avantage que l'honnem· el'être 
gouvernés au nom ele Jean VI, qtü nous avait abanclonnés. Sa.ns finances, sa.ns 
eommerce (les anglais nous en évitent la pcine) , sans agr icultm'e, sans inclustrie, 
les faiblos r evem-is de l'état ne .suffisaient pas potu payer l' a.rmée, ou plutôt pour 
paye1· les officicrs anglais ... Notre situation éta.it la. plus misér~ble, et, c'est potU' 
nous relever de cet état, que eles patri.otes tentcrent en 1817 de nous elonner une 
constitution. . . Cependant ils flU'ent trahis par eles espions de Bercsford, et ils pé
rirent tous sm· l'échafauel. La conj uration de 1820, plus hem·euse, a réussi ; mais 
à peine avait-elle éclaté, qu'un fameux por tugais, rappelé de sa mission à L ondres 
et en chemin potu le Brésil, machinait la l'lline de l' édifice qui était à peine élevé. 
Le président du gouvernement révohüionnaire et .son général fment les premiers 
qui conspirerent ele nouveau pom le elétrun:e ; mais ils ne r éussirent pas ; l'opi
nion était assez eléclarée, il fallut attcndre. L'armée avait été purgóe cl'anglais, 
et l'n.ncien gén6ral en cb ef~ bien connu à tons les égarcls, a,rr ivant elu Brésil avec 
l'investittu·e ele [J?"and-visi?· clu Portugal, avait été contraint de quitter ce pays oi.t 
son nom est à j amais voué à l'e:x:écra,tion. · 

Comment lc cabiuet anglais am·ait-il pu laissm· en repos , sous tme constitution 
nn.tionale, un pays oú il avait róg~é pondant tm laps de temps aussi consieléra
blc '? . • • L e re tom elu roi en Emope fut sou ouvrage, comme l'avait été son elé
part . L e visi?·ate de Beresford, arraché à la faiblesse du roi, prouve évielemme~t 
que cel•ü-ci n'avait pa.s eu l'íntention de revcnir; le voyage clu diplomatc qtu, 
quittant la Tamise, et passant á Lisbonne, avait prépar6 la j omnée du 11 nove!ll~ 
bre 1820, n'n.vnit p:ts el'n.utre but; à. moins r1ue cc ne fftt pour all er se fail·e ri.o!ll-
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mer général, de maj or qu'il était trois mois auparav::mt, pour revenir, plus tard, 
co~ander 1.:rne armée et déserter au bout de cinq jours! Comment ce cabinet 
atu·mt-~ lais sé subsister c~tte ' constitution, si, pour en détruire une autTe moins 
pop"':l1~n·e, octroyée. par un roi, il 1Út pas rougi de commettre la plus noixe des 
perfiches qui se soient j amais· vues ! ... Donc la chute de cette constitut'ion a été 
~011 ?uvrage, comme l 'a été le r enversement de toutes celles de l'Europe. Mais 
e ro~ J ean VI, naturellement bbn, n'avait pas permis que les sdmes qui s'étaient 
}Jass~es à Naples, a Tmin, à MadJ_.id, se renouvelassent à Lisbonne .. . li n'y avait 
~as e~ ele réaction, pas une goutte de sang n' ava.it été r épandue; tout avait obéi 
t~ ror .a?solu, comme naguere on avait obéi au roi constitutimmel; tout était ren-
re pars1blement dans le nouvel ordre de choses ; point de haines, point de ven
geance~ n' rugitaient les es1Jri'ts. 

~ars les anglais n'aiment pas tant de moclération, et quancl .même les rois cl11 
cont~ent n 'auraient pas de bourreaux, ils ont partout eles ag·ents qui peuvent en 
~erVJ.r : Nelson à Naples, Beresforcl à Lil:;bonne, et cl'autres encare qui pomraient 
etre non;rmés, sont eles preuves honteuses; mais sont-ils susce1Jtibles ele honte, 
~eux qtu professent des maximes comme celles qu'olll a déj à citées? Mais le roi 
. ean VI avait promis une constitution moins populaire que celle de 1822; il avait 
no:n:nné pour la r écliger, une junte qui, sans l'opposition de son président Pt~Jl
~ella · I' UJurait .soumise à l' appro bartion du r oi. P cnutant cett e r éorganisation de. 

tat, devait l 'affranchir un j ocu de la protection avilissante des maí:tres; voilà ce 
~ue redoutait le plus l'atroce politique anglaise. L es constitutionnels a.llaient tous 
ili~trer d~ns les_ bonnes grâ~es . du mon~rque q;ü a vai~ appris à ne pa~ les crain-

e, car il savart que ce n étmt pas c1 eux qu 11 devart se cléfi.er ; mms cette dé
~arc~e déplaisait au ministere a,ng-latis qui allait perdre son influence eles qu'une 
cl ~l·te aurait été octroyée. Les ministres du roi absolu se vendent à meillem mar
c le, et les traités ele COI"!J.merce ou plutôt de spoliation se négocient mojns chere
lllent. I_I fallait ourdir 1..m compl<;Jt pour effnuyer le roi ou p<mr le détrôner même 
~1~ besom; armer une nouvelle faction pour diviser le royaume, pour ['affa.iblir et 
au·e s~tbir atux patriotes un sort pareil à ceux de Naples, du Piémont, et de l'Es-
1agn~. Des t êtes sépar ées de leurs corps ne r êvent ph1s la liberté. Beresford, le 

?nt~nlc cln Portugal} était déjà à Lisbonne; ses r elations avec D . Miguel et sa 
lllere ne sont ignorées de per sonne . · . 
t .· « Qu' elle (l' Angleterre), dit le Globe) explique autrement la présence et les in
rtgnes de Beresforcl à Lisbonne; qu'elle explique sa liaison avec le j etme prince, 

e,t~ la l~art éviclente qu'il eut au mouvement. Qu'elle clise su.r(o'ut pom·qu<.Ji, pour 
~ .etre JOint aux autre;; ambassadeurs qui allaient défendre le vieux roi, le minis-
r e ~nglais fut, peu ele temps apres, mppelé; qu'elle dise pourquoi le vice-amiral qui 

T'Vatt donné asyle à; J ean VI sm so~ borcl, subit aussi tme _éclatamt~ disg_râce ! 

0
ontes ces choses pourta.nt se passatwnt au t emps de Cmmmg." Neanmoms l0 

fl. lobe croit que cette exécraple conspirattion avait pom objet ele climinuer l'i1il-
1110UCe .croissant.e . ele la FraRce . . . Elle avait 'pour but de pomsuivre et cl' égorger• r coustitution.nels, dont le roi étai't l 'ami; cl'entraver la promulgation de la charte) 
c out la rédaction était faite, d' armer de nouveau le parti qui, un an auparavant ) 
Uan~ la_ bonté na,tmelle du roi, aurait déjà couvert le pays de potences, comme 
t' l a~at~ couvert de pillage, ele meurtres, d'incendi.es. . . Cette nouvelle conjura-

10:U etatt ourclie . dans tout le pays pm: les membres de la faction Silveira. Nous 
~tons déjà é1Jé avertis de nous tenir · sur nos gardes, au mois ele clécembre 1823. 
1''0~8 et t ant · cl' autres ne clonnions aLtCWl suj et cl' être soupçonnés de tmvailler pom' 

0 
lll. 

7
ttence française ; et nous avons évité , par la fui te, d'être em.prisOLmés, le 6 

1'>
11

• mai 1824, par ordre d'un eles f~wtieux, Silveira, général ele la provrnce de. 
.oe1ra. 

. L,es faits allégués par le Globe sont clone vraiment st~Jns r éplique; matil il en 
Ís·t d autres encare qui viennent ~ l' a}Jpui ele l 'assertion que nous soutenons av_ec 
é~ · . Dn nombre considérable de vaisseaux ele guerre chargés de solclats angla1s, 

atent eles longtemps sm· le Tage ; ils ne pouvaient avoir cl'autre but que cl'en
cotu·~ger la faction, et servir, en cas de succes, à pendre, comme à Na.ples, les 
constttutionnels aux vergues de leurs mftts . .. Beresford, ce sauvage cl'Albion a tou-
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j olU's acompagné le chef apparent de cet attentat, qui par son âge et. son ineptie, 
ne l)Ouvait concev0ir . seul la criminello idée de détrôner le roi, qui était, du 
moins, son pere de nom. Sa mere impie qui, sans un puissant appui, n'atu-ait ja
mais tenté un semblable forfait, fut celle qui séduisit et encotu-agea ce fils stupide 
et féroce . C'est des ce moment que devaient commencer les sdmes d'horreur et 
de crimes qui ont eu lieu plus tard. 

aLes conspiratem·s, clit l 'abbé Dupradt, trouvent le souverain trop lent à letli" 
gré dans la voie dn despotisme des sévices : ils entrcvoient la possibilité d'un or
dre légal et régalier dans l'état (une charte constitutionnelle), il n'en faut pas 
davantage, le palais se r empli de Catilina! . .. Pou en détomner l'horrem· loin de 
soi, on accusera cetL~ que l'on va égorger : les cachots se r empliront (ils furent 
remplis) de milliers d'hommes anssi étonnés, qu'aterrés d'tme proscription sans 
cause: . leurs angoisses, celles de lem·s familles , la ruine de · lem·s affaires, rien 
n' arrêtera ces conspiratem·s au ccem· de fer. » 

L e roi fut délivré, et, avec lui, les innocentes victimes condamnées à péril: 
dans tout le P ortttgal, par ordre du brutal et sangttinai.rc parricide. Les ambas
sadem·s des puissances européennes ont entmu-é le trône et sauvé le monarque 
prisonnier en sou propre palais! Le monstre dénatm·é qtu s'était mis à la tête 
de cette exécrable faction, om·die dans l' intérêt de l 'étranger et dans le but d'as
sassiner les amis du roi et de la patrie, d'étouffer les lu.mieres et la vertu, a été 
enfin exilé ; mais la protec~ion de ceu:x: qui ont tramé cet horrible attentat l'a stuvi, 
lui et tons les siens: pas llli ne fut puni de ses crimes ... L e roi a transigé même: 
il déclare qu'il n'octroiera pas la charte promise; le ministre, plus ami de la 
France que d'Angleterre il est vrai, mais non de sou pays, est obligé de donner sa 
démission. Une amnistie pour les constitutionnels de 1822 est publiée; ma.is elle 
est rédigée de maniere à ne comprendTe personne. On y I'econnaí:t facilement la 
puissante maÍll des maí:h·es. L es intrigues de Bentink et A'Com·t à Palerme fu
r ent presque de même na,ture . 11 y a ele l'anglais partout. 

Apres l'exil du conspiratem· subalterne, mais chef apparent de la faction, tout 
est r entré dans l'ordre, et la joic publique se fait remarquer dans tout le Portugal. 
L es victimes, vouées à la mort par nu parti impie et rebelle, oublient bientôt 
lem·s iniques pe1•sécutem·s : point de réaction, point ele vengeances; mais les bar
bares scélérats, les amis ele l'autel et elu trône ~c'est ainsi qu'ils se nomment eu ... ...::
mêmes), n'étanchent letu- soif infernale que dans le sang. L e malhem·eux Portugal 
est aujomel'hui la. preuYe déplorable de leu férocité, de lecu· rage!. .. 

L'année suivante, D. J ean VI a r ecomm l'indépendance du Brésil, eu cédant 
la royauté à la personne de son fils D. Pedro, prenant lui-même le titrc cl'empe
reur de ce pays, pom· faire connaí:tre qu'il se regarde encore comme souverain 
de cette partie de la monarchie podugaise, dont il confie l'administration à sor~ 
fils, comme s'il lui laissait j oui.:J· de son vivaut d'une partie de l 'héritage qtu hu 
reviench-ait apres sa mort ; ce qui ne fait pas ele D. Pedro un prince étranger an 
Portugal, comme le proclament les r ebelles et lem·s amis. D. Pedro ne doit pas, 
parce qu'il est entré on possession d 'une partie eles états dont il doit ht!riter, per
dr·c ses d.roits au 1•este. D. Jean VI n'a pas hérité de ces cleux roya,umes sépa
r ément. ll y a plus perdu que gagné. Comment donc les factieux et lem·s illus
tl:es amis peuvent-ils appliquer à ce monarque tm article des arrêts des anciennc~ 
cortes , qtu clit que, qua.nd le roi de Portugal hé1•ite el'une autre couronne, l'a]nc 
de ses fils succédera da,ns le plus grand royaume, et le plus j eune dans le plu.s 
pctit? Cette reglé qui pom-tant n'en est pas une, regarderait les fils de D. Pt'l
dro_, mais j amais D . Pedro ni sou frere.- Et qnand même D. P edro voudxai.t cécler 
le Portugal, il ne le pom-r~lit pu~, parce que sa filie, née princesse portugaise, _a 
dcs .droits incontestable~ à l'héntage ele son grand-perc, auquel elle succéder~ut 
quand même son pere n'oxist~rait plus, lors de la mort ele J ean VI._ . 

Cc peu ele mots peut servir de l'Óponse à tout le fatras de mépi•Jses d'un ce1· 
tain comte français qui, avee plus de zele pom· l'usurpateur que de connaissanceS 
sm· ce qui se rn,pporte à a cause inique, a._ aidé de ~on mieux les érudits réda.~ 

· cteurs de la Quotidienne dans la tâche gloneuse qu'1ls ·e sont imposée: ce q111 

pent lui valoü· la clécoration du nouvcl orclre de la poeím. Il ferait cependant 
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beauconp núeux de composer quelques nouvelles prieres. pour l'us[l)ge eles cm~mm
a:u~s peud[l)lÜ ce ~arême, ou .qt~elque nouvelle r~lation eles uúracles du prince 
I · ohenlohe, le samt, que d'ecnre eles choses qtu ne le regardent pas, et dans 
esquelles il ~'a prouv:é que sa profonde ignorance et sa mauvaise foi. 

Le feu r o1 D. J ean, pom· prévenir quelque nouvelle tentative d'usm·pation, D dpéclaré expressément, dans sou édit perpétuel du 15 novembre .1825, son filil 
·. edro d'Alcantara, sou unique successem· et légitime héritier, dans la forme 

~U: vante : C< Voulant o:ffi:ir par anticipation, aux habitants eles deux états, les bien
atts de cette alliance, de cette concorde et de cette félicité qui ont été constam
~e~t l 'obj et de notre sollicitude patêrnelle, uous nous sommes déciclés à ceder et 

tmnsfér er au plus cher de nos enfants D. Pedro d' Alcantara, héritier et suc
cesselll.' eles com·onnes eles suselits royaumes, nos droits sur l'état clu Brésil, que 
nous él evo~s au rang el'empire, nous réservant toutefois pom· notre auguste per
~~nne, le ütre viager el'emperem· dudit état. Nous prenons eu effe t le titre viager 
d'empereur clu. Brésil, et nous reconnaissons le plus cher ele nos fils D. Pedro 

d AlBca;tt.ara, prmce royal ele Portugal et eles Algarves, en sa qualité d'emperetu· 
u resil». 

· , Peu ~e temps apres, il a ordonné à sou ambassadeur à Lonches, de elemande:v 
r/ou allié le roi George, la garantie ele la couronne lusitanienne pour son fils. 

·~mhassaelem a adressé à mr. Canniug, ministre de sa majesté britannique, tme 
110 e en date elu 7 décembre de la même année, ou on lit.les expressions suivantes: · 
do «D'al?~·es ce que le soussigné vient de dire, S. E. mr. Canning ama sans 

ute déJa reconnu que l'obj et de la préseute note est ele .demauder formellement 
au ~om de sa majesté tres-:fidele, que sa maJesté britaÍmique garantisse la suc
~~881011 de la cour•mme de Portugal dans la persoime de sou fils et légitime héri-
ter l'emperetu D. Pedro.» · 

L'emper em• et roi J ea.n u.urait clone ignoré les I ois de ses ét ats, ou n'aurait-il 
~)as eu le pouvoi.T d'en créer lui-même? Pom·quoi les savants collaborateurs de 
n~ute~ sortes ele Quotidiennes> ne l'alU'aient-ils pas aielé ele lelU's lumieres? S'il 
d avatt pas ce clroit, polll'qnoi ue pas le lui avoir coutesté ? Mais peTSonne ue 
a?:lte ele la pureté des intentions de ces barbouilleurs. Ah! qu'ils feraient bien 
l al~er en Portugal" jouir du bonhelll' que partout y r épand sou .Titus f L elll's écrits 
b~eux ne polll'raient manquer el'illustrer les braves et honnêtes troupes du 
/ queux Cadaval qu.i, dans ce momeut renouvellent l 'héro'ique moisson de lau
; ,~rs pendaut laquelle, il y a deux aus, ils ue cessereut de s'E>cquéi•i.r tme gloire 
.......,_mortelle! 
p Ces transactions furent connues ele l 'Elli'ope eutiere ; personne n'a rien objecté, 

1t:s?nne n' a réclamé; et aprês la mor t de I' empereur et roi D. J ean, son :fils, son 
gttnne héritier D. Pedro IV est p1oclamé et recmmu par la nation portugaise, 

tnvernée eu sou nom par une régence qui hú a envoyé une députatiou, pour ren
ét 8. ses hommages à sa majesté tres-:ficlele au nom de la natiou. Cette députation 

a:~ composée de hautes personnages qui sont maintenant les premiers dans le 
~arti de l'usm·pateur . Le uouveau souveraiu elu Portugal est r econnu par les puis
t~nces qu~ y ont des ambassadeurs, et le ministre Metteruich lui-même écrit à 
d.:~ies diplomates a1.ltrichlens dans les différentes COlli'§, dans tme ci..rculaire datée 
CJ mars 1826, que D. Pedro est le roi légitime du Portugal comme de droit. 
d'ependant, il y a eleux ans que ce royaume est la proie d'un usurpateur féroce, 
~n. tyran parjlll'e qtú s'en est emparé par la feinte et la perfidie. Un nomb1•e 

.m ele portugais ont été massacr és, d'autres assassinés au nom de la loi, par 
~~ ?ntrage toutes les lois, les prisons sont encombrées ; d'autres, plus heureux, 

echappé à ces horreurs eu demandant asyle à l'étranger. . 
:P L es portugais énúgrés, victimes de leur fidélité pom· leur r oi et de leur amour 
}lllll' l?' ?~arte qu'il leur avait donnée, ne doivent que eles remercim.ents aux. peu~ 
d es Clv1lisés qui les ont accueillis, pt•incipalement à sa maJesté tres-chrétlenne 
leon~ le ccem· royal les a si généreusement secourus ; car ils compteut pour rien 
11

8
• lllsultes de quelques obscm·s j om•naüstes qui les traitent de révolutionnaires, 

~-ar ce qu'il ' é é · A d b ll 'il b · · a:u. l . . s u out p<ts t paiJm·es, et meme e re e es, parce qu s o mssent 
égttnne souvt-rain clu Portug L .. Ils lil'out pas I!{U'à ce plainclre de la coueltúte 

9 
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atroce et perficle avec laquelle le gouvernement anglais lesa pourst1ivis sm· l'océan 
et fait foud.royer &ur les côtes d'une í:le de lenr dépendance; en commettamt cet 
·acte de barbarie sous le masque d'une feinte neutralité que personne ne lui are
commandée et en éludant les traités qui lui imposent la stricte obligation de re
pousser l'u;urpation et de socunettre les rebelles ! « Cette conduite (a dit un ruem- . 
bre du parlement) est telle qu'elle peut seule couvri.r l' Angleterre d'une éternelle 
infamie .. . >> Mais elle en a bien d'autres sur son compte. Tontefois, si elle n'est . 
conséquente ni avec la m01·ale, ni avec la justice, ni avec l'honnem·, elle l 'est du 
moins avec son systeme d'iniquité et son insatiable ambition. At-üourel'htú toute 
la politique machiavélique du cabinet anglais à l' égard du Portugal est reconnue; 
et ses démarches actuelles sont la conséquence de ses vues injustes sur ce pays 
et du plan d'asservissement auquel il prétend le soumettre pour toujom·s. Tout ce 
qui se passe à présent n' est que le soir de la j ournée du 30 avril 1824. 

Les assertions du ministl.:re angla.is sm· la non intervention de l'Angleterre pour 
1' établissement de la charte constitutiom1elle clu Portugal sont vraies ; car les a.n
glais n'interviennent que potu 'la détruire. lVIais cette · intervention· était-elle né
cessaire pour la légitimer? . .. D. Pedro a-t-il aussi intervenu elans l 'émancipation 
des catholiques eles trais royaumes ? . .. Le ministere de sa majesté britanniqu.e 
lui a-t-il demandé son approbation ? . .. Les clroits sont égaux de part et d'autre. 
Quand clone les nations dtt monde, ou plutôt leurs gouvernernents, se elonneront
ils la main pour humilier l'orgueil ele ces insulaires saxons? Stumi, il est vrai, 
voyant que D. Pedro IV voulait gratifier ses peuples ele cette constitution royaJle 
(qui grâce au.."C anglais, leur a été si fLmeste) a travaillé de son mieux à l' en dé
tourner. Les savantes répons~s elu l'Oi à l'astucieux anglais sont la pTeuve eles 
profoncles connaissances politiques de l'un, et de la m1llité ou ele ]a ruse de l'an
tre : c'est ce qui peut se voir elans la correspondance elu diplornate avec le minis
tre ÜEmning, cla11s le n° 553 ele la Gazette qui nolils l'a clonné avec une sorte de 
complaisance : On 11e peut en soupçonner le motif, si c e n ' est parce qu' on y dê
mele aisément l'espl'it hostile de la politique anglaise contre la charte ; car elle 
dépose hautement contre le prétenclu droit ele son protégé? Mais au rnilieux de 
sa joie, elle ne perd pas l'occasion de calomniel' les sujets de D . lVIaria li, qui.ne 
s 'inquietent ni de ses sottises ni ele ses mensonges. 

Enfin les conseils artificieux ele l'anglais ne fm·ent pas épargnés pom éloigner 
D . Pedro ele clonner la charte . . . ccQuancl je pressentais les principes ele la charte 
projetée, je me suis cru obligé ele parler ele la nécessité d'agir avec pmclence 
(dit Stuart), j'ai fait observer que si la seule convocation eles cortes, institution 
ancienne et légitime clu royatune, excitait la défim1ce ele l'Espagne et de la France, 
quel mal ne procluirait pas un changement auquel les cortes n' al!lraient a,ucune 
part? '' Ce peu de mots est une pTeuve de l'ignorance de 1' anglais en fait de lé
gislation politique elu Portugal! Ce breton, il est vra.i, fut un eles gouvernements 
à l'époque de la honteuse clomination britannique, pendant la guerre française, 
cependant il n'est pas. clevenu savant sm· cette matiere. Si de telles observations 
étaient sinceres, nous pourrions aussi lui observer que D . Pedro était souverain 
absolu clu P_ortugal, maí:tre cl'établÍJ:· eles lois pom· ses peuples; que la convocation 
des anciennes cortes ne pomrait jamais exciter la défi.a.nce des puissances. D . Pe
dro ne s'inqtúéta, ne se clé:fi.a jamais des actes législatifs des autres souverains. · · 
Son pouvoir n'est pas infériem· à celui de tant ele monarques qui ont donné des 
constitutions à lems états; de plus, les anciennes cortes qui, aux yeux de Stuart, 
étaient la seule .\ustitution_ légitime, so~t abolies, non, seulement par le fait, il y D
pres ele eleux Slecles, rnats par le m.'Olt, en vertu d lill arrêt du roi D . Jean v, 
qui leur avait substitué la jtmte eles trais états, corps aussi aboli à son tour pM 
Jean VI. C'est commettre une errem· bien grossiere pom· un ex-gouvernant dtt 
Portugal !. . . . . . . , 

L'ex-gouverna~1t ~evrmt s,avou·, ou,?-e pa~ en. parler, que les anciennes corte~ 
n'ont jamais eu el eXIstence legale; qu il _n ex.1statt pas ~e coele pour leur org~1 

sation; rien de stable pour leul' convocatwn; aucune lot pour régler lems attJ.·lbu
tions i aucun reglement pom· lem police: clone les anciennes cortes n'étaient p115 

un corps politique. On pourrait clire que de telles cortes n'existaient point. Quel-
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(uefoi~, il est vrai, les r~is ue Portugal ont éventuellement convoqué les nobles, 
:s éveq~es, les supérieurs de quelq L~es ordres de mo ines mêmes, certains magis-. 

~ts ~t les procurem-s de quelques vllles ou bourgs, poiu· leur soumettre, par eon
su.tatwn l'examen de quelqoues affaires : quelquefois même aussi seulement pour 

. caJoler les clifférentes affections . . . Un corps aussi anomal n' a clone jamais politi
J~ement existé. . . Quel ,.était do~c ce mal. cl~nt pa;·le Stu:"lrt, que pro~ui,rai~ le 

· 11, ele la charte sans lmterventwn eles cortes? C est-à-drre de ce qm n ex1ste 
pas ~ - · · Un mal!. .. et c'est un anglais qui appelle mal, tm don royal qui allait 
ass~·e:· aux portugais leur liberté, la sure possession de letus propriétés, et lelll' 
garantir la jotússance de leurs clroits!. .. Latet angv,is in herba. 
l Toutefois les observations du diplomate anglo-luse furent sans effet, et le roi 
le chargea même de remettre à Lisb0nne la charte et les autres clépêches pour 
a ;:égence. ~Ici son embarras, comme il !'observe lui-même, fnt extrême, attendu 
(~~ 1} ne se trouvait pas en position de se charger cl\me aussi grande responsabi
~ .. · · Il fnt SUil:pris . . . Il voulait éluder cette marque de con:fiance, caril doutait 
s~ sa cour approuverait sa conchúte ». Ces mots, · extraits (!.e sa coáespondance, 
11 

ont EJas besoin de commentai.res : ils expliquent assez la maniere de voir de 
auelques employés cl~1 gouvernement anglais à l' égard du Portugal; et l'impu
ilenc; d:un lVIaitland ne s' expliquerait pas autrement sur les aff:: ires relatives aux 
e~ omennes ou à :Malte!. . . Mais il me s'était pas permi d'émettre tme opinion 

~Ut ne se raJ!lJ10rtât pas aux actes }Jublics approuvés par le gouvernement clu roi 
t·eol·ge,_ et quelle que fUt l'opinion des ministres de sa majesté, par rapport aux 
lansactwns, dont il rend compte dans sa clépêche, ils ne sont compromis ni par 
ses paro~es, ni par sa concluite, étant absolument sans instructions, et en éonsé
~u:.~ce? 1ls seront libres cl'agir comme ils le jugeront convenablen (lettre du 30 
fi.7 1 1826), c'est-à-dire qu'ils potnTont sans péché, ourdir les trames les plu.s per-

~ es J!lour détrnire la chm·te portugaise. · · 

Iniqui tutti - Oh fero 
Baratro atroce cl'ogni infamia e fra).lde! 
StoJto che volli a messaggier britanno 
Prestar io fede ! ... 

ALFmnr. 

<;u A. peine la chárte constitutíonnelle fLlt-elle arrivée e11 Portugal, qu' elle fut re
co e par la nation avec le plus vif enthousiasme, et que les intrigues anglaises 
clalll~encer~nt. Il ne f'aut pas accuser l'impie junte apostolíquer- qui n'existe que 
éc 118 e cabmet de Saint-J ames, ni la misérable influence ele Madrid, car il s' était 
M: OuJé ~rop peu de témps pom: que cette. influence eílt pu agu·, quand le stupide 
neagdsst et l'imbécille Monte Alegre se mirent en désertion avec quelques centai
in. 8 

e soldats. Ce dernier, memb1•e de la faction Silveira, était un eles chefs eles 
lé s~rections ele 1823 et 182.J. . . . Mais ils n'auraient osé se soulever contre .un roi 
p~thme, contre un roi reconnu par toute l'Europe, sans être surs d\m ferme ap-

:(ue ~e cabinet de Madrid était incapable de leur donner. . 
lio

1 
l est constant, d:ms le Portugal, que quelques chefs de rebelles ou de rébel

\'o;' 118 s'étaient pas décídés sans prenfu·e avis ele l'anglais; qu'il conseillait cl'en
attaeb.'aux fl:ontieres celles eles troupes q1.ú seraient connues ponr être les moins 
asp c ees à _la ch::wte, pour cléserter plms facilement, afi.n de nous délivrer de leur 
llis:ct hostüe. La clésertion fLlt bien peu de chose, mais apres avoir été réorga
dan e tu Espa.gne, elle fut suffi.sarnte pour motiver l'éternelle hamng·tw de Canning, 
1'011~ 1a~ueUe _il a mis plus ele paragraphes que les Silveiras n'avaient de soldats ... 
J1tou. e talent, toute l'éruclition ele cet oratem gla.cial fut mis à contribution polir 
et I Ye:r que cette invasioui devait être regarclée conime une agression étrangere, 
p08 e_ tout afin. de motiver son plan auxiliaire . . . Mais tandis que les choses se dis
tr0~1e~t au.clehors, A'Court ne s'enclormait pas sur nos affaires. Des émissaires 
naç P s ou trompecu·s eux-mêmes agissaient clans les provinces, séduis:mt ou me
c011~nt les électeurs, aiin el'éloig1~er ele la chambre des députés, les citoye11s déjà ;s par leur amour po1U' la liberté, par leur patriotisme et leurs hrmieres. 
daci ous ~nssi, électeur dans notre province, nous avons été témoin de cette au

euse nnpudence du diplomate ... Nous avons lu une lettre écrite par un an -
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glais même, clans laquelle il clécbrait tout ce que nous ven611s ele clire: menaçant 
que, clans le cas eontra.il'e, l'Angleterre ne pennettrait pas l'existence ele la 
charte! Tont se récluisait à faire élire eles cléputés semblables atL"- membres ele 
la chambre eles pairs, afin d'empêcher l'établissement ele la constitution en Por-
tugal. Rien n' égale de telles effronteries! - _ 

Il est superflu de clire que la joie fut à son comble dans tout le Portugal, au 
moment de l'acceptation de la charte pa.r les mtmicipalités elu royaume et par les 

.différentes classes de l'état, qtti lui ont prêté serment el'obéissance. Le el-iplomate 
l'aul'ait remarqué malgré lui; mais son creur perfide éprouvait peut-être eles ce 
moment le barbare plaisil' ele se venger tm jour ele son mécontentement actuel. 
Aujourd'hui l'affreux résultat ele ses intrigu.es est rempli: il peut jouir clu fruit de 
ses ca.bales, qui ne peut êtl'e que trop dotcr pour un agent elu gouvernement bri-
tannique. _ 

Cette satisfaction généralc d'tm peuple pres de voir refaire une législation in
suffisante ou périlleuse ; pres de voir concotu·il· tons les talents, toutes les lumieres 
à son profit; ele se vou: elonner ele sures gm·anties potu les personnes, pour les 
biens; sur le point ele voir scs impôts réglés, les Tentes .publiques rétablies; d'être 
affTanchi elu joug ele l'arbitrail·e; ele voir renaí:tre leur commerce éteint, leur in
dustrie, leur agriculture, perdue ou avilie, se relever plus florissa-nte, etc. C'est 
cet état enfin ele plaisir et d'espérance que le ministre anglais Canning appelle, 
dans sa lettre du 17 jttillet 1826, pom· Stuart, une crise extraordinaire. Cettc 
lettre dont nous n'avons vu qu'un extrait dans le numéro susdit ele la Gazette, 
fait bien jug·er, parce qu'on y lit, de l'esprit de ce qtti y manque; et les clernieres 
eléclarations eles ministres anglais au parlement viennent aider à son intelligence. 
On y voit bien que Canning, avec sa duplicité ordinail·e mande au comte de Porto 
Santo, par la voie ele son agent-, ·qu'il lui sera permis, ele la part ele 1' Angleterre, 
ele ce ·refuser à accepter la charte constitutionnelle. Des que nos conspirateurs, nos 
misérables ficlalgos eurent Mmpris tout cela, ils n'en voulurent pas' savoir davan
tage. 

Quoique nos lazcwonnis galonnés soicnt géuéralement el'tme intelligence tres
bornée, ils ont eu bieutôt saisi le sens elu peu de mots que leur aelressait C::mning; 
ils ont compris à merveille l'intention ele sa grâce; et .pour etcr, quanelun anglais 
parle, ils perclent toute leur grossiere fie1té; persmme au monde ne sait mie~ 
ramper; ils obéissent toujours: « Tout bien considéré, a elit le ministre, il nous 
semble que le moyen le plus sfu· de sortir de la crise extraordinail·e ou se trouve 
le Portugal, serait el'accepter aussi promptement que l'importa.nce de la mestu·e 
potu-ra le permettre, la charte ele D. Pedro, accompagnée, comme elle l'est, de 
cette autre mesure, l'abelication ele la couronne. . 

« Il nous semble que toute autre maniere d' agir serait trop ela.ngereuse ; mais 
clans le ca.s oú on adopterait un autre a-vis, nous ne seront pas moins empressés 
ele le vou· réussil·, que si nous l'avions donné nous-mêmes.)) 

V oilà tout le secret ele tant ele conspil·ations ! Voilà la raison ele l' impunité eles 
conspirateurs pris en flagrant elelit, voilà la cause de l'opposition constante de la 
chambre eles pa.il·s, à toutes les mestu·es législatives et de sfu·eté publique qtti sor
taient de la chambre eles eléputés : voilà le principe qui faisait agu: le stupide et 
scélérat eluc de Caclaval quand, à la chambre clont il était le digne président il se 
leva avec toute la cohue ele ses collegucs, pom· applaudir bassement et el~nner 
leur voix à la proposition clu gouvernement, qui allait elemande1· eles troupes a.n
glaises pom repousser le~ rebelles, au I?-ême moment qu'il ordonnait à ses géné
raux ele sonner la retrmte, et ele les epargner ... Ce fut cet acte ele lâcheté et 
d'abjection que le perfide Canning applaudit le plus, disant que cette action ail
leurs déshonorante, rappelait les beaux jours eles Almeielas, eles Albuquerques; eles 
Castras, etc. ! . 

Mais ce n' était point dans ces j~ms de la gloire portugaise, que nos héros, qt~ 
ont remplis l'univers de lems_ expl~1ts e~ de leur nom, auraient imploré les méprl
sables secom·s de ces lotu-ds IDsulrures, 1gnorés encore du monde entier! . . . Cette 
infamie était rése1·vée à leurs neveux dégénérés. 

Maás les choses étaient si bien calculées, que lorsque les l'ebelles entl'erent à 
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Bragance, dans les derniers joms de novembre 1826, le 11 décembre, les trou
plls de sa majesté britannique étaient cléjà en chemin ele traverser les mers, pour 
d er au s.ecours du gouvernement de son ::mcien allié D . Pedro IV! ~n _ peut voir 

1 ans l~s JOurnaux du temps, toute l'éloquence hyperboréenne du feu mmrstre clans 
a ~ess10n du parlement, du 12 dudit mois. Rien n'est oublié pom faire valoir l'obli-

gatron ~u l'Angleterre se trouve cl'envoyer ce secours. Tons les traités, toutes les 
~~n:eut10ns sont nommés; et tels tl;a.ités qu'on invoquait alors pour cléfenclre les 

10.1ts et le gouvernement de D . Pedro IV contre eles sujets rebelles qui procla
m~w~t un roi rebelle, sont les mêmes en ~ertu elesquels le héros ele B11rgos a fait 
mrt~·arlle.r les sujets fieleles elu même roi, sm les côtes ele ses états, apres leur 
avon· fart clonner la chasse sur l'océan, par les corsatires anglais! 

pe tels auxiliaires n'étaient, à la vérité pas nécessaires; mais tout était elis
p~s~ de maniere à ce que ces renforts fussent envoyés. On vient ele voir que les 
c ~ s de rébellion étaient sfirs ele l'empressement de Ca.nning à voir réussir tm 
au re a,vis que celui el'ohéir à la chmte, comme si cet autre avis avait été clonné 
~~r . Canning même! Cette traduction du dernier pa.ragraphe de la lettre du feu 
n·~;stre, qu'on a lue plus ha.ut, explique a.ssez toute l'histoire du t~nébreux mi-

18 ere ~u no:uveaux Malagrida ( évêque ele Vizeu) et ele ses complices. 
b Apres les turpitudes diplomatiques el'A'Court, le rustre Beresforel pa.rut h Lis
e~uue pour continuer ses intrig·ues avec la féroce et immorale Charlotte, premier 
ill av-eugle agent eles machn1ations anglaises; et, s::ms la noble résistance du tres-
111118~·e marqtús ele Valença, alors ministre ele la guerre, il aurait obtenu le cli>m
ta~; ament de l'armée, par sui.te ele ses liaisons avec le même A'Comt et l'apos-

< • F. cl'Almeiela. 

0 ?outefois les forces eles rebelles étaient si petl de chose que, sarns la eonnivence 
Pu _:1. duperie eln gouvernement, ou an moins ele quelques·ministres, elles aura.ient t: tetre ~éfaites et mises en cléroute en mettant le pieel sur le sol portugais ; mais 
te ll. av-art été négligé: un petit corps volant gardait la frontiere de Traz os Mou
m.~·' Jxt l'on ignore encore aujourel'hui la cause ele sa iretraite sans avoir fa.it h 
co lU ·e résistance; à moins qu'il ne l'ait effectuée par suite d'orelres positifs, 
Chllll)}e le _bruit en a couru. La prqvince fut abanclonnée : les villes de Bragance, 
l'in~;~_s, V11Ia Real, etc., furent prises . Les brigands eles Silveiras avançaient elans 
de er.~~lu·, eu eommettant les plus granels exces; ils obligerent plusiems régiments 
pe lll!lc~s . ~t tons les scélérats et les forcenés eles provinces, à suivre leurs clra
né:1~~ ~editreux. Pourtant1 h l'Alemtejo et Beira, ils fiuent pomsuivis par le gé
din a Yllla Flor, qui, rénni bi.entôt á la clivision ele Traz os Montes, du géné1•al Clau
m.at; 

1
es batti à Cornche ela Beira. Les milices et la populace s'enftúrent chez eux, 

ag. .68 troupes de ligue entrerent en E spagne, pou1· tenter ele nouveaJu lme 
pa.~·eV~IOn sur le Minho et Porto, et celru parce qu'ils avaient été épargnés ~xpres 
cti llla ~lor et Claudino, qui auraient pu les mettre en pi~ces sans eles mstru
du0M. }Jartrculieres ele les ménager. Celui-là par une autre fois pour les chasser 

C lnho, et les ménage lme seconde fois . .. 
pr·onoep~ndant, comme la cil.ésertion avait cessé, et que l'opinion s'était hautement 
se r' ncee po1u· D . Pech·o et sa char·te, les rebelles ne pouvant gagner la capitale, 
gnesesolnrent à rentrer ele nouveau dans les bienheureux états du roi eles Espa
n'av- .et eles In~es ... En attenclant que la politique, par ses ruses, achevât ce qu'ils 

.;;e~lt }JU farre au moyen ele la guerre civile, elu pillage, eles memtres, etc. 
pa,r}e ars une chose curieuse à observer, c'est qué Canning voulant motiver au 
s1w 1 1Ue~t l' envoi ele ses troupes au Tage (ne comptant pas ::tvec trop el' assma.nce 
d.ro e tllo~he eles révoltés ), et afin de·mieux tromper les sujets fiel eles ele D. Pe
tie/ :I,~naça1t A non-seulement la c~a~·itable majesté ca.th~lique mais l'~niv~rs. en
le8 c!; "' s chames ele laJ guerre, dit-il, sont cla.ns nos mams ... (Il a.tu·alt du drre: 
ab01l~?-~nes de la fow·bm.,ie, des déceptions et des a1·tijioes . . . ) Si nous les tendons ou 

1t .ont-elles? >> Oui, elles pomront inoneler le monde ele sang! . . . 
cou ~rs le roi Ferdinanel qui en connaí:t toute la valeur, ne s'inquiete }Jas beau
~es ~o~~ _ce ~allaciemc loc~t s pcenitentiro. . . Les ~oyaux JpOrtugais, ou si I' on veut, 
lUoui Atltntwnnels seuls nnent les elupes. lVlms ce qm est le plus rema.rquable, 
, me:me, c'est qu'apres avoir qua.I~fié les rebelles d'étrangers armés, C~.nning elé-
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feud exprcssérnent à sou arméc, de brUler une seule amorce contre eux, parce qu'J 
ne voulait pas intervenir dans nos affaires intérieures ! Ou voit que le systeme de 
la non intervention date de ce temps-là ... Une a.rmée angla.ise à Lisboune n'est 
pas liDe interventiou! ... Et les brigands eles Silveiras sout des étrangeTs et ne le 
sont pas, soit pour Camúng, soit polU' Wellington! ... Etre et n'être pas eu mêroe 
temps, c'est de la métaphysique du miuistere anglais; mais il y a cncore l'expres
sion atroce de la plus noire per:fidie, cachée ·sons un misérable j eu de mots, qu'nn 
sauvage africaiu aurait honte d'employer. 

Lorsque les troupes ele Canniug débarquerent à Lisbonne, le ministere qui se 
ressentait déjà assez de leur approche, et qui, à l' exception du ministre de la 
guerre, était détestable, devint encore pire. L'exécrable Malagrida (évêque de Vi
zen), le plus infame des prêtres, est choisi }Jar A'Court, avec la girouette C. Xa
vier, pour régenter le conseil, le premier á l'intérimu·, et le second à la guerre: 
Des lors commencerent les hostilités contre les constitutionnels. Les Tebellcs qUJ 
n'avaient été dépouillés ui de titres ui d'honneurs, et, ce qui est inoui, à qlú ou 
avait même laissé leurs appointements, furent presque tons amnistiés. Un reste de 
pudeur ou de crainte empêcha d' étendr<; le parclon à cinq ou six de leurs chefs ; 
mais ils étaient si surs du succes qu' à }Jeiue y eu eut~il tm petit nomibre de ren
trés, que lelli's emplois lem· furent de nouveau rendus. Le patelin C. Xavie1·, 
chargé eles affaires de la guerre, eut soint d'amalga.mer1 parmis les soldats :fideles, 
ceux eles désertem·s qui avaient pro:lité d'un si célebre pardon, a:fin qu'ils gâtas
sent lem·s camarades: il ne s'est pas trompé dans sou attente; cette lie crimiuelle 
a empêché les corps ou elle se trouvait, de rejoindre les troupes :fideles qui s'iu
surgerent, eu mai 1828, contre le parjure usm1Jateur. 

Les choses allaient de telle so1:te que le tres~honorable ministre Saldanha, que 
les intrigues avaient éloigné du conseil, fttt obligé de reprendxe ses fonctions au 
département de la guerre, car il n'avait pas donné sa démission, pom· empêcher 
le renversement total ele l'ordre. Il était t,rop tard .. . ; et de nouveUes tracasseries 
d'A'Court, jointes aux menées de l'ambassadeur à Londres, Palmella, pres l'in-

- fanta régente, contraignirent le ministre loyal et constitutionnel à demancler défi
nitivement sa démission. 

Oette démarche du noble descendant de Pombal valut le triomphe eles conspi
rateurs, qui le ha'issaient parce qu'il les génait. La capitale, la nation entiere 
prirent le eleuil. .. et la faction avide de crimes, et dénuée de toute pudeur, saísit 
l'occasion de ce mécontentement pom inventer tme conjuration républicaine, de la 
part des sujets :fideles à lem roi! 

Jamais la per_ficlie n'a tramé liDe aussi pitoyable calomnie: en même temps que 
cette idée riclicule vint eu tête de ses auteurs, le gouvemement déclarait officiel
lement que le mécontentement du peuple, touchant la démission· ele Saldanhn-, 
avait été sans conséquence. L'infame ministre ele la police Bastos, un des plus 
républicains de la révolution de 1820, fut le complice le plus acharné de ce complot 
liberticide, qlú a du être inventé par A'OolU't . Ce qu'il y avait de plus immoral 
dans la lie du peuple1 eles voleurs, eles valu·icns, eles amnistiés, furent payés par 
:ta faction polu· servir de faux témoins . .. Des ce jom·~là, la conjtuUJtion ne fut pl"US 
un mystere pom· personne. Le poltvoir caché, qui mettait obstacle iL l'établisse
ment de la charte eu Portugal, ou, disons mieux, qui conjiu·ait potu· la détruil·~, 
qui écar'tait de la rég-ente et des r.ffaires les sujets loyaux et é.clairés; qui s'étal~ 
opposé à l'exécution eles décrets de D . Pedro: ce pouvoir était le même qui hu 
arrachait la nomination ele D . Miguel à la régence . .. Nornination à laquelle A'Court 
n'a mis aucun entrave. · 

L'ernpressernent que l'on mettait à donnet la régence au conspira.tem· du 30 avril, 
apres lui avoír épargné le voyage dtl Brésil ou l'appelait le roi; puis la marche 
ténébreuse eles a:ffaires à Lisbonne, atu·ait du inspirer à ce dernier eles soupçons 
sur le but de ces menées .. . Néanmoins le fatal décret du 3 juillet 1827 vint met
tre. les rênes du gouvernement entre les mains du bourreau eles portuga.is . .. Le 
roi fut trompé et l'espoir de la nation fut anéanti, malgré les serrnents reitérés et 
mensongers du pa1:jure, déjà trop connu par sou immoralité et ses fureurs. Wel
lington, au parlernent, a aussi nié l'intervention anglaise à cet éga.rcl; màis celll 
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~~~t~.s-~out~ux, et ,q_,uand mêJ;tle la propositi?n fút ém~né~ dé :Pah~ella1 car ill'a 
me a bord du celebre Beljast) elle .ne dmt pas moms. etre cons1déree comme 

une couception britamliq_ue : tout po1~te à le croire . 
. 1,a Le 22 f~vrier ~828,. le v;ais~eau q_u~ port~it le tyran mouilla l~anc~·e ~an~ le 

. ge, et. ce JOU.r à Jamais execre fut un JOrú· d horreur pour tous ceux q_m n etatent 
111 

.conspn·ateurs ui esclaves. La rébellion était presq_ue toute faite; pourtant l'ar
mee 1:estait inébranlable. l\lais apres rm fau.'C serment, prêté au sein des cortes, 
~n.yres~uce du corps cliplomatiq_ue, témoin de ses fourberies, l'ustu:pateur, investi 
. e a regence, cornmence la nouvelle série de ses crimes par destituer les géné
raux, les chefs de corps et tons les officiers reconnus pour leur fi.délité à leur roi 
et leur amour pour la charte, ceux qui avaient exposé leur Yie dans les combats, 
pour r.emett1•e la IJatrie anx ft.ueurs sanguinaires de ce desiJote sans foi et sans reco · · 

. ~a1ssance. Le rebut de la canaille, eles femmes perdues soudoyées à dix sons 
par J~ur p~w la fameuse rnere du tyran, ou par. les membros du soi-disant corps 
dlllllcipal, avaient cléjà commencé leurs orgies qui se répétaient partout à l'aide 

es ageuts ele la rébellion. 
·é A la tête du ministere fut placé l'impuclent et féroce vieillard Leite de Barros, 

~~ ature de Beresforcl, le même qui avait osé l'accepter le 30 avril 1824. Si l'an
P~en conseil était exécrable, le nouveau, fort de la présence de sou .chef, devint 
r 118 eut~·eprenant. Les employés eles aclm.inistrati:ous, des places de la justice sont 

l,emplac:s par eles conspirateurs q:1ti vout ii>artout allumer la discorde, la révolte, 
auarchie ... 

, L.a chambre des pairs, composée eu grande partie de conjures, avait toujours 
~~Jet~ le peu ele mesures utiles q_u'avait adoptées celle eles députés. Celle-ci même 
anava:t mou~ré que ~ort peu d'éuer~ie. Elles. fm·ent bientôt di~soutes . L'arn;ée 
u glaise touJours à LISbontie attendalt l'affermissement de D . M1guel sur le trone 
P surp~, pour se rem bar quer eusuite ... L e lâche usurpa tem· avait su s 'cmparer du 
h ?llvou· absolu au nom même du roi, au nom de la chaxte, par la plus basse tra
s tson. ~· Les troupes a.nglaises requises au nom ele D . Pedro IV, pom· cléfenclre 
a~ ~·oue .légitime, eu vertu d'anciens traités, ces troupes ent'ouraient le tyran 
de ·' e ill1eux l'aider! ... Quelques individus oserent, il est vrai, concevoir l'idée 
le ts opposer à 1me usm·pation si infame et si é-vidente; mais comme ils n'oserent 
cil ~uter sans clemancler avis à l'étranger, la réponse qu'ils eu reçment cst fa
qt e l co~cevoir ... Ces dociles portugais aimerent mieux s'exiler volonta.ü·ement, 
fid~l c e 8 ~xposer pour la patrie, eu se mettant à la tête d'une armée vaillante et 
fe ~ ~~ qm brulait de · combattre l'ustupateur et tous ceux qlli·-'<:tinraient os é le dé
dén I.e ... Cepeud::mt la faction, presque assurée du succes, maitresse de tons les 
n palteme~lts de l'état a qtrtitté sou langage pei!:ficle, et le tyran est ouvertem.ent 
d~~ln__é ~·01. .• Ceux qui n'en faisaient pas partie ft.trent poursuivis par la popnlace 
co\ ~1?-e~, excitée à la licence par les agents ele la révolte; et ce fut eux qui 
deuda.1gnu·eut beaucoup de m~cipalités et quelq~es classes,. à supplier le tyra;n 
J.lat' élrlgner ele se proclamer ro1! ... L'arrnée anglmse appuyart toutes ces machi
s':<t lOns, e.t ce n'est qu'au moment ou cette reuvre d'iniquité était sm· le point ele 
<h·~~oVphr, q~l'elle s'est défi.nitivemeut rembm·q_uée .. . Quand le sceptre de D. Pe
v-oi. l' est br1sé par les moyens lâches, indignes et honteux que nous venous de 
llle 

1
' armée de Canniug est rappelée par ses successeurs. C'~st alors que com

a31:ce la neutralité de Peel, d' Aberdeen, de '\TV ellington ! ... Il est facile de vou·, 
nou 

8
. tout cet amas de fourberies, ele contradictions et ele crimes, q uelle était la 

rid' ~tervention du ministere a.nglais, dans nos afl:ail·es domestiques ... Et ce mot 
le,/:t. e; saus cesse à la bouche eles excellences britanniques, continuera d'être 
pécUt?hateau ele refuge, apres l'obligeante mission Strangford, ou l'éclatante ex
llle. ~ou Walpole! ... Que ce soit sir .Mackintosh qlli parle, ou que ce soit lord Pai
da~: Jn, 0~ ~e réponc1 que ~ar non i.n~erventi?~ €1.ans .la session act~wlle, con;tme 
an l . a de1ruere! ... Et on Yient de vo1r une sel'le nou mterrompue d mterventwns 

g a1ses t · · · b · · · lJ.ell , Outes d&ns le but de détruÍre la chatte et apres une Sl asse et Sl Cl'liml-
Ulé e CO:qj~Ta,tion, a11res liDe participation aussi m~nifeste clans la dispersion de l'ar
avo~ .0~~Stitution.nellc, en juin 1828, colllllle nous all0ns bientôt le prouver; apres 

11 
achement polU'suivi les clébris ele cette armée, et tons les snjets fi.deles clu 
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roi, on veut nous ari:mser avec des pru·ases banales sur le vreu unanime de la nation 
en faveur elu tyran qui l'opprime à force de trahisons, ele pmjmes et ele viol~nces. 
On nous entretient, on entretient le parlement du rejet ele la charte, dont l'étran
ger n'a pas cessé ele tramer la chute, et pour laquelle les portugais, au milieu de 
tant de machinations et el'entraves, ont elonné de si éclatantes preuves d'attache-
ment! . 

Il est remarquable (ou bien ilne le eloit pas être) qu'aucun membre du parle
ment n'ait demandé d'éclaircissements sur la nattue eles obligations de l'Angle
terre à défendre le légitime souverain du Portugal, apres le nombre considérable 
de traités conclus par les gouvernernents eles deux pays ! ... On nous parle auda
cieusernent de Ia non intervention britamuque dans 1' établissernent de la charte 
portugaise, comme s'il était question cl'une charte pour Malte, ou polir Madras; et 
on élude tm:tjours d'examiner la lettre, l'esprit, la force eles stipulations entre les 
gouvernements anglais et portugais ... Et cela mêrne quand on voit que c'est en 
vertu de ces traités qu'a été faite l'expédition canningienne!. . . :Mais nous revien
drons sur ce point; reprenons l' ordre eles temps: nous verrons partout la rnain pro
tectrice de nos amis. Au milieu eles documenta relatifs à notre affaire, soti.mis en 
1829, à l'exarnen du parlernent, bien que mutilés expres et frauduleusement, la 
lettre suiva:nte de rnr. Lamb, adressée de Lisbonne au ministre anglais, est une 
pTeuve incontestable de la politique de ce cabinet, . mêrne de sa puissante inteTven
tion en tout. ([Je ne sais (clit l'ambassadeur) quel parti prendTa le ministere sur 
cette usurpation; mais je tâche, à tout événement, de la rendre aussi inégulih·e 
que pos'sible : de cette sorte, nous aurons rnoins de peine à la renverser, si nous 
le voulons, et plus de mérite à la reconnaítre si nous le jugeons à propos. » 

Du moins, du pTopre aveu ele mrs. Lamb, Peel, Aberdeen, Wellington ... , cette 
usm·pation -ne laisse pas d'être une us1upation : et le héros de cette usurpation, 
l'arni de Wellington, d'Aberdeen, de Peel, ne laisse pas d'être, du propr~ aveu de 
leurs excellences,. 1m lâche, un tra'itre, 1m infame, un fourbe, un pa1jure . . . 

Cet aveu si honteux le crois-tu volontaire? (RAcrNE.) 

Cet éloge n'est que de la moutarde pom· aiguiser l'appétit émoussé de mescla-
rnes la Quotidienne et la Gazette sa smur. . 

Tali amici ha il tiranno! (ALFIEnr.) 

Les choses allaient grand traiu, quand au milieu de cette anarchie qu'il avait 
rallumée, le féroce pa1jlll'e1 mettant à part le pou-voir délégué au no·m duquel il 
agissait, et auque] il avait jm·é obéir, il s'em})are tout~à-coup de la souveraineté, 
convoquant l'ancienne foTme de représentatiou (qui pourtant l).'en est pas une) ab~
lie, il y a plus cl'un siecle, paT le roi D . Jean V, et, plus positivement et dé:fi.ro
tivement, par la charte constitutionnelle de D. Pedro. Et cette usm·pation de 
l'Oyauté vient-elle pour que l'assemblée factieuse et rebelle prononce, comme un 
organe national, qu'il est le roi? . . . A+on jamais vu de pareilles sottisses au mÍ· 
lieu de pareilles iniquités? Bientôt les ambassacleurs eles puissances se font congé
dier! Et cela, polll' qu'il puisse avancer plus à son aise dans son chemin! . 

Mais la vaillante et loyale arrnée portugaise n'a pu souffi:ir clavantage une Sl 

lâche et si criminelle usmpation. Depuis le Dom·o jusqu'au Guadiana, des rivages 
de la mer jusqu'à la frontiere, _tm cri d'indignation et de :fi.délité s'est fait entendre. 
Les régiments d'infanterie de ligue, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 21 et 23; de chasselU·s, 
2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12; de cavallerie 61 9, 10, 11 et 12; d'artillerie 4; beau· 
coup ele soldats eles autres corps accourent ·à la voix ele la liberté, pour défenclr_e 
le souverain légitime. Mais malheureusement, quancl il fallait u:n généTal pom· gtU· 
der ces braves, on nomma 1.me jtmte ele gou-vernement composée d'hornmes de loi, 
ele quelques militaires, et de négociants qui, sans force, sans génie, sans expé· 
rience, peut-êtLJ:e sans volonté, n'ont su que paralyser la valeur eles troupes et des 
nombreux volontaires qui les avaient suivis. On laisse s'éteindre l'enthousias:ro.e 
patriotique qtú avait éclaté partout : et plus tarel on lie les mains du général, tres· 
honnête il est vrai, mais de son propre aveu, peu versé dans la pratique ~e 
la guHrrc, tandis que le tyran, revenu un peu de sa premiere stupcnr, faisatt 
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tout :mettre à fen et à sang par ses agents féroces et corrompait les antres 
troupes. ' 

Le fatal goliÍvemement installé à Porto, an lieu de profi.ter de ses immenses 
~essources, a tout attendu de notres diplomatiqlles ou eles perfi.des alliés. Non con
ent de s~n incapacité, il s'empresse de profiter de celle d'un homme toujours op
~osé aux 1dées libérales, d'un homme qui, n'ayant jamais été soldat1 était incapable 
e co:m:mander même liDe esco1'te de convoi : à peine arrivé à Porto, à bord dn 

c~I~:miteux Belfast, il eu fait tout d\rn coup liD général eu chef. Des généraux ex-

lip n:meutés et loyaux fm·ent mis sons ses Ol'clres ; mais le commandant en chef, au 
eu de se f · ~t à I' ' · ' · · · d . mre conna1 re armee1 q1.u n avmt Jamms enten u prononcer sou nom; 

~u lieu de prenili·e ses mesures d'attaque ou de défense, assiég·eait la misérable 
Junte ou quelques membres au moins, et apres l'avoir séduite ou trompée, il dé
sbrte 

1
pendant la nuit avec elle, avec les générau .. 'C et beaucoup d'autres officiers, 

a anc onnaut l'armée et la nation abusée. 
· Voilà ce que le mnlistere anglais appelle la volonté de la nation portugaise, 
P~.ur le tY:·an qui l'écrase! On vient de voir la série d'intrigues, de complots et de 
~llies, qu1 l'ont porté au faí'te de ses forfaits, et on parle sans rougir d'une telle h ~nte! Oette volonté nationale, qui ne fut que la plus effrénée anarchie ... Le dê
c alnement de la canaille contre la classe aisée ou éclairée de la nation, n' effraie 
)~s1 les gouve1·nements européens ! Oe bouleve;:sement de l'ordre social, des lois, 
~e a vertu ne les inquiete pas. La démocratie, quancl elle a un chef, agissant au 

0111 ~u pouvoir absolu, n'a rien de révolutionnaire. 
e . Du·e toutes les horreurs et les miseres qui, apres cette honteuse désertion, pe

s reut, stu· les portugais, nous mimerait trop loin . . . Mais le lâche aut·em· de tons 
âes desastres nous a d~à clit dans 1.m journal à sa solde .que la noble insmrection 

1 e Port0 «n'était qu'une affaire populaire qu'il fallait alle!l: détruire, en faisant ho
dca~ste de ses armes aux trônes européens ! Que cette afr'aire a :fini comme elle 
v e~;tt finir! » Oe général désertem• avaát eu une entil:evue avec Wellington, la 
e e1 e de sou départ })OUr le Portugal, le 11 juin 1828 ; mais Wellington n' a pas 
t ~~?Yé le .capitaine Walpole empêcher le débm·quement du Belfast~ malgré la neu
n~a lté. q:U'il vena~t d'inventer. Ils · savent tons cleux quelle était la nature de ses 
q goptat10ns; mais le noble héros du l\'lysore et de Waterloo, lorsqu'il veut dire 

11 
ll: llBlU'pateur est sur le trône de D . Maria II, au lieu de parler de la volonté 

11 
a lonale, aurait du plutôt raconter la série exécrable de perfidies, que nous ve

s 
0~8 ~e rappeler; et, lorsqu'il ajoute que les constitutionnels n'avaient pas pu se 

doll eurr eu Portugal, il aurait elíi parler aussi un peu de l'abl:lílÍdon de l'armée et 
tt~ tcet~e défection si atroce et si vile; ou, parlant le langage de ror. Belfast, en
d'e enu· ou amuser l'assemblée de cet holocauste, digne du sacrificateur, plutôt. que 

assul'er eles choses dont tout le mond connaí:t la fausseté. 
a .La :malhe1u·euse histoire ele cette héro'ique armée est assez connue ... Apres 
g:rn: sonffert eles mauvais tmitements, eles injustices et eles vols de la part des 
dé lCtens, ses clébris, à peine arrivés en Angletene, sans l'intervention elu généra1 
lll ~ertellJ.·, mais sons le commandement du généreux Piz;:trro, sont destinés par 

80~~ Belf~st qui, de 'sa propre autorité, s'en est fait de nouveau commandant; ils 
Ou destmés, disc.je, à fail·e le voyage elu Brésil. (Ordre dujour du 26 aoíit 1828.) 

nn songe })lUs au Portugal, on ne songe pas même à Terceira. 
age\ faut achever le sacrifi.ce » 1 clit le général déserteur, par la bouche de sou 
de Yadà ~lpnol:th, car il av~it imJ?ude.mment él.oigné le géuéral Pizarro de l~ tête 
reste mtms.tra tio~, com me , 11 contmum t de p1.mn· sm· les pontons, dan~ la bate, ~e 
chet, eles braves echappés. a tons les · désastres, que sa perfide desertwn et sala
fora e ~lU' avait proce1ré. On attenclait encore le résultat de la mission de Stran&
tiou~ b n . ne s' ~tt.endait pas. à. la, digne r~sistance ele D . Pedro, pour les prop~sl
se li asses et mtques elu IDllllstere anglms ! Que l' on pense que toutes ces menees 
taut ~ut encore au premier anneau de la chaí'ne horrible ele tant de . crimes et de 

M: e :malheurs ! . . 
clan fgré l~s assertions clu ministere anglais, on voit sa puissante mterv~ntwn 
trio 

8 
es affmres de l'uslupation, ou pom· mieux clire, sa puissante coopératiOn au 

:mphe de l'usurpatenr; seulement quand il s'est accompli à la faveur eles a.rmes 



138 

auglai:;es, sous l'égide desquelles tout avait été renversé, par suíte de l'abandon 
de l'armée constitutionuelle. Ce fut clone seulement apres cette houteuse mrunceu
vre, eufautée à Londres, que le miuistere déclara que sa majesté brita.nnique allait 
attendre de l'auguste chef de la ID;aison de Bragance, eles mesures utiles au bien
être dtl Portugal, abaudonné à toutes les furetus de l'auarchie . Et quelles sont ces 
mesmes elont parle le miuistere britauuique? L'abdication absolue de D. Peelro en 
faveur clu l)lus exécrable eles hommes, clu plus lâche eles usurpateurs. 

Tant que le miuistere britannique s'attendait á réussir, il permit bien le séjo~ll" 
eles portugais émigrés à Plymouth; mais quaud il eut reconnu la fermeté de D. Pe
dro, il voulut se venger sur les sujets, ele la uoble résistauce du souverain ; il vou
lut les forcer à quitter l'Angleterre, c'est-à-elire à elemander le Brésil. L e premier 
qui couçut cette idée à lem· arrivée eu Graude-Bretague, fut la tête écervelée du 
soi-disant général qui les avait abaudounés : car il elevait bien connaitre l'horrible 
projet eles anglais, que sa elésertion avait accompli . Le Cotm·im· j?·ançais · elu 13 
mars 1829 nous a bien clit que cette démarche n'avait pour but que ele mettre 
l'empereur elans l'embarras .. . Nous le croyons fermement., attendu ses auteurs; 
et les elernieres agitations clu Brésil dont on parle mai.ntenant, viennent encore à. 
l' appui ele cette ielée. · 

Que l' empereur se méfie de tels alliés ! Que les brésiliens soient sur lems gar
cles! Le premier peut bieu être :fl.atté eles chaTmes ele l'absolutisme; les seconds, 
eles illusions ele la république! L'un et les autres peuvent trouver beaucoup d'exem
ples à consulter. L es vaisseaux anglais encombrent la racle ele Rio Janeiro : ils 
étaient aussi dans le Tage, à la journée clu 30 avTil 1F.l24. li. n'y a .pas encocre 
long temps qu'un ministre anglais eut la grossiereté cl'i.nvectiver l'empereur du 
Brésil, l'aJILÍ, l' allié, comme ils clisent, du roi cl'Angleterre: et cela pa.rce que D. Pe
dro avait octroyé au Portugal une constitution née de son cerveau daJls une se
maine! 0e n' est pas parce qu' elle fut rédigée en lme semai.ne, ma.is parce que, 
comme toutes les autres, elle déplait à eles anglais. ToUttefois le ministere nous a 
dit dans l'aclresse du trône, de la session de 1828, qu'il attendait, ele la part de 
l'auguste chef ele la maison ele Bragauce, eles mesm·es appro1Jriées au bien être clu 
Portugal ( qu'on abanclonnait a.ux ftu·eurs cl'tm fou enragé) . A la session de 1829, 
apres la mauvaise issue de I:ambassacle ele Stra.ngforel, qui avait pom· but d'arra
cher à l'empereur l'abdication absolue el'un royaume, en faveur ele cehü que les 
ministres anglais appellent lill lâche, un traí:tre, un infâme ! Da.ns cette session 
dis-j e, les ministres trouvent que ce traítre a eléjà eles droits, acquis au moyen 
d'une assemblée de rebelles, qlú eux-mêmes sont forcés de fa.ire tout ce qu'on 
leur ordonne ; contraints par les armes clu tyran, triomphaJltes en conséquence 
cl'uQe clésertion H'Lc'he et calculé ... Dans la sessiou actuelle même, l 'aclno·esse du 
trône conçue en estyle d' oracle, comme l' a clit" lill membre clu parlement : « On n' at
tencl rien ele l'auguste chef ele la maison ele Bragauce ... » C'est-à-clire que ce chef 
ne veut pas cédei.· le Portugal à un traitre, à lm infâme: on nous parle de princes 
de la maison ele Bragance, on reconnait clone eles elroits cl'tme part et cl'autre. ·.· 

Quand tout-à-coap le ministerc anglais change de lang·age, l'usurpatem· mépn..
sable et méprisé, est reelevenu un usmpateur ... (sessioD! du 12 mars): D. Maria II 
est en:fin seule la légitime souverai.ne ; la même charte eut une somce légitime .. · 
'Mais la fatale non intervention, la neutTalité empêchent les tendres sentiments 
de mr. Peel d'agi.r au gré ele sou ccem sensible ... Cette dénégation même eles 
elocuments que les charmbres clewanclaient, n'a pour but que cl'éviter ele compro
;mettre une classe respectable .. . Cette même classe qu'on a accusé ele cléloyauié, 
qu'on a pomsuivie et fouclroyée à Terceira. Pom·tant la poli.tique auglaise est 
maintenant plus à crainclre c1ue. jamais. Le ministre attencl ele nouveau un résul~UJt 
plus lielu·eux pour ses négociations pres ele l'emperelu D. Pedro; et ces négoCla
tions ont toujours pcmr .but ele remettre le Portugal avec st~eté et légitimement 
sons le pouvoir . féroce du tyran qui 1' a couvert ele cleuil et ele misere. Quel est 
clone cet intérêt du cabi.net anglais pour celui clont les crimes surpassent, selon 
les anglais mêmes, tons les crimes dont l'histoil:e ou la fable aient jamais l)arlé_? 
Pom cehú qui a trahi ses serments, qui a trompé le roi d' Angleterre, qui a Ille
}Jrisé les rem0ntmnces de ce cabinet? Mais l'objet cl'uu tcl intérêt n'est pas tUl 
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mys~ere: .nous venons de voir que, pour clétruire b charte .constitutionnelle por
tuga,se, nen n'a été onblié du moment même de sa. concept10n. 

Üependant, quand les ministres britanniques se fortifient dans le retranche
b~nt banal de la non intervention, ou eles négociations entamées, tous les mem
dres des de1L"C chambres sont satisfaits. Aucun d'eux n'a demandé la signification 

e ~ant de sophismes ministéríels; aucun n'a demandé l' exécution eles tra,ités sti
tules entre les rois de Portugal et de la Grande-Bretagne. Leurs arguments se 

1 o~nent à condamner quelques actes eles plus notoires de leur gouvemement, re-
at1.fs à l'usurpation ou à ses victimes, à eléclamer contre l'usmpatem; mais aux 
~omdres. observations eles ministres, qui ne confient pas à d'autrcs lem· eléfense, 
1 ~A se ta1sent; et finissent au plus, par recommander une amnistie de la paa:t du 
trrutr~, .du tyran qu'ils ont :flétrí, pom· eles sujets fideles qui ne sont pas le~ siens, 
et qu1 Jamais ne pourront se fier à un monstre potu qui il n'y a rien de sacré. 
~u.ell~ serait clone cette caution que pomTait donner le pa1jure D. Miguel aux 
e~gres portugais, d'ailleurs sujets de D. Maria II? L es anglais seraient-íls les 
g~ants de sa pru:ole ? Mais les anglais ne se piquent pas d'insultes quanel elles 
7enne~t d? la part de D. Miguel.~. Iraient-ils faire la guerre à leur pu pile quand 
1 
t auralt Ía,1t pendre les émigrés? Le ministere a.nglais est neutre vis-à-vis de lui, 

e . ne peut pas le combattre. Les remontra.nces elu cabinet britannique conti11ue
~a:ent d'être dédaignées, comme celles dont les ministres eurent déjà à se plain
. e.·· Pour nous, jamais nous ne nous fierons à lui , les auges fussent-ils ses ga
ra~ts! Car pom· les ang-lais nous les connaissons assez. Pourtant il est bien étomrant 
qu on par·le d'amnistie de la part el'un criminel pour eles victimes innocentes, quand 
c~ serait lui qui amait · besoin d'être stigmatisé d'tm nouveau pardon pour ses exé
crables forfaits. Mais quand même la perfide Angleterre, le monde entier le re
~onnattrait, son droit n'en sera pas meilletu, et ne hri épargnera pas tm jom le 
~r heureux de quelque vengeur, qui délivrera le Portugal de ce scélérat adultê

rm, qu.i l' a couvert de !armes et de sang. 
. Mars quand le ministere britannique reconnaí:t lui-même les droits ele D. Ma

~·1a li, et les crimes et la trahison de l'usm·patetu·: nous lui remettrons encore sous 
les ,reux les articles eles traités qt1'il n'a pas la volonté d'exécuter, et dont, nous N 1 pétons, l'exécution ne lui a été demandé pa-t· ancun membi·e elu parlement .. . 

hos lectelU·s jugeront de la s~cérité de ce cabinet, comme aussi dé celle eles dcux 
: am?res, qui se contentent de tous les ~ubterfuges puérils eles ministres, et qui 
sa.nctlünnent même letus attentats. 
l't. On verra si ces traités leur imposent l'exrmlsion de l'usmj1átem, ou la neutra-. 1 

e,Eou eles négociations potu· faire céder au tyran la proie qu'il a déchirée. 
t nfin, mettons à part la charte, pour la chute de laquelle tant de complots, 
tn~ de l~chetés, tant de forfaits fürent commis: cette charte que le minister.e an

fa.1s a d1t faussement être r e].JOussée par la nation portugaise qui, tottt au con-
tau·e, a fait tant de sacrifices pour la défendre. . . 

. Les rurglais, ont-ils dit, ne veulent pas imposer ~ne constitution à une natwn ;lll la, repousse: cela est trop jus te. Les anglais sont incapables de forcer per
a~:~ a de P.arei_lles clémarches !. ... LetU'S actes ne resp~r~nt .que l~ douceur,,la mo
êt. t~on, la JUstlce! . . . Et l'hornblc fardeau d'une constJtntlOn n cst pas fmt pom· 
ser~ unposé à tm peuple . Ils connaissent mienx que personne la valem ~es c~o: 
pos ·" · De plus, ils ne s'avancent guê pom· faire cadeaux de quelques ro1s . VoJCI 
p/trt~nt les traités qui regardent l'Angleterre et D. Maria II, mais dont cette 

einere rerJousse l'exécution l.. . . 

ti ld est de toute éviderice que ces traités, conclus pom· maintenir l'ordre légl
il~e e~ souv:erains, ne seront jamais applicables au soutien d'uJ?- ustrrpatem; cru· 

P 
0

1nt eté st1pulés contre toutes sortes d'usmpations . Ces tra1tés ne regardent 
as e Po ·t 1 lé ·r I ui de r ug~1 cm;:nm,e . pays, comme }Jeuple, mais s~n. gouver!l-ement g1 nne, c~-

n D. Mar1a II. C est clone faussement que les mm1stres dise:Ift, que le gouver
l~~ent britannique a eles traités avec le Portugal! . . . L es obligations stipulées 

ltnposent le devoir d'aider la reine du Portugal, à chasser le ravisseur de 
1 Seg Bret~~" ue o extracto de alguns artigos dos tratados de alliança entre Portugal e a Gran
""Ula. 
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sa couronne, et à délivrer ses sujetíl de la plus odieuse et la plus exécrable ty
rannie. 

Le gouvernemeut anglais avait d'autres obligations encore, .pour combattre 
l'usurpation

4 

tyra.nnique, s'il n'eut eu l'intention d'introduire l'usurpateur en Por
tugal, de l' élever au rang suprême, pom opprimer ce pays qu'il veut avo ir tou
jours s.ous son influence délétere. Le ministere a fait tout ce que nous a-vons vu, 
pour entraver l'établissement de la charte . Ces traités, rappelés en 18 26 avec 
tant d'éclat, sont éluclés auj0urcl'hui ... · Et les signatmes eles cliplomates britanni
ques claills les clifférents protocoles relatifs à l'introcluction clu tyran en Portugal, 
sont annullés, clémenties ou invaliclées, ce qui -vient au même t. 

Nous qui a-vons vu tant ele traités, ele conventions, ele serments et de premes
ses, et la manier·e par laquelle tout à été rempli, nous nous elispenserons de faire 
eles commentaires sm cette elerniere partie de notre travail: tout écrivain doit 
laisser ele l'ouvrage au lecteuT ... Néanmoins nous n'avons fait qu'un trop co1.U't 
précis de la cléplorable histoire ele l'usmpation ele la couronne ele Portugal, pro
duit immoral cl'un calcul froid, et raisonné contre toutes les regles ele la justice, 
du devoir, de la bienséance et ele l'humanité. Nous avons vu beaucoup de perfi
clies, beaucoup d'usurpations, beaucoup ele forfaits i mais on n'en a jamaÍ!s vu de 
semblables à ceux qui ont trompé, trahi 1.me nation entiere, sons ele fausses appa
rences d'amitié, de protection .. . Nous . prions clone nos lecteurs d'attendre aux 
faits que nons avons exposés, à lem· liaison et à lem· mutuelle relation, pom· as
seoir leur jugement. Et pom·tant1 comme nous n' avons cl' égarcl que pom· la vérité, 
pour la morale, pom· la justice, pour la -vertu, nous le répétons a-vec franclúse, 

. nous n'avons aucun respect pour eles grandes renommées, soit bien soit mal acqui
ses. Nous n'avons fait que quelques pages cl'histoire, et quand.. on écrit de l'his
toire on raconte et l'on n'invente pas. Si quelqu'un avait à se plaincb-e, ce ne cloit 
pas être ele nous.. ' 

Cependant nous venons de lire dans le Nationa'Z 2 l' analyse cl'lme brochure a:n
glaise, sur la poli tique de Canning·, qu' elle s' efforce ele justifier par sa loyauté et 
par sa droitme à notre égarcl .. . Mais a1Jres l' exposé de quelques clocuments que 
nous avons cités ci-dessus, et cl' autres encare clans lesquéls on reconnait la mau
vaise volonté du ministre pour la cha.rte portugaise, apres a-voir com}Jris toute 
l'audace anglaise dans son intervention clans une affaire si étrangere à un gouver
nenient étranger, nous ne pou-vons croire, qu'il se trouve eles personnes qui prê
tent foi à ele si absm·cles prétentions! 
. Nous a-vons parlé ele toutes les tracasseries cl'A'Com·t, agent de Canning à 
Lisbonne; de la cause ele la désertion pour l'Espagne, ele la elésobéissance au~ 
décrets ele D. Pedro; eles actes du ténébreux ministere, organisation du mêroe 
A'Court; de sa lJrotection ouvertement portée aux rebelles, ele son animaelversion 
ou ele ses sévices pour les sujets :fideles du roi ... On connait tous les efforts de 
1' étranger pour protéger le parricicle d..e Bem posta i tout 1' empressement pour I' éle
ver indfunent à la régence. Qu'on explique tout cela, et nous conviendrons de la 
rectitucle clu ministre. Mais ce fut pourtant de son vivant que tout arriva ! Cepen
dant nous convienclions plutôt a-vec le ministere brit~bnnique actuel, que sa poliii-

1 Copía trecl10s das conferencias de Vienna e Londres, assim como da nota do marquez 
de Barbacena ao gabinete de Saint-James em 25 de novembro de 1828, cuja integra meneio· 
námos no logar competente. 

2 National n° 78, 21 mars 1830.- Dans une lettre particu.liere de CanninR' datée du 25 
juillet 1826, à un diplomate clistingué1 «il est rigoureusement vrai 1 di t-il, que sir Cbarles ri'avait 
aucune auctorisation pour agir "Clans une aff'aire ele cette nature, et qu'il a agi non seulement 
sans instruction, mais encore contl·e mes clésirs. J e ne puis uéa,nmoins, eu couscíeuce, desap
prouver ce qu'íl a fa-it, d'aprés ce que je conna,is de sa conduite et des borncs daus lesquelles 
il enteud se renfermer1 quoique vous puissíez voir avec quel empressementje cherche à couper 
court à cette affail·e, et quel zele je mets à rappeler ici sir Cbarles. Je ue puis en conscience 
desapprouver, parce que je lui ai permis de devenir, au besoiu, le négociateur du traité de sé
paratíon et d'indépenclimce, eu qualité de pléni_potentiail'e ele sa majesté trés-fidele. . 

ccJ'ai cru dés lors qu'il valait mieux le décharger de tout blâme, et eu agissa,nt a insi j'al 
pensé qu'il était conveuable dele défenche, autaut que sa conduite m'est bien conuue1 aupr~s 
eles autres gouvernements. Je ne veux pas dll-e qu'il ue m'efi.t pas été plus agréable que s:r 
Charles efi.t refusé la commission. Néanmoins, j'ai approuvé sa conduitc en faisant toutefo15 

coincicler cette approbatiou avec son rappel immédiat., 
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~ue va tot~ours cl'accord avec celle de Canning. C'est une du petit nombre de vé
ntés qu'!l a prononcées aux chambres, quand il a prétendu défendre l'atrocité de 
ses dermers a,ttentats à l'égard du malheureux Portugal, victime de sa per:fidie . 

. Nous savons, il est vrai, qu'il se trouve au parlement des honorables exce
phons à cette majorité ministérielle, prête en tout temps à seconder et à sanction
~er les vues ambitieuses et injustes du gouvernement . . . Mais comment souffre-t-on 
Dnt ~e subterfug·es . frivoles· ou inique~, dans tme question simple ~t claire_? Ou 

·. M;guel est l_e ro1 du Portugal, ou rl ne l'est pas. Dans le premrer cas, Il delalt etre reconnu il y a deux ans an moins, par l'Angleterre, par l'Em·ope. Il ne 
e Íllt pas, il ne l'est pa.s, puisque, au contraíre, l'Angleterre et l'Europe ont re

connu les droits de D . Pedro et de sa filie. Il y a eu eles négoci·ations diplomati
~ues ~le leur part, ~our remettre la rég·ence du malheuret~x Portugal aux ~ains de. 
t · ~hguel: clone m le gouverneme:o.t, comme régent, m la royauté ne hu appar-
~natent .. . Il ne fut qu\m fourbe, tm pmjure; il n'est qu'un usurpateur. Mais l'An-. t et~rre a des tr~ités qui l~i _ÍIDlJOSei?-~ l'obligation. de ne reconnaitre au trône ror
gats, que le pl'mce et lég1t1me héntrer de la ma1son de Bragance: elle a meme 

Phutracté ce nouveau devoir lJar la nattme ele ses nouvelles négociations, elont 
.onneur seul lui orelonnait l'exécution . .. Elle a eles traités par lesquels e1le a pro

lUis ~e. ~éfenclre le Portttgal contre toute personne, quelle que soit sa conelition, 
sa preemm~nce, sont état; et quel chef el'invasion a fait plus ele ravages elans ce 
Pars? Les traités lui imposent l'obligation ele le cléfenelre, comme l'Angleterre 
llleme: · · Comment clone parle-t-on de non intervention ou cl'une inique neutralité, 
sott~ tnvention cl'tm si savant homme? Dans de mutuels engagements, tme eles 
f:rtt~s contracta~tes peut-elle esquiver ses stipul~tions ~ans !e consentement ele · 
p utte? La questwn n'est pas du ressort de la ch1cane, a moms que le pandecte 

,eel n'en fasse son affaire . lVIais, nous le rélJétons, auctm membre du pa.rlement 
11 

aQsu, ou n'a voulu, envisager la question portugaise sous son véritable jour! 
ne les portugais se souviennent un jotU' de tant cl'iniquités! Q1,1el que soit le 

s:ysteme ~e leur gmtvernement, qu'ils apprennent à connaltre l'Angleterre; qu'ils 
lte~ toUJ.ours en horrem· ~a cléshonorante et clangereuse alliance, qui ne sert qu'à 
~s épouiller ele lem• or, pom· alimenter son commerce et son inclustrie! Qu'ils se 
~app~llent tous les mau,'{ dont cette alliance a été la somce; et qu'ils la vouent à 
tl~e eter;ne1le exécration; ce sont là nos voou~ les plus chers, apres la perte ele no-

c1 e patne, ele notl'e f'amille, elont le souvenir ser a tOuJ· ours au fonel ele notre; 
ceur. 

Post- scriptnm 

" . En écrivant ce petit mémoire dans une langue étrangere, il ne peut s'y trou-
0 er qu~ eles défauts, mais notre but est ele nous faire comprenclre. En extrayant f.\ réchgeant à la hâ.te, naus nous sommes laissé aller plus à la recherche eles 
ê~. s, qu'à mettre notre écrit dans un orclre systématique, de là viennent peut
l' e guelques répétitions que la nature de l'objet fait naitre à tout instant dans 
;spnt de celui qui le possede à coom· ... Comme nous n'avions pas, clans ce mo
il e~t, sou.s les yeux, en · entier, les clocuments elont nous avons parlé qnelquefois~ 
do 8 est ghssé, dans la, chalenr ele notre écrit pour la belle cause que· nous défen
pl ns~li une méprise que nous allons rectifier . C:'est à l'égarcl de Canning : les ap
n:'tt~c ssements qu'il a donnés à Ia chambre eles pairs portugais ne lui appartien
êt ~ x~s en propre : le ministre qui avait renclu compte ele la session (qui devait 
di~e Court), clont il accuse · les dépêches clatées du 20 novembre, est celui qui 
ce] que cette session-là était un spectacle digne eles beaux jours du Portugal, et 
pr·~ parce que la chambre eles pairs s'était levée en corps, cléclarant qu'elle était 
c' é~~ à marcher en personne pomo repousser l'invasion .. . Et plus probablement 
br· ait pour que son digne présielent, put embrasser au plus tôt sa famille : les 

tgNnds qu'il commanele en chef aujourcl'hui. 
anool ?Us ne savons aussi au juste, le jour ele la naissance ele la non intervention 
"e 0 atse à notre égarcl, car l'armée britannique à Lisbonne et tout ce que nous 
ni:ona de voir ... n'est pas une intervention .. . et en cela nous clifférons ele l'opi
celll\ e n~tre granel cliplomate, quancl il écrit à Canning, clans sa note cln 4 elé-

re, ]ut demanclant ce fameu .. ~ secours, pour aéloigner de son allié tout dan-
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ger d'attaque étrangere, et pour terminer un état de choses qui doit concluíre 
nécessairement à une crise violente, si l'on u'y intervient pas à temps>l . 

TI ue savait pas encore à cette époque l 'entrée eles rebelles, dont l'invasíon 
s'est effectuée le 21 novembro ; mais. il prétendait env?yer là nos généxeux a.mis 
et alliés, par précaution. . 

oll n'y aurait euc01·e en cela rien qui prouvât que sa majesté britannique ne 
clevrait pas envoyer, par précaution, et afin ele prévenir la guerre, un corps de 
troupes aux iliaires au Portugal; car, au ' fait, si la guerre n'exist e.pas mainteoant , 
on ne peut pas se dissimuler que les chances de la voir éclater ne soient au moins 
que trop probables>J. Note de Palmella à Canning. Ou demande eles anglais pour 
prévenir la guerre . . . Et orclonne aux généraux eu Portugal de se retirer, de !ais
ser grossir les motins, de les épargner, eux qui pouvaient être mis eu poussih·e 
des le premier abord ! 

Ce qu'on r emarque de plus b ean et même d'instructif dans cette piece diplo
matique, ce sont les belles leçons de droit public et d 'histoire diplomatique que 
notre général diplomate a daigné fail·e au premier ministre de sá maj esté britan
niqtte, qui d'ailleurs étatit bachelier en droit. C'est dommage qu'il ne daigne pas en 
donncr aussi à présent, au duc ele Wellington, qui, de sou propre aveu, n'y en
tend pas granel chose : cm deux ans se sont écoulés depuis qu'il est en n égocia
tions avec sa grâce, et naus n 'avons rien vu ele semblable de la part ele notre 
excellence. Naus croyons qu'ü ~mra r égenté de préfér ence, sur cette science, le 
rédact~ur de sou Moniteur, le Pad1·e Am.a1·o t, qui de-prêtre tres-ignomnt, est de
venu, sur sa parole, un publiciste ! Nous comptons lui donner aussi un jour· qw~l-

. ques léçons plus énergiques que ne le furent les préliminaires qu'il a déj à r eçus. 
Ce fut pourtant une véritable perte pour les lettres, que ce publiciste littéra

ratem· ne suivit pas son maitre à T erceira, pour se mettre plus eu état d 'écrire, 
avec toute la bonne foi qui hú est propre, l'histoire de ses exploits! Un tel mo
nument littéraire ne ma:m.querait jamais d' être aussi précieux pour la littémture.J 
que le seront pour la politique et la stratégi e, les travaux immortels de ce héros, 
le plus vaillant eles hommes elepuis H ercule jusqu'à naus ... comme vient de nous 
le découvrir le benêt de padre Marcos 2 dans sou nouveau jolu·nal le P aqu ebot de 
Po?·ttbgal, imprimé · à Lonch·es , en commémoration, à ce que naus cr0yons, d'un 
antre paquebot, le Belfast! Et qu'on naus dise encare que les lumieres sont ar
riérées chez nos compatriotes! Quelle pexte ce granel roi D. ~1:igueJ n'a-t-ii pas 
±ait dans ces deux prêtres, si propres à seconder les grands vues ele sa majesté 
et de sou granel maltr'e de l'instruction publique, lo tres -éclair é et tres-pieux évê· 
'que ele Vizeu I 'l<, 

É fóra de duvida que por meros escri1Jtos anonymos não podem avaliar-se coo· 
scicnciosamente os factos , nem o caracter político das p essoas mais salientes nas 
luctas partidarias, vi sto como quasi sempre em taes circumstancias se applica a 
censura ou o louvor com exagero, e talvez a supradita memoria conobore esta 
asserção; entretanto torna-se n ecessario exhibir algumas alas armas de combate 
empregadas por cada partido e g rupo, procedeaclo depois ao exame dos documen
tos officiaes, que fornecem melhor meio ele conhecer a veracidade ou injustiça do 
diversas allegações. 

Não sendo praticavel, emqüanto durarem as actuaes circumstancias que dos 
feitos processados n'est a ilh~ pertencentes á fazenda publica se dê app~llação ou 
aggravo para o jlúzo elos fmtos da fazenda da casa da supplicação, como antes se 

1 Allude a Joaquim F erreü·a de Freitas, franciscano· ~apucho, que abandonára a vida nlO

nastica e seTvíra no exercito francez. Vide _lJicciona?·io bi blio,graphico, tomo 1v, pag. 77. . 
z Marcos Pinto Soares Vaz Preto, fren·e conventual da ordem militrur de S. Tbiag;o d!). 

Espada; emigrou pa,ra Inglaterra, esteve na ilh~ T erceira e saiu d'ahi com a expedição elll 
1832; depois f?i ~rceb ispo e_leito de ~~cede_moma, confes~or ~ esmolei' mór de. D: Maria n:, 
dom prior ela mstgne collegmda de GUimaraes, deputado as cortes, etc. No penodtco ALe~, 
n." 686, de 9 ele j aneiro de .1852, lê-se a sua ncct:ologia, ~scripta p~n· João Correia Manuel de 
Al)oim. Vide tambcm a refcnda obra ele Innocencw Franctsco el a StlYa. 
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praticava : matnda a regencia, em nome da rainha, que nos sopreditos feitos se dê 
~pp~llação ou aggravo, qual no caso couber, para a junta de j~1stiça 01·eada P.~r 
d~~Ieto de .27 ~e ma~ço pas~ado, a qua,l ~'elles tomará conheCimento e os decJ-
ná em ult1ma mstancw., ouvmclo por escnpto o procm·aclor ela fazenda em todos 

08 casos. e.m que, conformé a direit@, e necess~w:ia a sua assistencia ou intervenção. 
O munstro e secretario ele estado assÜ!ID. 0 tenha entendido e o faca exec·uta.r, 

expedindo as @rdens necessarias para esse fim . Palacio do governo' em Angra, 
~m 1 _de abril de 1830.=Mcm·qtGez de Palmella=Conde de Villct FloT=José 

ntonw Gum·q·ei1·o =Luiz ela Silvct 111ousinho de Albuque1·qzw. 

Decreto 

d Havendo cessado os logúes ele deputados da jcmta ela fazenda da província 
d 08 Açores, que occupavam o corregedor da comarca e o juiz de fóra d'esta ci
:de de Angra, exercendo hoje estes dois magistrados unicamente as outras ftmc

~?es de j~üz e 'de procurador da fazenda, que lhes foram attribcúdas na creaç.ão 
~quella JUnta: manda a rege!Jlcia, em nome da rainha, que os sobreditos C@~Te

ge or ela comarca e juiz de fóra cl'esta cidade, vençam d''aqui em diante sómente 
ametade elos ordenados que até agora venciam pela duplicada qualidade de de
putados e de juiz ou de procuradpr da fazenda. 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entendido c o faça exe
~~tar. Palacio do governo ~m Angra, em, o 1. 0 ~e abTil ~e 1830. . MaTq_.uez 
M Palmella = Conde de Vtlla Flor= Jose .Antonw Gzw1-rewo :_ Ltttz da Stlva 

LY.LO • h ttstn o de Albuque?·que. 
Offici·o 

(N. 0 147 r~scrrado) 

. IU.mo e e:x:.100 sr. - Não chegou paquete esta semana, e o que parte agm·~ tem 
Btclo demorado ha dois dias, porque 0 mitústro ele sua magestacle catholica, incan
~~vel nas diligencias de obter d'este g-overno quanto possa convir a Portugal e a 
~azer as negociações ao seu ultimo resultado, sendo o seu olDjecto aplanar as 
·d füct~ldades que este governo apresenta para recomhecer a el-rei· n'Osso senhor, 

e Cll.Jo acto elle julga de1Jender a tranquillidade ele Portugal e da peninsula, fim 
e~te de todo o seu trabalho e em que tem empregado tod0s os meios; ·este mi
~~str? , digo, tenclo c01~hecimento d? e~tado cl.a opinião em P_9.1tugal, muito mais 

pots da chegada aqm elo secretar10 d esta legaçao, procm·eülord Abercleen para 
; .er se conseguia alguma modificação nas ultimas pretensões d' este governo rela-
t~amente á amnistia : as muita,s occupações d'estes .ministros, no momento actual,. 

nao permittiram a lord Aberdeen ele tratar d' essa questão tfLo reflectidamente 
ú{Ino ella merece ; por isso tem ido o ministro de sua magestade catholica fallar
t · e dquatro dias seguidos, ficando ultimamente ajustado que h ontem a terminariam, 
eu 0 lord Aberdeen tratado d' ella com o ·duque de W ellington, o qual respondeu 
;~h t~mbem queria reflectir sobre isso. Não deixou o ministro de sua magestade 
ha ~hca de fazer ver a lord Abercleen, em todas essas sessões, as justas appre
r eu\oes sobre n. maneira por que algumas potencias têem pretenrudo demorar a 

11~80 ução. d' este governo so bxe a nossa questão, maneiras mlÜto delicadas, mas que 
lUn lU por 1sso podem deixar de ter outro fim do que aquelle que apresentam: por 
) . a parte os interesses commerciaes, lJOr outra, relações de família, o amor pro-
Irto · · . A .r 1 illl ' as cu·cumstancras que se teem apresentado, bem analysadas, fizeram a guma 

a pressão n' este ministro dos negocios estrang·eiros, aiJesar de resmoncler que até <·o-ora t'nh ~ r . 
~as 1 · ai]j11 mar~hado ~e ~ccordo com as outras Jl>O~encias sob~·e esúe _n~gocw,. 
qu que nem por 1sso derxanam de se separar se as cn·cumstancras 0 ex1gtssem; 
á e pelas ultimas noticias elo Brazil espe1·avam com muita brevidade a resposta 
q 00lllllltmicação feita ao imperador, que não esperavam que fosse favoravel; m~~s 
a lle tambem não julgava que fosse de natUl'eza a impedir este governo ele tomar 

0 ~lla resolução se estivesse preparado pelo lado de Portugal. Disse-lhe mais que 
a Imperador do Brazil se tinha dirigido ás clifferentes potencias para reconhecerem 

regencia estabelecida na Terceira, e mesmo a este governo; que querendo evi-
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tar entrar na questão principal deu a resposta evasiva ele n~o receber comm1mi
cação por falta de formalidades diplomaticas. 

Da ultima entrevista de D . Francisco de Zca com lm·d Aberdeen, não dou os 
detalhes, por não ter tido tempo de os tomar com a exactidão que merecem, e 
para evitar que alguma dessimilhança houvesse enfre os que eu repetisse e 
os que este ministro manda ao conde de Montealegre. Prova-se o desejo com que 
este governo está de terminar o negocio, pelo facto ele ser o duque mesmo quem 
dirigiu o plano : conheç~ a dureza de alguns elos seus artigos, mas se na genel'~
lidade é admissivel, lembro que poderei tm• instrucções para fazer aqui cliligenma 
por alguma modificação. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, em 2 ele abril ele 1830.-m.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarein. = Visconde de Asseca. 

Decreto 

A regencia, em nome da rainha, cles~janclo chamar ás :fileiras por meios de 
brandm·a alguns solclaclos que a inexperiencia ou a seducção possam ter arrastado 
ao c1·ime de primeira deserção : ha por bem perdoar toda a pena aos desertores 
de primeira deserção, que ainda se não acharem ctunprindo sentença, e a todos 
aquelles que se apresentarem nos seus Tespectivos corpos no dec1u·so de trinta 
dias, contados do dia 4 do cm·rente, anniversario do nascimento de sua mages
tade fidelíssima a senhora D. Maria II; e os que se não apresentaTem n'este praso 
serão processados e punidos com todo o rigor das leis militares. 

O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e passe as ordé~s 
necessarias para a sua execução. Palacio do governo em .Angra, em 3 de abril 
de 1830.=Marquez de Palrnella = Conde de Villa Fl01·= José Antonio Gi.te?·
reú·o =L'uiz da Silva Mousinho de Albttq1tm·qtte. 

Decreto 

Sendo indispensavel nas presentes circumstancias occorrer ás duvidas que po· 
dem suscitar-se sobre a observancia do disposto nas leis e ordens do exercito, no 
que toca ao reconhecimento dos cadetes, para que nem se introduzam abusos, que 
facultem o reconhecimento ele indivíduos que não r eunam as circtunstancias ezi
gidas pelas mencionadas leis e ordens, nem tão pouco fiquem privados do reco
nhecimento aquelles que, por seguirem a estrada do dever, se acham na impossi
·bilidade de preencher rigorosamente os requisitos legaes : ha por bem a regencia, 
em nome da rainha, determinar que de ora em diante todo o soldado, para poder 
ser reconhecido cadete, s~ja obrigado a preencher as condições seguintes , eUl
quanto dm·arem as actuaes circumstancias: 

1.° Fazer as provanças da nobreza exigidas nas leis e ordens existentes, po
dendo supprir com prova testemunhal os documentos que justificar não poder 
produzir. 

2. 0 Apresentar a escriptm·a alimentícia determinada nas ordens do exercito, 
e nomeadamente nas de 10 de junho de 1810 e 23 de setembro de 1815, podendo 
supprir a hypotheca á pensão .alimentícia uma justificação por testemunhas, por 
parte do alimentante, de que possue os bens de raiz necessarios para o seu pre
enchimento, acompanhada de tuna escriptm·a de obrigação de dar a · mesma hypo· 
theca, logo que entre na fruição de seus bens. 

3.0 Mostrar que não excede a idade prescripta, podendo supprir com provn. 
testemunhal a falta de certidão de baptismo ou de idade, extrahida do livro mes-

. tre elo seu r espectivo corpo. . 
4. 0 Apresentar os attestados ele aptidão, conducta civil e militar, e constinu

ção physica, até agora exigidos para taes reconhecimentos. 
O ministro e secreta1•io ele estado o tenha assim entendido e faça executal'· 

Palacio . do governo em .Angra, 3 de abril de 1830.=Ma?'Qttez de Palmella~ 
Conde de Villa Flol' =José Antonio Glle?'?'ei?·o =Luiz ela Silva Mousinho de Al
buqtte?·que. 
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Portaria 

Poclenclo tão súmente circumsta.ncias extnwrcltnarias, e o eminente }Jerigo ela 
causa publica, que felizmente não existem na actualiclacle, auctorisar momenta
~:amen~e me~clas extraorclinàri_as ele l)recaução não prescriptas ~a lei : ha por 

m a regenc1a, em nome ela ramha, que v. ex." passe as necessanas ordens aos 
~ommanclantes elos clistrictos, destacamentos e mais auctoriclacles e indivíduos mi

tares cl'esta g u::l!rnição, para que 11.ão procedam a prisão ele paizano algum, sem 
{:l~ preceda ordem ele auctoridacle competente, salvo cl'aquelles que forem encon
ra os em flagrante delicto. O que de ordem da mesma regencia communico a 

v. ex. a para sua . intelligencia. e execução. 
IlJ peus guarde a v. ex." P alacio elo governo em Angra, 3 ele abril ele 1830.

• 
0 

e ex. mo sr. concle cl~ Villa Flor.= Ú6ÍZ da Silvc6 Mot6sinho de Albt6q_76e?·que. 

Decreto 

est ~enclo a j1mta provisoria, que, em nome ela senhora D. Maria II, governou 
. . a ~a, mandado cunhar e posto em circulaçã.o uma nova moeda ele bronze com 
~ mscnpção de 80 réis e valor ele 100 r éis cada moeda, e exigindo a boa fé e a jus
I ça,

1
que aos possuiclm•es cl'esta moeda se d~ inteira garantia e segmança elo curso 

ega d'ella, emquanto o estado ela fazenda publica não permittir que sejam tro
ca~as POl' moeda ele oiro ou prata aquellas que excederem as precisões do mer
ca 0 no pagamento ou saldo elas transacções de pequeno valor : a regencia, em 
:iftrre da rainha, ha por bem approvar e confu•mar o cunho e emissão ela sobre-

ta moeda ele bronze ordenada pela junta provisoria, e manda, em nome ela mesma 
aug·nsta senhora, que tanto as moedas ele bronze até hoje cunhadas na casa ela 
m~eda estabelecida n'esta cidade, como as que forem c1mhadas cl'aqtú em diante, 
~eJtm l'ecebidas e corram como moeda ela r ainha, que são, e não possam ser re
~01 aclas, alteradas, nem clesh•túdas , incorrendo os que o contrario fizerem em toa: a.s pe~as dispostas nas ordenações e leis do reino. E, attendenclo ás extraor-
1' . al•tas cn·ctunstancias em q_ue esta ilha se acha, manda a r egencia, em nome ela 
r:mha, que os pagamentos possam ser feitos na dita moeda de bronze ou em 
d oeda de cobre, em todo ou em parte a arbítrio elos devedores, sem embargo 
elas ordenações e leis que taxam as quantias que os credores potlem ser obriga-

os a l'eceber em moeda ele cobre. 

P l O ministro e secretario de estado assim o tenha entendic16e o faca executar. a . • d aclo do governo em Angra., 5 ele a.bril de 1830. = Marquez de Palmella = 
onde de Villa Flo1·=José Antonio GM?Teiro = Llbiz da Silva Mousinlw ele Albt6-

que?·que. 

Car-ta 

a 'Meu senhor :-Não esperava ver-me na necessidade ele impol'tunar de longe 
a r em.a sobre negocias políticos. Ousava lisonjear-me com a espm•ança de que 
pirUeta desgr~çacla que no m~io ela _Emopa civilisad~ _se_ estabelece:1 ~ntre o e~
na .- 0 de parttclo, pelo menos mcons1deraclo, c a leglttmtclade opprnmcla, termt
v-a~am sem novos incidentes ou episoclios mais attencliveis pelo enfado que moti
po ·é que pelo effeito que podem ter no progresso ela boa ou ela má causa. Acaba, 
a 

1 ~' . ~le ser-me mmunciaclo um facto importante, do qual não posso contestar 
ja ~elactclade, e que só v. em .~ pó de elucidar ou desmentir. Ardentemente clese_
Fid~~l acha~·-~e em circumstaucias de consultar a fonte sup1:ema de toda a aucto
cle e leg1tim.a em que Portug·al, ou pelo menos a regencm que por sua ordem 
re vb_achar-se estabelecida na ilha T erceira, mas de ct~a installação ainda não 
a ~e 

1
1 a pa1~icipação official. Como, porém, me não é possível fazel-o, conto com 

sil:c ~ligenc1a ele v. em. a, dirigindo-lhe esta carta conficlencial, })ara que o meu sen-:10 absoluto não possa em tempe algum ser interpretado como .prova de con
ceb'd ou falta ele zêlo. Escrevem-me em.1110 sr., que o governo ele L1sboa tem con-

100. el b 1 cl p l limin' ind· proJecto e prover os ispa os vagos em ortug·a sem o pre ar 
tsp~~savel da nomeação regia, preliminar que não poderia. actualmente ser sa-
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ti:;feito, e que para conseguir o seu :fim induziria indit·ectamente sua. santidade a 
nomear os seus bi spos mot~6 p1·oprio. Não digo, em. '"0 sr. 7 que esta informaçã~ 
sej a cxacta ; porém, sendo-o, é mister confessar que a usurpação se delata a s1 
mesma

7 
e que a sua má consciencia a serve mal. A prerogativa da corôa que os 

soberanos de P ortugal mais ciosos se têem mostrado de conservar intacta tem 
sido o padroado ecclesiastico e a nomeação dos bispos vagos, não só nos paizes 
directamente submettidos ~í. sua auctoridade, mas tambem n'aquell as r egiões re
motas e barbaras7 onde a p1·ioridade das descobertas e os grandes feitos dos 
portuguezes mais ainda se ennobreceram, levando a ellas primeiro que alguns ou
tros as luzes do Evangelho. 

A historia das contestações que têem tido logar na congregação de p?·opa
ganda fide attestam o que deixo dito . Como acontece, pois, em.1110 sr., que a mesma 
mão que tão avida arrel;>ata uma corôa usurpada, sacrifique tanto de leve a sua 
mais bella; prerogativa? E porque as suas intenções são sinistras.! A interpretação 
é obvia ! E a falsa mãe descoberta e punida por Salomão. 

Se as nomeações futuras houvessem de ser deixadas ao livre arbitrio de sua 
santiclacl e, estou certo que recahiam em sujeitos tão recommendaveis pela sua 
piedade como pela devoção ao legitimo. soberano; mas a usurpação não seria tão 
generosa por tal preço! ! O seu fim é totalmente outro, são outras as suas inten- · 
ções; porém confio implicitamente n\9 espírito esclarecido de sua santidade e não 
menos em suas virtudes, e estou convencido que o santo padre conhecerá a cilada 
a que pretendem attrahil-o, e r ej eitará espontaneamente o presente falso que se 
lhe offerece . 

Quaes são7 pois, os verdadeiros projectos e a mira immediata elo governo ele 
L isboa? Não me acho iniciado nos seus segredos para poder resolvel-os, ainda que 
facilmente posso adivinhar a.lgtms d'elles. Receio, porém, abusar da paciencia de 
v . em. a., e julgo ter dito assaz }Jara evidenciar em todo o tempo a minha opposi
ção ao pr oj edo de que se tr::vta , e para servir de base ás medidas que sua mages~ 
t ac1e imperial el-rei D . P edro IV, na qualiclade de tutor de sua augusta filha ·a 
rainha D . Maria II, julgar conveui.ente adoptar . 

Rogo a v . em.a. queira em meu nome r eiterar, etc.- A s . em ." o sr. cardeal 
príncipe Albani. = Concle elo Funchal . =Florença, 5 de abril de 1830. 

O:f'ficio 

íCoufidencial) 

m.mo e ex.1110 sr.-O banqueiro, tendo uma conferencia commigo ha poucos 
dias , renovou-me o que me tinha dito 1.:tltimamente e que participei a v . ex. a Acres
centou depois, que começava a julgar talvez não se comprehendessem bem eJll 
L isboa os dois planos que manclou, mas que isso não tinha ido mais do que para 
demonstrar os dois modos em que se podia fazer o emprestimo, o qual, para se 
effeituar, bastaria que sua magestade publicasse os dois decretos pedidos: UDl 
determinando um emprestimo de tanto, outro nomeando o banqueiro e as hypo
thecas, e designando ser o emprestim9 em renda perpetua, ou pago em vinte an
nos. O mais são tudo obj ectos de rotina que se põem logo em pratica . 

8egm·ou-me que, vindo ::t approvação de Lisboa, logo se poria. á disposição do 
governo o total de 4 .000:000aooo réis, se o governo determinasse querer nego
ciar todo o emprestimo a 70; se porém qtúzesse metade e negociar a outra parte 
a qtúnze ou vinte dias clepois, para vender mais caras as acções, que de certo 
log:o subiriam, tambem o fará. 

Decla.rou-me mais, que uma v~z decidido o governo a emittir mn empr estiJJ1o, 
mais conta lhe fará fazer um mawr do que o de 4 .000:000aooo r éis . Rogou-Jlle 
segurasse a v . ex." que elle . e as N casas ma~s fortes de P arís, com que~ esta-va 
de accordo para este negomo, nao .só danam logo 4 .000:000aooo ré1s7 Jllas 
8.000 :000,$000 ou lO.OOO:OOOt\000 r é1s que o governo portuguez queira. 

Chegado o correio a Paris com o decreto para o emprestimo, estará logo á 
disposicão do governo a somma que for pedida. 

Mr~ Thm·et me fez ver, que se o correio aq11Í tivesse chegad0, e o empr estiJllO 
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~e ti-;esse feito antes de tel' appareciclo .o discurso de sua magestade britannica, e 
· epolsN do de el-rei de F rança, teria isso sido de grande vantagem, pois de cer to 
as acçoes do emprestimo, :ri.egociaelas a 70, poderiam hoj e estar a 80 ou talvez a 90. 

Declarou-me mr. Thm·et por fim, que, por ter r eservado todos os seus fLllldos 
~0• nosso emprestimo, tinha deixado de entrar no emprestimo que . ha pouco a 

1raÍfa fez, de 80 milhões, e que igualmente tinha deixado ele comprar acções . 
c e espanha, com as quaes ha um mez teria ganho mtúto, pois que se achavam 
no mez ele fevereiro a 61, e hoj e subiram a 80. O credito ela B espanha tem-se 
~~lhorado_ muito; hoj e pócle esta nação fazer os emprestimos que queira a um 
P J0 mtu elevado . O emprestimo actual hespanhol em renda perpetua, e que 
esta a 80? foi neg·ociado a menos de 50. 
t O ult1mo emprestimo fran.cez, dado á casa ele Rothschild, ha dois mezes, foi 
.omaclo ~ 102. O governo ganhou na emissão, longe de perder, 2 por cento. Tal 
L~ credito da França hoj e. O primeiro emprestimo feito depois da entrada de 

lUz, XVIil foi a 45 por cento. . 
S~gura mr . Thuret que Portugal é olhado na praça de P arís e Hollancla como 

: ~açao de mais credito depois da Inglaterra. Elle assevera que um systema fman
Nn·o em Lisboa, fLmdado em empr•estimos, como em Londres, França, Hespanha, 
çNapoles, Austría, etc., elevará o credito portuguez nnúto alem de todas estas na
z 0~8 · Gfferece mr. Thm·et , alem elo emprestimo actual, outro, se o g;overno o quii\ para a extincção do papel mo eda em POI'tug·al. Elle se obriga a mandar a 

1~ oa um dos seus socios para tratar t odo e qualquer negocio que o governo 
~~rtuguez queira, a fim de melhorar o seu credito, e declara contentar-se com o 
111 eress~ que o sr . ministro das finanças julgar a sua casa deva ter. 

_Já d1sse a v. ex . a, em uma minha confidencial, qu.e a oasa ele Thmet é a pri
meu·a de Paris, depois das de Rothschild e L affitte. 
d ~eus guarcle a v . ex.a Paris, 5 de abril de 1 830.~IlLmo e ex.mo sr . visconde 
·e ' antarem. =Conde da P onte . 

D ecreto 

n Tendo a l'Bgencia, em nome da rainha, por seu decreto de 15 ele PJ.arço ultimo, 
ci~meado o conde de Villa F lor, par elo reino, marechal ele campo elos r eaes ex er 
ilh os, e membro ela mesma regencia, para com mandar as forças existentes n ' e.sta 
ne a, ~ sendo indispensavel para a regularidade do serviço e bom andamento dos 
e g?c1?8 l'elativos a objectos ~ilitares , fixar e determinar E9I' um modo claro 
lu p~ecrso, quaes os objectos que ficam commettidos ao imm.écliato cuidado e reso
d ç~o N do mencionado general, e quaes os que a r egencia reser va á sua i.mmediata 
P e~;sao : ha por bem a m~sma r egencia, em nome da rainha, ordenar que a tal resr:1.: se observe,. em_quanto d~u~m.·em as presentes circ~1mstancias, o ~i~posto no 
cr~t;~llleRto prov1sorro que bmxa c?m est.e decreto, assignaclo pelo mm1stro e se-010 .cl~ est aclo, e que faz parte mtegrante do mesmo decreto. 
pa tntnJstro e secretario de estado o tenha assim entendido e o faça executar , 
ao ss~ndo as ordens e participações necessarias . P alacio do govem o .em Angra, 
4 1

8
t . de abr•il ele Í 830. = Ma1·quez de P p,lmella= Conde ele Villct Flm· = J osé 

~ onw Gue1·rei?·o = Lttiz da S ilva Mousinho de A lbttqum·que. 

~egulamento provis orio 

de Artig·o 1. ° Ficam commettidos ao immediato cuidado e resolução do marechal 
Te1~a~po conde de Villa, Flor, commandante elas forças militares reunidas na ilha 

~e!ra, os obj~ctos s~guintes : . . . 
Unid · ~ol[ocaçao , movnnento e emprego de todas as tropas e meros mrlitares re
fez ods' n esta ilha, e a clu,ecção e execução de todas as operações tendentes á de

a ella · 

~ ::A i~specç~o e c~mmanelo em chefe de to~~s as fortalezas d.a ilh: Terceira; 
ll!il"t A lllspecçao e direcção geral nas repartrçoes elo trem, fortlficaçoes e obras 

t ar es . N d d . "' . b l d emanad ' nao po en o n' estas repartlçoes e:ffeüuar-se o .r a a guma sem o r em 

4. 0 ~ do ~·eneral ?o~m~n~ante d.as forças ; 
Emp1 ego e drstnbmçao ele v1veres e transportes; 
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f>. 0 Quanto respeita au::; L.uspitaes militares, e á disciplina e inspecçfw nas 
prisões militares e p:::esidios ; . . . . · 

6. ° Concessão de licenças reg1staclas e ela Jtmta ela saude, dentro da 1lha Tercena; 
7. 0 l\iauutenção da disciplina em todos os seus ramos, fazendo julgar em con

selho de o·nerra, quando o bem do serviço o exigir, não só as praças de pret, mas 
quaesque; o:fficiaes da guarnição, pa1·tieip::tndo á regeneia o havei-o feito, quando 
os réus forem officiaes ; · 

B. 0 Admissão a provanças dos soldados que pretenderem reconhecer-se cade
tes fazendo subir o resultado de todas as diligencias legaes á presença ela regen
cia' para final resolução. 

'Art. 2.0 Pertencerá ao marechal de campo, commandante elas forças, fazer ao 
governo propostas sobre os seg·uintes objectos, t anto ácerca elos indivíduos mili
tares como dos empregados civis do exercito : 

1'. 0 Promoções, demissões e reformas; 
2. 0 Trocas e passagens ele uns para outros cor}JOs; 
3 .° Condecorações em remunen1ção de serviços ; 
4 .0 Baixas elo serviço por quaesquer motivos que sejam; 
5 .0 Passagens para companhias de veteranos. 
Art. 3 .0 Reserva a regencia para sua immecoata resolução, alem ele todos os 

obj ectos não mencionados no presente regulamento, os seguintes: 
1 . ° Fornecimentos de som mas, liquidação de contas, determinação elas clespe

zas a fazer pela pagacloria militar e fiscalisação sobre estes objectos; 
2. ° Fornecimento de sommas e creditas, e fiscalisação ele contas das reparti

ções elo trem e fortificações e obras militares; 
3.0 Aprovisionamentos de viveres e transportes para o serviço ela guarnição 

ela ilha, arrecaclaça.o e acqtúsição elos mesmos, fiscalisação sobre taes objeetos; 
4 . ° Concessão ele licenças para fóra ela ilha Terceira, qualquer que seja o mo

tivo por que se requeiram ; 
6. 0 Mandar cumpúr as sentenças elo consellÍo ele justiça, percloar ou minorar 

as penas impostas aos réus militares. 
Palacio elo governo em Angra, 6 ele abril ele 1830. =Luiz da Silva 111ousinho 

de Albuque,·que. 
Extracto de interpellação 

(Cnutn.rn. dos cotmunns em G de nbril) 

Lord Palmerston disse que se levantava para fazer algmnas pergLmtas ao seu 
illustre amigo, o chanceller elo ereequm·~ sobre uma declaração que se tinha tor
nado publica durante os dias antecedentes . Esta declaração era um documento 
denominado amnistia, que havia sido dada, ou estava para o ser, pelo governo de 
Portugal. Segundo o teor elo escripto~ a que alludia o nobre lord, a tal amnistia 
era : 1. 0 , um perdão para o-s ~oldaclos e officiaes ele capitão pa.ra baixo ; 2. 0 , para 
toclos os o:fficiaes civis que n~o tivessem tomado parte activa na reacção que houve 
em Portugal contra a auctori.dade de D . lVIiguel, mas estes não .haviam de ser de 
novo aclmitticlos aos seus lagares; 3. 0 , que seriam rcstituiclos aos amnistiaclos os 
bens que lhes foram confiscados,. menos aquelles ele que o goveTno tivesse disposto. 
EmqL1anto a esta parte .ae tão lindo documento, ~bservava s. s.a unicamente qttc 
não suppunha haver le1 em Portugal que auctonsasse a usm·pação d'estes bens. 
E continuou : 4. 0 , que a guarnição ela Terceira e os habitantes cl' esta. · ilha seriam 
comprehenclidos na amnistia; 5.0

, q~e se dar:ia liberdade aos presos, mas os que 
fossem designados pelo governo senam obngaclos a saír do reino e permanecer 
fóra cl'elle clm·ante um certo tempo; 6. 0 , emquanto its demais classes ele emigra
dos, D. Miguel se obríg~ria a dar outra amnistia, dezoito mezes depois de ser 
reconhecida a sua auctondacle pela Grau-Bretanha, reservando para si o fazer as 
excepções que fossem elo seu gosto . Em ultimo logar que os condes ele Saldanha 
e de Villa Flor, os generaes Stubbs e Mello i o marquez ele V alença, e algumas 
outras personagens clistinctas que haviam combatido com o marquez ele Chaves e 
general Povoas, seriam banidos por toda a vida. 

Lorcl Palmerston acrescentou que já antes havia dito o que to~a a gente en-
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te~de por amnístía em Hespauha
1 

Turquia e Portug-al; mas agora pedia licença 
~~~a se r~tractar1 emquanto ao sentido que dera á palavra, relativamente a este 

rmo parz; porque cle1Jois de ter visto o citado docnmento 1 confessava que não 
soubera o que queria dizer amnistia na ling-uagem de Portugal. Bem entendido 
fl:e elle fatiava no presupposto de que o documento era genuíno, ainda que so
E r e a Stla gent•inidade não clava opinião; suppondo-o pois tal, desejava que lhe 
obs.e permittido perguntar ao seu nobre amig-o: 1. o, se o governo inglez tinha re
c~ 1~0 alguma, e qHal communicação, elo p1;ojecto ele amnistia ~te D., Mig-uel ha
VIa e dar; 2. 0 1 se este projecto ele amnistia, no caso de haver sJ'd.o commtmicaclo 
af governo britannico, o fôra po.r D . Miguel directamente, ou por intewenção ele 
: guma côrte estrangeira; 3 . 0 , se tal projecto ele amnistia tinha sido acto espon-
aneo do _presente governo de Portugal, ou se era o resultado ele negociações do 
~o~erno mglez, que pretendia mitigar a severidade de D. Miguel para com os 
c'ort~guezes? Emfun, elle desejava perguntar ao seu nobre amigo se estas nego
c raçoes, d~do que algumas houvesse a similhante respeito, se haviam entabolaclo 
;m D. lYLignel directamente, ou por intervenção de alguma potencia estrangeira? 
q~~ as perguntas . que elle, lord Palmerston, fazia ao seu illustre amigo, esperando 
r este se servisse de responder a ellas, ou sómente áquellas a que podesse dar 
esposta sem faltar aos deveres do seu cargo. 

s O ch~celler do exeqtte?' disse que poderia talvez satisfazer o seu nolJre amigo 
de~ referir-se ao documento g_ue elle citava, postei que lhe agradecia o obsequio 
b: Iav~l-o apresentado em suas mãos. Este documento, de que fallüra o seu no
a r e ~1go, e que fôra copiado elos jornaes estrangeiros nos inglezes, contém uma 
l~rstJa, dada, ou para clar-se, por D. JYiiguel ás pessoas que tomaram parte nos 

n lilU.os acontecimentos ele Portugal. Elle, cha.nceller do exeq_tter; o víra nos jor-
aes · ma di á · b · d lll · ' s po a assegurar camara e ao seu no re mmgo que o governo e sua 
agestacle não tinha conhecimento da existencia ele ta.l peça, nem de tenção al

~~~a que houvesse de a publicar. N'este caso ficava claro que o seu nobre amigo 
lll a sobre o nssumpto exactamente as mesmas noticias que o governo d'e sua 
on~gestade . E pois que os papeis publicas eram a commnm e tmica fonte de 
g_~ ~ seN havia sabido tudo quanto constava a tal respeito, elle, chanceller do exe
es~t; dnao podia dizer mais elo que outro qurulquer illustre membro . Entendia que 
l'e .a eclaração havia ele satisfazer o s~u nobre amigo, sem que fosse necessar~o 
lo~~~nder a cada uma das suas perguntas, as quaes depois el'ella jú não tinham 

Officio 

(N.0 i4í rcsmado) 

e 2~ll.m~. e ex.mo sr.-.No dia. 5 cl'este ~ez recebi ~s officios r~servados n.cs 264 
\Te .. 5' · vmdos pelos d01s paquetes que vwram ele Lisboa. nos dms 21 e 25 de fe
f/eiro, e que chegaram a Falmouth no mesmo dia. Um dos mencionados officios 
qtl·m: entregue pelo exiJl·~sso que o conde da Ponte tinha mandado a Lisboa e 
0d,e .regressou na m~sma qualidade para París, o qual me fez entrega de todos os 

•ucios e di . d . t d . llist . ' no mesmo a partm para o seu estmo com um passapor e o mr-
}?acho de sua magestade catholica n'esta côrte, müco meio ele pocler levar os des-

Ns, por. não haver ali agente portuguez r!')conheciclo. . 
nha 0 0ffic1o n .0 265 anmmcia v. ex .a que me serão expedidas em breve as rui
ter ,

8 .cr~denciaes, assim como uma carta de sua mag·estacle para el-rei ele Ingla
à ela' au1~a que ella seja indispensavel, segnndo a phrase de lord Aherdeen, para 
res on~lusao elo negocio, não é, comtudo, a unic11 cousa que o póde ultimar; sem a 

P0sta. á. outra exigencia; não está este governo resolvi elo a terminar a questão .. 
de eh~nnstro de sua mag·estacle catholica, que trabalha quanto póde pela c~usa 
!Uei e1 nosso senhor, fez-me ver quanto desejava que lhe fossem fornecidos 
lnç"'os para poder combater as pretensões d'este governo, desejando saber a reso
:Pod0, do governo de sua magestacle e os motivos que este ponderava para elle 
faz e1 estabelecer os seus argumentos, não em motivos geraes, mas n'aquelles que 

ep leso na deliberação do governo ele el-rei nosso senhor. 
e a falia de lorcl P.almerston na camara dos communs, hontem, se conheceu 

• 
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bem quanto o partido da oppofôição está disposto n. aproveitar todas as occasiões 
de atacar este governo sobre os nossos assum1Jtos . 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 7 de abril de 1830.-ru.mo e ex. 1110 sr. vis
conde de Santarem. = Visconde de Asseca . 

. Officio 

(N . 0 200 reservado) 

ru.mo e ex.100 sr.-Tenho a homa de accusar a recepção dos despachos de 
v. ex.a n. 05 176, 177 e 178 ela sel'ie reservada . . 

Os papeis que acompanharam o primeiro dos referidos despachos, e que a 
v. ex.a tinham sido remetticlos IJelo sr. ministro ela fazenda, fora-m logo por mim 
traduzidos e apresentados aos indivíduos que cl'elles deviam ter conhecimento, e 
do que se passar a respeito elo assumpto de que tratam, em pouco terá o governo 
de sua magestacle conhecimento. 

Quanto á materia ele que trata o seg·undo, nada se ~e o:fferece dizer a v. ex.a, 
acontecenclo o mesmo ao conteúdo no terceiro despacho. 

Deus guarde a v . ex.a París, 9 ele abril ele 1830.-lll.mo e ex.mo sr . visconde 
de Santarem. = Conde da Ponte. 

01Íicio 

(N.0 20i reservado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - O correio portador cl' este para Maclricl veiu ele Londres, e 
disse-me o conde de Ofalia coniidencialmente que levava explicações ao gabinete 
de Madrid sobre o modo por q11e o governo inglez desejaria que o governo por
tuguez concedesse a amnistia. 

As ultimas noticias do Rio de Janeiro annuncia.m que o barão ele Palença, 
ministro da Russia, tem ali uma gra;nde influencia;. 

Por um dos ultimos paquetes, vindos d'aquella côrte, viera-m cartas de sua 
magestade o imperador do Brazil para cli:fferentes soberanos da Europa, e nas 
quaes sua magestade pretende .demonstrar o clireito que tem para exigir elas na
ções o reconhecimento da regencia da Terceira. 

O marquez ele Rezende, ministro do ~razil em París, parte dentro em poucos 
dias em missão extraorclinaria para S. Petersbmgo. 

Logo que isto soube tratei de indagar o motivo da missão, e só hontem pude 
saber que o marquez de Rezende faz publicar ser unicamente tendente a corn
lwimentar o imperador Nicolau pelas victorias do oriente; entretanto, o verda
deu·o fim d' ella é exigir do gabinete ela Russia uma influencia directa nos nego
cios de Portugal e o reconhecimento da regencia ela Terceira. Passo a escrever 
ao nosso ministro na Russia IJrevenindo~o de tudo isto . 

D. Thomaz Mascarenhas, que se acha em Londres e ficou em logar do e:s:
marquez de Palmella, tendo trazido ordens particulares de sl.i.a magestade o im
perador elo Brazil para sacar sobre elle algumas sommas ele que precisasse, sa
cou ultimamente ;t 18:000 a 20:000 esterlinas, com que se pagaram algumas 
letras vindas da ilha Terceira. 

Não tenho podido ver o princip~ de Polignac, por elle se acha.r mui occupado, 
mas tenho feito pelo conde de Ofalia todas as diligencias para saber se o governo 
francez tenciona reconhecer a regencia; o que posso sobre este ponto dizer a 
v. ex.a é que o governo francez fará o que fizer a Inglaterra. . 

A minha opinião sobre os governos ela Europa a nosso respeito é a mesma 
que cl'elles sempl'e tive, vindo a ser que, dando todos a iniciativa nos nossos ne
gocias á Inglaterra, farão (sejamos ou não contrarios) tmlo quanto ella fizer. 

Deus guarde a v. ex. a París, 10 ele abril de 1830.- Ill.mo e ex.mo sr. visconde 
de Santarem. =Conde da Ponte. 

Decreto 

Tendo em con~deração quanto é justo e util que o actua.l estado dos nego
cios publicos tolha o menos possivel á mocidade fiei em1)regada nas armas e de-
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Clicada á sustentação da mais nobre c leo'itima causa o progresso elos conheci
~ili;ios e c1:tlt1ua intellectual ele que um 

0 
dia deve resultar ao estaelo gloria e 

~1 , .acle; e ao mesmo tempo quão vantajoso e immecliatamente proficuo é facul-
:,r á mesma leal mocidade um emprego proveitoso e agraclavel das horas que lhe 

nao aqsorve o serviço nos corpos, a que se acha unida : ha por bem a regencia, 
~: no~e d~ r~i~ha, aproveitancl? ;;s co~ecimentos~ zêlo ·e louvavel o:fferecirr:e_n~o 

, ~lou~s mchv1cluos ela guarmçao ela ilha Tercen·a, crear uma escola mllitar 
P.IOVIsona, na qual se desenvolva, quanto o permittirem as circumstancias, o en
::n~ elas sciencias mathematicas e suas applicações á arte ela guerra, muito par-
tct ili_nnente aos conhecimentos elementares ela engenheria e artilheria, clanelo-se 

ao t~ ensino toda a possível perfeição, e annexando-se a elle o de todos os 
0?nh~.cn~entos uteis que successivamente se poclérem estabelecer . E para a orga
ntsaçao nnmediata, e successivo desenvolvimento da mencionada escola, ha igual-
mente por be • fi • N d' N • • t t . m a regenCia con ar a stta mspeccao ·e trecçao ao mmts ro e seCI·e-
;~~·10 ~e estado Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque, o qual procmará que as 

Íh ~erras aulas sejam, quanto antes, abertas, e se occupará do progresso e me
n oramento _successivo cl'este importante esta,belecimento, propondo ~í regencia, em 
. 9~ da rmnha, quanto jlligue necessario e proficuo para o seu melhor andamento . 
a mesmo ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido e dê pu,ra 
~bs.~a execução as providencias necessarias . Palacio elo governo em Angra, 10 ele 

1
• ~il ele 1830. = Mcw·quez de Palmella= Conde de Villa Flo?· = Jo sé Antonio Gtte?·-
eM·o = Lttiz da Silvct Moush%lzo de Albuqtte?'qtte. 

Officio 

no ~.mo sr.-É com a maior satisfação que posso hoje anmmciar a v. s.a que 
n dia 15 do mez proximo passado, pelas duas horas ela m.ach-Llgada, entraram 
J 0 

})Orto ele Angra os ill . mos e ex. mos srs. marquez de Pa.Imella e conselheiro 
mose Antonio Guerreiro, e que desembarcaram pelas dez horas da manhã elo 
lll esll!l.o clla, installando-se logo a regencia com as maiores e mais espontaneas de
dao~rações cl~ jubilo, · tanto ela parte da brava guarnição, como elos habitantes 
br a Terceu·a. Os officios que recebi são dataclos ele 23 elo sobredito mez, e 

enmente chegarão GÍS mãos ele V. S.: OS que a regencia dirige a essa legação. 
bo eus s;uarcle a v . s.a Londres, 12 ele abril de 1830. - lll. 1110 sr. Nuno Bar

sa ele F 1gneiredo . = José Bcdbino de Bcu·bosa e A mujo. 

. * 
co Qtando os r eclactores do Times tiveram conhecimento elos ):'lrimeiros actos do 
qtnse ho governativo de Angra, inseri.J:am n'aquelle perioclico varias considemções, 

le ~ Clwonica insulana traduziu e extractou pouco depois ela seguinte fórma: 
~i d ~ndresí 13 de abriL-Por um navio chegado ela Terceira recebemos a nott
qt~ a mstallação da reg·encia portugueza n'aquella ilha, e copias elos decretos em 
~o~e se fi.lnda a su,.a auctoridacl e, assim como os actos officiaes pelos quaes ella 
ult' çou a fazer uso do seu poder delegado. O marquez de PalmeUa chegou áquelle 
lhe:U:0 baluarte ela lealdade portugueza em 15 ele março, acompanhado pelo canse
na no Guerreiro, outro membro da regencia, e achando na ilha o terceiro r egente 
a a~}!soa do _bravo _conde ele Villa J!lo.r, o qual o anno passado tão corajosa~ente 
.pub}" ndeu, tmmedtatamente constltmram o novo governo em nome da ra1nha, 
e~can.do o decreto pelo qual seu pae o imperador os elevou a tão perigosa pre
idéa ~nc1~· N'est~ decreto o iJ?p~raclor muito sabiamente faz desappa~·ecer toda a 
ciado e IeassumJT ?'qu~lles direitos ao tht·ono ele .Portugal, que elle tinha remm
l_:ltot pela sua abchcaçao, e cleclara q_ue obra umcamente no caracter de tutor e 
clec·e.ctor de su-a :filha a rainha, em c1~o favor elle havia abdicado . Por este passo 
temlSivo de D . Pedro a posição relativa d'elle para com seu irmão, e consequen
os ente a posição do Brazil para com Portugal, mudou inteiramente. Emquanto 
se tct_os do imperador eram de trm caracter negativo, emguanto as hostilidades 
dire~~ltavam á negação da realeza de D. Miguel e á formal asserção elos maiores 

1 
os de sua filha, não se mostrava a neeessidade ele uma rnphua entre os dois 

.. 
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governos ou estados. Mas havep.do elle no Rio de Janeiro estabelecido uma casa 
a sua filha como rainha de Portugal, tendo nomeado uma regencia para governar 
em seu nome na ELl.L"Opa, dm·ante a sua minoridade, e tendo fornecido fundos para 
manter este novo governo, as duas partes estão já por isto inimigas declaradas, 
e depressa devem achar-se em guerra actual. Se a 1·egencia não deve procm·a1· 
clesthronar ou expeliu· o usurpador, para que fim foi nomeada? E como poderá 
ella fazer alguma tentativa effectiva para este obj ecto sem soccm-ros do Hrazil? 

ccEm caso de r emessas de dinheiro, embarcações ou tropas do Rio de Janeiro 
para sustentar ou ajudar a regencia da Terceira, seria absurdo pretender que o 
aggressor era o governo da rainha e não o do imperador. O imperador nomeou a 
regeucia. O Ílnperador deve sustentar ·a regencia, ou ella não poderá existu·; por
tanto, obrando a regencia contra D . Miguel~ o imperador tem declarado a guena 
a seu u·mã.o. Agora podemos esperar que se tomará alguma medida decisiva, que 
Portugal declarará a guerra ao Brazil, e que uma expedição cruza.rá o Atlantico 
para desembarcar nas margens do Tejo. Sem duvida um tal estado de cousas é 
triste, qualquer que seja o resultado; mas elle tem }Jelo menos vantagens sobre a 
posição incerta e equivoca em que os partidos têem estado um para com o outro 
dm·ante os ultimes clois am1os. Estas vantagens são: que dentro em ;pouco tempo 
se poderá tomar algum acto decisivo; que um dos belligerantes será obrigado a 
ceder á força ou á offerta ele uma mediação mais decidida; que operações activas 
hão ele exham·u· a força ou mostrar a fraqueza elos partidos, e que o destino 
d'aquelles lea_es e bravos homens que agora estão soffrendo em prisões ou no 
desterro, será promptamente determinado. JJ 

* 
Obtiveram tambem favoraveis apreciações da mesma folha outras providencias 

do governo liberal, que inserimos mais adiante . 

Officio 

(N. 0 400 r~scrvado) 

ru.mo e ex. mo sr.-Havendo chegado ao meu conhecimento. que a carta do 
imperador elo Brazil a sua magestacle prussiana, relativamente ao reconhecimento 
ela regencia por aquelle soberano nomeada para a ilha Terceira, acabava· de aqtú 
chegar, remetticla pelo ministro ela Prussia em Londres, dirigi-me immediatamente 
ao conde de Bernstorff, para obter certeza official do facto, e para o inquiru· so-
bre o que este governo se propunha prâticar em consequencia d'ella. , 

Ouvindo, pois, elo sobredito conde que era exacto haver aqui chegado a refe
rida carta, pm•guntei-lhe qual . era o seu conteúdo, o que elle me responcleu qu_e 
ella exa mtú comprida e escripta em portuguez; mas que, pela traducção que ti
nha, se via que o objecto principal era :representar os pretendidos direitos da se
nhora D. 1\'fm·ia ela Gloria como fóra de duvida e como geralmente reconhecidos 
pelas potencias> e exigu· cl'estas que se pozessem em relação ele amisacle com a 
regencia que elle imperador nomeára para a ilha Terceira, como sendo ella a 
unica legitllna ele Portugal. Se bem que elle de proposito fosse tão laconico 
na sua resposta, assaz me disse para podermos ajuizar dos argumentos ele que 
sua magestade imperial se serviria em apoio da sua these, os quaes, segunclo 
pessoa . que me affirmou ter lido a cm·ta, eram uma recapitulação elas diatribes 
periodicas que se haviam liclo ·nos jomaes, calados tão 'sómente os insultos pes
soaes . 

Á observação que eu lhe :fiz> ele que me parecia extraorclinario que a sobre
dita carta se recebe('lse das mãos ele um homem que não tinha outl·a representa
ção publica senão a que ao ex-marquez ele Palmella aprouvera dar-lhe, replicou
me, pergtmtanclo se mr . Mascarenhas não era empregado brazileiro, cujo soberano 
era geralmente reconhecido, do que deduzi que queria illuclll· a resposta., tanto 
mais que eu sabia já que o ministro da Prussia em Londres só depois de haver 
conferido com os seus collegas n'aquella côrte é que se havia clecicliclo a recebel-a-

Emquanto ao que cl'aqui se intentava fazer em rcferencia ao objecto da prc-
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citada cart a· h . . d' li t . ' , a, tsse-me que por ora nen uma nottma e a se omana, e que se 
~01 fim (do que elle cluviclava) as outras potencias julgassem que se lhe devia 
Dsp~nder, a Prussia o faria no sentido em que sempre fallára na noss~ questão. 

e resto, bem longe ele elle considerar este ineiclente como contrarw á nossa 
d~sa, ol~ava-o como meio de promover o termo d'ella, tanto mais que esta me-
~ a do rmperador era diametra:lmente opposta ás proposicões que as tres poten

Ctas lhe haviam feito no mez ele dezembro proximo pas~ado, e precisámente a 
q~e blhes declaravam, que elles ~unca jamais admitti.ram, emquanto esta tendia a 
es~ elecer um foco de revolução e de guerra civil. Folgo de ver por este modo 
?o lir ·mado o que em officios precedentes tive a homa de dizer a v. ex. a: o que 
me S~:tamente me consta-v~. este go.verno se decidiria a praticar no caso actua:L 
d' rrva·se v. ex. a de · bBIJar humildemente, em meu nome e no do secretano 

esta legação, a augusta mão de sua magestacle. 
co peus guarde a v. ex.a Berlim, 13 ele abril ele 1830.-.In.mo e ex.mo sr. vis

u e ele Santarem. =Conde de Or·iolct. 

Oflicio 

(N. 0 14 8 reservado) 
Ill mo 

2BS · e ex.mo sr. - Accuso a recepção dos officios reservados n.0
' 266, 267 e 

m '·a que dei cmnprimento na conformidade das ordens que v. ex.a me com-
lliUca. -

lU A.s })h.:rases ele que lord Aberdeen se tem servido para com o ministro de sua 
T a?es.tade catholica, depois ela }Jarticla do ex-marquez ele Palmella pam a ilha 
faerceu·~, e que elle tem transmitticlo nos seus o:fficios ao conde de JYiontealegre, 
ouzeru Julgar que aquelle ministro não receia que haja armamento de corsarios, 

outra qualquer hostilidade. 

1 
~ ministro de sua magestade catholica, aproveitando qualquer occasião em 

~le Jfga poder adiantar alg,uma cousa a negociação, foi }Jrocuimr lord Aberdeen, . 
ca~·enc o-lhe ob~ervar que a proclamação da chamada regencia n.ã~ parecia verifi-

11 a~ garanttas elo ex-marquez ele Palmella, ao que este mlllisti:o ponderou: 
!a~ era verdade .que as expressões de que a proclamação se servia nãp eram as 
es 18

• moderadas, mas que tambem não eram as mais fortes, e que não se podia 
q

1
fer_ar que o ex-marquez deixasse ele fazer algilma cousa em clefeza da causa 

ve e J:epresentava; que elle ministro não tinha noticias alguma~. mas que se hou
da ~~e alg~1ma outra medida, como cartas de marca ou outra líostilidacl:e, isso mu
lU I~a mtnto ele figura, e então teriam rasão para duvidar elas promes'sas elo ex-

alq_tlez. 

ao Sobre a questão lJrincipal, disse lorcl Abercleen que nada tmha que jtmtar 
:Pos{:e nas a~tececlentes sessões tinha dito; que esperava todos os dias a res
cisão. do Brazrl, e que era de esperar que ele Portugal houvesse tambem a ele-

que Consta entre os r~efugiados, por noticias vindas ele Lisboa pelo ultimo paquete, 
não ~ conde ~e lVIontealegre se retirava d'ali em consequencia de sua magestacle 
llha er quendo annuir á amnistia que el-rei ele Hespanha e o govemo inglez ti-

•m proposto. 
coufe~is gnarcle a v. ex.a Lonch·cs, 14 de abril de 1830.-In.mo e ex.mo sr. vis-

e c e Sautarem. = Visconcle ele Asseca. . 

Decreto 

lnbt~dnclo :necessario que os presos achem nos lagares, em que são .. detidos, a sa
r·au 1 ~clhe, sustento preciso e classificação indispensavel para boa ·ordem e _segu-

Ça · a IJo · b · l · l N com r em a regencw., em nome c a ram 1a, encarregar uma commrssao, 
assi:~~~a dos ind~v~claos constante~ da relação, que baixa com o presente clecret~, 
sitar a pel:o mrmstro e secretano ele estado, e que faz parte do. mesmo, ele vr
cl'est e ·f:x:amrnar em todas as suas lJartes as prisões, tanto civis· como militares, 

a 1 ha Terceira, e, segando suas o bserva.ções e madura consideração, pro" 
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poT á regencia as medidas que lhe parecerem convenientes e applicaveis, nas 
actuaes circumsta:e.cias, para o seu melhoramento, não perdendo de vista o ÍJll· 
portante objecto de uma justa classificação entre os inclividuos detidos ~m cus:o
dia, os presos em processo e os cmidemnados; e confia a mesma regenCia do zelo 
e intelligencia dos membros da commissão o cabal desempenho d'esta importante 
incumbencia. 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entendido e passe para a sua 
execução as orclens necessarias. Palacio do governo em Angra, 16 ele abril de 
1830. = Ma1·quez de Palmellct=Conele ele Villa Flo1·=José Antonio ~te?Tei?·o= 
Lztiz da Silvct 1l1ousinho ele Albuque1·que. · 

Relação das pessons que compõem a commissão creada por decreto 
de 16 de abril de 1830 

José Dionysio da Serra, major do real coriJO de engenheiros. 
Balthazar de .Almeida Pimentel, capitão sub-chefe da repartição do quartel 

mestre general. 
Paulino de Nolla, medico . 
Antonio da Fonseca Carvão Paim da Camara, proprietario . 
Raymunclo do Canto e Castro, idem. . 
Palacio elo governo em Angra, 16 de abTil de 1830.=Diâz da Silva .LWatts~-

nho de Alb?.tquerque. 
Officio 

(N. 0 402 reservado) 

In.mo e ex. mo sr. -Sabe-se aqui que o ma.rquez de Rezende, outr'ora enviado 
do Brazil em París, pretende dever pa.rtir d' esta ultima côrte para Petersbm·go, 
a fim de ir ali comprimentar o imperaclor Nicolm.t pela sua subida ao throno; :mas 
na realidade, segundo se presume, p3ira procurar obter da Russia a 1n·otecção 
que, depois da chegada do seu enviado ao Rio de Janeiro, lá se espalhou, sua 
magestade imperial estava disposto a prestar á causa da princeza do Grão Pará. 
Eu não tenho motivos para duvidar da possibilidade da partida do sobredito mar
quez, se bem que o pretexto, no momento presente; seja risível, nem tão pouco 
para dar a esta noticia garantia official; mas o que posso afiançar a v. ex." é que 
a Russia já ha muito adoptou o modo por que a Prussia sempre considerou e con
sidera a nossa questão, e que, assim como esta se resolveu a segtúr a este res· 
peito uma política passiva, que demais, tal).tO o caracter 1n·udente e :firme do irn· 
perador Nicolau, como sua deferencia para com a opinião ele el-rei seu sogro, beJJl 
poderosas garantias são da perseverança da sua conducta para comnosco. 

O ministro de Hespanha veiu-me dar parte de uma conferencia que tivera. 
com o conde de Bernstorff sobre o objecto de que me fiz cargo no meu antepe· 
nultimo officio. Devo louvar-me do modo por que elle fallou sobre o assumpto e 
da energia com que lhe represento1,1 o. reparo que necessariamente devia causar 
a inconsequencia ele se receber das mãos de um empregado do ex-marql!tez ele 
Palmella essa singular carta do imperador do Brazil, relativa a essa anomala crea-
ção da regencia na Terceira. . 

O conde respondeu a isto evasivamente, como o havia praticado para coJll]Jll· 
go, relevando ao mesmo tempo ser a carta escripta em portuguez, contra Q uso 
recebido e caracterisanclo de ridim.tla a medida, em questão. . 

É notavel que fosse o concle de Bombelles em Londres, como v. ex.a já d'ali 
saberá, quem se prestasse a traduzir a sóbredita carta. 

Escreveu-se cl'aqui a Vienna e a P etersbm·go, perg1.mtando-se a ambas estu~ 
côrtes o que ellas intentavam fazer no caso lJendente, e eu supponho que por 
esta occasião a Prussia lhes diria tambem com franqueza o seu modo de pens:.n·, 
no que, sem duvida, nos f~uria serviço. 

Logo que a resposta d'aquellas côrtes me seja conhecidar, tratarei de ÍJllil1e-
diatamente dar a v. ex. a a devida informação. . 

Accusando agoxa a xecepçã.o dos despachos de v. ex. a n. os 55 e 56 da s~~1~ 
ostensiva, e n. 0 65 da reservada, tenho igualmente que pedir-lhe haja de beiJ 31 
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humildemente em meu n0me e no do secretario d' esta legação, a augusta mão 
de sua magestade. 
l ~eus guarde a v. ex. a Berlim, 16 ele abril de 1830.-m.mo e ex. 1110 sr. visconde 
c e Santarem. = Conde de 01·iola. 1 

O:Olcio 

m.mo e ex.mo Sl'.-Tenho a honra de accusar a recepção dos dois officios ele 
v. ~:x. . a ~om data de 29 de janeiro e 20 de fevereiro proximo passado, e ficando 
~a ~telhgencia do seu conteúdo, farei constar aos subditos de sua magestade fide
l ss_una a senhora D. Maria II o praso de tempo que deve durar o luto pelo fal-
ecundento ele sua magestade a imperatriz-rainha, a fim de se conformarem ao que 

se a optou n'essa embaixada. · 

I 
. Cumpr:-me agora participar a v. ex. a que no dia 17 do corrente entrou n' este 

)Oito o bngue T1·eze de Maio~ vindo de Lisboa em sessenta e quatro dias de via
~em, tendo saído no dia 10 de fevereiro . Já aqui constava que esta embarcação 
i e ap~omptava para conduzir a herança e legados pertencentes a sua magestaele 
dmp:al, e, com e:ffeito, o commandante, o capitão tenente João José Fernandes r: t clrad~, era portador de mna carta de sua alteza o serenissimo senhor in-

n e D. M1guel, que acompanhava um volumoso caixão, rico em joias e dinheiro. 
á A carta (a qua.I, segundo me consta, era muito laconica, e só tinha referencia . 
~·e e~con:unenda) foi recebida pelo ministro elos negocias estrangeiros, não obstante 
mpresentar o commandante que as suas instrucções lhe ordenavam entrega.l-a: nas 
F ~os ~e sua magestacle imperial, e o caixão foi mandado entregar ao conselheiro 
in~:~Cisc? Gomes da Silva, que o conduziu á imperial quinta ela Boa Vista. Por 
eU n:,edio elo mesmo conselheiro, sua magestade fez saber ao commandante que 

8~ e nao podia ser apresentado a sua magestaele, e que tendo findo a sua commis
a a~, se devia retirar quanto antes 1. Em consequencia do referido, o commandante 
P~~:sentou-se n'este consulado, dizendo que commanebndo um navio da nação 
nhr ugtteza., e tendo vindo em partícula~· serviço ele sua magestaele imperial, ne
sit um credit? ou ordem tinha ácerca do seu fornecimento, e que de mim o reqtú
co ava. Á VIsta elo referido dirigi-me ao ex . mo conde de Sabugal para conferü· 
to:1 ~lle o meio d'este fornecimento, porém s. ex. a me significou que não podia 
b,; :_r parte n' esta occorrencia, e que isto era essencialmente elas minhas attri-

Y.J.Çoes. 

lJ1 Procurei o ministro elos negocias estraillgeiros para lhe d~w parte cl'isto; o 
po~mo me fez ver que, sendo este um caso singular e inteiraJhente novo, não me 
ge ta dar arbítrio nem conselho. Finalmente, fui levar tudo á presenÇa de sua ma
Vi 8

0 
acle, que eli~se fizesse fomecer a embarcação do n~cessario ( atte~denclo _ao se:·

qt{ e~ que vem), e que d'aqui nenhum compromett1mento me podia segmr, pms 
e Dao _era _ ela sua intenção que a .tripulação sofli·esse. 

fo, ~seJanclo, porém, ver-me sempre livre ele embaraços, tenho encarregado este 
'<re~llflc~ent? a um particular, por cuja importancia se ha de sacar sobre o gp-
oc 

110 e Ltsboa. Este benrantim deve saír no dia 25 do. corrente. Emquanto ás corre . r ~ 
v. e a netas de negocias políticos, refiro-me em tuelo ao que de officio escreve a T. 0 Sl.'. con.cle ele Sabugal. . 
no di e~o mais a participar a v. ex. a que o marquez ele Santo Amaro deve saír 
Joa: ~ 4 elo corrente, e no dia 25 os conselheiros Francisco Gomes ela Silva e 
cenâ a Rocha Pinto, que vão com licença para a Europa' na fragata F01·t~ ven-

s:cos ordenados ~os en:pregos qu~ a.qt~ tinham. . 
D as magestades nnpenaes e :6.deliss1ma gosam perfeita saucle. 

sr. lll=~s guarde a v . ex.a Rio de Janeiro, ,20 de abril ele 1830.- In.mo e ex.mo 
1? tquez ele Palmella. =João Baptista J.l!fo?·eim. 

tnouth S. ---:Acaba de entrar arribado o paquete Ty1·ian, que devia sa.ír para Fal-
no c1ta 28 do passado. 

"' 
1 

A ter · 'l 't · b'd JJ. 1fi 
1 

mmante recusa do imperador em aelmittir á sua presença o m1 1 ar mcun; 1 . o por 
/~UiJ:ltegde ele .entregar-lhe a carta e os valores da herança, como. declara. este officw e o se- . 
desfav .0 P~empotenciario portuguez jtmtb á côrte elo Rio ele Janeiro, servm de pretexto para 

OtaveJs conjecturas de alguns absolutistas e outros inimigos elo soberano do Brazil. 
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Oflicio 

[N. 0 t !lO reservado) 

ru.mo e ex.mo sr.-Não chegou paquete esta semana, e tendo já respondido áOB 

o:fficios que.pelo ultimo recebi, não me r esta mais a dizer sobre a materia d'elles. 
Lo,rd Aberdeen disse ao ministro de sua magestade catholica1 a quem viu ele

pois da partida do ultimo paquete, que sobre os neg.ocios de Portugal nada tinha 
que j1mtar ao que tinha dito, e que cada vez era mais necessaria a decisão elo 
governo portnguez. D. Francisco ele Zea, tratando do ·ultimo proj ecto em que se 
lhe fallou, sobre a amnistia, procm·ou saber se a~ excepções de que elle trata se 
podem tambem entender com os que estão no paiz, no mesmo sentido e pelo 
mesmo modo em que são consideradas para os que estão fóra, digo, fazendo-os 
saú·, e pelo mesmo tempo, a que lord Aberdeen respondeu a que sim, que assÍ.Dl 
se ele via entend~r do teor elo proj e c to» . . 

O d11quc de W ellington, a quem o ministro de sua magestade catholica Vll1 

antes de hontem, mostrou-se muito descontente pela falta de r esposta aos conse
lhos da amnist'ia, dizendo que não achava para isso motivo algum; que se h a:vla 
grn.ndes difficuldades para os acceitar, não as havia para se clizer em ; que o momento 
ía chegar em que a Inglaterra tomaria uma decisão, e que não se queixn.ssem se 
ella não fosse favoravel a ( el·rei) D. :Miguel; que este governo tem feito o qu~ 
tem podido em seu favor, mas como tem desprezado os seus conselhos, só ·ele s1 
tem que se queixar; que se julgiam que este governo tem em vista outra co usa 
que não sej a a paz e o socego de Portugal e ela península, se enganam; que ta~
bem não é o mesquinho interesse elo commercio que o faz obrar assim, mas sJJ]l 
o motivo que digo; e que igualmente se engana o governo de Portugal se julga 
que sem a amnistia póde ser (el-rei) D. Miguel r econhecido . 

E julga D. Francisco ele Zea que o que sobretudo escandalisa mais o duque 
é parecer-lhe que se desconfia da sua boa fé. Como o ministro de sua magestacle ca
tholica escr eve ao seu collega, r epetindo. em detalhe esta sessão, a que me r efiro, 
devem-se ter as suas expressões por mais exactas elo que as minhas. . 

• •• • • ••••••••••••• •• ••• • •••••• • • • •••••• • • • •• ••• • • •••• • • • •• 4 • •••• 

Consta-me que as communicações do imperador elo Brazil ás di:fferente · po
t encias, pedindo que reconhecessem a regencia ela T erceir a, não foram geraes para 
todos os governos; não posso saber quaes serão os exceptuaclos. 

As noticias do Rio de Janeiro, até 20 de fevereiro, nada dizem que interesse 
os nossos negocias; remetto algtrmas gazetas que recebi. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 21 de abril de 1830. - m.rno e ex. mo sr . vis
concle de Santarem. =Visconde ele Asseca. 

Decre-to 

Tomando .em consideração a lealchcle e zêlo com que os :fieis habitantes d'esW 
ilha T erceira têem trabalhado, por quasi clois annos, na sustentação elos :inaufeÍ 
riveis direitos ela nossa augusta soberana a senhora D. lYiaria II e ele sua rell 
corôa, não se poupando aos maiores sacrifícios para coadjuvar os heroicos esfor
ços e1ter parte na gloria immarcessivel com que a guarnição ela mesma ilha teJJ'l 
defendido e está defendendo a mais justa causa, a regencia está convencida de 
que as occorrencias que tiveram logar n'esta cidade ele Angra em 18 de maio de 
1828, e nas aldeias dos Biscoutos e Altares, e na villa ela Praia, nos fins de se
tembro e princípios ele outubro elo mesmo anno, sómente podem e elevem ser at
tribuiclos ás per:fidas e fraudulentas machinações ela facção usm-padora do throll0 

legitimo e ::í cooperação de alg1ms poucos indivíduos que, para saciarem oclios otl 
para sa;tisfazerem ambiçõ~s, se fizeram instrumento.s e agentes da mesma facç~~ 
n'esta ilha. Por estas rasoes, e por outras que lhe foram presentes, ordena a I ~ 
gencia, em nome da rainha, que se ponha perpetuo sil~_:J.Cio ,em todos os feitos ~n
mes que têem sido formados 011 processados por occas1ao d aquellas occorreJlclas, 

· e que por taes feitos se não procecla contra réu algtliD, posto que esteja n'elieS 
pronunciado ou j á preso. 
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Exceptuam-se, porém; os réus que prepararam e promoveram activamente 
a~llelles aconteciillentos ou cl' elles foram chefes principaes, contra os quaes se 
proced:rá com o rigor das leis e como for de direito. 

1\ Junta de j ustiça, tendo presentes os respectivos summarios e devassas, pro
n~mClará por accordão e com toda a brevidade quaes são os réus comprehendiclos 
~ ~sta excepção, e mandará que a todos os outros sej am seus nomes tirados do 
1 0 dos culpados, e se entreguem os bens e r endimentos que lhes tenham sido se
{~estrados, e que sej am soltos os que se acharem }Jresos, não o estando por ou-
Ia causa. 

O ministro e secretario ele estado o tenha assim entenclido e passe as ordens 
necessarias para a inteita e prompta execução cl'este decreto . Palacio do governo 
~m !\ngra, .21 ele abril de 1830.= Ma?·quez de Palmellct=Conde de Villa FloT = 

088 Antonw Gtte?Tei?·o .- Luiz dct Silva Mousinho de .Albuqttm·qtte. 

Officio 

(N. 0 1 reservado) 
m ~ . N • v · e ex. mo sr.- Cumpre-me accusar a recepçao do de:;pacho 1•eservado que 

· ex.a me dirigiu sob n .0 1, e darei a devida execução à ordem n'elle contida. 
c Devo ao mesmo tempo dizer a v . ex."' que, persuadido que aquella ordem não 
i3mprehende as }Jraças de pret, julgo não haver•á inconveniente em permíttil• a 
t : de algumas d'estas praças para essa ilha, se porventura algumas se apresen" 
arem para esse fim. 

Solícito, todavia, peço a v. ex.a os necessarios escla.recilnentos para meu go
verno. 

d J:?eus guarde a v . ex."' Londres, em 20 ele abril de 1830.-ru.mo e ex.1110 sr. Llúz 
a Silva Mousinho de Albuqllerque . = L~tiz Antonio de Ab?'ett e Lima. 

Officio 

(N .0 2 reservado) 
rn mo 

11 os 
2 

· e ex .1110 sr .- Tenho presentes os despachos reservados de v . ex.a de 
t~úd e 3, e, sendo a sua materia analoga, responderei conjunctamente ao seu con

o. 
a 0~meçarei rogando a v . ex.a de agradecer em meu nome á regencia elo reino 
Ça~OlJ. rmça com que me honra) dando a v. ex.a ao mesmo temJ?o as devidas gra-

pe as ex:pressões com que tanto me lisonj eia. 
>to P.:- negociação de que v . ex. a me encarr ega perante o governo dos Paizes Bai
pr 8 

e s~m duvida da mais transcendente importancia, e para o seu bom exito em
guegarel todo o meu zêlo, e me servirei elos fortes argumentos que v. ex. a se di
-n;11 suggerir-me. Reclamarei tambem o apoio do agente brazileiro para o mesmo 
te~ lUas devo preverur a v . ex:. a. ele que até agora não existe ainda n' aquelle 
d'is 0 ~\ lJessoa que dizem ter sido nomeada para aquelle emprego, e que alem 
co;o e ele receiar que o agente brazileiro não se ache munido elas instrucções 
drespetentes para o mesmo objecto, visto que o encanegaclo de negocios em Lon
dára assevera nenhumas ter recebido que annullem as que anteriormente lhe mau
tela No l1recedente ministerio, que lhe }Jrescreviam ele não ter commu.nicação nem 

_À0
. alg·nrna com a regencia de Portugal. 

a m r:cusa elo sr. conde ele Villa Real me deixou em grande perplexidade sobre 
flect~den·a de executar a commissão que lhe fôra commettida; e, depois de ter re
nego1 _o, pareceu-me que o 1.mico meio seria tentar a admissão elos encarregados de 
estesct~s q~1e v. ex. a acredita j unto aos ministerios de Londres e Pads, para que 
reo·e . epors possam fazer a entrega elas cartas de notificação ela installação ela 
ze~-sncta aos respectivos soberanos . Julgo, porém, que esta tentativa não deve fa-

e sem. · · b b"d · acon .Pru.nerro se indagar se ella será ou não em rece 1 a; e para Isso 
de

811
sel.harei ao sr . D . Thomaz Mascarenhas de pedir uma conferencia a lord Abex

i:ngle para então lhe expox com franqueza que a regencia desejava dar ao governo 
z todas as provas da sua especial contemplação, e, não tendo tido t empo para 
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escolher pessoa idonea para a representar junto ao mesmo governo, não qtuz, to
davia, deixar de acreditar provis01·iamente um ~nca,rregado ele negocias em Lon
dres; mas que antes de este proceder á entrega da competente credencial, se 
deseja saber quaes são as disposições e os des~jos do governo britannico a tal res
peito. Julgo acertado este passo para evitar o desdouro e os graves inconvenien-
tes de uma r ecusa formal. , 

Dependendo a entreg·a elas outras ca1•tas da c1ue é dirigida a sua magestade 
britannica, só clepois de feita esta tentativa se poderá. tomar uma resolução áquelle 
respeito. . , 

Bem desejaria eu conformar-me com a vontade da regencia relativamente a 
minha permanencia n'esta côrte, porém não m'o permitte a falta absoluta ele 
meios, tendo esgotado todos os meus recursos, e achando~me mesmo a ponto de 
dever sa.ír dos Paizes Baixos para me não expor á vergonha de algum desac31to, 
se com b1•evidade não 1•eceber algum auxilio. 

Deus guarde a v. ex." Londres, 21 de abril de 1830.- ru.mo e ex.mo Sl'. Luiz 
ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = Ltâz Antonio de Ab1·etb e Lima. 

Offi.cio 

lll.mo e ex.mo sr.-Accuso a l'ecepção dos officios de 4 de fevereiro, e os do 
conde de Villa Flor, datados da ilha Terceira, juntamente com a conta das des
pezas feitas com a fi·agata Izabel . Recebi tambem pelo paquete ultimamente che
gado os de 20 ele fevereiro, acompanhados pelos elo conde de Villa Flor, do con
teúdo dos quaes já tratei com os ministros cl'este imperio. 

A l'esponsabilidade· que D. Thomaz Mascarenhas tomou sobre si a bem do 
serviço de sua magestade :fidelíssima, espero lhe não seja levada a mal, pois que 
sua magestacle imperial se acha na firme r esolução ele pugnar pelos direitos de 
sua augusta :filha, e ele não abandonar os seus :fieis subditos, que em tudo se têeW 
mostrado dignos da confiança cl'este soberano. Ainda não vimos a maior parte 

· dos officios ele D. Thomaz Mascarenhas, porque vieram remettidos ao gabinete 
imperial; e tendo o conselheiro Francisco Gomes da Silva obtido uma licenÇfl. 
para ir á Em·opa viajar, e dado a sua demissão, têem ficado os ditos despachos 
até hoje sem serem abm,tos, e ainda que foram remettidos a sêllo volante ao 
sr. marquez de Barbacena, elle. os não pôde abrir, porque o calor do clima fez 
derreter o lacre e pegar-se ele tal modo que se não pocliam abrir sem se rasgai·eW· 

Pócle v. e~.,;: . a. estar cei'to das boas clisposições do ministerio a respeito ela causa 
que defendemos, e que se hão de tomm• as meclidas tendentes a obter o fim de
sejado. 

D'aqui partem para Inglaterra o conselheiro Francisco Gomes da Silv~ e o 
gentil-homem ela camara de sua magestade imperial João da Rocha Pinto, o que 
me não parece prejuclique os nossos negocias. 

O barão de Mm·schall tambem deve d' aqui paTtir até o fim do mez ; diz-se que 
não leva1•á nem condecoração, nem presente ele sua magestade imperial, tendo-se 
iudisposto com o mesmo senhor, e ainda mais com o ministro elos negocias estran
geiros. Pa1•ece-me que não cleixa saudades a ninguem, e que mesmo os seus colle
gas desejam livraT-SE\ ela presença ele um homem que pela sua altivez se tem toi·-
naclo clesagradavel e importuno. · 

Não digo o mesmo do príncipe de Leuchtenberg, c·ujas qualidades e maneiras 
têcm encantado a todos n'esta côrte; a sua partida é sentida por todos os que têeW 
a honra de o conhecer, e muito mais por sua augusta irmã, por quem é altamente 
estimado. Pade cl'aq1u sua alteza na mesma fragata que leva o mm·quez de Santo 
Amaro, e elevem sair d'este porto no dia 24 do corrente. Não posso dar conta 
miuda das instrucções que leva o marquez, as quaes devem ser consequencia das 
bases que pelo meu t~timo officio mandei a v. ex;." . 

Aqtu chegou o brrgue ~e guen~a rn·eze de JJ!(aw, trazencl? a seta ~agesta~~ 1])1-

perial as heranças de el-re1 D. Joao VI, da rmnha e da pnnceza vmva. Drzra-se 
por fóra que a somma, tanto do valor dos diamantes, como da moeda cunhada, 
passava ele tres milhões, mas líontem me assegm·aram que era unuto menos avul-
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~da a quantia. Parece por esta disposição do senhor infante e pela chegada dt um 
lt ano .Coelho, que se diz vir nomeado cons"Lu e encarregado de negocios, que sua 
~ eza mtent.ava entabolar algumas negociações com esta côrte. O official comman-
a~te do bngue tem feito todas as diligencias para fallar a sua magestade o im

perad?r i mas, não lhe sendo concedida esta homa, entregou uma carta missiva do 
propno punho de sua alteza, na qual não trata de nenhum outro obj ecto. Jul
ga-se, porém, que elle vem encarregado de . mais alguma outra commissão, de que 
sua magestade imperial não está disposto a tratar. T ambem se diz que o referido 
~o;mandante esperava achar mudanças políticas n'esta côrte, e que :ficára admi
~a 0

. que a mudanca ele ministerio fosse a unica alteracão que na mesma côrte 
ncontrasse. ~ ~ 

b Não se póde duvidar que foi uma grande felicidade para nós, e um grande 
d em para a causa de sua magestade :fidelissima, que as esperanças do comman- · 
n~nte se não l'ealisassem; mas sobre todo este negocio ainda existe um véu, que 
c)10 tenho podido penetrar; não me pa.rece comtudo que haja motivos de receio. 
st caracter de sua magestade imperial e a resolução em que está de pugnar con
d'a~emente pelos direitos de sua augusta filha, timm-me qualquer r eceio que 
pr~~.~ passos elo senhor infante e das intrigas dos seus sub-delegados podessem 

tu As c~maras abrem no dia 3 de maio, aonde ·se espera que os negocias de Por
e gal seJam tratados com aquella attenção que merecem, e que o ministerio não 
s ncontrará opposição que o embarace de pôr em pratica os esforços a favor de 
~a magestade fidelíssima. Parece que a muclanca de ministerio contentou a na-

6'lo, a qt~al n'elle acha uma firme garantia das m.'stituições que o antigo não dava. 
p n~gocw mais importante que ha a tratar nas camaras, depois da extincção do 
F a}t moeda, que tanto affiige a província do Rio de J a.neiro, é o ele Portugal. 
ci: zm.ente as opiniões a este respeito estão inteiramente mud:J.das, e a repugnan
de ~ue ~té agora se mostrava em tratar d'elle, parece que se tem tornado n'tUll 

se~o VIvo de o aca~bar com gloria para 0 imperador e para a nação. 
ord ::Sua rnagestade imperial, querendo dar uma demonstração elas suas intenções, 
est:%ou que sua magestade fidelíssima nos dias de grande gala viesse á côrte em 
be. 0 separado, fazendo-me a hom·a de me nomear para acompanhm· a nossa· so. 
E ~an~ que recebe o corpo diplomatico em sala separada de s<:)u augusto pae. 
te 

8 d emonstração no momento presente é certamente de mtúto bom a,gouro, e 
n e a provar a sua firme resolução ern manter os direitos ele sua august11 :filha. 

tr ~ paquete Ty1·ian arribou outra vez a este l)Orto, tendo d-ésarvorado o mas
P~ e proa na altm·a dos Abrolhos ; a mala passou immediatament.e para o outro 
c~1~let:, O qu~l se fez á véla.no dia 21; parece-me <.!ue esta elem~I'a ?-ão prejudi~ 

S 08 negoClos, porque o d1to paquete JU.lgo que nao levava offic1os Importantes. 
D nas rnagestades :fidelíssima e imperiaes passam com a mais perfeita saude. 

sr eus gnarde a v. ex. a Rio ele Janeiro, 22 de abril ele 1830,- ru.mo e ex. mo 
· marquez de Palmella. =Conde de Sabttgc~l. 

Officio 

(N.0 2) 

dat ~.mo e ex.mo sr.- Com summa satisfação recebi o despacho de v. ex. a n. 0 2, 
gada 0 de 18 de março proximo passado, com a importante noticia da feliz che
que a a ~ssa ilha dos ex. mos sr s. marquez de Palmella e J osé Antonio Guerreiro, 
da ' COUJunctamente com o sr . conde de Villa Flor, se acham nomeados membros 
nh regeucia para reger os domínios portuguezes em nome ela nossa augusta rai
as~ a senhora D. Maria II, e da installação da mesma regencia no referido dia co~ 
tant emo,nstrações do maior jubilo e enthusiasmo da parte de todos os bons habl-

Es d essa preciosa possessão de sua magestade. 
do stes .acontecimentos produziram a mais favoravel impressão no animo de to
pits 1°8 fie1s portuguezes existentes n'este reino, bem como no publico d'esta ca
po1~ reconhecendo todos a importancia de se achm· estabelecida em territorio 

Iguez a legitima auctoridade da rainha :fidelis~ima. 
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De todas as noçoes que v . ex.a se serviu oommunicar-me pelo seu referido 
despacho, bem como dos interessantes impressos que o acompanharam, tenho pro
curado dar a mai0r publicidade nas folhas francezas mais acreditadas e em todas 
as conversações que tenho podido ter com pessoas influentes n'esta côrte, e posso 
assegurar a v. ex. a que geralmente se aguardam aqtú dos mencionados remu-sos 
os mais felizes resultados a bem da causa sagrada da nossa soberana. 

Outro tanto, porém, .não posso et1 inculcar a v . ex.a da parte d'este miníste
rio, pois que, não obstante não haver recebido de v. ex. a instrucções explicitas 
para sondar a opinião do gabinete francez sobre os ultimos acontecimentos da 
Terceira, comtudo pareceu-me de absoluta necessidade indagar o modo por que 
este governo encarava a installação da regencia, e até que ponto podíamos cont~· 
com o apoio d'esta côrte influente para se consegtur o grande :fim elo reconheci
mento da legitima representação da senhora D . Maria II. 

Procurei, pois, o principe de Polignac, e, felicitando-me com s. ex. a pela feli:<~ 
chegada a essa ilha do sr. marquez de Palmella (por cuja sorte o príncipe se me 
havia mostrado algum tempo antes extremamente ctudadoso em attençao ao blo
queio das forças elo governo do usurpador), testemunhei-lhe o contentamento que 
o passo da installação da r egencia na ill1a tinha causa.clo a todos os fieis portu
guezes, e o grande applauso que a mesma medida encontrava no publico imp~
cial de todos os paizes. O principe respondeu-me logo, que sem duvida era aquelle 
successo ele grande interesse para os indivíduos votados á causa da joven rainha 
ele Portugal, mas que na sua opinião elle me declarava francamente que este in
cidente não mudava em cousa alguma o estado ela questão portugueza, lJorquanto 
nós não tínhamos forças sufficientes para derribar o senhor infante D. Miguel, 
nem podiamos esperai-as elo impexaclor elo Brazil, pois que os embar aços internos 
com que luctava aquelle imperio não permi.ttiam ao augusto pae ela rainha o elll
prehender seriamente a reivindicação do throno ele sua filha, e que da parte das 

. potencias clevia eu persuadir-me ele que nenhuma cl' ellas se achava clisposta a fa: 
zer a guerra a Portugal, unico meio ele repellir o infante d'aquelle reino . Aqnl 
coube-me ponderar ao príncipe ele P olignac, que eu não conco.rdava inteiramente 
na opiniao de s. ex.a, de que só á força de armas se podia hoje restabelecer elll 
P oi·tugal a legitima auctoridacle da rainha, antes pelo contrario estava convencido 
que, subministrando os principaes gabinetes ela Em·opa um apoio moral, franc~ _e 
positivo a sua magestacle o imperador do Brazil, aquelle sobera:no ficaria habJh
tado a restituir a corôa portugueza á rainha sua filha. O príncipe r eplicou que 11 

expel'iencia tinha mostrado que as insinuações e conselhos dos governos estran
geil·os nenhum peso faziam no animo do infante nem no dos seus conselheu·os; 
que os mesmos governos, e mórmente a Inglaten-a, .se haviam esforçado debalde 
em incutir ao governo de Lisboa idéas ele um regimen moderado e a cessação das 
persegnições que a:ffiigem ac1uelle paiz, mas que as representações dos gove:rn?s, 
bem longe de sm·tirem o effeito desejado, pareciam exacerbar os ministros do lll" 

fante, e servirem só á immolação de novas victimas ; qtte consequentemente l.\5 
potencias j amais se decidiriam a prometter ao imperador do Brazil o apoio roo:·al 
em que eu fallava, visto que para garantir uma tal promessa, não mmuinclo o tn
fante ás propostas que lhe :fizessem a tal respeito, equivalia uma tal r ecusa da. 
sua parte á obrigação de uma declaração de guen-a contra Portugal, que é justu
mente a extremidade que todas as potencias des~jam evitar. 

Bem póde v . ex. a imag inar quão facil seria rebater os argumentos do príncipe 
ácerca ele uma intervenção moral decidida para o arranjo dos negocios ele Por
tugal, mas para isto seria preciso tocar na pouca sinceridade que tem havi~O 
n'esta questão da parte de alguns governos, e por consequencia pareceu-me JDll-15 

prudente terminar aqui as min?as explicações com. o principe sobre este objecto. 
Pedi depois a s. ex .a me mformasse con:fidenc1almente se o seu governo re

ceberia qualquer communicação que lhe _fosse dirigida ela parte da r egencia, a~ 
que este ministro replicou que por ora amcla se não havia tratado elo modo p01 

que seria considerada a r egencia ela Terceira, porque isto dependia de um con-
ve.nio entre as grandes potencias, o qua.lnâo tinha tido ainda logar. · ~· 

Entretanto, acrescentou o ):lrincipe, as potencias estao ainda resolvidas a nao 
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admittir t · · N 1 1 d . par lCtpaçao a guma- sobre os negocios de Portuga1 sem que ella emane 
0 

unp,erador do Brazil e seja notificada pelos representantes d'aquelle sobe
ra~o. E )D.o_r isto, disse o p:çincipe, que lorcl Aberàeen julgou não dever entre
ga1 a el-ret seu amo a carta dó imperador elo B1·azil de tantos ele j1.rnho sobre a 
nomeaçã~ da regencia, por ella ter sido confiada a mr. Mascarenhas, em quem o 
governo mglez não reconheceu poderes para uma tal commissão; uma similhante 
carta, _ajuntou o príncipe, fo i entregue por inr. Mascarenhas ao duque ele Lavai, 
e a m.rm transmittida por este embaixador, e havendo peelielo a~:r ordens ele el-rei, 
~~a magestade resolvêra que não se fizesse resposta alguma, visto a mesma carta 

ao 
8
ter .chegado á s~1a m~o pelo canal compete~te, a mis~ão. do Bra~il em París . 

pl t obre estas parttculanclades nada pude rephcar ao prmmpe, por 1gnorar com
Ih e amente o que elle acabava ele me referir, limitando-me- sómente a perguntar-

. elt se ~endo a mesma carta entregue agora pelo agente elo Brazil n'esta côrte, 
d a ~e:·ta acolhida por sua magestade christianissima, ao que o })rincipe respon
n:u ~nam_ente que el-rei seu amo nunca se recusava a receber qualquer commu
e~c~Iao ~e1ta pe~a missão ~o _Brazil acreditada j_unto da sua p~sso~. Depois d'esta 
g P. caça? termmou o prmmpe a nossa entrevtsta pela manell"a smgula~· que se
a ue · ~Vos não tendes meios ele fazer sÇtir o infante de Portugal; no metl conceito 
reAa1t_Lda da j oven rainha para o Brazil fo i summamente impolitica, pois deveis 
é . ectn· :r;to nosso proverbio, que diz «qui qnitte la pm·tie la pe1·d»; por outro lado 
tadm~ossivel deixar subsistir por muito tempo mais um reino na Europa em es-

c 
0

• e. quarentena u. Com estas formaes pala VI; as despediu-se o príncipe ele mim . 

8 
b ~ VIsta da conta circumstanciacla que me cm:g.pre levar á presença ele v . ex. a 

do ~e 0 que se passou n'esta occasião entre o príncipe ele Polignac e mim, e atten
b en ° êÍl grande influencia qu,e este personagem hoje exerce no gabinete francez, 
a e~ co;iliecerá v. ex." que infelizmente pouco podemos contar por ora com o l 010

• d esta côrte para o reconhecimento da regencia e para a consolidação do 
0
"-Ano de sl!la magestade n'essa ilha. · 

oc ul pes~r da pouca disposição ela parte d'este governo a nosso respeito, não 
}lo~ :ar~1 a v. ex.a que a O})inião publica é tanto a nosso favor, que pócle ser que 
q_u

1 
Iecew cl'ella o governo não repellisse absohltamente qualquer teE.tativa séria 

jul e se :fizesse para o reconhecimento d' essa regencia; mas todo o passo que se 
q_u gasse clever dar-se sobre este importante objecto devia ser posto em pratica 
,... 0:nt?dantes, para aproveitarmos a -boa disposição e enthusiasmo de que se acha 
.t' SUl a a n ~ f "lid d a· o o N cl l" t tirâ c aç;to, e que com am a e m1mUirao ven o que ~S}R mma vau agem 

So~ do estabelecimento ela mesma regencia na Terceira; " · 
nist. aindo da audiencia do príncipe ele Polignac, encontrei o barão de Fagel, mi
pe !0 dos Paizes Baixos n'esta côrte, o qual me communicou qL1e, tendo vindo 

-:tn:~~~tar na. mesma occa~ião ao prin~ipe e por orclem elo seu govern_o, ele que 
do B na _el-rm de França tmha responchclo á carta ele sua magestade o Imperador 
re ul r~ztl, notificando a nomeaçã_o ela regencia,. para el-re~ elos Paizes Baixos se 
8~ ar na resposta que pretend1a dar á carta que recebera sobre o mesmo as
aci pto, 0 príncipe de Polignac responclêra ·a mr. Fag·el no mesmo sentido que 

ma referi a v . ex. a 

da ·f-fus guarcle a v. ex.a -París, 23 ele abril de 1830.- ru.mo e ex.mo sr. Luiz ' 
1 va Mousinho de AlbuqU:erque. = Nuno Barbosa ele Figtteiredo. 

Deba-tes no parla1nen:to britannico 

(Sessão da cnmnra (los coJumuns em 23 de abrilt 

go,..~r. Gr~nt levantou-se, chamando a attenção da camara sobre a conducta elo 
saíd ruo bntannico para com os emig-rados portuguezes, que de Inglaterra tinham 
nou 

0 par~ ~Terceira. O illustre membro fallou em um tom de voz tal, que tor
dest q_uas1 tmpossivel colher-se do seu disc:urso mais elo que algumas sentenças 

acaclas 

:Par:~:eç~ll ppr ler um escripto, que parecia ser a relação elos procedimentos 
suas di~ ~s emigrados portuguezes, traçada por_ 13lles :n:-esmos, ou debaixo das 

Tecçoes. Observou que na sessã.o pa~sada tmham s1do apresentados alguns 
11 . 
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papeis relativos ao objecto . Declarou que, na sua Ol)Íni ão , era inst~fficiente a infor
mação n'elles contida, e que era necessaria tuna que fosse mais satisfactoria. Que 
não era desairoso para os ministros o exigirem-se-lh.es papeis, com os quaes e_lles 
estejam em circtunstancias de provar as suas asserções. Que tendo alem d'1sso 
os ministros apresentado j á alguns papeis, tinham estabelecido a proposição - que 
a questão não era já uma questão de con:fiança, mas sim de prova. Que sendo 
assim, elle pensava que a camara tinha direito a queixar-se de a deixarem s~ro 
informação relativamente a alguns pontos importantes (tendo só obtido uma In
formação, que se ftmdava em meras asserções dos ministros), pontos estes que 
podiam ser explanados pela exposição ele mais papeis . Que antes de continuar 
faria 1una observação pTeliminar no que dizia r espeito á situação de Inglaterra. 
O governo tinha determinado ser neutral nas disputas sobre a corôa de Portug~: 
relativamente a esta conducta, adaptada pelos ministros, elle não emittia opÍlllão 
alguma, pois que não desejava desviar a attenção da camara do obj ecto que lhe 
estava submetticlo i que elle queria suppor que a Inglaterra se achava em .uroa 
posição neutral, e que as suas observações seriam baseadas sobre esta presuro
pção. T o.dos os grandes escriptores, tratanclo da neutralidade, dizem que esta é 
de duas especies, ou vohmtaria e estipulada, ou produzida por obrigações iguaes 
a uma estipulação . D eclarámos ser neutraes entre D . Miguel . e D. Maria; colll 
D . Miguel não tenios tr::~:tado, contrato ou alliança alguma. Verdade é que existe ulll 
tratado commm·cial entre a Inglaterra e D . Miguel, mas este pócle ámanhã ser 
annullaclo por qualquer · das partes . Suspencleram-se as nossas r elações cliplo~a
ticas com D . l\'ljguel i declarámos a este como usm·pador, e a sua causa cemo w
justa. Qual foi o restutado d'isto? Se ámanhã terminassemos a nossa neutralidade 
para com D. Miguel, este não teria clireito algum a queixar-se, nem seria man
chado o ca.racter inglez. Quão dmerente é, porém, nossa posição relativamente a. 
D . MaTia ! Com esta, na qualidade de representante ele uma antiga dynastia, nó~ 
estamos tmiclos por trataclos, allianças e communicações tão' hwbituaes, que quasl 
se poclem considerar como pacto de fede1'ação : Alem d 'isto, nós tínhamos conce
dido que· a sua causa era justa, r econhecemos a D. Maria por legitima soberan~ 
de Portugal, e, portanto, eramos obrigados por uma especie de necessidade a ser 
p elo menos neutraes para com esta. Qual seria o res1Ütaclo cl'isto? Se nós trocas
semos esta neutralidade por demonstra·ções mais hostis para com D. Maria, e~a 
teria direito a queixar-se elo rompimento elo t ratado, e o nome de Inglaterra senil
irremediavelmente arruinado . Quanto a D . Miguel, nós estamos em todos os gra:LtS 
de alienação proxima a uma guerra actual; quanto a D: Maria estamos em todos 
os graus de amisade proxima a uma actual garantia. E singtuar que os emigra
dos portuguezes, t endo chegado a este paiz no :fim ele agosto, não parecessem ter 
attrahido a attenção do governo até 18 de outubro. 

Mr. Grant acrescentou que quando este paiz assignalava aos emigrados portu
guezes os lagares em que deviam ou não deviani. r esidir, elle excedia os liroites 
da neutralidacle. A nossa conducta para com os emigrados foi por certo sem e:x:elll
plo. A constituição ingleza declara que no momento em que um escravo pozer os 
pés em nosso territorio :fique livre; os ministros, porém, pareceram julgar que 11° 

momento em que os martyres ela liberdade se refngiaTam em nosso paiz, se -de
viam tornar escravos e seriam tratados a seu bel-prazer. Por todo o procedimento 
do governo, parece que o principio que elle deseja estabelecer é este : que as co
lonias devem segull.· o destino da mãe patria; n'uma palavra que o usm·pador, 
que era de facto soberano de Portugal, fo sse considerado de }twe soberano das co
lonias. Uma rasão allegada em clefeza da conducta elo governo britannico quan~0 

impedia a saída dos emigrados portuguezes p·ara a Terceira, eTa que ahi exisWL 
uma guerra civil. Nos papeis não se achou prova algmna d'este facto. A 15 de 
outubro de 1828 o marquez de Barbacena escreveu ao duque de W ellington, as
segurando-lhe que a T ercell.·a se conservava fiel á sua legitima soberana. A 18 
deu o duque a esta cm·ta uma r esposta, na qual nem mesmo por imputação aa: 
vidava da affirmação do marquez . A 20 de dezembro o marquez P.e Pahnella es 
creveu ao cluque de W ellington, assegtuando-lhe que a T ercell.·a continuava :fiel.nS 
aclhesão á sua legitima soberana~ o duque respondeu a esta communicaçfio a í3 
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de dézembro1 e ainda c1ue esta respostaJ fosse escripta debaixo do presnp1~osto de 
{~1~0 marquez tinha abusado da sua bG>a fé, nem uma só palavra clizia que con-
r,a ssesse a affinnação da tranquillidade - da Terceira, ao mesmo tempo que, se _ 

n estr. parte se tivesse manifestado alguma guerra civil, isso teria entrado no nu
mero das. circumstanpias, que o duque apresentava contra o marquez; a nossa es
quadra tmha recebido ordem para cruzar nos mares ela Terceira oito clias antes 
que esta carta fosse escripta. -

.Então o orador ]_!lrocedeu á segmtda divisão elo mesmo objecto, a saber, a ma
neu·a como tinha sido executada a prol:úbicão que o governo britannico tinha im-
posto ao-s · . d . ' b 'I' · A m c •• eilllgra os portngu~z~s }ela~rvamente ao seu ~lese~ arque na ercen<~. 

l
. t aneua por que esta prohibiCao foi IJosta em forca tmha sido g·uerra-guerra clt-ec a e . . _ 3 3 • 

s· c positiVa. Se com os -subditos ele uma potenci~ ca}Jaz ele se clefencler por 

8

1 mes~a obrassemos da mesma sorte que com os emigrados }JOrtl!lguezes, as con
r:axenctas d'este procedimento teriam sido immecli~üts hostilidades ou mna hu
sab· e reparação . O governo britannico soube escolher as victimas; elle muito bem 
d F qttem podia insultar e offender. Conhecia que não tratava com os subditos a:. i rança, iRussia ou dos Estados Unidos, mas com os leaes subditos de D. Maria, 
b .. ~arm~clos, indefensos e fugitivos. Estas foram as victimas sobre quem -o governo 
Cf_n anmco exerceu sua gratuita crueldade i os ministros escolheram para este ata
b~~e 0 ,mesmo tempo em que a legitima soberana de Portugal era como tal r ece
ex_ \neste paiz; esta soberana, cuja idade e sexo pareciam combinados para 

.01 arem a sympathia e respeito, e cujos infodunios deviam despertar a mais 
~~o~~a co:nmiseração. Ao mesll)O tempo que sua magestacle recebia esta princeza 
e~ resldenCla de nossos antigos r eis, qual era a conclucta elos ministros? E scoll:úam á\: ~?meuto para enviar n~vio s ele gu~rra ao. uni co lagar que a: inda res_tava fiel 

·li gttlma soberana, com o mtento de mterfenr com seus proprws subclitos. Fe
·nhmente perdeu-se uma só viela; porém, se nossos v-alentes officiaes, a quem ne
pe uma accusação l)Óde seT feita, fossem obrigados a fazer fogo, não com uma só 
di ça, mas em abordadas, a destruição teria siclo horrorosa. Que lhe era penoso 
to~~~ que existe outra circumstancia, que tem relação com este negocio ·e que @ 

-A menos escusavel. 
diz: d 18 de outubro o duqtte de W ellingt9n escreveu ao marquez de Barbacena, 
resen o-lhe que se estes subditos portuguezes desejavam fazer a gnerra nos· Aço
res ~~es dq que em Portugal, podiam, querendo, partir para ali como partictua
ire · .r mguem poderá entender estas palavras de outra manei~--que não seja não 
tu Ill armados, nem socc0rridos de m1micões de guerra i poré'm, posto que os por
at guedes ~entassem desembarcar sern a1·1~as na T ercein•, elles foram apesar cl'isso 
ci:ca os sob pretexto ele que . íam em corpos regtuares e comiDanclados por offi
sid_ e~ Asseverou-se q_ué metade d' elles eram alleiDães e não portuguezes, a ·fal
po ~ e do que agora tomava ~ seu cargo demonstrar. E stes emigrados eram todos 
áJÍ ugttezes e não allemães. ~ verdade que' uma porção de hoiDens recrutados na 
dU··e~anha chegou ás nossas praias e tocou em Plymouth; que estes depois se 

Ign·a:m p T . l N l . . c1 -iugl .,. ara a e~cen·a, e c 1egaram tao perto c a pra1a que o navw e guerra 
co ez nao pôde seguir o seu navio, e foi obrigado a mandar lanchas. Aqui um 
a aro de homens, recrutados para o serviço ele uma rainha l"econhecicla, e proximo 

esembai·c N 1! • b . a· . um < • ar em possessoes que a esta pertencem, 101 o nga o a retn·ar-se por 
desa P?te~cul que-se diz neutral. Na serie cl'estes proeeclimentos nada via que po
con~~1Justlficar a~ sus1)eitas que os ministros affirmavam serem-lhes excitadas pela 

cta d0s em1grados . . 
a 'r N ~ ~ia 15 ele outubro o marquez _de Barbacena fez saber que elles iriam }Jara 
dos e~~eu·a. _No dia 20 de novembro, quando já tinha sido n,otificaclo aos emigra
tu·i q e clev1ap1 saír ele Inglaterra, o marquez de Palmella propoz que eUes par
uet~ r]!l~ra o Brazil. gol!-be-se, porém, brevemente que a Terceira se conser;ava 
para ainha., e o marquez de Palmella de novo propoz que em lagar ele P?'rtu·em 
l'ainb 0 Brazil, partiriam para a Terceira, que se achava em posse dos am1gos ela 
attr·ba,_ ~ que_ em o unico l0g;aT de refugio para os emigrados. Claramente se pócle 
tant~stnr ás Circumstancias partic1uare~, que occ0ITiam, a rasão por que mudavam 

vezes o lagar ele seu destino. E claro que, obrando como obraram, os re-
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fugiados estão completamente justificados : elles recorrentm a estes meios de a.l
cançar justiça, visto que toclos os outros lhes eram vedados. Diz-se ser contrar~o 
ás leis das nações que um governo neutral consinta organisar-se em seu territono 
força alguma com as vistas de atacar õutro estado, com quem o dito governo en
tretenha relações amigaveis i podem, porém, occorrer cu:cmnstancias taes, comO 
n'este caso, em que a lei das nações deva ceder. Se o neutral animasse alguns 
indiv~duos a organisarem-se em mn corpo hostil, não lhes prohibindo fazel-o as
sim, durante o tempo que ainda se conservassem nas pr:üas d' este neutra.l, segu
ramente este ultimo não teria direito algmn a seguir aquelles para qualquer pa.rt~ 
que elles fossem . Se, porém, se estabelecesse uma doutrina contraria, então a le1 
das nações deixaria de ser a inflexível protectora do fraco contra o forte, como 
tem sido por seculos. Agora estamos chegados á questão pratica : «Porque não 
demorastes estes homens em vossos portos !- Oh! r esponderiam os ministros, 
porque elles saíram sob fal~os pretextos, e nós não tivemos tempo para os im
pedir». Examinemos o facto, e indaguemos se o governo teve ou não tempo para os 
impedir. Agora o honrado membro nega que, sendo correctas as ela tas d' estes pa
peis, os ministros não tivessem ampla noticia da intenção d' esta g·ente. No dia 20 
de dezembro o marquez de Palmella fez saber que os emigrados partiriam para a ' 
T erceira em logar de partirem para o Brazil, e a ô de janeiro quatro navios de
ram á véla de Plymout~. Eis-aqui o espaço de quatorze dias, período sufficiente 
para que os ministros podessem sustar a saída dos refugiados. Onde está, pois, a 
fm·ça cl'esta parte da defeza? Que lhe parecia que em toda a marcha d'este nego
cio se descobre o mesmo espírito mesquinho que por a.lgmn tempo caracterison 
nossa política exterior. O mesmo sentimento que tinha supportado os insultos dos 
estrangeiros e tinha abatido aos olhos do mundo a influencia moral da Inglaterr~
Elle perguntaria agora confidencialmente se nào era possível asseverar que os nu
nistro~ t enham abalado a antiga e honrosa·politica da Grau-Bretanha? Não têem el
les mostrado ami.sade áquelles a quem não era devida, e crueldade úquelles a qucJJl 
só era devida amisade? Ell s têem tratado D. Miguel com toda a especie de con
sideração, exceptuando só o reconhecimento formal de sua usurpação, e a D. :Ma
ria com toda a· especie de negligencia e indifferença. Q.ue elle estava pezaroso de 
que os inglezes soffram serem excedidos pelas outras nações no exercício d'aquellas 
virtudes, que eram em outro tempo propriedade sua. Desejava que a camara sus
tentasse uma differente linha de procedimento, e que a Inglaterra não fo sse con
siderada no est.'ldo presente da Em·opa e do mtmdo como anti-liberal em sua po
lítica. O muito honrado membro concluiu que a camara apoiasse as resoluções q1:e 
passava a propor, resoluções que tinbam referencia com negocios que t~lvez maLS 
que qualquer outra cqusa até então acontecida, t endiam a deslustrar o caTacter 
inglez, e a diminuir a dignidade nacional aos olhos da Emopa. Finalmente acres
centou que os soberanos da Em·opa tinham reconhecido D . Maria como rainha _ ele 
Portugal, e que na occasiâ.o da sua chegada a Inglaterra, ella tinha sido recebida 
por sua magestade com todas as honras devidas ao seu alto caracter. 

Lord Gower disse que era bem singular que os portuguezes se tivessem con
servado por tanto tempo n'cste paiz sem terem attrahido a attenção do go:verno i 
porém que o facto era haver falta de inclinação a proceder de uma maneira que 
lhes fosse prejudicial. Elle desejava supprir uma omissão do seu muito honrado 
amigo, e observar que a Inglaterra tinha usado dos seus bons officios para coro a 
H e~panha a favor dos refugiados portuguezes, e que o resul;tado fôra concede~
se-lhes mais tempo de demora no territorio hespanhol. .Negou que o governo ti
vesse dictado áquellas pessoas o logar para .onde deviam ir; elle tinha unicamente 
declarado para onde náo deviam ir; parecia-lhe, porém, fóTa de todo o proposito 
despir de um carac~er ~ta~· os portuguezeNs qu~ .se tinham dirigido á T erceira; 
a guarnição tinha ali effmt:nado uma rev:ol~ç~o militar, e achavam-se promptas as 
armas de que haviam ser~n·-se aquelles mdiVlcluos logo que cheg~ssem . O h<mraclo 
membro tinha fallado na 1cléa ele que aquellas pessoas estavam 1sentas ele toda a 
culpa de terem acarretado sobre si estes p~·ocedim~nto~, e como se? _por te1·e:n 
uma vez deixado os portos de Inglaterra, estivessem mten·amente habilitados pala 
receber todos os beneficios da neutralidade. Se1·iam esquecidos pelo honrado _;melll-



165 

bro os t : li d . Welli np ca o~ ~VlSOS ~o duque ae Wellingto~? Na .carta em ·que o duque de 
8

N ngto~ p_e~mltha a smda dos portuguezes, tmha s1do empregada a expreselt co~w ~ndwtduos> e o nobre dúque muito lamentava a falta de intelligencia que 
b. es tmh.am dado a esta expressão, falta de intelligencia que o honrado mem
d 
1 ~ lhe tmha t?IDbem dado. Elle julgava que n'esta discussão se não devia atten

a 61
. aos meremmentos ou desmerecimentos das partes envolvidas; o seu_ honrado 

ilimtgo os tinha, comtudo, introduzido, e os applausos dados áquella parte do seu 
m sc~·so o convenciam de que se os partidos estivessem desfeitos, se D. Maria to
s asse p~sse do throno, e se D. Miguel safsse d'esttl paiz para ganhar a T erceira ao 
r!u l~arttd,o, e fosse mettido a pique no porto da Praia, nada se teria dito a tal 
ca~=~to nesta c.:1.m~m,- Elle sabia que se tinha dito, tanto dentro como. f~ra .da 
0 ra, qt~e este pmz tmha, pelo seu comportamento para com Portugal, climmrndo 
~eu _cr~dtto na opinião pub lica da Emopa : o credito d'este paiz foi dividido em 
ct credito resultante do s(m interno poder e prosperidade que se achavam fl.u
in~~tes, e n'outro que se poderia chamar o seu credito extm·no, e que clependia 
qu eullmente da disposição ~o governo a fazer uso dqs seus recmsos quaesquer 
fe e e es fossem. Quanto ao primeiro nada tinha a dizer, quanto ao segtmdo con
fl~~Wa na.o lhe dar apreço algum, pois que effectivamente sabia quanto era in-

A P?l' noções erroneas da natmeza do nosso povo e das nossas instituições. 
24 d q~ 0 . nobre lord leu a carta de lord Aberdeen ao almirantado, clatada de 
guen~ Jane~·o de 1829, e~ que dcter1~nava que ~osse ~andado .u_m navio de 
té a vele~·o para preverur que os naVIos de D. l\11g·uel nao destrUlssem ou met
çõ~~em a_ l?tque os emigrados. S. s. a acrescentou que se tinham enviado instruc
tud addtclOnaes aos commandantes das nossas embarcações para os prover de 
de ?d que elles necessitassem, e que estas instmcções tinham sido inteiramente obe
d':;t:s. Elle pretendia mostrar que estes factos provavam a disposição liberal 

O gover~? no seu comportamento pam com elles. 
nob. dr. Phüimore disse que, depois ele ter dado a maior attenção ao discurso elo 
me \e lord? estava inteiramente convencido de que elle fugia do verdadeiro argu
cto n () e tmha limitado a defeza do governo sómente ás partes technicas do obje
est · nobre lord tinha entendid.o ma.l a questão, a qual era-se nos papeis que 
sid avam sobre a mesa havia prova sufficiente para mostrar que este paiz tinha 
pioo ~~tlpado ele uma grande violação das leis elas nações. Por todos os princi-
0 r

8
. c ~quellas leis receiava elle ter de r esponder á questão pela affirmativa. Desde 

duc~ma 0 ~e Carlos II até hoje, não tem havido imputação tão forte, feita á con
que a pnbhc.:'l d'este governo, como a que se mostrava n'aqueUês papeis. Aquelles 
form e1_am da sua opinião podiam ser chamado pedantes por seu desejo de se con
que ai em c?m as regras estabelecidas nas leis das nações; devia, porém, clizer-se 
eles :~t~~ le1s entm mui fortes para serem ab~ladas ii?J2unemente. T~dos os g;ra:n
trad sc~lptores sobre estas leis, todos os emmentes JLuzes que as teem .adillillls
Prim.0'. tinham concordado so ~re tres grandes proposições que elle ía a expor : 
ou d.:~ll'a, que em tempo de paz não era permittido ~ estado algum visitar, deter 
alem. ~ caç::" ~ qualquer vaso no mar alto, excepto se aquelle vaso tillha passado 
cad 0.s lu:xutes que a conveniencia commum tinha assignaclo como limites de 
da~ ~atz_; a segLmda era que o principio exposto devia ser applicaclo no espírito , 
raçõ ats rtgo~osa igualdade; todos os estaclos eram iguaes em relação ás suas ope
sabi es, 0 ma1~ pequeno e o maior tinham direito á mesma protecção. As mesmas 
que as auctondades tinham lmanimemente determinado a terceira proposição: 
fact os portos de cada paiz eram o mesmo que o corpo elo mesmo territorio, e de 
tas ~-urna parte integrante do paiz. Elle pedia á camara que desse attenção a es
renc· es proposições. Havia na guerra passada um exemplo bem notavel ela a~e
ti!.J.h Ia da In.glaterra a estes princípios; todos sabem quão seriamente este patz se 
dera portado a r espeito do trafico da escravatu_ra; durante a guerra passada foi 
est~ 0 na costa ele Africa um navio americano por um navio de sua magestade; 
dois e~barcaç~o foi conduzida a este paiz para . ser julgada, e, t_end_o ambos os 
facto pdalzes prohibido ? tl·a:fico da escravatma, e sendo .a busca JUStificada pelo 
>rio E e estarem os dms pa1zes em guerra, o conselho pnvado ordenou que. o na-

asse confiscado. Note, porém, a camara a differença em tempo ele paz:· a 
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França tinha concordado comnosco emquanto á justiça de abolir o traJi.co da es
cravatura, e um navio nosso encontrou outro francez na costa de Mrica envol
vido n'este commercio; a embarcação franceza foi conduzida para se julgar, po
rém o tl'ibunal declarou que dar busca a qualquer vaso era só válido no caso d_e 
hostilidades, e que este commercio era indubitavelmente tão contrario á humaru
clacle e ~í. justiça, quanto o era ás leis dos dois paizes; porém, que em tempo de 
paz nri.o havia direito de busca no mar alto, e ordenou que o navio francez fosse 
restituido a seus donos . 

O honrado e sabio membro citou então de entre as leis elos belgas a que in
flige a pena de morte áquelles que obstarem á livre passagem ele qualquer vaso 
subdito ou inimigo no mar alto, e citou a mui clistincta confirmação d'aquella re
gra pela pratica de todas as auctoridades sobre as leis das nações, como · refere 
Bynkershoeck. Que tinha sido solidamente estabelecida por lorcl Stowell a regr~ 
ela não interferencia em tempo ele paz, sobre o mar e fóra elo alcance ela arti
lheria ele terra, o que se presumia como um uso universal e não interrompido. 
S . s. a tinh~ r epetidas vezes obrado segundo esta regra, definindo que os limit~s 
de cada pa1z se estencliam a 3 milhas ela praia, como se tinha estabelecido depois 
ela introclucção das armas ele fogo. 'l'.oclos os tres grandes princípios estabelecidos 
por elle, dr. Philimore, tinham recebido a sancçao ele lorcl Stowell, que os tinha 
r epetidas vezes reconhecido em suas decisões judiciaes, e tinha distinctamente de
clarado que nenhum estado era auctorisado a dar busca aos navios,de outro quando 
estivessem fóra dos seus limites, excepto em tempo de guerra. E impossiveln~o 
se sentir a falta de sympathia manifestada pelo duque de W ellington para com as 
pessoas a quem eram dirigidas as suas ca.rtas. ~· 

Lançando os olhos sobre a c.orresponclencia que estava sobre a mesa, elle nao 
podia deixar de dar attenção áquella fa.lta ele sympathia para com a so:ffredora 
porção da nação portugueza, a· qual tinha aliás todo o direito a esperai-a, e que 
o recusar-Ih' a reB.ectia pouco credito sobre os auctores d'aquellas cartas . E lle j ul
gava que as cartas elo marquez ele Palmella eram dignas ela mais séTia atteução, 
pois parecia estar inteiramente senhor do objecto; porém, posto que assim fosse, 
elle não se serviu elas vantagens que lhe clava ac1uella superioridade para desfi
gurar ou enganar; devia-se confessar que o marquez ele Palmella, em log·ar ele se 
exceder, disse ele ·menos. Ellc tomou como sabido ser a lei das nações muito clara 
e distincta sobre a presente questão; o seu principio mmca t inha sido controver
tido, nem podia ser mal entendido ; este principio era o seguinte : que durante a 
guerra um neutro não pócle soccorrer nenhum dos belligeTantes com armas,· ou 
outros meios ele commetterem hostilidades ; porém, nada havia na lei das nações 
que impedisse aos bellig·erantes a compra ele armas, ou outra qualquer cousa, de 
que carecessem no territorio neutral. Grande importancia se tinha dado á allegadDJ 
fi:aucle e . segredo praticado por aquelles portnguezes na sua expedição para a Ter
ceira; a este respeito elle pedia que os honrados membros oil)assem para a cor
r esponclencia elo marc1uez de. Palmella, e se depois el'isso elles imputassem ao mar
quez, ou aos portuguezes o segredo em questão, elle abandonaria inteiramente _o 
argumento . O marquez de Palmella em nada fez segredo da tencioi).ada ex.pedt
ção, pelo contrario, por toda a conespondencia se via que elle avisava estar ella 
meditada. O governo britannico tinha desde o principio perfeito conhecimento da. 
proposta expedição, e quando ella se fez á véla nfio podia causar-lhe smpreza a1-
guma; porém, então deu-se attenção a falsos despachos ele navios como o:fferecendo 
bases mui fortes para a accusação contra · os portuguezes ; falsos despachos era]]l 
o objecto da pratica cliari.a, então appareceu a questão - tínhamos nós direito pa1:a 
os seguir no alto mar? Lorcl Stowell estabeleceu que qualquer paiz tinha o dt
r eito ele dar força ás suas leis de navegação, porém que nenhum estado tinha 
direito a visitar, ou dar busca a vasos de outTos paizes no mar alto a fim de exa
minar se tinham ou não . commetticlo qualquer acto ele violação contra aqueilaS 
leis. Que era bem claro que cl~erentes navios pertencentes á nação portugueza., 
então em paz comnosco, tinham sido persepúdos no alto mar, e des-viados elo :fiJJl 
a· que se dirigiam . Elle não imaginava que os annaes da Europa civilisada o:ffei·e
cessem 1-rm parallelo de similha.ntes instrucções para perseguir os navios·, para 05 
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~ac~, e i~pedil-os de levarem a effeito os s.eus intentos, se tanto fusse necessa.
e ~ - ~tas mstrucções tinham a ass~gnattu·a dos lords do almirantado, estes não 
~.am . e c~rto responsaveis por aquelle acto, o governo sómente o era pela mais 

_?ss:~·a VIolação da lei publica, que era tambem tuna violação de seus primeiros 
prmctpws, ainda mais aggTavacla por circumstancias ulteriores. Só se poderia achar 
~ sparallelo ele similhante violação no empr ehendiclo apresamento ela esquadm 
a t myrna pertencente aos hollandezes, clmante o r einado ele Carlos li :. aquelle 
n c o, condem~avel na verdade, e praticado por tun soberano dissoluto , foi ao me
~~ commethclo contra tuna potencia com quem elle estava em manifesta hostili
e ~ entretanto que este nosso acto recente foi praticado contxa um paiz neutral 
t ~ ~do · Era penosa consideração ligada a esta ma teria que estivesse agora á 
beth 0 governo civil d'este paiz o mesmo individuo, que por mna serie das mais 
~ . ante~ emprezas tinha livrado Portugal da tyrannia do imperador francez. Era 
di ~clsenstvel, ~·epetiu o orador , que a historia tivesse a recordar que o mesmo in
um~ t~o . qu~ tmha resgatado Portugal d'aquella tyrannia, praticasse tun acto ele 
vernolUJ_n~ttça cruel para com o povo de Portugal, quando estava á testa elo go
b . blvil ele Inglaterra; este negocio seria para sempl'e tuna no doa lançada so
b 

1
.e a ?a fama cl 'este paiz. Por estas rasões, elle apoiaria o muito hom·aclo mem-
10'11[~18 que trm caso tal o habilitava a apoiai-o . 

tiuh r.. Batley op]_Joz-se á moção, pois que, segtmdo disse, a conducta do governo 
; stdo conforme com a lei das nacões . 

V'a . ; oram mandados retirar os espectadores, e quando as galerias estavam quasi 
host~sd mr._T . P . Courtenay dirigiu-se " á camara. Elle elifferia inteiramente de seu 
e "fka 0 e mstruiclo amigo, eb:. Philim01·e, r elativamente á ~ei. publica n'.este caso, 
d ~afiava qualquer honrado membro para mostrar que ali t1vesse havido algtun 
r:fu1? da politica de mr. Canning. Que era impossível considera.r os portngue~es 
affi .gtados como individuas, elles eram soldados, e elle que os tinha visto, podia 
çã rmar não ter nunca observado um corpo de homens mais completo . A expedi
e~ contra .a T erceira foi dirigida contra uma l)Otencia, com a qual nós estavamos 
di . neutrahdade, e estamos, portanto, justificados pelas leis das nações em impe
t~os. 0 premeditado ataque. Elle desejava conceder que o negocio da T erceira 
nã a s1d? um acontecimento aspero; porém não se tinha podido evitar. Que elle 
su 

0 
quena demorar a ca.mara por mais tempo, mas que pedia para expressar a 

a concorrencia com seu nobre amigo o secretario por Irlanda. 
out ~lh:wiss dirigiu-se á camara, e affirmou que o governo não poc11a t er adaptado 
nã ra _ha ele política mais conforme com sua homa e intel'eSses. Que este paiz 

P 
0
t podia çonsentir em ser elle mesmo arvorado em arsenal para habilitar uma 

ar e c1 out. os subditos ele um estado, com que este estava em paz a fazer a guerra a 
in ;a parte, e que aincla menos se podia concecler que a marinha britannica fosse 
pls ruD?-ento para taes intentos. O marquez de Palmella era um mttito habil cli
coo~~tico , e tinha no decm·ao das negociações exercitado aquella habilidade com 
usns~ ~ravel effeito. Elle, mr. Twiss, não tl·atava de imputar ao marquez algtun 
lh 0 lUJ~lsto dos meios ordinariamente empregados pelos eliplomaticos ; mas que 
tiJ. e. sena concedido dizer que a corresponclencia que estava sobre a mesa da ca-

ar a tom d •· i! inh · d b est ' . a a em conuexao com os outros 1actos que t am transpn·a o so re 
tiuh obJecto, assegmavam inteiramente a conclusno de que o marquez ele Palmella 
cha1~ por uma serie de estratagemas feito quanto estava em seu poder para fe · 
tiuh os olhos do governo de sua magestade sobre tudo o que elle e seu partido 
seu am em. vista para enviar a expedição para a T erceira, sendo possível, sem 

Lonhecnnento, ou ao menos sem sua interferencia . 
lU • orcl Saudou disse que desafiaria todo o letrado que estivesse n'aquella ca
poa~a, a levantar-se e dizer que este paiz estava j usti:ficado no ataque fe~to sobre os 
qur ~ezes em sua viagem para a Terceira. P arecia pret~n~er-se, P?r Isso ~esmo 
ré e emos trma triplicada admoestação que tinham os direito para mterfenr; po
a ~' que direito tínhamos nós para fa~er uso do t ermo concecle1· ~ Fallâmos nós 
ssnn á R . ··t no h . ussia ou á França ? Que, na verdade, este governo estava mlll o pouco 

de abito ele usar de taes termos para com potencias que se achassem em estado 
se defender . Q:ue era tmica.mente para tun individuo não protegido, como o · 
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marquez de P almella, que se usava de t aes termos . Se os portnguezes tivess?lll 
insistido em desembarcar, e os nossos navios os mettessem a pique, qual t eria sido 
então o clamqr? Elle se via obrigado a confessar que pela marcha adoptada se 
tinha la.nçaclo uma nodoa sobre o caracter de Inglaterra . . . 

O solicitador geral insistiu em que o governo brita.nnico não só estava JUstdi
caclo, mas era até obrigado a impedir que uma · força. a,rmada fosse para a T er
ceira em taes circumstancias. O caracter elos portuguezes emigrados era clara
mente 1i:lilitar, e nós eramos obrigados a considerai-os assim, nem pocliamos t~r 
obrado de differente maneira em relação ás nossas previas profissões de n eutra.li
clacle entre os belligerantes . .A. conclucta dos nossos ministros er a franca e recta, 
mas elle não podia dizer outro tanto da do marquez de P almella.; este tinha con
descendido com a medida, e não tinha direito a queixar-se de uma medida contra 
a qual não tinha protestado . Se nós tivessemos concedido ás tropas desembarca
r em na T erceira, nós não estaríamos nos olhos ela Europa como agora estamos i 
t eria sido impossível á Inglaterra j ustificar-se para com a Em·o]JU. 

Sir J ames Mackintosh tinha natmalmente esperado que o solicitador geral os 
·tivesse favorecido com algum tratado ou axioma, para impedir que elle, sir ~a
lJ1e~ lVIack intosh, desse a es te negocio o nome ele tun acto ele illeg-itima violenCla· 
O honrado e instmido membro tinha dito que se estava justificado, por isso q_ue 
se t inha commettido tuna fraude. E ste ll1c parecia o unico ftmdamento de justrfi
cação digno de uma attenção momentanea; porém o peso d' este argtunento, se 
alg·lun tem, era que quando se tivesse commettido alguma fraude, toda a violen
eia e aggr essão era justificavel. Será isto verdade na lei das nações ? Será v erdaàe 
na lei municipal? E stará ju.Igado p ela decisão de alglms casos? Elle desafi.11V'U. 
todo o letrado, por mais subtil e agudo que fosse, para citar algum exemplo, 
que podesse provar tuna proposição trio monstruosa . A r egra ger al sobr e es~e 
objecto, a maxima sempre u sada., é que não só não façàes guerra n\un :territono 
amigo, mas que não deveis fazel-a em tun t erritorio neutra], ou no alto mar,. ql~e 
é o caminho ordinario elas nações, e um t erritorio neutral para todas . Vós soiS 
excluídos ele lllll t erritorio amigo e neutral, e podeis apenas fazer a guerra no 
territorio de algtun inimigo ; esta é a doutrina estabelecida por Bynk.er shoeck i 
isto não justifica acto algtun ele hostilidade commettido nas ag:tas de uma poten
cia neutra], ao contrario expressamente prohibe um tal acto. E uma maxima das 
leis das nações que um belligerante não deve atacar outro, debaix o do alcance da 
artilheria de um territorio neutral; todas as paginas d'estas leis expressamente 
prohibem ·simi.lhantes actos de hostilidade. Estas maximas tinham n'aquella occ~
sião sido contradictas tmicamente por algtms raciocínios geraes, os quaes não ti
nham sido empregados para diminuir os horrores da guerra, nem }Jara limitar o 
extermínio, mas para justificar o t er-se este est endido mais do que antes o tinha 
sido . 

A tuna tal ras~io elle daria luna r esposta, nfi.o derivada de algtun r aciocínio seu 
proprio, mas sim da mais elevada au ctorid.ade, que a Inglaterra possu.ia em taes 
obj ectos i elle fallava da auctoridade de lord Stowell . O muito homaclo membro 
mencionou a opinião de lord Stowell como patenteada no caso do Flaydenn) qll;e 
se encontra no segtmd.o volume ele sir Christopher Robinson's Reports . E sta opi
nião prova que raciocínios geraes, n ão podem justificar qualquer acto que pertença 
à lei das nações, mas que é preciso que esse sej a igualmente justificado pela pra
tica das nações, com a qur.l elle eleve conformar-se . A lei elas nações não tinha. 
ele facto outro fundamento mais do que as praticas das nações, e nenhtun acto 
que não se conformasse com estas praticas podia ser válido. Que confiaria na au
ctoridade de Bynker shoeck, a saber, que estas leis não estavam determinadas só
mente pela 1·asão) mas 1·atione et usu . Elle sustentou que as leis elas nações eraDJ. 

- determinadas pelos usos das nações civilisadas ela Europa, e illustrou este ponto 
referindo-se ao caso em que alqw1s potentados da India se admiravam de verem 
as suas propriedades prot~gidas pelas leis das nações em-opêas, o que era contra
rio a seu s proprios usos . E necessario adherir a estas i·egras e praticas, e n ão fa
zer outras i o raciocínio n os conduz a ver que ellas devem ser adaptadas da mesma 
sorte que têem sido praticadas, ainda que ulgumas vezes tcnhdm rcstricções pari!. 
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~~s mesmos .. O argumento do seu muito homado amigo o vice-presidente da junta 
a· lcommerc10, era que nós tinhamos direito a fazer a guerra contra Portugal, 
g~c a que não diga contra que soberano de Portugal; e tendo aquelle direito de 

0 le:_l:a, seu muito honrado amigo tinha pretendido que nós tínhamos direito para 
al ~Jor em .execução, como fizemos· na Terceira; porém, tínhamos nós em tempo 
P!d~~ l~edt~lo uma ~·eparaçfio ao soberano que se cliz ter-nos injtuiado? Se aquelle 
ze, 

1 0 se tivesse feito, e a reparação tivesse sido recusada, então poeleriamos fa
es~ ~ gnerra. N' este caso o insulto era feito por um ministro, e em que estado 
um~l!a 0 .~undo se ·.de ?ada erro .de um ministro se fizess~ um fundamento para 
ás guena, sem pnmeu·o se pedu· ao soberano a rerJaraçao d'este erro! Quanto 
· nossas 1 ~ lu ão re açoes com D: Mig·uel, elle lembral'ia á camara que houve un~a Tevo-

h·!~"> em Portugal nos fins elo seculo xvn7 pela qual D. Pedro desthromsou seu 
do ao D. Affonso, e que Carlos II recusára reconhecer ó usul'paclor por mais de 

ze annos. . 

porRa um escripto de sir Leonine J enkins
7 

feito em 1680, que refere ·as rasões 
0 r ~ueN ° s?berano ele Inglaterra não quiz reconhecer D. Pedro, e estas eram que 
pos et ~ao tmha ainela recebido informação srdnciente quanto á legalidade da sua 
nãosee'sto throno, e que havia certas circumstancias na historia da sua familia7 que 
que avaro esclarecidas ao ponto ele auctorisar Carlos II para Teconhecel-o, e 
tos sua magestade .el-rei de Inglaterra devia ser satisfeito em todos aquelles pon
Oa~/·lltrs do que lhe não era possível reconhecer a auctoridade real de D . PedTo. 
sei· 08 I era talvez demasiadamente escrupuloso, pois que D . Pedro não parecia 
ceb·llllla pessoa indigna de se aclmittir á sociedade dos monarchas . Elle não c~m
exe1~. nada peior para a moD.archia legitima do que serem aquelles que n'ella 
cav-rfut~rn as mais altas flmcções, de um caracter particular tão mau que nenhuns 
de : .eu·os da Europa se qui.Zessem associar com elles . D. Pem·o não foi accusado 
laciJh~o, ~ão houve no seu tempo marquez de Loulé, nem o pavimento do pa
ter avla .s1clo manchado com sangue nobre; nunca se accusou D. Pem·o Il de 
ricid~nt~ado em uma rebellião panicida, nem de acceitar um perdão por um par
a da~~ c f~ce de toda a Et:ropa . A Grau-Bretanha ~~o ~e tinha compromettido 
socc .. apoiO .algum ao part1do ele D. Affonso; ella hao tmha prornetttdo dar-lhe 
pensono, ne~ ? .animou a fazer ataque algum contra D . Pecho; D. Aftonso mmca 
ttstu· ou ern dmgu·-se a ella para lhe pedir apoio . Ainda havia outra differença: o 
rei cfaclor do seculo XVII nunca foi accusado de se ter insinuado na confiança, elo 
que U Gr~n-Bretanha, nem . ll1e fôra permittido voltar a Port~al por promessas 
confi!n e nao te~cionasse satisfazer; aquelle usmpador não ~e túilia ~traduzido ~a 
feios ça do re1 da Grau-Bretanha, nem para com este tmha prattcado os mats 
cara tenganos, não no caracter de diplomatico, o que podia ter escusa, mas no 
llh~ c er ;le um cavalheiro; o D. Pedro do seculo xvn não era criminoso ele ne
zivei~ d es~as fraudes, cligna.s sómente de um homem elo caracter mais despre
conv- · : Miguel tinha insultado el-rei da Grau-Bretanha, e estava perfeitamente 
Pedidnctdo de que este monarcha se teria resentido pessoalmente a não estar im
Privil 0 _pela sua alta j erar chia; mas não sendo conceclidos a sua magestade os 
tos q eg1~8 da vida particular, seus subclitos estavam obrigados a vingar os iusul
rasão uel .he fo ssem feitos. Elle não clizia que o caracter de D. lVIiguel nos desse 
llsurp ~ guma para interferir, porém que era grande aggravo da usurpação ser o 
(que a or um monstro. Havia um adagio antigo de um energico escriptor inglez 
a ras~a verdade não era muito popular), que nenhum homem se declarava contra 
l.Uuito ao, sem que a rasão se tivesse declarado contra elle. T al era o caso com 
naçõe 

8 
de s~us opponentes. Elles não tinham podido achar em todas as leis .das 

e des 
8 

um .so exemplo para justificar o negocio da Terceira, e agora se debatiam 
colll acre~ttavam estas leis. Um habil escriptor, que tinha tratado d'este objecto 
leis das Vlstas de justificar a condncta do b"'oveTno. disse que se não referiTia ás 

as n ~ ' . a· do g açoes, o que qnel' dizer que todas ellas condemnam os proce 1mentos 
tanni ov-erno. O mesmo fazia elle, e considerava que a conducta elo governo bri

~1~ n~ Terce~ra era a mais. flagrante violação fe~ta ás leis das nações . 
e ~ab· Üioker dtsse que o mmto honrado membro tmha censmado o seu honrado 

"< lO · • 
allllgo, por tratar este objecto com leveza; porém que elle pensava que 
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' 
o muito honrado membro não tinha conservado ~1ma adequada e séria gravidade. 
Que havia dito que trataria cl'este objecto com legal mciocinio, mas que em la
gar cl'isso havia conj11rado um sanguinario nsurpaelor, e o tinha carreg·aelo das 
cores mais odiosas, a :ii.m ele chamar a sympathia ela camara, e fazer que se eles
prezasse a rasão. Que havia na verdade a maior auctoridade pa1:a dizer que 
o caracter de um dos dois belligerantes não devia influir sobre a conducta de 
um neutral. O honrado membro leu uma passagem de Bynkershoeck, em que 
aponta este facto. Que os que apoiavam a moção pretendiam não haver nada na 
historia da lei · das nações que justifique a marcha seguida pelo governo de sua 
magestade; a rasão era porque o caso era novo . Os refugiados. portug·uezes fd

ram recebidos n'este paiz por motivo ele humaniclacle, porém, qnanclo elles prin
cipiaram a organisar-se e a armar-se, elles não só eram perig·osos para a nossa 
propria paz, mas teria sido uma infracção da nossa neutralidacle o ter-lhes per
mittido continuarem a fazel-o. Tudo o que cl'elles se exigia era despirem-se ele 
seu caracter militar e dispersarem-se; porém isto recusou o marquez ele Palmella. 
Elle tinha pe~·feito direito para responder assim, mas nós tinhamos tambem per· 
feito direito para lhes dizer «então ide-vos embora». Nós não seríamos, porém, 
justificados em lhes permi ttir que saíssem de outra maneira que tinham vindo ; 
elles vieram como indi.vicluos, e como inclivicluos· sómente lhes podia ser conce
dido o . ausentarem-se . Se, abusando ela· nossa hospitalidade, se reuniram em um 
corpo armado, e tinham igualmente tropas no continente com o intento ele formar 
uma expedição combinada contra Portugal, nós eramos obrigados por nossa neu
tralidade a impedir um tal abuso. Elles sentiram o en:o, e propozeram separar 
os homens elas armas; desde o primeiro momento foi evidente que o seu objecto 
era fazer um ataque contra a ilha Terceira. 

Sir Francis Burdett comprimentou o seu honrado amigo mr. Grant, pela sua 
moção, e disse que o secretario do almirantado tinha respondido á questão de um 
modo muito limitado. A questão não sómente erat se a Inglaterra tinha direito para 
fazer o que fez, mas se era justo e magnanimo usatr ele um tal direito. A Ingla
terra eleve as suas liberdades a terem-se n'outro tempo os hollanclezes conduzido 
para com os seus patriotas muito mais liberalmente elo que os inglezes se condu
ziram agora com os portuguezes amigos da liberdade ; concluiu, esperando que a 
camara pelo sen voto ele hoje exprimisse a sua indignação contra a conclucta que 
se teve para com os desgraçados .portuguezes, · 

Mr. Peel defendeu a conducta elo governo, e pretendeu apoiar a sua opinião 
com a ele mr. Canning. 

Mr. Huskiss<:>n disse que ·o muito honraclo cavalheiro, mr. Peel, havia aban
donado o caso legal, porque não tinha alicerce em que podes se sustentar-se; e que 
do modo o menc:>s equivoco havia sido obrigado a admittir que os ministros no 
caso presente foram conduzidos a fazer uma lei, por na,o se .achai·em exemplos de 
um caso analogo nas leis elas nações. Que emquanto á opinião ele mr. Canning, 
elle recordaria que em um debate memoravel n'esta camara, sendo mr. Peel. cal
lega ele mr. Canning, e por isso respons·avel como os outros seus collegas pelas 
opiniões por elle emitticlas, mr. Canning havia dito que ela Grau-Bretanha podiam 
saír navios e barcos de vapor para o destino que se quizesse dar-lhes, assim como 
tambem podiam sair armas, sendo exportadas como mercadoria; e que todos es
tes objectos podiam salr, comtanto que fossem separaclamente; que era na. sua 
reunião que existia a offensa que a lei punia. Seguramente no éaso dos emigra
dos portuguezes não tinha havid.o reunião ele armas e de homens, para atacar 
parte alguma dos dom~nios portuguezes. Que elle votaria a favor da moção. 

Posta esta a votos não se venceu. 
Offi.cio 

(N. 0 4 reservado) 

ru.mo sr.-Pol' uma carta, que v. s.a dirigiu ao ex.mo marquez de Palmella 
em data ele 19 de março proxim.o pa.ssado, e aqui recebida em 18 elo corrente, 
carta que s. ex. a fez presente á regencia, veiu esta no conhecimento do que v. s.a 
passou em Bruges com o general Azereclo, ácerca elo deposito elos emigrados por· 
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tuguezes nos Paizes Baixos; a regencia1 convencida do zêlo e intellig.encia de v. s.a, 
não póde deixar ele julgar ·de muito peso a sua opinião ácerca ela publicação ela 
reducção da tabella de subsídios, e reconhece a solidez das rasões produzidas por 
v. s.a a favor da suppressã.o d'esta publicação; comtudo v. s.a não ignora a escas-

. sez ou, por melhor faJlar, a insufficiencia ele recursos pecuniarios, que por sua ma
gestade imperial foram mandados subministrar á regencia, e que não desejando 
aquelles ele seus membros, que se achavam em Londres quando se decidiu aquella 
reducção, deixar promettido aquillo que tinham a certeza ele não poder cumprir, 
~em cleixa1' crescer indefinidamente uma di viela, que v . s. a não ignora tem sido 
Imputada a menos boa administração, pouco activa econolllia, e talvez prodigali
dade, estes foram os motivos que os decidiram a tomar aquelle partido, bem que 
por extremo violento, attenta já a parcimonia elos subsiclios antececlentemente re
g~llaclos; agora, porém, a regencia tem deixado a D. Thomaz Mascarenhas, ple
ntpotenciario de sua magestade imperial , como pae e tutor de sua magestade ficle
lissima, o tomar a este respeito aquelle l)artido que as circumstancias, que elle 
póde ver de mais perto, lhe !-IlOstrarem ser mais convenien~e, dando parte a sua 
magestade imperial d'aquillo que resolver. O que posso segurar a v. s. a é que 
no presente estado d'esta ilha é impossível clistrahir um só real ela quota parte 
das prestações mensaes, que, segundo as instnwções deixadas a D . Thomaz Mas
carenhas, lhe deve ser remetticla; somma que, ainda completa, está bem longe ele 
rôr a regencia nas circumstancias ele poder prescindir ele onerar os habit~ntes ela 
~lha Terceira com fornecimentos de generos pagos com vales pagaveis a prasos 
IUclefiniclos, e com outros encargos quasi violentos, que, alem de repugnantes para 
quem se vê na necessidade de impol-os e sofii·el-os, são realmente desvantajosos 
por qualquer modo que se considerem. 

O conhecimento que a regencia tem ela intelligencia ele v . s.a, lhe fez sentir 
que as suas circumstancial3 particulares o constrangessem a saír de Londres, por
quanto -está certa que os conselhos e cooperação ele v. s .a poderiam ser ela maior 
utilidade a D . Thomaz Mascarenhas no desempenho da sua commissão; está, com
tudo, certa a regencia de que v . s." mesmo em Bruxellas o coadjuvará tanto quanto 
lhe permittir a clistancia. Apesar de reconhecer a regencia quão penoso será para 
y. s .a o ter de residir em Londres por um lapso de tempo mais consicleravel, 
conta, comtnclo, tanto com a inteira devoção de v. s. a para a causa ele .sua mages
tade e ele todos os suqditos fieis ela mesma senhora, que não hesita um :inoine:p.to 
em remetter a v . s.a uma carta para sua magestade britaunica, acreditando-o na 
~ualidad1:l ele enviaclo extraorclinario e ministro plenipotenciario de sua magestacle 
fidelíssima n'aquella cõrte . Esta cai·ta de crença é destinada, como v. s." facil
mente o ha de prever, para ser por v. s." apresentada, no caso em que o conde 
de Villa Real, como talvez aconteça, não acceite o pleno poder que lhe foi env·iado 
para tratar os negocios de sua magestacle ficlelissima nas côrtes ele Paris e Lon
dres. Ainda que a regencia não tem ainda conhecimento da resolução definitiva 
do dito concle a tal respeito, con:itudo póde acontecer que, achando-se clesemba- .. 
~·açado ele uma responsabilidade immecliata no momento actual, e conhecendo a 
msufE.ciencia elos presentes recursos e até certo ponto a marcha pouco conseque:J?.te, 
q.ue infelizmente o governo brazileiro tem seguido no tocante aos nossos nego
cws, tenha r epugnancia em asstmlÍr de novo uma responsabilidade ele que .por 
fortuna sua se acha desonerado . N 'este caso a regencia só considera a v. s. a em 
estado ele desempenhar eJ?l Londres a missão delicada ele pugnar pelos clirei·tos 
da rainha nossa senhora, e pelos interesses ele uma causa tão nobre e tão justa, 
quanto tem sido até agora desafortlmacla. · 

No caso ponderado a regencia tem feito escolha ele D. Francisco de Almeida 
Portugal para o acreditar similhantemente na côrte de França, e n'esta data se 
remette a D. rrhomaz 1'11asC8).'enhas a resp~ctiva carta ele crença, _da qual elle só 
deverá fazer uso, e remettel-a a D . Francisco quando lhe constar a resolução de
finitiva do conde ele Villa Real, ficando v . s. a na i:Íl.telligencia, que ao mesmo 
D . Francisco ele Almeida cousa alguma se communica ·por agora a este respeito, 
por isso que todas estas precauções, que só têem por objecto evitar referencias a 
esta ilha e _perdas ele tempo sempre funestas, especialmente nas nossas circum-
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stancias, só devem ter effeito quando· se torne necessario, ficando inteiramente re- . 
servadas ao conhecimento de v . s .a e de D. Thomaz Mascarenhas. 

A regencia, aproveitando uma occasião opportuna de fretar um navio par~ o 
Rio de Janeiro, · o aproveitou para communicar directamente a suas magestades n~
peria.l e fidelissima a sua installação, e para enviar ao conde de Sabugal os di
plomas, clespachos e instrucções, que j à por via de Londres lhe haviam sido man
dados com intuito de accelerar assim a conclusão ele negociações, de que tudo 
depende, e pa,ra portador d'esta conespondencia fez escolha do par do reino conde 
de F icalho . 

O cruzeiro de uma fragata e outro vaso menor tem permanecido constante
mente em frente d 'esta ilha e, segundo se tem visto da terra, parece haverern 
feito uma ou duas presas. 

Quanto ao interior da ilha acha-se na mais perfeita tranquillidade, e a sua guar
nição possuída do melhor espírito, não obst.:1.nte as privações .a que se vê forçada, 
Inclusos achará v. s . a exemplares dos principaes actos da r egencia publicados 
n'esta ilha. , 

Deus gum·de a v. s.a Palacio do governo em Angra, 25 de abril de 1830.= 
Luiz ela Silva Lvlousinho de Albuque1·qzw. =lll.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 
Lima. 

Oflicio 

(N.0 5) 

lll.mo sr.-A regencia, reconhecendo quão proprio é de todos os portuguezes 
Qmigrados do seu paiz, por causa da sua fidelidade á sua legitima soberana e ao 
seu jurament.o, o desejo de tomarem uma parte activa na sustentação de uma causa 
tão sagrada, e :-í. qual todos elles têem feito os maiores sacrificios, vê claramente 
que a sua installação n'esta. ilha deve a;ugmentar n'elles a vontade de se reunirern 
n'ella, e está bem longe da sua intenção de pretender fechar-lhes este nobre asylo 
d-a fidelidade portugueza; bem ao contrario seria de summa satisfa~ão para a re· 
gencia o v er quanto antes r eunid'os em territorio portuguez toclos os subclitos leaes 
de sua magestacle, e poder assim aproveitar os bons desejos e esforços ele todos, 
para accelerar o desejado fim da r estauração do seu legitimo governo . Porém, con: 
siderando por uma parte, que o estado presente cl'esta pequena ilha, muito par
ticularmente antes da conclusão elas futuras colheitas, ou ~ desapparição do blo
queio, não póde fornecer meios de subsistencia a um augmento consideravel de 
consumidores, e que por outra parte os recursos pecuniarios presentes hão per
mittem o desembolso indispensavel para a conducção de um numero consicleravel 
de indivíduos, que alem d'isto, vindo reunidos, correriam o mais imminente risc.o 
de caír no poder dos navios de guerra ao serviço da usurpação, não pócle effel
tuar este desejo, mas na data de hoje me tem ordenado c01nmunique a D . Tho
maz Mascarenhas, que eleve successivamente pelo navio do capitão Thoruton, on 
outros em iguaes circumstancias, ir enviando para esta ilha alguns dos mesmos 
emigrados, preferindo aquelles; que, segundo as circumstancias actnaes da mesroa 
ilha, poderão ser n'ella · de mais immediata utilidade. 

V. s .a em consequencia receberá successivamente de D. Thomaz Mascare
nhas os nomes d'aquelles indivíduos pertencentes ao cleposito da Belgica, que o 
mesmo D. Thomaz julgar conveniente enviar, e do conteúdo no presente desp~
cho v. s.<l: communicará o que julgar conveniente ao co.mmandante e mais indiVJ.· 
duos que compõem o dito deposito . 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo em Angra, 26 de abril de 1830 .~ 
Luiz da Silva JJ10'usinho de 4lbuque-rque. = Ill. mo sr, Luiz Antonio de A breu e 
Lima. 

Officio 

(N.0 206 rcsel'\'ado) 

ntmo e ex .mo sr.-Logo que recebi o despacho de v. ex.a que acompanhava. 
as reflexões de s. ex.a o sr. ministro da fazenda ás propostas da casa ele Tburet 
& c.a, passei a dar-lhe conhecimento d'ellas. 
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Em consequencia do officio que o mesmo sr. ministro da fazenda dirigiu a 
v. ex.a em data de 10 de março e em que diz «Se os banqztei?·os Thu?·et &: C.a ou 
~U~?·os qltaesque?· de Pct1·ís quizm·em ?·ealisa?' wn empTesti1no em dinhei1·o ejj"ectivo cle-

ata::o qe condições 1·asoaveis, sua magestade está disposto a acceital-ou, etc., pro
puz a rht~·et o emprestimo a dinheiro effectivo. 
dil' Julg_uer, porém, não me limitar a tratar com uma só casa, e, fazendo todas as 
l 1genC!as praticaveis em taes negocios, tive a fortuua de saber que a casa ingleza 
b e Goldschmidt, ele París, propozera ao governo o emprestimo debaixo cl'aquella 
ase, em consequencia do qLle tive uma conferencia c9m os ditos banqueiros. 

Mrs. Orr e Goldschmiclt me disseram saber que a casa de Thuret tinha feito 
~f~o.s~as par~ o emprestimo á commissão, e que t_ambem ~s faria para ~1m em 
p , eno effectivo, e que sendo Thuret um dos tnms acreditados banqumros ele 
Í~ts, não só pela ·sua riqueza, mas pelo seu credito nas praças de Hollanda, ln

g \erra, e sobretudo em París, não queriam elles indispor-se com ell e, e que, 
ptor auto, lhe proporiam reunir-se-lhe e fazerem as duas casas o emJ.:>restimo por
uguez. 

J I A casa Thuret conveiu com effeito na reunião proposta por Orr e Goldschmidt. 
t~1• g;.tt-se conveniente que mr. Goldschmidt em pessoa se dirigisse a Lisboa a tra-

r. Jrectamente com o sr. ministro da fazenda, uníco meio d'este importante ne-

ngol~10 se terminar, visto não ter eu aqui recebido instrucções para em París o fi
a 1sar. 

~onfesso a v. ex. a que eu tive a maior parte na decisão que tomaram os ban
auerros, ~e mandar ·a Lisboa, o qne reune a utilidade no andamento e-conclusão 
d~ ~e~oc10, e tira de_ mi~ uma respo!,l'sabiliclade ~x~raorclinaria. Vae encarregado 
d ar todas as exphcaçoes ás re:B.exoes do sr. m1mstro da fazenda, ás propostas 
lll~d~asa ThU!:et, e ele rrop?r ao g~verno .ele sua .m~~estade U~ll el:nprestim? pelo 

· que se Julgar ma1s uttl em L1sboa, a comnnssáO, ou a dmhmro effectlvo . 
é E cl? ~eu dever segurar a v . ex. a que o credito e riqueza da casa de Thuret 
ca~em hnute, igualmente que o da casa de París, Orr e Golclschmiclt, é exceDente, 
re a.d1ma de per si sendo sufficiente para um emprestimo consideravel, ambas 
peun1 as, serão capazes, não de offerecer ao nossc) governo um emprestimo tão 
q1~no de 4.000:000~000 r éis, mas do duplo e triplo se fosse necessario. 

de c lll~la que tendo a fortLma de ac?ar tão boas casas eu não teria neces~idac1e 
Ba . onsultar outras, elevo, porém, chzer a v . ex." que propuz o emprestlmo a 
e gnaut, _que o não quiz, e a Aquado, o qual d'antes se tinha offerecido para elle, 

que 1~lt1mamente em cm·ta que me dirigiu declara não lhe Q{JfiVÍr. 
tud A nqueza de mr. Orr e Golclschmidt, o objecto que o leva a Li_sboa, e mais que 
e h as s_uas boas maneiras .e qualidades, o tornam digno ele merecer as attenções 

0 
Deqmos de v. ex." e elo ex. 010 sr. ministro da fazenda. 

de Seus guarde a v. ex." París, 25 de abril de 1830.-Ill."'0 e ex.mo sr. visconde 
antarem.= Concle da Ponte. 

Officio 

(N.0 207 reservado) 

ag l~l. mo e ex. mo Sl'.- Senclo necessario, logo que se contrahir o emprestimo, um 

011 en e 1~omeado pelo· governo, a :fim de assignar com o banqueiro as obrigações 
nos apo Ices do mesmo emprestimo, lembro a v. ex. a que o poderá. ser um dos 
parsos cçnsules em França, e como ainda se acha em París o consul nomeado 
que~ Bordé~Is, Anselmo José Victor de Mello, pôde este, a fim ele evitar a qual-

N~ntro wco_mmodo_ e clespezas, ser nomeado para _o referido proposito. . 
nará ao sendo rsto mars elo que uma lembrança da mmha parte, v. ex.a determi
na s.obre este objecto o que julgar conveniente ao serviço ele sua magestarle, 
en hetteza, porém, ele que é indispensavel que alguem seja nomeado para pre
co c er 0 fim acima proposto. Mr. Goldschmidt poderá sobre este assumpto tratar 

m v. ex .a 

~ransmitto inclusas a v. ex. a as partieipações que venho de receber de Lonches. 
ele Saeus ·gum·de a .v . ex.3 París, 26 de abril de 1830.-IIJ.mo e ex. 010 sr . visconde 

ntarem. = Cond-e da Ponte . 

I ' 
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I~egulamcu:to da escola •nilitar provisoria 

ARTIGO i 

DOS CURSOS 

§ 1. 0 A escola militar · provisoria constará pot· emquanto de quatro cursos: o 
primeiro comprehenderá o estudo da arithmetica, algebra até á resolução completa 
das equações elo segundo grau, geometria e trigonometria rectilinea; o segundo, 
algebra superior, calculo differencial e integral, e mechanica; o terceiro, fortifica
ção e artilheria ; o quarto, tactica superior. JVIui breve será acldicionacla mais uma 
aula elo desenho militat·. 

§ 2.0 Os professores a quem se commetter a r egencia ele qualquer cl'estes cLu·
sos, pela falta de compenclios idoneos para todos os alumnos,· e mesmo .em ~on
formidade com o systema moclerno ele ensino, elevem explicar as materias umca-
mente por prelecções suas . · 

ARTIGO II 
DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

§ 1. 0 Pó de ser admittida á frequencia dos r eferidos cursos toda a pessoa, de 
qualquer qualidade que seja, comtanto que appareça com a decencia devida, e 
que seja approvacla n 'um exame das quatro primeiras operações arithmeticas, 
e de ler e escrever, e da língua franceza pm·a entrar no quarto ctÍrso. E:x:ce
ptuam·se d'este ultimo r equisito os acacl emicos artilheiros, que entTarão na fre· 
quencia dos cursos conforme os seus estudos na universidade ele Coimbra, e beJll 
assim aquelles que justificarem ter j á frequentado as academias de Lisboa ou Porto. 

§ 2. 0 Nenhum alumno passará de um curso para outro sem apresentar do
cumento authentico de approvação nas materias el'aquelle de onde pretende sair-

§ 3 . 0 Todo o alumno pó de frequentar qualquer elos cursos todo o temp~ que 
quizer, sem para isso lhe servir ele embaraço, nem a falta de· assiduidade, porque 
as faltas não serão apontadas, nem a approvação nas cloutrinas, nem mesmo a não 
approvação ao exame cl'ellas . 

§ 4 .0 Toda a pessoa que, sem se matricular, quizer ouvir as prelecções ,eJll 
qualquer elas aulas, o poderá fazer sem ficar por isso ligada a qualquer artigo 
d'este r egulamento, e tão sómente obrigada á clecencia e respeito que se deveJD 
guardaT em taes occasiões. · -

Angra, 26 ele abril ele 1830. = L~tiz clct Silva Mottsinho ele Albuquerqzte; clire
ctor = J oaquim P e1·ei1·a Jllla1·inlzo; pr.ofessor= J osé J]1cwia Baldy) professor. 

O f"ficio 

(N.0 151 rcservadu) 

ru.mo e ex.mo sr.-Pelo paquete Sandwich recebi o officio reservado n. 0 269, 
em que v. ex." me diz terem-se desvanecido os motivos de r eceio que este go· 
verno manifes tava e tinha empregado como argumentos pâra obter immecliata
mente o indulto . 

Não posso deixar ele fazer as observações : que nunca ji.:tlguei que poclesse ha
ver hostilidades ela parte do Brazil contra Portugal, como governo ou como na
ção ; são muito claras as rasões que ha para assim o pensar, mas contim'ta o re· 
ceio, que IJão vejo motivo algum para o clesvanecer, ele que estas hostiliJad~s 
continuem e mais efficazes1 debaixo ele q'ualquer pretexto especioso, com o di
nheiro elo Brazil, com os vasos cl'elle, com as intrigas dos que rodeiam o impe
rador ou que com elle se COITespondem . . 

Emquanto a.o estado Je França, julgo que é igualmente ameaçador; se el-rel 
christianiss imo se limita :i p1·orogação das camaras, o r esultaclo é o mesmo que 
antes se temia: o desenfi·eado modo de fallar dos jornaes liberaes, o espírito pu
blico que se manifesta na capital e nas províncias não deixam duvidar, que, se 
o governo não tomar medidas mui decisivas, a revolução não póde deixar de se 
declarar. Se ba ou não meios para estas medidas, não está· muito claro ; não con-
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c?1dam todos no bom estado do exercito; o resultado da expedição de Argel de-
ct rá muito n'esta parte. . 
di O ministro de sua magestade catholica viu hontem lord Aberdeen, que lhe 

sse saber por mr. Mack enzie, a quem não escrevia uma palavra de política, 
· ~ue 0 ~overno de Portugal tinha resolvido recusar-se a dar a amnistia ; que sentia 
f em drzer-lhe quanta pena tinha que se tivesse deixado perder uma occasião tão 
davoravel; que Portugal não se podia queixar cl'este governo, que tinha dado to
tos 0~ conselhos convenientes ; que o momento .havia chegar em que a Inglaterra 
omana a .sua decisão, e que se não queixassem senão de si se ella não fosse fa
;~ravel: 9-ue parecia estar-se persüadiclo em Portugal que este governo fa_llava 
. amn1stia como por fallar, mas que, ou sem ella ou com ella, sempre haVIa de 
Ieconhecer que estavam enganados, assim como · o estavam tambem se j nlgavam 
que a França poderia aconselhar a Inglaterra a decidir-se favoravelmente. O go
~lrno francez, na posição em que se acha, não pócle absolutamente fazer cousa 
a gthrma que }Jossa ser favoravel, e, se se decidir mais depressa, será a favor ela 
.seu ora D. Maria. Que é necessario ver o negocio tal qual é : que este g-overno 
a reconheceu como rainha; para agora r econhecer outro ~oberano, para passar de 
11m. para outro é preciso uma ponte, e essa é que este governo procurava por 
~yo ela amnistia. Q.ue lhe não restava remorsos nenhuns, que tinha empregado 
~e os os . conselhos que lhe parecian:i poder servir, e á reflexão que lhe fez o minis-

.0 de sua magestade catholica,. de que tivesse em vista a tranquilliclade da pe
:nsula, respondeu que estives·se certo que esse objecto sempre inter essava muito 

este governo . 
. fi D. Francisco de Z ea transmitte ao seu collega o r esultado d'esta conferencia, 
r e ro-me á sua exposição, que eleve ser mais exacta do que a que eu faço . . 

l No meu ultimo officio participei ter escr ipto ao consul geral para que fizesse 
~dorcl Aberdeen as r eclamações sobre a execução dos differentes artigos elos tra-

08 que v. ex. a me determinou nos seus officios r eservados em data de 27 elo 
proximo passado; soube que este ministro tinha ficado bastautemente indisposto 
~~m este passo, como a v . ex .a melhor constará pela communicação que o minis
ro ~~ sua magestacle catholica fez ao conde ele Montealegre sobre este objecto . 

. ao .respondeu até agora lorel Aberdeen, e mesmo creio não responderá; jul
~Uet :nars conveniente não tratar cl'este assumpto emquanto se não decidia sobre 

me1o ele terminar estas questões todas de uma vez pelo prompto reconheei
:ento ele sua magestade, o qual dependia da decisão elo mesmo augusto senhor, 

como. ella poderia trazer a-lguma occasião de continuar transácções~ nl'to julguei 
conveniente augmentar a indisposição do ministro com quem havia que tratar . 

. Cumpre por esta occasião clizer a v . ex.a que me parecem completamente illu
sor10.s Nos dois artigos do tratado ele 1810, de impedir a saída cl'est es portos de 
n:uniçoes e petrechos de guerra para portos inimigos de Portugal, e o outro de 
nao aclmitti.r criminosos ele alta traição n'este paiz . São illnsorios1 puxque estã.o 
e~ .coutradicção com as leis do paiz, e só com o bill elo parlamento ·pocleriam ter 
6 J.J.elto. . · 

a t A. saude de sua magestacle britannica cada dia assusta mais e mais ; contimía 
a er a~aques de respiração, e t eme-se que se dechu;e a hydropisia no peito; este 
~ coutecunento de tanta importancia, a falta ele conclusão dos negocios ela Grecia 

0 esta~o da França occupam mlúto este governo. · 
llle O prt,ncipe ~~ Lieven v~e partir para, 3: Ru~sia; ~ste incidente,. n'este mo-
~~ cl~ occas1ao de sus1Je1tar alguma ma.. mtelhgenCia sobre os clo1s governos. 

a ep01s de findo este, recebi os officios reservados de v . ex.a n .05 270 e 271, 

d. que r esponder ei para o segtúnt6 paquete, visto nada conterem que exij a imme
rata e urgente resposta. 

d feus guarde a v . ex. a Londres, 28 ele abril ele 1830.- m.mo e ex. mo sr . visconde 
e antarem. =Visconde de Asseca. 

Decre-to 

d d Não tendo sido publicadas n'esta ilha dos Açores as repetidas pr?videncias 
a as no reino nos atmos de .1810 e de 18'12, contra os que recebem ou dão asylo 



176 

a desertores, achando-se esquecidas as disposições do alvará ele G ele setembro de 
1765, as quaes precisam ser em parte alteradas para sua melhor applicação ás 
circumstancias d ' esta. ilha: manda a rege:q.cia, em nome da rainha, que a este res
peito se observe o seguinte : 

1.0 Toda a pessoa ele qualquer qualidade e condição que seja, que nas suas 
casas. quintas ou fazendas, der asylo a qualquer desertor, ou o receber em seu 

. serviço, pague pela primeira vez 100i)i000 r éis de conclemnação por cada um .dos 
ditos desertores; pela segunda vez 200i)i000 réis, e 400aooo réis pela terceu·a; 
sendo tudo cobrado executivamente com sequestras feitos pelo corregedor da co
marca, que não ser[io levantados até o inteiro pagamento das condemnações, as 
quaes serão applicadas para a faz enda publica. 

2 .0 Se a pessoa, ou pessoas , convencida ele dar asylo a algum desertor, ou de 
o receber em seu serviço, for tão pobre que não tenha por onde pagar a conde
mnação ord.enacla no paragrapho antecedente, a mesma condemnação lhe será com
mutada pelo corregedor da comarca em um anuo de trabalhos nas fortificações ela 
ilha pela primeira vez, dois annos pela segunda e quatro pela terceira. 
, E se for mulher, 013- pessoa que não seja propria para os trabalhos publicas, 
esta pena lhe será commutada em igual tempo de prisão e:ffectiva na cadeia pu
blica. 

3. 0 Os réus serão julgados summaria e verbalmente, com appellação e aggravo 
para a junta · de justiça, servindo de corpo de delicto a declaração jurada da pes
soa ou pessoas que apprehencleram o desertor, e as r espostas d 'este aos interro-
gatorios, que lhe serão feitos em conformidade do que ordena o§ 7. 0 

. 

4.0 Acontecendo dar-se o sobredito asylo em algmn convento, o prelado locril 
da casa r egular que taes desertor es recolher, ou lhe der asylo, ou consentir n'elle, 
será ex1mlso d'esta ilha e guardado. entretanto em estreita custodia.' 

5. 0 Não havendo rasão attendivel que no pequeno r ecinto d'esta ilha possa 
justificar dar-se asylo, ou receber-se no serviço alguma p essoa que não seja bem 
conhecida, ou cleviclamente verificada, não se admittirá n 'este caso allegação de 
ignorancia de facto, ainda que provada estej a . . 

6 .0 A pessoa que apprehender um desertor, seja de tropa de linha ou de mi
lícias, receberá o premio de 10$000 r éis pagos pela pagacloria militar ~í vista do 
r ecibo ou cautela que apresentar ela auctoriclade militar ou civil a quem o deser
tor tiver sido entregue, sem necessidade de outra averiguação ou formalidade . 

O mesmo premio se dará ás escoltas militares ou aos officiaes ele jtlstiça, qt~ndo 
fizerem a apprehensão . · 

7. 0 A auctoridade civil ou militar, a quem algum desertor for apresentado, 
lhe fará n' esse mesmo acto os necessarios interrogatorios para saber o seu nome, 
corpo e companhia a que pertence, o logar em que foi apprehendido, e pessoa 
ou pessoas que durante a deser ção lhe deram asylo, ou admittiram em seu ser
viço; e debaixb de juramento interrogará o apprehendedor sobre os mesmos ar
tigos; e com as r espostas de um e outro, postas por escripto, fará immediata
mente participação ao corregedor da comarcft, para os fin s dispostos no § 3.0

1 e 
dará ao aprehencledor um recibo ou cautela em que se declare o nome do deser
tor, o corpo a que pertence, o dia em que foi preso e a pessoa que o appre
h endeu . 

A auctoridacle, a quem algum desertor for apresentado, e que faltar a algurna 
das diligencias que n'este paragrapho se ordenam1 será suspensa ou desligada do 
seu posto ou emprego por espaço de seis mezes. 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entendido e o faça constar a 
todas as auctoridades civis e militares, e expeça as ordens necessarias para que 
todos os r everendos parocho~ leiam o presente decreto a seus freguezes em tres 
domingos successivos á estação ela missa conventual, e para que o mesmo seja 
affixado por editacs nos lagares publicas, a fim de que ninguem possa ignorar as 
suas disposições. . 

Palacio do governo em Angra, aos 30 de abr1l 4e 1830. = Ma1·quez ele Pal
mella = Conde de Villa Flo1· = José Antonio . Gtwrrei1·o = Luiz da Silva Mou,sinho 
de Albuque?·q_ue. 
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Decreto 

.. Atteudeudo a que a abolição das auditorias regimentaes ~ annexação do exer
crc ~o de auditor ~o logar de juiz do crime, ou ele fóra ela cidade ou villa, aonde 
~shvessem ~quartelados os regimentos, ordenado pelo alvará de 26 ele fevereiro 
de 1789, fo1 uma 1n·oviclencia interina, assim declarada na portaria ele 30 de ag·osto 

e .1811 , e Cllj o effeito se acha Sllspenso n'esta ilha, desde que, confol·me a clis
poslção ~o regulamento ele 21 ele fevere iro de 1816, artigo 29.0 , § :v, foi m·eaclo 
~n;t audltor para as tropas ela guamição ·d'ella : ordena a regencia, em nome da 
1 ~~nha, que emquanto na ilha existir o mesmo auditor, cesse o :;olclo ele 20$000 
rer~. mensaes que o juiz de fór::t cl'esta cicl.arle de Angra vencia na qqaliclacle ele 
au ttor elo batalhão de ar tilheria ela mesma ilha. 

O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e o faca executar. 
C Palacio do gov:erno em Angra, 30 ele abril de 1830. ----;- lJtlcwquez de,Palmella = 

1 onde de Villa Flor= J osé Antonio Gtbe7"rei?·o = Luiz da Silva Motbsinho de Al
'Juque1Yjtte . 

· Officio 

(N. 0 151 reservado) 

rec Dl.:to e ex. mó sr. - Não chegou paquete esta semana, e tenclo já accusaelo a 
b epçao dos clespachos que recebi pelo ultimo chegado,. llc'tda tenbo que dizer so: 

re a mater.ia d'elle. . -
~ O ministro de sua mag~stade catholica tem visto lorcl Abercleen (o que me 

n~o tem sido possível, apesar de o ter procurado); na persuasão em que este mi- . 
ll!str•o está,. em consequencia de lh'o ter mandado dizer mr. l\fackenzie; de que 
~,governo de Portugal se não presta ao conselho ela amnistia, diz, quando se 
tata da nossa questão, que nada tem que dizer mais. 

Não chegou ainda a 1•esposta do imperador do Brazil à communicação fe ita 
:~ novembro; não julgo que ella possa ser vantrljosa á caüsa ele . el-rei nosso se
ltuor. 

d Pelo discmso de el-rei de França na abertm·a das camaras, e pelas bem fim-
adas noticias, as pro1Jostas cl'aquelle governo e do de Austria têem por obj ecto 
~a reconciliação entre el-rei nosso senhor e seu augusto irmão ; qualquer que 
~eJ~ . o meio, trará uma indefhútiva delonga, o que dà lagar a novos tramas do 
b artldo rebelde, e ainda que o governo britannico não fosse e}!.tão de accordo so
. re aquellas·· propostas, é múito provavel que, se até á epocna em que chegue a 
tespo~ta não tiver um motivo para saír da posição em que se acha para conmos
co, ·nao se se1Jare d'ahi em cliante das duas potencias suas alliadas. 

'rêem,se augmentaclo os symptomas da molestia de sua magestacle britanuica, 
a_ponto ele não dar mais esperanças ele poder escapar cl'ella, e, s,egtmclo as opi
dtoes mais seguidas, de viver senão muito pouco tempo; receia-se que só possa 

UJ.•a1• semanas. 

a ~a val'i~dad~ de op~niões, sobre ~ mudança d_e minister.io pelo ~e_u Sl~ccessor; 
tnals segmda e que nao smrá o cluque de W ellmgton, ·mas o decJd1do mteresse 

~lle a du~ueza e o cluque de Clarence 1 têem pela senhora D. Maria da Gloria fa-
etn recerar pela conclusão ela nossa questão. 

q O navio Jack Lante1·n, que · conduziu á. Terceira o ex-marquez de Pabnella, e 
·\.lle. tem feito aquella viagem mlútas vezes depois do bloqueio, estava de novo 
~ Vtsta em P lymoutb para aquella ilha, tendo tomado a bordo polvora, dinheiro 
d peças ele ar tilheria; foi manda.clo demorar por ordem da alf'anclega, mandada 
esen:,harcar a artiTheria e es1Jerar pelas oTdens do almirantado. 

l' Nao sei se deverá ser castigado o capitão por ter pretendido armar o navio sem 
tclnça, . o que é contra as leis; emquanto aos outros objectos, não é possível, 
~e as le1s elo paiz, que o governo o possa impedir, despachando elle para outro 
jl~~to que não seja o bloqlleado. O unico meio seria o ele uma demanda, prestando 
r amento. ele que ía para aquelle porto, com p1•ova~ que podessem fazer fé pe~ 
ante o trtblmal e seguir o processo judiciaL 

1 
Era o irmão mais velho do rei, e succedeu-lhe no throno sob o nome de Guilherme IV. 

12 

.. 
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Isto verifica o que ti v e a honra de dizer 110 meu officio antecedente, que. o 
artigo do tratado de commercio de 1810, sobre este objecto, é completamente 11-
lnsorio. 

D eus guarde a v . ex.a Londres, 5 de maiocle 1830. - Ill.mo e ex. .mo sr . visconde 
ele Santarem.= Visconde de Asseca. 

Officio 

(N. 0 4 reservado) 

m. mo e ex."'0 sr. -No dia 29 do mez proximo passado, em que fui entreg~e 
do despacho r eservado n . 0 2 da carta de acreditação que o acom1Janhava, assJJll 
como da carta de gabinete participando a sua magestade britannica a insta.llação 
da r egencia do reino em nome da senhora D. Maria II, passei logo a procm·al' 
lord Aberdeen, com quem ti-ve uma conferencia, que dur011 mais de uma hora, 
para o fim de ob~e~· que elle recebesse os diplomas de que eu era portador; e sinto 
bem dever participar a v . ex. a que, apesar de me servir de todos os argumen
tos conteúdos no mencionado despacho, e de alguns outros que me occorreraJll 
n'aquelle momento, e a que lord Abercleen não soube responder, não pude conse
guir mais do que, depois de grande resistencia da sua parte, elle houvesse de. 
acceitar as copias ele que ia munido, tanto de um como de outro diploma. 

Escusado é r epetir a v . ex.a todos os argumentos de que me servi para ven
cer a repugnancia de lord Abm·deen; mas convem que v. ex. a não ignore as res
postas d'aquelle ministro nos pontos principaes ela nossa controversia ; a primeir~, 
foi que o imperador do Brazil não tinha auctoriclade para nomear uma regencJiL 
para govemar Portugal, e que a I11glaterra lh'a não admittia ; segunda, que todas 
as desgraças ele . Portugal provinham elo imperador ter querido sempre intervir na. 
questão e negocias portuguezes, de que resultava a clifficuldade ela sua uni<~O e 

. arranjo; terceira, que se a regencia tivesse sido estabelecida por nomeação elo povo 
e por effeito ele uma revolução, ele certo a Inglaterra a reconheceria, mas elo modo 
por que se acha constituída nunca o gabinete britannico a r econheceria· quarta., 
que estava prompto a tratar conmlÍgo como agente do ex.100 marquez de Palmella1 
assim como a r eceber qualquer communicação ou proposta que s . ex .a como pes
soa que elle muito estimava e que estava á .t esta elos particlistas ela l~gitimicla.de 
(cujos sentimentos elle não podia deixar ele louvar), quizesse fazer-lhe por minha 
intervenção; quinta, que sempre estaria prompto a ·r eceber-me confidencialmente, 
do mesmo modo que sempre recebêra· o ex .mo sr. maJ.·quez de Palmella e que rece
bia o cavalheiro Mascarenhas ou visconde ele Asseca'; sexta, que, pai·a dar cred.ito 
a quanto eu lhe propozesse ou communicasse em nome do ex.'"0 sr. marquez de 
Palmella, não era necessaria a nova acl:e·ditação, pois que, para saber que eu era 
pessoa ele inteira confiança ele s. ex. a, bastava a carta que o dito ex .mo sr. lhe 
escr evêra a esse fim antes de partir de Inglaterra. E por ultimo, instando eu par& 
que, ainda quàndo não quizesse fazer uso dos referidos diplomas houvesse de os 
receber para os juntar á carta ele gabinete de sua magestacle o imperador, que o 
cavalheiro Mascarenhas lhe havia entregue, e que elle lorcl Aberdeen me confes
sou não ter levado ao conhecimento de elcrei seu amo, disse-me o mesmo lord 
que se eu o queria forçar a r eceber aquelles diplomas, élle os acceitaria violentado, 
e do mesmo modo que forçosamente havia de receber uma carta que lhe fosse 
dirigida pelo correio; mas que me prevenia que isso obrig·aria o gabinete britan
nico a declarar-se immediatamente, e que essa cl eclaração elle clescle loo·o me an-

. . . . . . , b . 
nune1ava sen a contrana aos mteresses que eu quena servrr. «Apres ce que Je 
viens de vaus dire avec toute la fxanchis e possible ( acxescentou lorcl Aberdeen)1 
j e vaus conseille ele n 'insister d' avantag~ clans la r en;üse ele ces lettres ; mais S1 

apres tout vous vm:tlez me les remettre, il faudra que Je les r eçoive, mais j e vo1.~s 
ass1.11·e et à regret que la cause que vous voulez servir en souffrira» . Ora clepors 
de uma declaração t ão positiva, parece-me que não em prudente insistir na rece
pção, ele que nos podia provir ~a r esposta clesagradavel e até hostil; por iss~, 
fazendo da necessidade virtude, disse a lord Aberdeen que eu agradecia e accer
tava o seu conselho, que não desejava dar passo que podesse não ser agrada-.rel 
ao governo de sua magest::tcle britannica, e muito menos que provocasse uma de-
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claracão 1) ·e' a· . 1 . . . d l 'nh . 1 _,, r JU 1c1a aos mteresses e ú JtlSttça. a causa c a nu ·a, mm1a aug,usta 
ama · que . . a·· l l' . l' b' ' esperam•,. para a entrega elos chtos tp omas, que a po lttca c ·este ga-
dtnete mudasse á vista das resoluções que se esperavam do augusto pae e tutor 
A~:~~ mag·estade ~delissima,. mas que entretanto eu pecl~a que hou:esse ~lle lorcl 

. een ele acceltar as copms, ele que me achava mumclo, elos ditos cl1plomas, 
pa~a ter conhecimento .do seu conteúdo e para ficar certo de que a regencia cum-
pru·a lo o-o o t cl d 1 1 · ' l · t ' · d 6 c m um ac o recommen a o pe a pratica e ate pe a cortezta, par wtpan o 
a sua mao-e·t d b 't . . li N • • li · -l 

6 s a e n anmca a sua msta açao ass1m como que eu era o me Vlu.uo 
qu~ . merecia a confiança da r eo·encia e c1ue 'estava· auctorisado a tratai· com este 
gamnet d · 0 

' . . . · F . e , os mteresses de sua magestacle ficleliss1ma e ele seus subehtos. 
01 somente depois ele bastante..,c; momentos ele hesitação, e ele me repetir 

;ua_ntó era _inutil que elle visse similhan.tes diplomas, que me acceitou aquellas . 
O})las debauw da condição ele confidencialmente m'as r estituir quando julgasse 

qc~et, nem na qualiaacle de ministro, nem ainda na ele particular, as clevêra ter ac-eto. NN . , . 
1 ·d ao se1 que agourar elo resultado, mas e certo que até hoJe não me tem t Aberdeen r ecambiado as ditas copias, e que a opinião ele pessoas entendidas 
nafte eu venci mais elo que se devia esperar ele um ministro ele · caracter tão obsti
s~ o, e d?' conhecida política adoptacla pelo ministerio britannico ácerca dos nos
~"Jr·s tnegocw&, em tudo contrario ao partido da legitimidade e sómente tendente a 
.t o eo-er · · cl N c6 e ammar os sequazes a usnrpaçao. 

om? lorcl Aberdeen me disse que estaria sempre prompto a recebei' qualquer 
~?~lUUcação confidencial que eu quizesse faz er-lhe, tenho alguma tençfto de lhe 
~ngn u~ memm·andU?n, erri que por escripto repita parte elos argumentos ele que 
c e serv: na confm·encia acima dita, a fim de ver se consigo que elle entre em 
0 °~~1U1Cação commigo 19or escripto, e se assim vou ganhando terreno; mas não 
be are1 sem_ cons,ultar o ministro ele sua magestacle na côrte de Bruxellas, vista a 
v. m n;erecrcla confiança que n'elle põe a regencia, e terC?i a honra ele dar parte a 

es . . ~e ~udo quanto occorrer a similhante respeito . . 
côrt Ghclter, conforme me era ordenado, a cooperação elo agente brazileiro n' esta 
qu e, mas debalde, porquanto ainda não foram revogadas as ordens co11sulares 
cõ: 

0 
gov,erno do Brazil havia em outro tempo expedido a todas as suas lega

peit8' de se não entremetterem por fórma alguma em objectos que dissessem res
ção 

0 
a PGr,tugal, acrescencl0, para mais difficultar o bom exito ela minha solicita

ord' que n ~sta côrte existe o mais escrupuloso e o mais minueioso executor das n! elo gabinete elo Rio de. J ane~·o. . ------: ~· 
lhe'. vo acrescentar que, tendo cltto a lord Abercleen, por lUsmuaçao do conse-
0 gn ° ~breu _ e Lima, que a regencia, para mostrar to ela a contemplação par_a com 
Vadoverno bntannico, ti11ha cjuericlo e tencionava nomear um agente de ma1s ele
o í a graduação para a r epresentar n'esta côrte, e que não tinha t ido tempo para 

azer por· "' d · · ~· l · t li "' d qn . ' nao querer emorar a parhClpaçao c a sua 1ns a açao, 'l:espon eu-me 
e Isso e . . e f' c1 "' . b'cl Si. r a o mE\smo, porque, 10ss~ quem osse o i1~mea o, nao sena_ rece 1 ~ -

do rva-se v. ex .a levar ao conheCimento ela r egenma tudo quanto cle1xo refert-
' e comm'· · · "' 1 · ] · l b · port cliliCaT-me novas mstrLlcçoes por · que 1::1:)3! ne me reg·Ll ar so re o Jm-
D~te assumpto de que trata este 3fficio. . . 

da S'lus guarde a v. ex.. a Londres, a ele maw de 1830. -111.1110 e ex. mo sr. Lmz 
1 
va Mousinho ele A1Luquerque. = José Balbúw de Bcwbosa e Am~~jo. 

O:flicio 

(N.0 a rcscr.vado) 

Íll1p~l.~10 ~ ex. mo sr.-Na duvida se o capit~o Thornton terá sido por mÇJtivos 
saíd eVt~t?.8 obrigado a demorar-se em Plymouth alem elo día marcado para a sua 
n'es:' chrtJO hoj e a v. ex.a este officio para lhe transmittir copia de outi·o que 
na c; _momento r ecebo elo encarregado 'a e negocíos ele sua magestade fid:elissima 

o r te de S p b cl . . d . . fação cl · . eters urgo, nã_o desejando r•etar ar n r egenma o r_emo a sat~s-
dos n e swber quaes são as boas disposições do imperador da Russ1a a r espmto 

I ossos negocios. 
gnallllente ter1c1·ono á l "' · · t l t d " escrevel' man ut ao mm1s ro c e sua mages a e na coTte 
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J.e Bmxellas, para lhe pecl1r insta.ntemente que, sem perda de tempo, haja ele 
remetter ao sobredito encarregado de nego cios a sua; carta de acreditação, e aquella 
por que a regencia do reino participa a sua magcstade o imperador da Russia a 
sua installação, pois convem niio da.r . t~mpo a que a illtriga cl'este gabinete possa 
transtornar aquellas boas disposições. E por este motivo que teria sido muito para 
clesejar que todas as cartas de participação, assim como .as de crença, tivesselll 
sido expedidas ao mesmo t empo, e ate que, a ser possível, se tivesse fixado l~lll 
1 esmo dia para a entrega de todas, a fim de não dar tempo a combinações hostJs . 

Sua magestade britannica parece ter experimentado algum allivío desde hon
tem. 

Deus guarde a v . ex.n Londres, em 5 ~le maio ele 1830.- ru.mo e ex.mo sr. 
Luiz qa Silva Mansinho de Albuquerque. = José Balbino ele Ba?·bosa e A1·aHjo . 

()fficio a que se r e fere o anterior 

m. mo Sl'. - o ultimo correio expedido ele Londres pelo príncipe de Lieven 
trom~e a carta que ao imperador Nicolau dirigiu sua ma.gestacle o imperador do 
B1·azil, ·part icipando ao soberano da Russia haver ordenado a installação ela re· 
gencia portugucza na ilha Terceira e a resoluçao em que ficava ele sustentar, por 
todos os meios ao seu alcance, os direitos de sua augusta filha. . · 

T enho a satisfação ele participar a v. s. a que a r esposta d'este grande sobe
rano não tarclm•á a ser ·expedida, e pessoas fidedignas me têem dado esperança 
que será concebida nos termos os mais favorave is á nossa causa. Nada menos se 
podia esperar da justiça e magnanimidade d'este sober~o, apesar dos graves roo
trvos de queixa que tem contra o gove1•no elo Brazil em não ter apressado até 
agora a chegada a esta côrte elo ministro acreditado junto á sua pessoa e annnn· 
ciado ha tanto terul)O. 

Este- estranho proced:imento tem incorriclo na censura de sua magestade irope· 
rial, e con.sta-me que tem .fallado nos termos os mais fortes- da indignidade (pala
vra propria do imperador) com que tem sido tratado pelo ' gabinete do Brazil, 
t_anto mais reprehensivel, que sua magestade imperial t em dado o primeiro passo 
pm·a, estabelecer relações ele a.ruisacle com aquelle imperio. 

A vista ~o que acabo ele expor não posso deixar ele dizer a v . s. a ·c o que re
petidas vezes escr evi ao e~. "'0 marquez de .Palmella) que a J?I'esença ele um rni
lÚstro elo Brazil n' esta côrte é muito necessaria, não sómente para o bem da nossa 
causa, mas para não offender a dignidade de um sobe1•ano cuja política tem sido 
muito alheia d'aquella adoptada por outras potencias a nosso r espeito . 

Espero cedo receber de v. s. a a noticia da installaçào ela I'egencia poi•tugLleza, 
como tambem uma carta ela mesma para o conde de Nesseh,ode, que me acredite 
junto a este governo, o que me é inelispensavel para podm• continuar a tratar dos 
interesses da rainha nossa senhora n'esta côrte. 

D eus guarde a v. s.a S. P eter sbm·go, !f ele abril de 1830. ~ lll.mo e ex.010 sr
J osé Balbino de Bf!rhosn c AratJo. = José Maria Co?·?·eia . 

Oflicio 

(N.0 '6 I'Csemdu) 

TIL mo e ex. mo sr. -- Em quanto me não constar que Thornton partiu ele Ply
mouth , continuarei a escrever a v . ex. a particularmente quando como hontelll 
aconteceu, tiver noticias agraclaveis e interessantes que commu~icar a v. ex. a i 
0 meu officio de hontem participava a v. ex. a que sua magestade o imperador 
.da Russia havia recebido e ía responder nos termos mais favoraveis {L ca.rta. 
que sua magestac~e o imperador do Brazi~ lhe dirigiu, participanclo-lhe a no· 
meação da rege;nma:. Por esta será v. ex. 3 mfo~:maclo d~ que sua santidade con· 
cedeu urna audienma ao encarregado ele negocws da ramha fidelíssima para re
ceber d'elle outra igual carta, e:xpressa.nclo-se por essa occasião (quando o dito 
encarregado ele negocies lhe pediu interviesse na presente questão portugueza pa1·a 
concorrer com a sua poderosa influencia, a fim ele se r estituir o throno á sua le
gitima soberana c ele se terminarem os pad cimentos ele tantas victimas ela sua 
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h~_nra e lealdade) pela maneira seguinte : aQLte antigamente os surumos pontífices 
effim_. tomados por arbitras em questões d' esta natureza, pelo que se poupava a 
e dlsao ele sangue e se evitavam muitas vezes as guerras civis, mas que desgra
~a . amente não acontece hoje assim; que, entretanto, o que elle poderia assegu
~~~eer~ a sua fu·me intenção ele ser o ultimo em seguir o exemplo que as outras 
Pd t ncJ~s lhe dessem, se reconhecessem D. JYiig·uel, · que esta era a sua inabalavel e erm ~· 
. tnaçao, apesar de tudo quanto a similhante respeito absurdamente espalha-
Iam os -partidistas exaltados ele D . Miguel, ele que Roma abundava'> . 
d Acrescentou o dito encarregado de negocias que o cardeal Albani, secretario 
e estado, lhe havia }JOr vezes asseg1.u·ado o mesmo. A vista d'isto· é de esperar 

; ue tambem n'aquella côrte se acceitem as novas creclenciaes do embaixador de 
~ ua _magestade fidelíssima, e a carta ela regencia participando a sua sa.ntidade a 
i:itla IUstallação. 

~ão posso remetter a v. ex. a copia do o:fficio do conselheiro J os6 Pedro Mi-
gtteisdeC..,, Ih B. d .J :. · ·a l . . . J ge t d .=·va o e n to, porque, sen o uu·1g1 o ao p empotenmar·w ete sua ma-

s# e o llllperador do Brazil, apenas pude alca.nçar uma simples leitma d' elle. 
se . or esta occasião tenho a honra q.e lembrar que muito con-veniente seria que 
a ~:e,novasse a antiga ordem que todas as legações tinham do mandarem a esta., 

· ello volante, os o:fficios que dirigiam á secretaria ele estado, pela necessidade 
qoue esta legação tem de estar ao facto da IJolitica elos outros gabinetes e ele quanto ccorre . nos patzes elo continente. 
do ~ens guarde a v. ex. a Londres, 6 ele maio ele 1830.- ill. 'uo e ex.1110 sr. Luiz 

ilva Mansinho de Albuquerque. = J osé Bctlbino ele Bcwbosa e Amttjo. 

Decreto-

ç:" Tomando em consideração quanto convem para a regularidade da aclministra
a:o ela fazen~a publica e mais completa seg~·ança do~ crei:lorcs da mrsma fa~en-
1mif: q:1e. os titulas de onde constam os refendos creditas teHham toda a poss1vel 
ha 01:01dade, e que seja completameute regular a inscripção elos mesmos títulos : 

por bem a reo-encia em nome da rainha mandar observ:1r o seo·tlinte · 
1 o A c .o ~· ' J d J ... . ' · N d f' c J b5l ' f' . ' sta,, · · ~illlllssao encarregaCLa a aeUllllllstraçao a razencta pu tca 1ant con-

ro \~por ~dttaes que todas as pessoas que possuírem titulas de clivida por g·ene~ 
vi; ornec.tdos 01.~ obj ectos qi..taesquer, que lhes houvessem sido tomados para o ser
co 

0 l~nbNlico desde o dia 22 ele junho de 1828, deverão apresentai-os na mesma 
08 ~~ssao dentro do praso ele trinta dias, contados da data-d:õs editr.es, e todos 
nh ttnlos que não forem assim apresentados serão havidos por millos e ele ne-

l'tl:n effeito . 

a 1 
2· 

0 

A supradita comm.issão examinará os tittuos. que lhe forem presentes, e, 
s~b~:do:os lE)gaes e regulares, os recolherá e lhes porá nota ele haverem sido 
l:l:l.es lttUdos, dando aos crecl?res _um novo tiimlo regular pelo mesm? valor~ no 
es ~o nome, o qual ficará mscnpto com todas as clar ezas necessanas em hvro 

pec;'tl destinado para este fim. . . 
qu . 

3
· Quando aconteça qne a commissão precise, p~ra a legalisação dos tittuos 

ra,e )~e forem _prese~tes, proceder a diligencias e averiguações que exvan: clem~
Val l Ocederá llnmediatamente a eilas, dando á parte l.UDa cautela prOVJSOl'la eqm-

eQte ~~ tittuo primitiv_o, para sua segm·ança ~té compl~ta liquidação. 
ne ~stro e seCI·etano ele estado o tenha assrm entendido, passando as ordens 

cessarta p 1 · J A 7 d · d 183Q _ s para a sua execução. a a01o CLO governo em - ngra,, e ma:lO _e 
Lu · · d Ma?·g_uez de Palmella = Concle de Villct Plo?· = José Antonw Gue?'J'm?·o = 

tz a Silva 111ousinlw de A lbuqtGeJ'qt~e . . 

Oflicio 

(N. 0 4 O 6 rcsmado 
Ill mo · . • 

cart · e ex._mo sr. -O conde ele Bernstorff deixou-me ler na su~ presença a 
ere a" que o rmperador do Bra.zil escrevêra a sua magestade prussrana sobre a 

açao da regencia .na illia T erceira, que deve ser conforme ás que aos outros 
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soberanos se expediram. Sinto não· haver podido obter copia; mas, como a sub
stancia s-e gr:wasse na minha memoria, pass;:vrei a dirigir a v. ex.a o que me é 
presente. , 

O imperador parte elo principio ele que a corôa ele Portugal lhe pertence ele 
direito, direito que a nação por actos soleilllles e clirectos ele submissao lhe reco
nhecêra, assim como o fizera tambem o príncipe, que violenta, perficb. e illegnJ-: 
mente se colloc{~ra depois sobre o throno, que elle condicionalmente abdicára eDl 
favor de sua filha, que os portuguezes e, a seu exem1)lo, os soberanos ela E1.U'opa 
haviam reconhecido como rainha reinante. 

Falla ela convocação das nossas côrtes primitivas como de um acto illegal, de 
um . artifi.cio tendente a corar a usurpação. L embra com reconh~cimento, como 
prova ela justiça e consequencia no procedimento dos soberanos, a Tevocação dos 
agentes diplomaticos respectivos da côrte de Lisboa, publieado que fôra o decreto 
para aquella convocação. Insinua que, por f~tlta elo preenchimento da condjção de 
que elle fizer a dependente a sua abdicação, a corôa de Portugal lhe revertia de 
direito, e lhe ficava assim livre reassumikt, se por consideração para com as po
tencias suas alliadas, e em prova da sÍllCericlade com que elle mmu:íra à separação 
dos dois reinos, lhe não parecesse preferível abster-se cl'isso. 

Conclue attribuinclo á necessidade em que elle se achava de, como p::te e tutor 
de sua filha, manter os direitos d' esta senhora, a sua intervenção na nomeação da 
regencia para a T erceira, aonde estavam relmiclos todos os leaes portuguezes, e pe
dindo a cada um elos soberanos que com esta r enovassem as r elações de amisacle, 
que com Portugal se achavam interrompidas. Taes são os argumentos ele que sua 
magestacle imperial se serve na sua missiva, argumentos que por di:fferentes ve
zes se haviam publicado com revoltantes commentarios em todas as folhas liberaes, 
e ele que, portanto, se não podia esperar que, por ser novidade, produzissem o 
menor effeito, como de facto em toda a pm·te acontecêra, afóra na Russia, ele 
onde ainda não ha noticia, mas na c1ual se não duvída o neg-ocio se encare pelo 
mesmo modo, embora o imperador elo Brazil, mal aconselhado, intente agora cle
volver-llle a parte principal na decisão d' elle. O príncipe de lVIetternich parece 
estar persuadido de que é ao ministro russo no Rio que se deve a tentàtiva actual, 
porém guarda-se de mostrar-se o:ffencliclo, sem embargo d'este procedimento lhe 
não poder ser iuclifferente. Aqui olha-se o resultado . ela missão elo marquez de 
Rezende a S. Petersburgo ])elo modo a v . ex. a já conhecido, e eu confio muito da 
linguagem que d'aq1.ú espero para com aquella côrte se tenha. 

Sirva-se v . ex.a de ·beijar humildemente, em meu nome e no elo secretario 
cl 'esta legação , a augusta mão ele sua magestade. · · · 

D eus guarde a v, ex. a Berlim, 8 ele _maio ele 1830.- lli.1110 e ex.1110 sr. ·v'is
concle ele Santarem. = Conde de O?·iola. 
· P . S . -Incluso achaNL v . ex.a um o:fficio que n'este iustante acabo de rece-

ber de . S . Petersbmgo. " 
Decre-to 

Attendendo ao que representou Joaquim Pereira· lVIarinho, que foi tenente co
ronel ele artilheria ele Goa, e á informação que a esse respeito deu o marechal de 
campo commandante das forças existentés n' esta ilha, e tomando em considera
ção os bons serviços .que elle tem prestado á causa ela legitimidade, como o mesm.o 
marechal .ele campo attesta 'em sua informação : a r egencia, usando elas attribUJ
ções elo poeler moderador, manda, em nome ela rainha , que mmca se execute a 
sentença que contra o sobredito Joaquim P ereira lVIarinho foi proferida na cidade 
ele Lisboa pelo conselho ele justiça em . sessão ele 27 ele outubro ele 1827 e ma;líl.
dacla c1.rmprir em data ele 12 ele abTil ele 1828, e que, sem embargo da dita sen
tença, o mesmo Joaq1úm Pereira lVIarinllo seja conservael0 no r eal serviço e no 
seu posto, ao qual, sendo necessario, a r egenciw, em nome ela niinha, ele novo _o 
restitue com a mesma antiguidade que lhe competiria se aquella sentença não ti-
vesse existido. · 

O ministro e secret:.trio de estado o tenha assim entendido e faca executar
Palacio elo governo em Angra, 10 de maio ele 1830. = 1J.![ct?'q1tez de'Palmellcl= 

.. 
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Conde ele Villa Flo1· =José Anton·io G-ae?'1'e'Í?;o = Lwiz dct Silva llfo1tsinho ele Al
buque?·que. 

Officio 

(N. 0 Ui 2 reservado) 

n ~.mo e ex .mo Sl' . .,..--Pelo addido d'esta legação, o conde de Pombeiro, recebi 
0 ta 6. cl'este mez os offi.cios da serie reservada com os n. 05 272, 273, 274 e 275, 

~s 0~lfi~18 papeis de importancia que v. ex. a lhe confiou, e em 8 do corrente recebi 

d . cws da mesma serie reservada n. 08 276, 277, 278, 279 e 280, aos quaes 
aret c · 

N urnpnmento conforme as reaes ordens de sua magestade. 
m· ~ao c?mmuniquei a lord Aberdeen a resolução de sua magestade, porque este 
t~tstro Já pelo paquete anterior a sabia por via ele mr. Mackenzie, com o que 
q a ficado bastante cmltrariado, dizendo ao ministro de sua magestade catholica 
rue . era aquelle o unico meio de se tirarem do embaraço em que se acham para 
~cou4ecer el-rei, e como o não qlúzeram adaptar, soffrerão os resultados; que o 
n"om~nto vae chegar em que este governo vae tomar uma resolução, que ele certo 
P a? e a de reconhecer (el-rei) D . Miguel; que tem noticias exactas do estado do 
P al, f e que vê que o governo ha ele caír infallivelmente se não for reconhecido, s: ~ alta de meios; que governo algum, por mais leg·itimo que seja, não se pócle 
t ~ entar sem pagar. Disse mais, que parecia que o governo não tinha acreditado 
1Y~ 0 qu~nto dizia o Acosta ela parte elo governo inglez, e que elle escreveu a 
a· ~~kenzte para certificar que tudo quanto o ministro ele sua magestade catholica 
vtzta d.as propostaJs cl'este governo se deve acreditar completamente; que o go
f~no m.gl~z é responsavel ás camaras pela sua conducta, e qu.e se até agora tem 
~ ~ mawna nas questões de Portugal é pela linha que tem seguido, e que, se 

u a~· d' ella, deixará de ter essa maioria. 
A.b Amda que eu tivesse pretendido fa,zer a, communicação dil·ectamente a lorcl 
ha ercl~en, só a, poderi~ ter f~ito por escripto, po,rque este ministro não me recebe 
el- ,n;tluto tempo, e sm que e para demonstrar o seu desgosto com o governo de 
lU 

1
.e1 nosso senhor por se não ter prestado aos conselhos d'este governo, unico · 

lU elO que elle achava para vencer obstaculos que impedem de reconhecer a sua 
in~g;stade, obstaculos das potencias estrangeiras (França e Austria), e obstaculos 
se ~~tores nas camaras e na grande parte da nação; leva . este ministro o seu re
ctJ t~ento ao ponto de não accusar a recepção de Lrma carta em fórma de parti-

ar, que lhe clirig·i recentemente. . . 
f A saude ele el-re·i ele Inglaterra tem peioraclo ha dias, e jí' lhe fizeram os ul
ll.~osh actos que a sua religião costuma ~í, a-pproximiclacle da morte; parece certo 
a ao aver por este triste motivo mudança no ministerio, comtudo não creio que 
' nossa questão tome melhor fa,ce. · 
conpeus guarde a v. ex. a Londres, 12 de maio de 1830. - In . mo e ex. mo sr. vis

c e ele Santarem. = Visconde de Asseca. 

Decre-to 

c Tomando a regencia em consideração a incerteza das epochas em que, pelos 
a~sos da navegação e estado de guerra em que esta ilha se acha, podem chegar 
g embarcações que conduzem as prestações destinadas para o serviço ele sua ma
r:stad~ a rainha, as quaes são todos os mezes exactamente pagas em Londres e 

8 ~~tttclas para aqui; e considerando, outrosim, o peso e vexame que recebem os 
t=lVtdores do estado, tanto militares como civis, ele esperarem as mesmas incer
r 8 e1)ochas para serem pagos de seus vencimentos e a importancia ele occorrer 
a:gul~rmente ás mais urgencias elo real serviço : ordena· a regencia, em nome 
d ramha, que; quando aconteça tardar a chegada das embarcações que con-
uz~m as prestações mensaes acima desiO'nadas os vencimentos de quaesquer 

serVtd . . o . ' . d· 1 • 

l) . ores do estado e ma1s g~stos elo real serVIço, seJam pagos em ce tuas lrn-
1 essa _, ' · c1 · · 

t . 8 tiO valor de 500 réis de 250 réis e ele 100 ré1s ca a uma, CUJa Impor-
anela t t 1 ' 'd d · "' (l 0 a nunca poderá exceder á das prestações venc1 as ao tempo a em1ssao 
as me l b d · "" smas cecltuas, as quaes, rubricadas por um c os mem ros a comm1ssao en-
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carregad<~ da administração d<t fazenda publica, correrão como moeda metallica 
ins"Luana, e como tal ser ão recebidas em todos os contratos e transacções, tanto 
publicos como parti;;tuares, incorrendo aquelles que recusarem recebei-as na, so
bredita fórma, nas penas dos que engeitaTI?- a moeda da rainha ; e os que ousarem 
contrafazel-as, imitai-as ou falsi:fical"as incorrerão nas penas dos que fazem moeda 
falsa. Manda, outrosim, a regencia, em nome da rainha, que .immecliatamcnte che
guem as prestações ou prestação esperadas, as mesmas ced"Luas sejam resgatad~s 
e trocadas por moeda metallica,· ao portado'!: cl'ellas, sem desconto nem climimu
ção alguma, para o que a commissão encarregada ela administração da fazenda 
fará saber por editaes o dia em que hão ele começar os resgates . 

O ministro e . secretario de estado assim 0 tenha entendido c para a sua e ·e
cução passe as ordeni'j necessarias . Paço do governo em Angra, 14 ele maio de 
1830. = .Ma1·q~bez de Palmella = Conde de Villa Flo1· = JfJsé Antonio GtteT1'eÍ1'0= 
Luiz ela Silva Motbsinho de Albuque1·que. 

Officio 

(N. 0 1!J 3 rcsemdo) 

lil .1110 e ex .1110 Sl' . - Não chegou paquete. clepois elo que accusei a semana pa~> 
sacla, nem tem havido incidente que influa na nossa questão; não julgo que o seJ ~" 
ele natmeza que nos seja favoravel, visto · que a posição cl' este :ministerio .não lhe 
permitte r econhecer el-rei nosso senhor, sem que sua magcstade dê uma amnistia; 
jtugo ser do meu dever informar do conhecimento que posso ter sobre este obj e
ctg, e por isso o r epito, mesmo depois da resposta clecisiva que el-r ei nosso senhor 
mandou dar ao gõverno de sua magestad·e catholica e ele que v . ex. a me deu co
nhecimento pelo officio ele 24 de abril. 

E ste ministerio na sua insta.llação não conhecia bem a sua força e não se atre
vetl a seguir (apesar dos seus desejos) uma política opposta á da a~inistràção an
tecedente nas negociações pendentes ; a nossa foi comprehendida, proseguiu no 
reconhecimento do imperador do Brazil como rei ele Portugal, na sua abdicaçrio e 
reconhecimento da senhora D. Maria, e r ecebeu sua alteza como rainha; toda esta 
linha, traçada de accorclo com as potencias alliadas pela administração Canning, 
para mudar de politica, para deixar de r econhecer a senhora D. Maria e reconhe
cer el-rei nosso senhor é-lhe preciso um motivo que possa marcar a epocha, e o 
que lhe póde convir n'este momento é a am:ç.istia, porque com ella evita um dos 
ataques mais fortes da opposição, que é o da intederencía nos nossos negocios 
desde o pr~cipio da actual questão, · lado, a meu ver, em que o governo está bas
ta.nte fraco e que n,tmca poderá ·defender victoriosamente; por isso, t endo conse
guiclo o objecto que ostensivamente pó de · t er a pretensão ela opposição em p1·ovar 
a. interferencia, evita assim a discussão sobre ella , que a não podia negar coroo 
eu julgo ; condtlZ o governo a convir na sua inconsistencia, motivo bastant e .para 
se não poder sustentar, ainda que o governo t em tido maioridade sempre que se teJ? 
tratado dos nossos assumptos; não nos podemos lisonj ea'l' que a tenha se segUll' 
outro systema; a maioridade é um negocio de vida O'U de n;wrte, e por isso o go
verno trabalha por obtel-a ant es de se discutir a questão Oll estar certo d 'ella 
quando se discuta, quando não evita-a (os meios para isto são mtúto conhecido~ 
n'esta fórma ele governo)~ quanto é possível. P elo conhecimento tão claro como ~ 
da opinião do duque de W ellington e interesse que lhe deve a :nossa causa, e 
evidente que se achasse outro meio para a terminar não buscaria este tão opposto 
a0s se us naturaes princi1Jios ele indisposição muito pronunciada contra todos os 
r evolucionaxios ou liberae3, que elles muito bem conhecem e lhe r etribuem. 

Parece-~e que, exa.minando todo o andamento dos clífferentes negocios, desde 
o principio da administração do duque ele W ellington, e o segcúmento qtte deu aos 
que se acham pendentes, facilmente se conhece as reflexões que tenho exposto. 

Se o caracter ele lord Aberdeen, tão homado c0mo é e de tão bons s'entimen
tos, no f"Lmdo lhe tivesse permittido ter commigo a franqueza de me fazer conhe
cer estes motivos, que tenho por certos, talvez a nossa questão estaria terminada i 
mas a sua irresolução e timtclez faz-lhe lançar mão ele meios ele que tem depois que 
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se arrepender; no em tanto; apesnr elos dissábores que temos experimentado na 
nossa. GJUestão, estou Certo que, se a administração actual se muda,sse ele qualquer 
maneira q · · ~ "" · "' · ue SeJa., a nossa poslÇRO nao sena senao pewrar. 

d Esp~rh~~-·s~ . ~~ti~i·a~ · d~. Ri~ .de. J~~~i~·~. p~~t~~·io~·~~ ·{: ~h~g·~d~ .aii d~: ~~~~i~~ 
n~s. poten~ias alliaclas ao imperador : ilisse-se que o barão de Marschall teve a sof

er 0 effelto que pt0cluziu em sua magestacle imperial que se exaltou sobretudo 
contra · d . . ' 
1 ~ o Impera or ele Austna, cltzenclo cousás bastantemente fortes, e, em con-
~ Bao,. c1ue consultaria o seu conselho ele estado, c.aso novo n'esta questão, em que 

razll nem quer ter parte. . · 
. lia algumas noticias elo estado da Terceira, e gazetas que ali se publicam 

agora regularmente; como são r emettidas a, v. ex. a por este paquete, não repito o 
que contêem. 

peus guarde a v. ex. a Lôndres, 19 de maio de 1830. - Til. mo e ex.1110 sr . vis
con e .ele Santarem.= Visconde de Asseca . 

Officio 

(N.0 1í resenado) 

sob~U.mo sr. --;-Em 19 d.~ ~aio recebi o~ officios ~·eservado s ele v. s.a. n .0 s 1 e2, ~ 
re o conteuelo do pnmerro a regenci.a cletermma que eu commuruque a v . s. 

que a ordem constante elo despacho, igualmente reservado, n. 0 1, se não ·estende 
com effeito ás praças de pret, e que por conseguinte não haverá inconveniente, 
~~~es vantagem em .1ne 'similhantes pr~ças sejam para aqui eJ?-viaclas quan~o s~ 
Iresentassem occaswes opportl.mas, e .Já pelo despacho n . 0 5 v. s.a estará nlÍOI 
fu~do que a ~·egencia deseja tornar extensiva esta .meclicla ainda mesmo a inclivi

os de outra·s classes1 para o qual fim v. s. a se entenderá com D. Thomaz Mas
Carenhas, a qu~m transmitto por agora as ordens ela regencia a este respeito. 
h Quanto ao conteúdo no segtmdo officio reservádo de v. s .. a, é bem ele notar, e 

em pouco consequente com a expressão ela copia que inclusa r emetto, a resposta. 
qtte sobre a sua intervenção nos negocias de sua magestade a minha deu o en
~aà_1'egado de negocias de sua magestade imperial em Londres, quando parece que, 
~ ependentemente de instruccões especiaes, nunca uma similhante r epulsa deve
~la t er logar por parte do ag~nte ele mn soberan:o tão intimamente ligado com a 
Jessoa e interesses ela rainha nossa senhora. 

A regencia está convencida que o paTecer que v. s. a deu--ã D. Thomaz lVIas
~arenhas, relativamente ao modo ele fazer entregar a carta ele participação ela sua 
R:tallélJã~ dirig·ida a sua J?agestade britannica, unia v~z _q_u~ o co~cle de Villa 

al nao Julgou dever acceltar o pleno poder, que lhe fo1 dn·Iglclô, foi plenamente 
a~ertad~; e ainda que o seu resultado não fosse qual se desejava, comtudo está 
f~eenchiclo o dever de não perder tempo se~ negociar o reconhecimento, mos-
Ianclo-se ao mesmo tempo ·o desejo da r egencia Gle captivar a favor da causa, em 

gqu.e se acha empenhada, a benevolencia elo mais ·antigo alliado da, corôa portu-
lleza ' ,. 

tn É .qu.asi evidente, que na.da se conseguiní.decisivo, salvas as occorrencias even" 
J aes e Imprevistas, se)TI. que se ultimem as neg·ociações, que se sabe estarem 
~dentes junto ao im1Jerador do Brazill e sem que este soberano se ex1Jrima de 
a 0~ m~erra c.lara e IJOsitiva -~cerca dos .ne~·ocios ele ~ua magestacle, o que até 
~ 1ffi s? tem feito de uma manmra sempre mcl~recta, eqmvoca, e, portanto, sempr.e 

g s.
1d1 Ciente para provocar r esultados que não sejam revestidos da mesma ambl-

111 acle. 
Não obstante, a regencia entencle não dever afastar-se ela linha de conclucta 

~ue .a sua Cl'eação lhe traça, e que consiste em combater por todos os meios pos-
srvels a · fi · l d · lil' · . . rn uenCJa c e seus a versanos; e em perseverar nas c 1genmas para con-
:!5~· o res-ultado, ainda mesmo com a improbabiliclacle de successo . Em confor
a ~ aclea d'estes princípios é que a regencia adaptou as medidas que communiquei 

·. s. no despacho reservado n. 0 4, e que entendeu dever qonfiar ele v. s.a a 
contmnação ele uma negociação, na qual é neces&ario tanta prudencia e delicadeza, 
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como activiclade e perseverança; a,pesar elo que v . s.a pondera sobre as su:1s cÍJ:
cumstancias particulares, a regencia conta firmemente que o zêlo e devoção de 
v. s. a ao serviço de sua magestacle lhe não permittirá recusar-se a este novo sa
~rificio1 que os interesses ela mesma augusta senhora exigem de v . s .a, devendo 
v. s.a contar com todos aquelles auxílios que forem compatíveis com as circu~
stancias· pem.miarias em que nos achâmos . Inclusa envio a v . s .3 uma carta deu:
troducção dirigida ao ministro ele sua magestacle el-rei dos Paizes Baixos, acredi
tando n'aquella côrte, como encadegado de negocios, o conselhe:U·o José Balbino 
ele Barbosa e Araujo, o qual. a regencia destina para o desempenho d'aquella mis
são, logo que v. s . a venha occupar a ele Londres . 

Envio igualmente a sêllo volante um despacho para o dito conselheiro, o qual 
v . s. a sómente ll1e entregará quando elle haja de fazer uso ela carta de introduc
ção a que o dito despacho se refere. 

Deus guarde a v. s .a Palacio do governo em Angra, 22 de maio de 1830.= 
Luiz da Silva Mousinho de Albuq~~e1·que.- ru. mo sr. Ltúz Antonio ele Abre·u e 
Lima. 

P. S . - Si!'va-se v. s.a encher a lacuna ele nome que se acha na carta de in
troducção que envio. V. s .a ~chará inclusa a recredencia.l e sua copia, que lhe se
rão necessarias no caso de deixar essa missão. 

Officio 

(N. 0 6) 

Ill.mo sr. - Pela escuna do commando do capitão Thornton, que entrou na 
bahia da villa da ·Praia no dia 19 do corrente, chegaram os officios de v. s .3 de 
n .08 1 a 3, os quaes immecliatamente levei ao conhecimento da ·regencia. Houve 
esta por bem approvar o procedimento de v . s. a relativamente aos consules ele sua 
magestade nos Paizes Baixos, e o :fim da commtmicação que se lhes mandou fazer, 
não é ue modo algum alterar as instrucções que v. s.a lhe tinha dado, mas uniaa
mente fazer-lhes conhecer de uma maneira official a importante noticia da instai~ 
la.ção elo legitimo governo em nome ela rainha a senhora D . Maria II. 

Apesar elas esperanças que tenho nos auxílios de sua magestacle imperi311, de
pois que lhe constar a installação ela regencia, não deixo ele conhecer, como v . s.a, 
que é bem para desejar que quanto antes se realise~, pois nã.o me é occulta a 
penosa situação dos nossos compatriotas, tanto n'esta- ilha como nos paizes estran
g·eiros, nem trio pouco deixo ele conhecer quão excessivamente diminutas são as 
prestações mensaes provisoriamente concedidas á regencia1 maiormente não sendo 
os pagamentos feitos com a devida regularidade; entretanto é moralmente impos
sível que sua magestade o imperador, a quem se tem representado· por todas as 
maneiras, e com a maior clareza esta situação, e que vê que os portuguezes, atra
vez de todas as privações e riscos, .se têem prestado á completa observancia das 
suas determinações, não prôva convenientemente em um objecto tão transcendente 
e tão sagrado. 

Deve ser esta a esperança de todos os subclitos leaes ele sua magestacle, e é 
sobre ella que lhes cumpre contar para se animarem a soffrer com constancia as 
privações temporarias, que não está ao alcance do governo poupar-lhes. 

Com rasão deseja v . ·s.3 ·receber um conhecimento regular ela entrega dos ob
jectos que v . s. a remetteu ao ex. mo conde de Villa Flor pelos navios Adcline e Nc
ptuno ,- como, porém, me seja preciso fazer proceder, pelas repartições competentes, 
ao exame d' este recebimento, que teve logar ainda no tempo do govmno do mesmo 
conde, na qualidade ele capitão general, não me é possivel remetter ainda a v . s_- a 
um conhecimento regular a este respeito, o que farei, porém, logo que me s~Ja 
possivel, podendo segurar a v . s. a que, segundo minha lembrança, os ditos obJe
ctos foram aqui recebidos na occasião competente. · . . 

N'esta ilha nada tem occorriclo que mereça relatar-se depois que a v. s .a cling1 

os meus ultimos despachos, e nas aptas d'ella continúa e:ffectivamente um ~r;:;
zeiro de uma fragata, um. bergantim e uma esctma de guerra, o qual o capi.tao 
Thornton teve a fortuna cl~ illuclir, mas julgo não tem acontecido assim a todos 
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0~ outtos navios dirigidos para esta ilha dos qtmes ao menos um temos fortes ra-
soes ele acreditar que foi apr esado. ' , 
L _Deus guarde a v. s. a Palacio do governo em AngTa, 22 ele maio de 1830. = 
L~~z da Silva Mo~Gsinho de Albnque1·que. =TIL mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 

1ma. 

· Qfficio 

(N.0 1 rcsmado) 

lll.mo e ex. 1110 sr.-No clia 26 elo corrente tive a honra de receber; o:fficio de 
v. ex a n o 1 d I . . . . c1 : ' · , reserva o, no qua v. ex.a me partrc1pa que a regenma, em nome 

a rr.rnha, havia feito escolha de mim para me acreditar na qualidade ele enviado 
:~~:aorclinario e ministro plenipotenciario junto de sua magestade christianissima, 

Ia~do-.me v. ex. a ao mesmo tempo · a competente credencial. 
c1 L~sollJ eando-me em extremo a prova de confiança que ·a regencia, em nome 

a. ramha, se dignou dar-me, cmnpre-me dizer a v. ex. a que o meu zêlo pelo bom 
ebto ela sagrada causa em que estamos empenhados não tem limite; com tudo devo 
0 

servar a v. ex. a que o terrível estado da minhru saude não permitte, talvez, que 
~~/enha to~a a actividacle que exigem as actuaes circumstancias, o que julgo ele- · 
. . commumc:;u· a v. ex. a para que v. ex. a se cligne levai-o· á presença da regen
Cia, em nome da rainha, bem como para desencarregar a minha cGmsciencia. 

Segtu·o a v. ex.a que em outras Gircumstancias eu não hesitaria um só mo
mento em rogar á regencia houvesse por bem dispensar-me de uma commissão 
que, alem de arclua, é superior ao estado actual das minhas forças ; porém na Cl'Íse 
~~~~a,J a ob.ecliencia sem replica é, quanto a mim, o prime~ro dever elos vercl?--

_uos serVIdores de sua magestade; portanto pócle v. ex. a segurar á regencw, 
B~~' com .a possível brevidade, partirei para o meu destino, e farei quanto ·cou-

1 em illlnhas forcas . · 
me Seguirei, como' devo, as instrucç~es ele v. ex.\ as quaes são em tudo confor-
hr~ ~o I? e~ modo ele pensar. Estou convencido que o governo ele sua magestacle 

~· IStiamssima nenhmna duvida tem a respeito ela legitimidade ela senhora D. Ma
h1~ li, e se alguma tivesse, facil seria dissipai-a; }JOrém O grande embaraço que 
P ~~ ~e encontrar á minha r ecepção é a contestada legalidade ela regencia, muito 
e li1lcipalmente havendo j á o gabinete inglez man1festaclo duvidas a este respeito, 

seAclo quasi certo que f1 gabinete ele França seg·nirá a marcha do inglez. 
c1 s determinações tomadas pela reg·encia a r espeito ela diminuição dos ordena-
.os, as quaes v . s. a me participou para minha intelligencia, sao certamente justís-

Simas e · · · · · "' 'tt · . .' o que s1nto e que os meus meiOs pecumanos me nao permi am ser~r 
gt~tllltamente; porém um similhante sacrificio pôr-me-ía em circumstancias de não f0

. er preencher os meus deveres. Estou intimamente convencido que quando mui
os dos leaes servidores ela rainha estão reclttzidos á miseria, os representantes ele 

Stla rnagestacle não elevem desenvolver mais representação exterior elo que a que 
lOtnpete a um simples particular; o contrario seria -escandaloso, porém em certos 
ogDes a decencia é absolutamente necessaria para o bom exito dos negocias. 

pl . · 1'hornaz Mascarenhas, ele quem Tecebi o já citado o:fficio ele Y.. ex .a e cli
cl~~as CJ,lle o acon;tpanhava:n, com~nmicou-me. ao mesmo temp?, ~m tun mui 
g c1 ° e CI~·cumstanCiaclo o:fficw, os cltfferentes obJectos de que hav1a sido encarre
a a o, e qual havia sido aqui o resultado elas suas negociações, offerecenclo-me 
P 0 

dmesmo _tempo todos os esclarecimentos que estivessem ao seu alcance e que 
c 

0 
essern ser convenientes ao bom desempenho ela commissão ele que estava en-

at·regado . 

ll' O consell1eiro Ltúz Antonio ele Abreu e Lima tambem me tem feito as commu-
• c~:Ções que, em con~equencia elas ordens ele v. ex. a

1 
lhe tenJ:;o pedicl.o; assim 

vi 0 rne t em c0mmmucaclo tuclo quanto lhe t em pareCido que pode convir ao ser-
ço de. sua rnagestade . 

1• No dia 21 elo corrente, isto é, no seguinte ao em que havia tido a honra de 
r:~~ber o cles_pacho ele v. ex.", julguei dever procmar o marquez de la Moussaye, 
c·1Istro ele França jtmto ele el-rei dos Paizes Baixos, e commtmicar-lhe conficlen-
Ia lllente a minha nomeação. O marquez rec~beu-l,lle com muita polidez, e depois 
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üe me observar que elle nenhum poder tinha para se occnpar dos negocios .de 
Portugal, comtudo, fallando-me em amisade, me podia dizer que estava persuad1do 
que a r egencia havia tomado uma judiciosa re·solução, fazendo~me ao mesmo tempo 
agradaveis expressões sobre a escolha da pessoa. · 

. Pareceu conveniente dizer-lhe (depois de haver feito devidos elogios ao caracter 
do princ.ipe de Polignac), que eu não tinha tenÇão de apressar a minha apresenta
ção em fórma, e folgaria como simples particular merecer a estimação do governo 
francez, ainda antes de a merecer como representante de sua magestade :ficlelissima· 
Esta· minha declaração agradou~lhe summamente, e depois de me fazer varias pon
derações sobre a nenhuma duvida que poderia haver a respeito da legitimidade 
·da senhora D . Maria II, observou-me que o seu governo nos negocios de Portu
gal havia de obrar de accordo com os seus alliados, corno havia feito a respeito da 
Grccia. Observei-lhe, sem grande insistencia, os grandes interesses que a França 
tinha em entrar em boas relações políticas e commerciaes com Portugal, o que só 
poderia ter logar restabelecicla a senhora D. Maria II sobre o seu legitimo throno, 
que aleivosamente lhe foi usm·pado. Mr. de la lVIoussaye pediu-me licença prua 
co~unicar a mr. ele Polignac a minha nomeação e instrucções, no que eu con-

. sentt de boa vontade. Quando me despecli tornotHne a repetir que eu havia ser 
muito bem recebido, e que estivesse persuadido que o seu governo sabia apreciru· 
a nobreza e a just'iça da causa que defendia, e, em apoio a• esta sua O}Jiniã;o, con
tou-me em segredo o seguinte facto: «Poucos dias ~epois de mr. Hycle de Neu
v.ille haver feito na camaTa dos deputados o seu eloquente discm·so sobre os ne
gocias ele Portugal, concedeu-lhe el-rei uma audiencia que se prolongou longo 
·espaço de tempo, e na qual mr. ele Neuville reproduziu muitos dos argumentos de 
que se havia servido na camara, os quaes el-rei ouviu attentamente, dizendo-lhe 
no fim : «E quem vos diz que eu não smt intei?·arnente elo vosso modo dlj pensa?'~ » 

Estimarei que este meu primeiro passo mereça a approvação da regencüt, em 
nome da rainha, e ele .v . ex. a , . 

Desejava n'este meu primeiro offi.cio poder fixar o dia da minha partida para 
París; julgo, porém, conveniente esperar n'esta cidade a resposta ás commmlica
ções feitas a mr. de l~ Moussaye e mr. de Polignac : não devo tambem encobrir 
a v. ex. a que ainda até agora me não foi possível arranjar os meios pecuniàrios 
de que careço, e que são absolutamente necessarios para fazer a minha viagem, 
e para o meu pequeno estabelecimento em Paris . 

Deus guarde av. ex.a Bruxellas, 24 ele maio ·de 1830.-Ill.mo e ex.1110 sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= D. F1·ancisco de Almeida. 

Oflicio 

(N.0 154 rcscr ra.ilo) 

Ill.mo e ex.1110 sr. -Recebi no dia 24 cl'este mez o officio reservado n. 0 281, 
~m data de 8 do mesmo mez, em que v . ex. a se Tefere aos antecedentes da mesma 
serie, ordenando-me que faça uso da doutrina cl'elles paTa jtisti:fi:car a resolução 
communicada ao gabinete ele sua magestacle catholica sobre a recusa da amnistia i 
devo dizer a v. ex. a que, estabelecendo-se aquella doutrina nos dois pontos prin
cipacs de decoro de el-rei nosso senhor e na segm·ança do paiz, responde este. go
verno (e outros de que tenho conhecimento), que em quanto á primeira parte não 
podem aclmittir que comprometta a dignidacle e decoro de el-rei nosso senhor por 
fazer uso de uma das suas maiores attribuições e praticar um acto de clemen~ia e 
magnanimidade de que, como ta.I, se apresenta a todo o mundo ; e, pelo contrario, 
a recusa a ella é que pó ele deixar logar a suspeitar animo de vingança; e e~
quauto ao segundo, clizem que a segmança elo paiz fica inquestionavelmente roa1s • 
consolidada pelo reconhecimento de toda a Emopa, ainda que haja mais alguns 
perturbadores dentro do paiz do que no estado aetual, que deixa esperanças e 
campo aos seus inimigos a toda a intriga, tanto fóra como dentro de Portugal: 
estas são as icléas que lorcl Abenleen em di:fferentes vezes me repetiu, e que sei 
por di:fferentes pessoas que têem relações com aquelle e outros membros, que são 
os mesmos que dirigem a sua ,determinação sobre os nossos assumptos; digo que 
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se~ isto por diversas pessoas, porque lord Aberdeen cortou a commuuicaçã@ com
mtgo, c~mo tive a ho~·a de repetir JJ.OS meus officios antececlentes, e pelos motivos 
que entao refel'i. · . 

Tendo o governo ele el-rei nosso senhor dado a resposta de:finitiva sobre a p~·o
posta . d' este governo, não tenho logar a faz er mais reflexões ; mas é do meu cle
;.er dlzer o que tenho }Jocliclo saber sobre este objecto. Os clifferentes compromet-
Imentos - cl' este govel'no com o de Austria e França, e para com o parlamento 
so~re esta questão, fazem com q1.1.e lhe não seja possível prescindir elo indulte 
Pai a reconhecer a el-rei nosso ·senhor: se foram precipitados estes comprometti
mentos não r espondo, o que sei · é que elles existem, e que a r esolução é deixar 
~sta, que_stão indefinidamente, continuando no reconhecimento da senhora D. Maria 
ta Glona e mais actos consequentes, sem comtudo alterarem a neutralidade que 
em declarado . . 

A saude de sua' mag·estacle britannica tem peiOTado, parece não haver mais 
e~p~rança~ ela sua vida; tratou-se na camara dos lorcls ele prover ao meio ele sup
P :r a ass1gnahu·a ele sua magestacle poT uma maneira analoga ás leis e usos elo 
P~z ~mquanto el"rei não expira. Como v . ex. a verá no Times de hontem e ele hoj e, 
es e tncidente e a r ecusa do príncipe L eopolClo a ser soberano da Grecia, embara-
Çam bastante este governo . . . 

peus guarcle a v . ex.3 Londres , 26 de maio de 1830.-Dl.1110 e ex.1110 sr. vis
con e ele Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Offi.cio 

(N. 0 155 rescr\'ado) 

~.mo e ex. mo sr. - O ministro de sua magestade catholica, infatig·avel e zeloso 
~ervtdor da causa de el-rei ·nosso senhor, tendo ouvido a um membro ela camara 
. os lords, que tem bastantes relações com o governo e muito interesse pelo.s nos
sos negocias, que temia que o duque de \li,T ellington, se fosse interpellado no parla
mento sobre os nossos neg·ocios, dissesse que elles estavam de .tal modo complicados 
sue. por agora não havia nada a fazer, que cont.inuaria a mesma neutralidade que 
~VIa decla.rado, prevendo os incalculaveis males que de uma similbante decl:llra

çao 
1
no parlamento podiam resultar, lembrou-se de p edir a lorcl Aberdeen, invo

~'lllc O a boa fé com que a Hespanha t em obrado em toda esta negociação, atten
endo á boa intelligencia que existe entre este e aquelle go-v.erno, ao interesse 

~~1e deve á Inglatena o socego da Hespanha, que por todas ·ê"s-tas rasões lhe pe-
~~ que similhante declaração não se fizesse por ora, que es}Jerasse algum tempo 

\e _ver se o governo de Portugal, conhecendo melhor os verdadeiros motivos que 
0 l'lg;am o govemo inglez a precisar da medida que se propõe, se preste a for
necer os meios necessarios para. saírem todos de um tal embaraço; que não era a 
má vontade do governo de Portugal que o fazi~ não acceitar este)'l conselhos, mas 
uma fatalidade que talvez cessasse, e que lhe ponderava as grandes cmp.plicações 
~rn que ía pôr a H({spanha., que não poderia por fórma alguma consentir movimen-
~s revolucionarios em Portugal, tanto por amisade como por interesses; as liga

çoiies entre os dois paizes são extremamente grandes, e qualquer acontecimento poria 
a espanha ú.o maior embaraço, clesejando sempre ir d-e accorclo com este governo . 

t Resl(ondeu lord Aberdeen que cada dia as complicações eram mai.ores sobre 
es e obJecto, que não podia este governo por maneira alguma mudar da posição 
l~ que se acha sem dar um motivo, e que por isso não podiam prescindir clq in
cu.~ i que se o governo ele Portugal queria aproveitar tempo n~lO se devia des
d~>llar i c1u.e eUe temia bem os embaraços que se ponderavam, e que o maior· 
t ~ es havta de vir de Portugal mesmo, onde é impossível que dentro em pouco 
en1P0 deixe de haver movimento revolucionaria, pelo estado de miseria em que 
~e. ~c.ha o paiz, não podendo paga1; á tropa nem á marinha, e que governo algum, 

· osse como fosse, se podia sustenta.r assim. 
t O · ministro de sua magestad!? catholica julgou esta circumstancia de tal'J.ta 
ranscendencia, que a vae communicar ao s.eu governo, r eferinclo por extenso. a. 

sua conferencia, e mandando ao conde de l\1ontea.1egre a essencia d 'ella. 
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Pediu-me este ministro que fizesse presente a el-rei nosso senhor, que fosse 
qual fosse a p1enor feequencia de relações ;:tctualmente entre o seu governo e o 
de sua ma.gestade fidelíssima, as instrncções e ordens positivas e reiteradas que 
tem são de fazer todas as diligencias possíveis para que este governo reconheça 
quanto antes el-rei nosso senhor, que elle tra_balha com todo o desvelo e quanto 
as suas faculdades permittem, e que deseja qne o governo de sua magestade _fi
delíssima .estivesse convencido d'estas duas verclacles, o que eu posso attestar, In
vejando-lhe os meios que tem de pôr em pratica taes desejos e actividade . 

Acaba de chegar o paquete Sandwich; e por elle recebi os despachos reserva.
dos n . 05 282 e 283, cuja recepção accuso. 

Deus guarde a v. ex. a Lanches, 26 de maio de 1830. - m. mo e ex, mo sr.' vis
conde ele Santarem. = Visconde ele Asscca. 

Officio 

(N.0 3 rcservarlo) 

ru.mo e ex.mo sr. -Havendo m~ditaclo sobre a intelligencia das ordens qne 
v. ex. a me transmittiu no despacho reservado n. 0 3, julguei conveniente remetter 
as credenciaes aos did'erentes encarregados ele negocias ele sua magestade, acom
panhando-as com os clifferentes officios que v. ex. a achará por copias sob letra:s 
A, B, C, D, F . V. ex. a notará que para a Russia mandei tambem a carta ele noti
ficação da installação da regencia para sua magestacle o impemdor Nicolau, es
crevendo ao mesmo tempo ao marquez de Rezende o officio, copia E. Resolvi -lll;e 
a remetter aquella carta em consequencia ele haver José Mauricio Correia parti
cipado as favo1·aveis disposições do governo n1ssiano a bem da causa da rainha 
nossa senhora, e porque estou convencido de q ne seria da maior importancia q n_e 
aquella côrte désse o exemplo elo reconhecimento da regencia, que logo determi
naria outras a imitai-o. 

Até agora não dei aqui passo algtlm para a entrega elas minhas novas credenciaes, 
e os ,motivos que julgo justificam o meu proceder são os que passo a expor a v. ex.3 

E mais que provavel que este governo, sabendo o que se passou em Ing-laterra 
relativamente á admissão elo encarregado de neg-ocias nomeado pela regencia, não 
quizesse seguir uma política differente, e a tentativa que eu fizesse tendente á 
minha admissão, poderia offerecer á côrte dos Paizes Baixos um pretexto para 
romper commigo as relações o:fficiaes que tive a fortuna ele conservar inalteraveis, 
não obstante a declaração que fiz de ter cessado as minhas communicações co!ll 
o governo do usurpador do throno da rainha nossa senhora, considerando-o como 
illegal. Alem d'isto a influencia cl'esta côrte, não sendo de grande peso, pouca van
tagem poderia resultar do seu reconhecimento, caso a isso se prestasse. Confessa
rei em ultimo logar ·a v . ex. a que a falta de meios me tem tambem impedido de 
fazer a viagem da Haya, e que se isso não fosse, eu teria procm·aelo ir verbalmente 
conhecer as intenções de el-rei relativamente á minha nova apresentação; o que 
farei logo que me seja possível. · 

Desejarei que a minha conducta possa obter desculpa, quando não a approva
ção da regencia, graça que rogo a v. ex. a de implorar em meu nome. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 27 de maio de 1830. - lli. mo e ex. mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho de Albuquerque. = L1tiz Antonio de Abreu e Lima. 

O.fficios achna. a.lludidos 

A. 

ru.mo sr. -Em conformidade das ordens da rege.ncia elo reino, remetto a v. s." 
0 o:fficio incluso, bem como a carta ele crença, que acredita a v. s.a na qualidade 
de encarregado da mesma regencia junto a esse minister~o. 

Como nos negocias de Portugal as potencias teriham de algum modo abando
nado a iniciativa e a direcção á côrte ele Londres, e tendo-se o ministerio brita.n
nico recusado á acceitação da credencial ele um agente diplomatico da regencia1 
bem como a carta ele not~cação da installação da mesma regencia, é de receiar 
que o ministerio ele sua magestade christianissima queira seguir aquelle exemplo . 
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t. Convindo, pois, não provocar uma recusa formal, v. s.a não procederá á en-
1 ega da ca,rta de crença sem previamente ter a certeza de que ella será acceita_ 

Alem das rasõe.s expendidas no despacho que acompanha aquella carta, póde 
x· S. a ponderar, com a necessaria prudencia; ao principe ele Polignac,· que a recusa 
~ reconhecimento ela regencia por parte elas potencias seria equivalente a um 

0 ~taculo pm· ellas posto no complemento ela abdicação elo senhor ·D. Pedro IV, 
~018 que esta se, acha virtualmente susJZensa e ~nnullada por effeito ~a ustu'pação 
t 0

1 
thr~no da ramha nossa senhora, e nao se venficará emquanto se nao achar res-

a el~Cida a legitima a;uctoridade da mesma augusta senhora. 

11 
~n·cumstancias extraordinarrias exigem e legalisam medidas extraordinarias, e,. 

dia sltuaç~o em que se achavam os negocias ele Portugal, o senhor D. Pedro po
a e ~ev1a nomear uma nova regencia para levar a effeito a sua abdicação e dar 

~:~prllll~nto aos actos legítimos da sua soberania. Devia e podia, como pae e tu-
1 da ramha nossa senhora, e como el-rei de Portugal ; pois que, como pae de sua 

rnagestade, era obrigado a clefender os direitos leg·itimos e reconheeiclos ele sua 
jugusta filha, e como el-rei de Portugal Cllmpria-lhe punir pela execução d'aquel
es actos da sua soberania, não podendo admittir-se o contrario sem que d'whi re-

sultasse a doutrina absurda que clesrJojaria ·o direito elo poder, sem o qual aquelle 
se reduz a uma vã e inutil chimera. · , 
d . Havendo, pois, sua magestacle no1reado o infante D . . Miguel para, na quali-
~.de de regente, ievaT a effeito a sua abdicação, e sua alteza, em vez ele dar cum

Pnmento áquella delegação, tendo usurpado a corôa ele sua augusta soberana e 
~nnnlla~o a dita delegação, claro eshÍI que o senhor D. Pedro devia, e, por con
:~que~cla, podia instituir uma nova para o mesmo effeito da primeira, pois que 

ass1m completaria a sua abdicação. 
Estou bem convencido ele que v . s.a ajuntará a estas t0das as outras reflexões 

que U~e suggerirem o seu zêlo e os seus talentos, para promover o bom exito· da 
comrnl ,. d . ssao e qu~ a regenCia o encarrega. 

Escuso dizer a v. s .a que no caso ele dever entreg·ar a sua credencial, súá ne
cessario fechai-a, sellal-a e pôr-lhe o competente sobrescripto. 
d ~eRs guarde a v. s.a Bruxellas, 8 de maio de 1830. - In.mo sr. Ntmo Barbosa 

e i Ig'ueiredo. = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lirna. . 

B 

0 
fir·.010 

sr.-Em conformidade elas ordens da regencia elo reino, remetto a v. s .a 
de 0 

, CIO incluso, bem como a car.ta _de crença que. a?recl~ta a-f. s. a na qualiclacle 
encarregado da mesma regenCia JUnto a esse mmtsteno . 

d . Segundo as noções dadas por v . s. a, e que me s~o conhecidas, lil.ão posso duvi-
ar ele que sejam bem succedidas as ordens ela regencia que ag<Dra lhe transmitto. 

d A firmeza ele cÇLracter, a invariabilidade de princípios e as eminentes virtudes 
s 0 illaguanimo imperador de todas as Russias, que transluz .em todos os actos do 
~t11 g~v:erno, me afiançam que sua magestacle imperial, fiel ao salutar principio 

t .a egitllllidacle, continuará a defendei-o, lançando 'em seu apoio; na balanca po1i-
Ica o b fi . fi . > ' e.ne co peso ~ ela sua preponderante in uencia. . 

dos .As ll1Jnhas , espc~·anças são, aleJ? d'isso, ~·o?oradas pelo conhecimento pesso.al 
v talentos e das virtudes do seu illustre mm1stro conde de Nesselrocle, a quem 

' a· s.a prestará da minha parte as homenagens da minha sempre viva gratidão e 
0 llleu respeito . 

i T~mo a resolução de remetter a v. s. a a carta ela regencia a sua magestacle 
d~PRnal, a:nmmciando a sua installação, para que v. s.\ de accorclo com o marquez 
t ' ezenae e com o barão de Rendufe procure fazel-a chegar ao seu alto cles-
tu.o Dev ' . a d I ' • ' . t . . . · . · o, porem, prevemr a v. s. e que e necessano n es e negocw a maiOr 

cn cums ~ . d .c l . a t d pecçao, convm o não provocar uma recusa 1.0rma 1 e por 1ss0 v. s. 1 an es 
d: entregar esta carta, e· mesmo a suà credencial, deverá procurar ter a certez~ 

. sua acceitação. . 
~ern das rasões, etc. (Como no precedente officio) let?·a A.) 

ri . eus guarde a v . s.a Bruxellas, 11 ele maio de 1830. -Til. mo sr. José Mau
Clo Correia.= Luiz Antonio de Ab1·e1~ e Lima. 
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c 
nr. mo sr. -Em confurruithtde das ordens da r egencia elo reino, 1•emet to a v . s.a 

o officio incluso, bem como a carta de crença qtle acredita a v . s. a na qualidade 
de encarregado da mesma regencia jcmto a esse ministerio . 

A condtlcta leal e j usta que taRto tem caracterisado e horu•ado a côrte ~e 
Roma nos negocios ele Portugal, e o caracter pessoal, bem como as eminentes vu·· 
tudes do santo padre, inspiram bem ftmdadas esperanças ele que v . s .a será beJJl 
succedido na commissão de que a regencia o encarrega. 

O chefe da christandade continuará sem duvida a dar ao mundo o exemplo do 
respeito que se deve á santidade do juramento e aos direitos legítimos c reconJ:e· 
ciclos ela nossa augusta soberana, exemplo da maior transcenclencia e importancJa. 

Convindo, pois , não provocar, etc. (Como no p7·ececlente officioJ let1·a A.) 
Deus guarde a v . s . a Bruxellas, 18 de maio ele 1830. - lll. 1110 sr. J oão PedJ.•o 

Migucis ele Ca~rvalho e B1·ito. =Luiz Antonio de Ali1·eu e Lim,a. 

D . 
Ill. 1110 sr. - Em conformidade elas ordens ela r egencia elo r ejno, r emetto a v. s · 

3 

o officio incluso, b em como a carta de crença que acredita a v . s .a na qualidade 
ele encarregado da mesma regencia junto a esse ministerio . 

Os princípios de legitimidade que servem ele base ao cl.ireito publico da Eu· 
ropa, e que sua magestade el-1•ei de Sardenha tem ad6ptado como regra ele con· 
ducta do seu esclarecido governo, são a mais segura garantia do bom exito dtt 
commissão impm·tante de que a l'egencif!> agora encarreg-a v. s.a 

Convindo, pois, não provocm•, etc. (Como no p1·ecedente officioJ let1·a A.) 
Deus guarde a v . s.a Bruxellas, 18 de maio do 183G. - ru.mo sr. Francisco 

José Roch•igues. = Lt~iz Antonio de Ab1•eu e· Linw. 

E 

ru.mo e ex .mo sr.-Tenho a h oru·a ele participar a v . ex. a que a r egenci a dos 
reinos de Portugal, Algarves e seus dominios, instituída por sua magestade o .inJ· 
perador do Brazil, na qualidade de pae e tutor da rainha fidelíssima, para, ertl 
nome da meswa augusta senhora, governar os seus estados, se acha felizmente 
estabelecida na ilha_ T er ceira desde o dia 15 ele março proximo passado. 

T ratando-se agora do r econhecimento d'aqnella r egencia pelas potencias es· 
trangeiras, e sendo aquellc reconhecimento, por parte da Russia, da PJI.ÜUl' tl•ans· 
cendencia e importancia, solicito o apoio e a cooperaçao de v . e·x. a pm•ante esse 
ministerio, para que haja de obter-se um tão ponderoso r esultado. 

O enca1•regado de n egocios ele sua magestade :fideli:ssima n'essa côrte terá a 
honra de procurar a v . ex . a e el e o consultar sobt·e o desemp enho das commissõeS 
de que a regencia o encarregou para o mesmo e:ffeito. 

Este passo que dou, em vi1•tude das instrucçõcs que recebi do ministro e ~e
cretm•io da r egencia, encontrará sem dtlvida em v . ex.a as favoraveis disposiçoes 
e aquelle ardente zêlo quo v . ex. a tem constantemente patenteado em todos 05 

negucios que interessam a honra e a ' eli gniclacle de sua magestade o imperador, e 
o triumpho elos incontestaveis e reconhecidos direitos de sua augusta :filha e dtt 
causa ele legitimidade. 

Deus guarde a v . ex. a Bruxellai;;, 12 de maio ele 1830. -m,mo e ex.100 sr.' 
marquez de Rezende. = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima i, 

Officio 

(N .0 44) 

I ll. 1110 e ex. m~ sr.-Tenho a honra de pôr na presença de v . ex. a; para subir 
.á de sua magestade el-rei nosso senhor, o l'equerimentci incluso: o supplicante pa-
rece-me digno de merecer a attenção ele sua magestade, visto o seu comportame?to 

. t O officio sob letra F é quasi identico ao de letra A, cliffere só na data e direcção, sen~~ 
esta para Christovào Pedro ele Moraes Sarmento, encarregado elos negocios de Portugal n::t Pl 

. namarca, e aque11:t de 15 de maio. · 
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em Paris ter sido dirigido sen'lpre no sentido elo governo ele sua magestacle, e es
~~evenclo até nos jor~aes realist~s muitos artigos em abono da no~sa causa, es
., ndo, portanto, nas ctrcumstanetas de se lhe conceder a graça que Implora e que 
Ja a outros sua magestade concecleu. D \ eus guarde a v. ex. a París 28 de maw ele 1830.- Ill. mo e ex. mo sr. vis-
conde ele Santarem. = Conde da Ponte. 

_Requerimento aliudido 

1 . Senhor: - Diz Manu~l Maria Coutinho ele Albergaria Freire, fidalgo caval
eu·o da casa de vossa magestacle, que, havendo sido obrigado em abril do anno 
~assad~ a evadir-se do r eino e vir para França, em consequencia ele uma falsa 
t enuncta, que contra elle se deu na intendencia; e tendo-sé, com o correr do 
:mpo e .factos subsequentes, mostrado a calumnia de tal accusação, a ponto d'ella 

lhao progre~ir; acha-se com tudo o supplica.nte, posto qlie innocente dos crimes que 
e pretendtam accumular, incm•so nas penas elos que deixam o reino sem passa

porte. 

~'estas circumstancias recorre á clemencia de ·vossa magestade; e à vista elos 
se~IÇos que o supplicante tem feito ~1. causa clura.nte a sua residencia em París

1 011 ? tem sttstentado nos periodicos os direitos de vossa magestacle, sem outra 
r~tnhuição mais que a honra de servir o seu rei, o que pôde attestar o ex.mo mi-
ntstro re ·a t , A • p d · · · a , SI en e n esta corte, por 1sso- . a vossa magesta e SeJa servtrlo or e-
narl que se lhe expeça passaporte com que se auctorisou a sua saída de Portu
ga ,._E. R. M.cê 

Paris, 27 de maio de 1830. =Manuel Mw·ia Coutinho de Albet·garia F1·eú·e. 

Officio 

( ~ 0 4 rcsen a do) 

0 Ill. 010 e ex. mo sr. ~Ti v e a honra de tece bel' o despacho reservado de v. ex. a 

n. 4, cujo conteúdo me deixou surnmamente penhorado. Bem sabia eu as ponde
~os~s rasões em que a regencia fundára as reducções ela tabella dos subsídios dos 

8 
llllgrados, rasões que plenamente justificavam aquella medida. Fiquei, portanto, 
;~rnamente lisonjeado por se haver a l'egencia cligna.do reconhecer a solidez dos 
v ot~vos. que obstaram á publicação da .tabella reduzida, e bem convencido ela con
nhntencla ela a~ctorisaçã~ dada sobre aquelle objecto ao sr. :O· Thomaz 1\'Iasc.are-

bs, ao. qual Já respondi, procurando desfazer algLrmas duv1dâS que v. f\X.a tmha 
so re a nitelligencia da dita auctorisação. 
dreA. e~colha que a regencia houve por bem fazer d~ minha pes~oa para. em Lo~-

. 8 representar o governo de sua magestade fideltssm1a, prodnztlt e111 m1m o ínals
;:vo reconhecimento, e v. ex. a me fará a graça de por mim lhe apresentar o meu 
n~ncero e respeitos<;> agradecimento por uma distincção tão honrosa, que me pesa 
b a? m~recer . Conscio da importancia da minha missão junto ele sua magestade 
g nta:mtca, nenhLun sacrificio me será sensi vel para preencher as intenções da re
a enc~a, e ;pó de v. ex. a assegurai-a do meu zêlo e aa minha boa vontade . Enn•etanto, 
ds d~sR?SlÇÕes elo ministerio britannico, conhecidas pelas infructuosas tentativas 
: au.uus.são official do encarregado ele negocias, parece-me prescreverem-me uma 

â~~n~e crrcumspecção para evitar uma nova recusa. Julguei, portanto, conveniente 
e~r~~~r .ao embaixad_or ele Ingla.terra n 'este reino a carta. ir;wlusa, P.or copia A, e ele 
vp Iat os necessartos esclareetmento·s antes de me deCidir a partir para Londres. 

· ex.a achará sobre letra B a copia da resposta de sir Cha.rles Bagot. 
Co ~m todo o caso estou resolviclo a deixar aqui o meu pequeno estabelecimento, 

q nsrderanclo a minha missão como temporaria e compatível com a continuação da 
ue exerço junto d'esta côrte. 

n"' No caso, desgraçadamente provavel, de que o governo inglez se· obstine em 

d~o querer reconhecer a legalidade da minha credencial e da fonte de onde ella 
tmana N - • .nh L d, ' nao me parece convemente nem necessana a mr a presença em on-

i~es, e antes julgo maís proveitosa a minha persistencia n'este paiz, porque não 
pede as minhas communicações com aquelle governo tão pouco distante, salva 

13 
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o decoro ela regeucia do desaire que r esultaria da minha existencia em Lonch·es 
com um caracter ermivoco e humilhante, e alem d'isso é ele algum mod(!) inclispen· 
savel emquanto aqt{i permanecer o deposito dos emigrados. 

Grande será a minha satisfação se tiver a fortuna de obter a honrosa appr~
vação da regencia e ele v. ex. a no desempenho elos deveres que me são prescl'l-
ptos. . 

Agradeço summamente a v. ex. a as noticias que me communica nos ultnnos · 
paragraphos do seu despacho . . 

Deus guarde a v. ex.a Bruxellas, 29 de maio ele 1830. -lll.mo e ex.mo sr. LuiZ 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. = LtLiz Antonio ele .A.b1·eu e L ima. · 

Docume ntos a que s e refe r e o officio supra · 

A 

Mr. l'ambassadeur.- La régence établie à l 'íle Terceira au nom de sa majesté 
tres-:ficlele la reine, mon auguste souveraine, vient de m'expéclier eles lettres _de, 
créance en qualité el'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa elite 
rnajesté, aupres ele sa majesté britannique. 

La. régence a voulu sans dou te, par cet acte, clonnel' à sa majesté britannique 
tme preuve eles égarcls et de la considération, quelle voue en })remiere ligue, au 
plus ancien et plus :fi dele allié ele la co11ronne portugaise; et j e dois seulem.ent 
regretter que , ce ch oix ne soit tombé sm· une personne plus digne que moi d'UU 
honneur aussi granel, et cl'une mission aussi importante . Convaincu de mon inca
pacité, j e stti ;:; cepenclant sur ele possécler une bonne qualité, c'est-à-dire une 
grande franchise, qui n'exclut point la prudence et la circonspection. Eu m'aclres
sant à V. E . j e n'ai besoin que de la premiere, et j'en oserai avec toute la con
:fiance que m'inspirent votre noble caractere, et les bontés clont vous m'avez con
stamment honoré . 

Dans l 'état ou se trouvent les affaires de mon auguste souveraíne, ríen ne 
pourrait leur faire plus de tort que le refus formei, ele la part du cabinet britan
nique d'admettre la légalité de mon diplôme, ou la reception ele ma per sonnej 
dans ma qualité de ministre de sa majesté tres-ndele. Il est clone de mo:p. clevoír, 
mon honnenr exig-e aussi ele moi, ele n e pas m'exposer à un pareil éch ec . C'est 
dans ce but que j'ai l 'honnetu ele m'adresser à V . E . pour la }Jrier de vouloir bien 
me faire la grâce de elonner connaissance de ma nomination à sa com·, et ele rne 
fali·e con:fidentiellement savoir, el'apres les r enseignements qui lui sero:i:J.t tránsrois : 

1 o Si le choix ele ma personne ne serait pas clésagréable a sa maj esté britan
nique; 

2° · Si clans c e cas j e l)om·rais me :8.atter cl'être r econnu par sou gouvernement, 
clans ma qualité de ministre de la reine tres-ficlele aupr es de sa majesté. · 

1\'Ion séjour à L onch·es sous un caractere équivoque, me semblant nuisible à Js, 
cause sacrée ele ma souveraine, et (qu' ilme soit permis de l'avouer) 1.me telle po· 
sitiou étant incompatible avec ma :fierté naturelle, j e suis elécidé à l 'éviter autant 
qu'il me sera possible. ' 

Dans le cas d.onc que votre gouvernement se refL1sant à r econnaítre mon ca· 
ractere -offi.ciel, serait cependant elisposé à r ecevoir les communications que j e pour· 
r ais être dans le cas ele lui f~Lire, je serais tres :8.atté si S . E. mr. le comte d'A_ber· 
eleen voulait me per:mettre l'honneur de lui écrire. 

Venillez, mr. l'amb assa€Le1:u, vous prêtér à develilir l 'intermédiaire oblig·eant 
de cette communication con:fidentielle : la bienveillance que vous m'avez toujo1.u·s 
témoignée me elonne l'espoir d'obtenir ele vous cette nouvelle grftce. 

Agréez, etc. Bruxelles, le 22 mai 1830. = Le chevalie1· d' A~1·e1L e L ima. 

B 

La Haye, ce 26 mai 1830. -1Ylr. le chevalier. - J'ai l 'honneur d'accuser la
reception de la _lettre que V. E . m'a fait l 'honneur de_ m'écrire eu date du 22 
du courant, et pour la.quelle elle m'annonce que la r égence établie à l'íle de Ter~ 
ceira, au nom de ~a majesté tres-:fidele, vient cl'expéclier à V . E . eles lettres de 
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?reance eu qua:lité d 'eü.voyé extraordinajre et ministre pléni·potentiaire de sa ma
Jesté aupres du roi mon maltre. 
l .A~;·eciant bien les motifs à la fois d~licats et prudents qlú out porté V. E., 
( an.s 1 etat ou se trouvent actuellement les affaires de sa majesté tres-fi.dele, à m'en
gager de donner coilllaissance de sa nomination à ma cour, et de !ui faire savoir 
donfidentiellement, avant de se rendre eu Angleterre pour la :remise de ses lettres 
a~-~réance, si elle y sera reconnue dans la qualité dont elle est r evétue, j e me suis a:J empressé ele communiquer sa lettre au ministre eles affaires étranger es à Lon
l t~ i et, V· E. peut être bien persuadée qn' eu me reféra;nt à cette pEllrtie ele sa 
e e, ou elle parrle du choix f:út eu sa personne par sa majesté tres-fidele je n'ai 

p_as lllanqué l'occasion de ~·endre mon faibl e t émoignage aux t alents, et aux prin
:Ipes c~·o~ts et loyaux , dont j 'ai .eu clepuis tant d' années l' avantage d'tme connai·s-
ance Inüme. . 

s· Jâ prie V. E. de compter sur Ie zele que j'ai mis à bien ex.écuter Ia commis-
1110~ ont elle· ~·a houoré,· et d' être eu même t emps assuré qne je n e perm·ai pas 
a 

11 
u:staut à lni f'aire savoir le résultat de la communication que j'ai fait à ma cour, 

usst~ô~ qu'U me sera cmmu. . 
obJ at l'honneui· d'être avec la _considétation Ia plns distingné, ele V. E . le tres 
e Le1,ssaut et fidele serviteur. = Chcwles Bagot, = A S. E . mr. le chevalier cl' Abreu 

nua. 

Ques tão de direi-to publico 

Offeréclcla c\. considerJtção do gnbinete britm111ico' 

i" Um dos mal.s antigos alliados que . t em a Inglaterra é Portugal, e todas as ai
lanças que t em contrahido com elle foram feitas em nome elos r eis legítimos que 
~ govel:navwm. Agom diz o gabinete britannico que, em consequencia cl'estas mes
coas. a~mnças, não só está obrigado a manteT a integridade de Portugal, mas eleve 
Ui n_~ervar"se neutra}· na questão política que presentemente o agita. Tudo isto é 
cou1 0 bom, e seria di gno de üma leal e sincera alJiança, se em obras se cumprisse 
-a· ~o se . protesta em palavras ; · poré1p-, f~•llemos sem p1·evenções e sem rodeios 
l)lrom~tcos : pódecse acaso affi1'mar qU:e o gabinete britannico tem executado as 
gungaçoes de alliado, ou observaclo as leis da neutralid,acle na qüesHio portu
lliee~a actual? Devm•ia elle n' est e assumpto seT neutra]? E isto o que Íuuparcial-

; e pa~sâmos a examimir. . . . . 
ra ocl?s ms ttataclos que Inglaterra t em felto com Portugal J ~L está dtto que fo
ne:: asslgnados pelos 1'eis que ella 1'econhecia como legitimosí.::e por consequencia 
é l:ll:~ d' ~stes tratados a póde ligar com um r tti que seja ustu"pador. Mas quem 
ret~/ : 1 leg1~imo actual? Será D. Miguel? Não, o ministeTio britaimico mandou 
ont. ar de L1sboa os seus plenipotenciarios ; não o reconheceu ainda, enviando-lhe 
pl 108 _de novo, e não trata; com elle })Or meio de ostensivas correspondeucias cli
gab~atlcas . _Será, pol'tanto, rainha legitima a senhora D. Maria II? Sim, o mesmo 
as .lUete brt~._taunico r econheceu a legitimiclacle de seu pae, o imperador do Brazjl, 
fe:na co~o a legitimidade ele sua filha pelo solemne a~to ele abdicação que elle 
apresa coroa portugueza na pessoa .da sua augusta herde1ra. Entre os documentos 
cto lutados o anuo passado em parlamento ach ou-se, clebaL'I.:O do n.0 7, o extra
diz . e um officio ele m1'. Canning a sir W. A'Comt, em que positivamente-lhe 
de ih_« p oucleradas as circumstancias da: actual · crise ele Portugal, o melhor modo 
dro e da:· socego será o cons€guiT que seja quanto antes acceita a cw·ta de D. Pe
desp P~r lsso _que ella se aehaJ ligada com a sua abclicação ao throno»

1
• Por este 

sen ~c 0 offiClal se vê que o gabinete britannico reconheceu tres cousas mlÚ es
ào Claes para a actual questão portugueza, e que deviam servir sempre de norma 
qu.e~~sllio gab_inete para se dirigir em todos os actos políticos r elativos _á mesma 
tug \ ~0 · A pnmeira, foi a legitimidade do imperaclor elo Brazi.l como r e1 de Por
cto ~d' ela segunda , a validade da carta constitucional, como emanada de uma an-

Il a e l . . . c1 filh l'ain.h eg1tlilla ; a t erceira, a abclicação do mesmo rmpera or em sua a, a 
YJ:a a actnal. E não só est e reconhecimento publico e solemne se fez pou pala

s, lllas de facto, porque perante a regente ele P ortugal, q1w tinha o governo 
1 

Artigo extrahiclo do Paquete de PoTt'll,qal que se publicou pelos fin s de maio. 
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do reino em nome de D . Pedro IV, e j á. virtualmente em nome da rainha actual 
a senhora D. Maria II, não só conservou sempre a;té á usurpação um plenipoten· 
ciario acreditado, mas t eve ainda no porto de Lisboa algumas forças marítimas, 
declarando positivamente que eram para fazer 1·espeitar aquelle mesmo governo, 
que elle tão solemnemente reconhecia. 

D epois da formal abdicação de el-r ei D. P edro IV, o gabinete inglez tambem 
formalmente r econheceu por sua legitima herdeira e successora a rainha de Pol'
tugal; este reconhecime~to não podia ser mais publico ou mais solemne do que 
aquelle· que a mesma ramha teve quando chegou a Inglatena e durante todo o 
tempo que n'ella residiu. Co_nseguintemente a pessoa a quem o o-abinete britannic~ 
tem public.,'tmente r econhecido éom direito á corôa e throno de Portugal não e 
D. Miguel, mas a rainha a senhora D. Maria II. Sendo isto de verdade indispu
tavel, pergunta-se : Com quem está o gabinete britannico ligado, em vir tude cl~s 
tratados antigos e modernos c1ue existem entre ambas as nações ? Será com D. MI
guel? Não, porque é usm·pador, e como tal ha sido e ainda é tratado por Ingla
terra. L ogo é com a rainha actual, a quem a mesma Inglaterra tem reconhecido 
e reconhece como legitima. No aa:tigo o.0 da convenção secreta, feita e assignad.a 
em Londres no dia 22 ele outubro de 1807, estip:ulou-se positivamente que s·ua ma
gestade britannica se obrigava em seu nome e de seus successores a nunca reco
nhecer como rei de Portugal príncipe algum que não fosse o herdei1·o legitimo df}' 
farnilia 1·eal ele Bmgança . Ora, não sendo D . 1\lfiguel o herdeiro legitimo do rel
no, pela pr opria declaração elo gabinete britannico, pois o t em tratado e tra~a 
como usm·paclor, segue-se necessariamente que para com elle não pócle cumpl'll" 
algum dos tratados feitos com os legítimos monarchas portuguezes, e que só esses 
tratados se devem pôr em execução a beneficio ela ninha legitima. 

D epois ela clm1Stua expressa da convenção acima citada, pela qual o gabinete 
britannico é obrigado a não reconhecer como rei de Portugal a quem não seja o 
h erdeiro legitimo ela família r eal ele Braga.11ça, :ficam-lhe ainda as obrigaç.ões elos 
tratados anteriores e poste1·iores, pelos quaes o governo inglez eleve manter a in
tegridade de Portugal como se fosse a p1·opria Inglaterra, o que é claro e positivo, 
particularmen,te no tratado de l 661. Se este mesmo governo não póde r econhece!" 
como r ei ele Portugal senao o herdeiro legitimo d<"L família de Bragança e se tão 
sómente aos h erdeil·os legítimos da mesma família é que se obrigou a 'conserva!" 
a integridade do r eino e elas outras suas mais possessões, é só em favor da rainha 
legitima a senhora D. Ma1·ia li que elle tem por dever cumprir coin esta obriga
ção, e por nenhum modo em beneficio elo usurpa dor D . n1:iguel. 

Na fatal interferencia que mosh·ou o gabinete britannico, impedindo violenta
mente o desembarque na Terceira elos subditos leaes ela rainl1a, pretendeu elle 
desculpar-se~ dizencl<> que tinha obrigação el e defender a integriclacle ele Portugal; 
e que, sendo ·assim, não podia consentir que na ilha T erceira fossem desembar
car indivíduos oppostos ao governo ele facto, que estava r egendo aquelle reinO· 

\E sta rasão é um elos mais notorios sopbismas que a diplomacia tem produzido, 
p<>rque : para quem está o g9verno britannico obrigado a conservar a integridade 
elos domínios portuguezes ? E para a usm·pação ou para a legitimidade? Não póde 
ser para a usurpaçao, porque elle se obrigou a não reconhecer como r ei de Por
tugal quem não fosse o herdeiro legitimo ela família de Bragança ; logo é para a 
legitimidade, e esta não está em outra parte senão na pessoa ela rainha actual, a 
senhora D. Maria II. E como podia o mesmo gabinete britamúco desempenhar 
essas obrigações de conser var a integridade elos domínios portuguezes ? Primeira
rpente, não impedindo que os subditos constitucionaes da rainha desemba:rcasseJJl 
em um territorio que s~ conservn:v~ fiel á legitimidade ; em segundo logar, ~a 
zendo com que todo o r emo e ~lomm10s ele_ Portugal seguissem o exemplo ela fiel 
e heroica ilha T erceil·a. Só assrm se podena conservar a legitima integridade do 
reino. Em verdade, estamos persuadidos que todo o homem ele boa rasão justo 
e moral não hesitará em decidir que a integridade só se pócle realisar f~zenclo 
passar para as mãos do legitimo dono toda a parte de seus bens, que se acha nas 
elo usurpaclor, e mmca entregando a este a propriedade que está ainda a salvo da 
sua barbara rapa cidade. 
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r .se as obrig·ações que o gabinete inglez contrahiel com o governo portug;uez se 
~~tassem simplesmente a conservar a integridade de P ortugal, em quaesquer 

aos .que elle estivesse, ou fo ssem de um rei legitimo ou de um usurpador, ou 
f::qcustador, segue-se que muito mal se houve o mesmo gabinete quando Napo
x.aro P:~· alguns I?-ez~s esteve de . P?s~e de Portugal. N'este caso e~e ~ ~evia cl~i
ta P rmanecer mteu·o sob o clomm10 do usurpaclor estranho, e nao rr rmmedUlJ-

' comente ap.ossar-~e da ill1a da lVLacleira, que fazia parte ele Portugal, e que por 
s"' nse~u~n~ra clevra tambem pertencer ao clominio ele Napoleão. E por que ra
v~o nao for e.ste o proeeclimento do governo britamnico n'àquelle t empo? POTque 
colll que o r~r legitimo de Portugal era D. João VI, a quem tinha por obrigação 

nservar a mt . d d cl . ~· N l N • a· ' c de < . • egn a e o remo, e nao era apo eao, CUJO rrelto estava na .torça 

l)O .seu~ e:xeTcrtos . Nem se diga que D. Miguel se vê em mell1ores cir cnmstancias 
t ser ch, me f ,_ :J · d . 1 . . ~· é c 't rent < sma alJ.Wta o r e1 eg1trmo : a usurpaçao tanto o .ter a por um pa-

D. 11~. como por um estranho. Não se póde igualmente trazer, para justificar a de 
clara1~guel, ? haver elle deparado com um bando de facciosos pmjuros, que o de
o tm rer, porque tambem Napoler:o em seu tempo achou em Portugal quem 
po~c rsse par~ seu monarcha. Por tanto, se a petição que n este ultimo se fez não 
de D se:· valws.a, porque foi feita forçada e illegâlmente, tambem a nomeação 
rio E Mrgtcel for illegatl1 forçada, e, alem d'isto

1 
fundada em rebellião e no perjuJ 

rô~ d mpuna palavra, D . Miguel é um usurpador t ão destituído ele direitos á co
am· ed ortugal como Napoleão . As forças cl'este entraram no reino sob côr de 

rsa e e d · h · d' li · l d · · siv 1 . ' . . epors assen or earam-se e e a tltu o e conqmsta, 0 que era rmpos-
dat Justrficar. D . Miguel fez exactamente o mesmo, porém com dobrado escan
ten0' aggravaclo por seus pmjurios, porque, entrando em Portugal como logaT
jcu·ente ele seu irmão e sua sobrinha, e tendo antecedentemente dado muitos 
lo"' amentos e feito repetidos protestos ele ll;res ser fiel e governar em seus nomes, 
81:'a0 ~o~c9 depois rasgou a mascara com que trazia encoberta sua hypocrisia e a 

S es ea~dacle, e se declarou sem pejo nem vergonha u surpador . 
pod enclo lllclubitavel que os tratados existentes entre Inglaterra e Portugal não 
d'es~m t~r referencia senão aos r eis legítimos que os governarem, e só em favor 
dom·e~ e que o governo brita1mico eleve ptmir pela integridade elq reino e seus 
entr 111108

' se~ue-se tambem que o mesmo governo não se pó ele conservar neutral 
dec} e . ~ ret legitimo, r econh ecido por elle, e um úsnrpac1or1 tambem por elle 
sua, aia 0 como tal. Apesar d 'isto, o ministerio britannico pretende cobrir toda a 
e de ac~ual. politica na questão portugueza com affectaclas maximas ele neMt?·ctliclade 

808 nao '1-nte?j'e?·encia. Sem entrarmos agora no clesenvolvimtÍIÍto dos muitos ca
mostem que ·elle não t em posto em pratica essas suas maximas, e sem querermos 

rar com ll b d li J d N . • t c · pre o e e t em que ra, o essa neutra CLa e e essa nao 1u enerenma, sem-
seu em favor ela u surpação e elo usurpaclor, sómente entregâmos esta questão aos 
rei l ~e~bros e defensores. Póde, no caso presente, haver neutralidade entre um 
de egttimo e um usurpador? Não podemos conceb.er como ella com justiça haja 
a q~uardar-se . Se o govern'o britannico poelesse ser neutral entre o r ei legitimo, 
grid e~ por obrigaçã_p ele trataclos é obrigaclo a defender, conservando-lhe a inte
cons~ de . elo seu t erritorio, e o usurpaelor, a quem por todos os actos publicos elle 
ção 

1 
era como tal, e a quem não duvida tratar publicámente por esta clenomina

tr·atadm tal. caso nullos, irrisorios e como não existentes se devem ter todos esses 
não h os .bP.ode observar-se a neutralidade na contenda de dois aclversarios quando 
tugal a 0 l'lgações a que satisfazer para com um d'elles ; porém, no caso· ele Por
culll )'. 0 governo britannico está ligaclo por solemues e positivos deveres, que lhe 
tre ! \ e ~e.se:npenhar a f~Lvor elo rei legitimo, e por isso não p6cle ser neutra! er:
gaçõ .egthmrdacle e a usmpação . Muito pelo contrai·io, para ser fiel ás suas obn
tratads e para salvar-se ela odiosa imputação ele quebrantaclor elas promessas e 

Dos, <leve franca e lealmente abraçar o particlo da legitimidacile . 
exist e tudo o que fica· exposto podemos tirar as conclusões segtúntes : 1. a, que 
cave·e~ t:,atados entre Inglaterra e Portugal, e que estes não podem ser appli
secr 

1
: sdnao aos r eis legítimos destinados a governai-o; 2.a, que pela convenção 

cer e a e 22 ele outubro de 1807 o O'Overno britannico se obrigou a não r econhe-
como rei de Portugal senão o ~rincipe legitimo hm·deú·o da Jwrnilia de B1·a-
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gcmça; que este legitimo hercleiro ele D. João VI foi seu filho D . Pech-o IV, e 
pela sua abclicaçãc é hoje a rainha-actual, a senhom D. Maria II, ambos reco
nheciclos formalmente pelo mesmo governo britannico; 3.a, que em virtude dos 
mesmos tratados está por conseguinte obrigado o governo britannico a conserva-r 
a integridade do reino á rainha actual, fazendo que ao domínio, que ella hoje te~ 
na ilha Terceira, se lma Portugal com todas as suas dependencias; 4 .\ que a 
obrigação de guardar a integridade physica de ~ortngal e seus domínios acl·es
centou ainda outra o mesmo governo, qual é a da integridade e conservaçâ~ ch 
carta constitucional, porque esta foi publicada pela interferencia de ror. CallD.lng, 
com o fllllclamento de que ella garantia a abdicação de el-rei D. Pedro IV, c por
que, alem d'isto, a legitimidade e a carta estão por sua natm·eza, e condição por 
tal fórma unidas e ligadas, que j á se não póde defender uma sem a outra; ó.a, 
que é contra todos os tratados existentes entre Portugal e Inglaterra o poder 0 

gabinete britamlico manter-se neutral entre a legitimidade e a usurpação1 porque 
para com a primeira tem contrahido obrigações em virtude d'esses mesmos tra
tados, as quaes seriam illusorias ou nullas se a neutralidade poclesse justamente 
conservar-se; 6 . .a, em:fi.m, visto que tal neutl·alidade não pócle ~xistir, é elo dever 
elo governo inglez, como vercladeiro e sincero alliaclo de Portugal, concorrer da 
sua parte para acabar com a usurpação, fazenclo caír o usurpaclor, partictliarmente 
quando este, debaixo ela mediação britannica, foi chanutdo ao alto cargo que 0 

habilitou para t.:ommctter todos os seus crime~. 
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fle.xiiinc1110 de Pol ig uac.-A imp rensa. pe riodico. :.q>recia a.1 gnmas reforma:; 1n·omulgn.das em non1e ela rainl.I a, e re· 
I~p ?na sobre asva11tn.gens do codigo politico de 1S2G. - Proclamação elos emigrados de P lymouth aos madcirenses.
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u1aJ lnh~ 1 ~·o.:-.A.nnuncia.-se a. chegada do marquez de Santo An1aro á Etu·opa; receios e esperanças que isto suscita 
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tadorm 0 0 que suppõe arbitrariedades.- Condições e approvação do emprestiJno de 50 rnilJIÕf:s ele fraucos contra
l'itnc com a casa de Oni Gol dschmi clt & 0 . 11- Notn de D. 1\'Iaunc l G·onzalez Salmon :.t.o conde dn..l'i g ueira.- Reque
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Sent 1018 o seu captive u·o.- ·Escola para ens1no de aprend izes das officJnas do trem no castello de S . Jo~lo Bapttsta.
Si llt ença. que comclemna á 1norte Antonio :àfaria das Neves Carne iro.-Cout.ra.-memoria. sobre o baptismo do réu ~Ian
Con~:---; As pensões co nceclida.s por D. l\figue l ficam sujeitas a desconto tl e decima, excepto en1 especiaes cn.sos.
ç'io lUr~:t a .remessa tlc noticias de Purís, Mudri<l e Roma.-O Paquete de P01·tuga.Z oft'crec~ alv itres contm a usnrpado B~ S~r;11;o elos expostos; ord.em para se pt~oporem meios ele melboral-o.- Allude-se ao embaixador ex traorcliuario 
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1 os filhos ill egi timos para succedel'eln nos yincuJ.os, ca1)ellas gu fideicommi ssos, e declara. a fórma das futnras 
1 as de legitim:tc;ão.-D!3cretos àcerca dejulgmnento e sequestro dos bens de inclividuoS prouuncia<1os na.s devassas. 

É bem notorio que o governo absolutista, confianclo pouco na sorte das ar
lll.as, t ão clesfavoravel á sua causa desde agosto de 1829, desistiu temporaria
:ente. d~ reunir forças expedici6narias para nova tentativa contra a ilha T erceira, 
q se .lu;rutou ao bloqueio ·n'aquellas paragens, comquanto similhante medida fosse 
tJ.:last mutil, visto como algumas embarcações conseguiam illudil-o, fazendo o 

8 
an.sporte de tropa, viveres, petrechos de guerra e outros soccorros a quem ahi 

s~sten.tava os clireitos da joven rainha. Mas se os conselheiros · de D. Miguel as
lll.lrrl_ proceciLiam, era porque tinham esperanças ele obter completo triumpho sem 
e ~tor sacrifi cio de vidas e dinheiro, por auxilio elas graucle~~->Otencias , embora 
ps· as, excepto Hespanha, apresentassem duvidas ácerca de r econhecimento do 
/e~enso soberano portuguez : não admira, pois, que os chefes de ambas as par-

pla~tdades repettssem suas allegações jtmto dos gatbinetes estrang·eiros, e avultasse, 
ortan.to, a correspondencia política.. 

t Os documentos que form am este capitulo, muitos dos quaes até agora inecli
os, mostram a direcção dos negocios durante os mezes de junho e julho. 

Decre-to 

li .Tendo sua ma,gestade imperial, o atigusto pae e tutor de sua mag·estade :fide-
0 
881~a a senhora D . Maria II, determinado que o presidente da r egencia vencesse 

re or e~ado de 9:60o.aooo r éis por anno, e cada tun elos dois membros da mesma 
r'~encta 7 : 200~000 r éis annuaes, e o ministro e secretario de estado 4 : 800~000 
t ets: manda a regencia, em nome da rainha, que se abram os competentes assen-
alll.entos na mesma conformidade. 

Pal o. ministro e secretario de estaclo o tenha assim entendido e o faça executar. 
c, acto do governo em Angra, no 1.0 ele junho de 18$0.=Mct?·q~wz de P almella= 
· onde de Villct Flo1· = José Antonio Gue?·?·ei1·o= Ltbiz dct Silva Mo1tsinho ele Albu-
CJ.l.te?·que . · 

Decre-to 

q Considerando a regencia dos reinos ele Portugal e Algarves e seus domini0s, 
"Lle a conservação elas instituições políticas essencialmente depende do deseuvol-
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vimento pratico dos prinCip10s que ellas consagram, porquanto da falta ele ha.rJ?o
nia entre os direitos e os factos resulta o descredito das mesmas instituições, lDl

putando-se a estas inconvenientes que só deverão ser attribuidos ~i falta ~e s~us 
necessarios elesenvolvimentos : por estas rasões, assim com_o para, cumprn fiel
mente o juramento que prestou ao tempo da sua installação, a r egencia, em nome 
da senhora D. :Maria II, attenta . a impossibilidade absoluta de convocar actua~
mente côrtes, tem determinado fazer os regulament"os, reformas e estabeleCI
mentos que são ordenados na carta constitucional ela monarchia, ou exigidos pelo 
bem publico; e p<t.ra que as ditas disposições sejam cu_mpridas, tanto n 'est.a ilha, 
como em todas as partes da monarchia que forem reconhecendo a legitima aucto
ridade da senhora D. Maria II: manda, em nome da mesma senhora, que os d~
cretGs e regulamentos, que successivamente se forem promulganclo, sejam pu?l.1-

cados e impressos em serie seguida e numerada, para assim chegarem á noticHL 
de todos, e terem a força ele lei geral, emqnanto não forem revogados ou altera
dos pela fórma ordenada na carta constitucional. 

Esta serie começará pelos decretos da regencia até hoje promulgados, em que 
se contenham providencias de execução permanente, e ~;lerá publicada por folhas 
ele hnpressão, seJ,TI. que todavia o retardamento d'esta prejndique a execução de 
cada d~creto, logo que for singularmente publicado na fórma costumada. 

O ministro e secretarió de estado assim o tenha entendido e o faça execnta.r. 
Palacio do governo em Angra, 2 ele junho de 1830.=1Vlm·quez de Palmella= 
Conde de ViZlq, Flo1· = José Antonio Guenei1·o =Luiz da Silvct .J.."o/Iousinlw de Albtt
(_JUf3TfJWC, 

Decre-to 

Estando interrompido o recurso á mesa do desembargo do paço, e tendo ces · 
sado n'esta ilha com a installação da regencia a junta a quem competia, em c~n
fol'Düdade do alvará de 10 de setembro de 1811, a decisão ele muitos negomos 
pertencente~> ao despacho da mesma mesa : manda a regencia, em nome da rainha, 
que a este respeito se observe o seguinte: 

1. 0 Todos os aggravos que eram levados el'esta ilha para a mesa do- desen1-
bargo do paço, serão levados d'aqui em diante á junta ele justiça, e ahi julgados 
em ultiii!a instancia; · 

2. 0 A mesma junta ele justiça pertencerão as nomeações de advogados, guar
dadas as disposições do alvará ele 10 de setembro de 1811; os provimentos de 
procumclores, não excedendo o numero que estiver determinado; as licenças para 
os clerigof? poderem advogar no fôro secular e as licenças para poderem advogar 
pessoas que não forem graduadas pela universidade ele Coimbra em algmnn das 

. faculdades jurídicas, precedendo os exames e diligencias ela lei e estyitr ; 
_3. 0 Todos os mais negocios da competencia da mesa do desembargo do paço 

pertencerão ao immediato conhecimento da regencia: e serão expedidos por por
tarias elo ministro e secretario de estado, emquanto não forem determinadas as l·e
gras que se devem guardar ácerca de cada um d'elles. 

O ministro e secretario ele estado o tenha assim entendido e faça executt~r
Palacio elo governo em Angra, 2 de junho de 1830. =1\tfarql~ez de Palrnella= 
Conde de Villa Flo?· __:_ Jo$é A~tonio Gtte1Tei1·o=Lttiz da Sil~;a Mousinho de Albtt
Cjtlf3T<Jtte, 

Decreto 

Tendo mostrado a experiencia de muitos annos que as cartas de seguro1 d~
pois que cessaram as causas que deram origem ao seu estabelecimento nos prl
meu·os seculos da monarchia portugueza, sómente servem para embaraçar a ad
ministraç~o da justiça criminal, sem que d'ellas resulte protecção alguma e:fficaz 
para a innocencia pel•seguida : manda a regencia, em nome da rainha, o se
guinte: 

1.° Ficam abolidas desde hoje em diante as cartas de seguro, para mais se 
não concederem a réu algum, seja qual for o crime ou as provas d'elle. . 

As cartas ele segmo até hoje concedidas serão guardadas cmquanto não e}(pl-
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rar o tem , . "' 
dos P0 l~Or 9.ue foram concedidas, ou emquanto se nao quebrarem pel0s mo-

9q~le as lm~ dispõem; nao serão, po:rém, mais reformaclas . 
de t·. No~ cnmes que não têem maior pena que a de seis mezes de prisão, ou 
co sdeno P:ra fóra ela comarca, nenhum réu será obrigado a prisão antes de final 

n emuaçao. 

de ro No~ crimes que têem .maior pena elo que a mencionada no artigo antece
po ~ e, ~orem n:enor do que a pena de morte natmal, degreclo para Africa ou Asia 
rétr m~lS de cn~co annos, ou trabalhos publicas por mais de tres annos, nenhum 
co~cl~erá co~ncluziclo á pris~o, ou conservado n' e !la estando já preso antes- ele _fi~al 
até ~naçao, prestando fiança iclonea perante o juiz ela culpa, a estar em JUIZO 

: 
0 

na! sentença e sua execução. 
p.e · Nos crimes que têem pena pecnniaria, a fiança será igual ao rnaximo ela 
mena que a lei impõe, e nos crimes que têem pena corporal, a fiança n~mca será 
lad nor fe 100~000 réis; e cl'ahi para cima será taxada ao arbítrio elo juiz, regu
lid:l}l~ a grav1clacle elo crime, pela grandeza ela pena correspondente e pela qua-

0e a pessoa elo réu. 
llm o::éu pó ele prestar um uni co fiador por toda a quantia, ou dois ou tres, cada 

Pas P d urna parte ela mesma quantia, com tanto que o numero dos fiadores nunca 
se e tres. . 

com~ fiad01:. b~ fiadores serão pessoas conh~c~das, chãs _e ab?nadas; e tanto o juiz 
rem n~ esc1::Vao I~spon~em J._JOr toda a J?lahera. ou neghgenma com que se houve-

5 0 aveng11açao da Identidade e mms quahdacles elos fiadores . 
rem t clEro cada juizo haver{L um livro rubricado pelo juiz, para n't:lle se lavra
C1ll 0 os os. termos d' estas fianças, elos quaes se juntará certidão aos autos da 
vaJJa. Este hvro estará em pod.er elo escrivão,. e onde houver mais ele um escri-

6~~tará em pocl~r elo mais antigo. · · 
niar· Quando o reu afiançado for condemnado .por final sentença em pena pecu
lllen~~' dsta se cobrará pelos bens cl'elle ou pelos do fiador ou fiadores, a aprazi-

S a parte e:x:equente. 
passa~, a condemnação for de pena corporal, antes da publicação da sentença se 
0 ré Ia arde~ para o réu ser preso, e preso ouvir a sentença. Não sendo achado 
quin~1 ' s~rá; citado o fiador ou fiadores para o apresentarem em juizo dentro em 
sem ze t~tas peremptorios, passados os quaes, sem o réu comparecer, sér{L julgado 
tanci~lt 10 processo nem fórma ele juizo, perdida a fiança e applicacla a sua impor
hlica .'e a ~et?-de para a parte accusaclora e a outra metade para a fazenda pu
blica.' ' nao havendo parte accusaclora, será applicacla toda ·pára a fazenda pu-

qua~ sentença couclemnatoria ficará em segredo para ser publicada e executada 
' 7 0

° 0 ·réu estiver preso. -
proc~ Quando o réu afiançado, pendendo a accusação, faltar a algum termo do 
o ap .880 a que eleva pessoalmente assistir, será citado ó fiador ou fiad0res para 
o ré~eseutarem em jui,zo dentro ele quatro dias peremptorios, findos os quaes, sem 
corno fiomparecer, será julga.cla a fiança perdida e applicacla a sua importa.ncia 
o seu 1.ca determinado no artigo antecedente, e o réu não poderá continuar solto 

8 0 
10·arnento, sem dar Rova fiança ele igual quantia .. 

guint. . ~ te·rmos elo processo, a que o réu d(we pessoalmente assistir, sã0 os se
teste~s 'uh esponder a perguntas, ver jurar testemunhas, acareação com as mesmas 
final. u as ou com o accusaclor, ou com outros réus, e publicação de sentença 

o . 
so~ cl acc~sador deve· pessoalmente assistir a0s mesmos termos nos dois unicos ca
Par 0 e ahsnn ser expressamente requerido pelo réu; ou de ser ordenado pelo juiz 

.A-t~ ar CGnvenieE.te para melhor averiguaçã0 da vérdade. 
Por pr~~a .08 termos que fi?am enumeraclos é p_m~mittid? accusar 0~1 clefender-se 
ele ho 'e urad~r, sem necess1clade de alguma provisao ou hcença para Isso, as quaes 

9 .~ Em d1a~te ficam abolidas . 
Ordena õestas dtsposições serão cumpridas :inteiramente, não obstante quaesquer 

0 ç . ~ on le1s em contrario. 
llllUlstro e secretario ele estado o tenha assim entendido e faça executar . 

• 
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Palacio do governo em Angra, 2 de junho de 1830. = MCt?·q_tGez ele Palrnell"= 
Conde ele Villa Flo1· = José Antonio GtGe?Tei?·o = Duiz da Silva JJ{otGs'inho ele Al
buque?·q_tte. 

Offi.cio 

(N. 0 1 ã 6 reservado) 

111. mo e ex. mo sr. - Recebi no dia 31 o officio reservado n. 0 284, a ssim como 
dois da serie ostensiva n .0 s 27 e 28. A notl.cia que v. ex. a me communica na parte 
de continuar o ministro ele sua magestade catholica as suas relações e negociações, 
é de grande importancia no estaclo actual de isolação em que nos achâmos e appa
rencia de duração d'este mesmo estado, pois qtle ainda que algum dos governos da 
Europa esteja persuadido ele que conviria mais restabelecer as suas relações C?l)l 

Portugal, e que pela sua posição o podesse fazer, comtudo, tendo-se submettielo 
a iniciativa a este governo, nenhum, sem causa m·gente, altera esta r esolução to
mada, pelas consequencias que no estado actua.l da Europa póele ter. A falta ele 
união com as grandes potencias, e d'estas entre si, e como este governo, p~]as 
:·asões qt~e t~nho repetido, não póde· saír da posição em que se collocou, por 1sso 
Julgo mmto Importante as demonstrações publicas ele boa intelligencia com o go
verno de sua magestacle catholica, que t em entraclo ele tão boa fé e com tanto 
zêlo nos interesses de el-rei nosso senhor, defendendo assim a sua -propria causa 
pelas relações íntimas com o seu ministro n' esta côrte i vejo que aquelle governo 
conhece os seus verdadeiros interesses, que tTabalha por mtúto bons meios de 
conservar a ordem de cousas tal quwl existe, que a sua maior 0ccupação é des
viar todas as co usas que o podem pertm·bar, e que qualquer mudança em Portu· 
gal seria o meio mais immediato de produzir est.a perturbação. _ 

Estimo ver que acertei na icléa que fiz ela suspensão elas funcções do conde 
ele Montealegre, que attribui a :uma de · duas co usas : ou a mu resentimento pellt 
demora ele r esposta, ou a meio ele poder ter uma escusa mais para este governo, 
dizendo que fez quanto lhe era possível. · 

Não repito o que lorcl Aberdeen disse nas ultimas entrevistas ao ministro de 
sua magestacle catholica sobre os negocies de Portugal, porque não seria mais que 
copiar os meus ultimos officios . E ste ministro ainda não recebeu elo seu governo 
communicação do que o conde ela Figueira mandou dizer relativa;mente ao conde 
de lVIontealegre. 

Conservo-me ainda sem ver lorcl Aberdeen, nem posso prever. um incidente 
que m'o facilite. Na outra occasião em que tive a mesma difficulclade, como elllt 
procedia de uma causa que podia cessar momentaneamente, tambem o effeito ces
saria, como aconteceu, e tanto mais que ella era pessoal, o que não aoontece 
agora. . 

Ainda as potencias a1liadas não resolveram quem ha de substituir o príncipe 
Leopoldo para o governo ela Grecia. O príncipe segundo elos Paizes Baixos, 0 

que foi proposto, não quiz acceitar i este negocio occupa bastante este gover!lo, 
assim como inquieta o estado da França, que cada dia é mais assustador; não hlt 
uma pessoa de um ou outro partido que assim o não encare. . 

A saude de sua magestade britannica cada dia clá menos esperanças de longlt 
duração; o sen estado é tal ou peior do que as gazetas o anmmciam. . 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 2 de junho de 1830.- ru.mo e ex. mo sr. ylS' 

conde de Santarem. = Visconcle de Asseca. 

Decreto 

Tendo attenção a que as duas companhias Cl'eadas por portaria da junta pro
visaria, de ó de maio ele 1829, s.ob a denominação de compaJJhias de sapaclores, 
tendo adquirido a p erícia necessaria para o serviço de artilheria, e achando-se e!ll' 
pregadas com as que compõem o batalhão ele linha da dita arma, não c1evend~~ 
portanto conservar uma denominação que não tem · analogia com o actual eJCe1'~1 

. ' . c1 'nh di d nh'as cw : ha por bem a regen?1a., em nome ~ rai ~'- que as tas uNas comp~ ria 
se denominem cl'ora em diante «companhias adchmonaes ao batalhao de art1lhe 

• 
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dele linha ela cidade de Angra>>, subsistindo em tudo o mais o disposto na portaria 
e sua cr·e "' · 1 1 · h" ' . _açao e mms ore ens re ativas ás mesmas compan ras . 

1.
0 llllmstro e secretario de estado o tenha assim entendido e faca executar, ex-· 

l~~~~ as Ol'dens necessarias. Palacio do governo em ~ngra, '~ de junl~o de 

L . ·-Ma1·quez de P alrnellct = Conde de Villct Flo1· = J ose Antonw G-um·1·e~1·o = 
mz da S "l ~ ,r · z va iuousznho de Alb·ttqum·qye. 

Decreto 

tific~t~e~clendo _ao co_nsicleravol desenvolvimento que te~ aclquiricl~ a linha ele _for
trab çoe::; _e ~ntnucheu·amentos qnc protege as costas da 1lha Terceua, ao contmuo 

alho mcltspensavel para a conservação das mesmas obras e complemento das 
~ue 8~ acha.m projectaclas e em effectiva execução,. e bem assim á inclispensavel 
lllece.ssrdacle, reconhecida por toclos os hab~is militares, de fazer acompanhar os 
P ~V~lllentos da.s tropas por gastadores qu.e facilitem os mesmos movimentos, e nas 
b e eJas e nas marchas preencham QS serviços que sem este auxilio distrahem as 
d~yone~as das fil eiras ; considerando, outrosim, quanto convem allíviar os paizanos 

esta Ilha elo gravame que lhes resultaria ele serem exclu sivamente empregados 
em taes s · · 1 ' "' · il"t , .' erv:u;os, para a ma10r parte c os quaes so sao }Jropnos os corpos m 1 a-
~es regularmente organisaclos : ha por bem a r egencia, em nome da rainha, crea.r 
m: corpo ~e sapadores, o qual será preenchido por contingentes forneciclos pelos 

COipos de c . l 1 . •. 1' "Ih . . "' c· m1antena e caçac ores c a guarmçao c esta 1 a, e CUJa orgamsaçao, ven-
~~ent~s . e uniformes será conforme o plano que baixa com este decreto assignado 

pe 0 llll~ls_tro e secretario ele estado, e_ que faz parte do mesmo decreto . 
. O mm1stro e secretario de estado assim o tenha entendido e passe para a sua 

~~~cução as ordens necessari.as . Palacio do governo em Angra, 5 ele junho de 
I .0·= Mcwquez de Palrnella = Conde ele Villa Flo1·=José Antonio Gue?'?'eú·o= . 
-uzz da Silva lJ!Iousinho de Albuq1Gerque . 

Plano para a organisação do corpo de sapador es 

Com 
1 

Pessoal . 
Ajttcl~:~c ante ... . . . ......•........ : ................ . ... . ........ . 
Q ······ ....... ················ · ···· . . ................... . 
S uartel mestr e .................•........................... . ..... 
s:~:=~:~ aju~ante ... · .. .. . : . . . .. ......... . ........... 'õ< . . . . ..... . 
'I' b qua1 tel mestre ......... ... ..... ... ................. . .... . 

am or· · Üfil. .· .•..••.... · •. . ......•..• ' .•..••••...•.....•.....•......•. 
:::; Ctaes subalternos . , ...... . ..... ...... ... . .. . .................. . 

argentos ....... . .............. .. ............ . ... .. ..... .. .. . .. . 
Cabos, anspeçaclas e soldados . . ..... . ................ : . ............. . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 

100 

Total. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 118 

Un1J1orm es 

sa · J aqueta CÔI' ele saragoça com gola azul claro e botões pretos, calças côr ele 
tagoça e brancas, barretes ele policia côr ele saragoça e com lista azul claro. 

· Venci menLos 

~s1m~smos que a infanteria da guarni'ção . 
nho a ac10 elo governo em .Angra, 5 ele j unho ele 1830. = Luiz da Stlva Matbsi

de Albttque?·qtGe. 
Officio 

(Rcscl"1'adoj 

t . IU.nto sr. --Cumpre que v. s .n saiba. confidencialmente que no clia 29 ele abril · 
tve um 1 fim J lh . nh a onga confexencia com lorcl Aberdeen, para o Cte e apresentar a nn-

cle a ca~·ta ele acreditaQão, como _encarregado ele negocias _ele P_ortuga.l, e _ a carta 
gabinete ela rcgenc1a, anmmCianclo a sua magestacle bntanmca a sua mstalla-
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ção, e que, apesar de todos os ~rgumentos de que me .servi e que lorcl Aber~een 
ouviu com summa paciencia e attençfio, parecendo-me ~~té por vezes que nada tmba 
a responder, não pucl.e conseguir que acceitasse os ditos diplomas; fundou-se para 
isso na illegalidade da nomeação da regencia (que aliás, se houvesse sido nomea~a 
em consequencia ele uma revolução popular, me assegurou aquelle ministro sena 
hoje reconhecida pelo governo britannico ), assim como ele não haver necessidade 
de nova carta de acreditação, porque (disse lord Aberdeen), para dar inteiro cre
dito a tudo que eu tivesse a propor-lhe da parte do sr. marquez de Palmella, 
bastava a carta de introducção que a meu favor lhe clirigíra o sr. marquez antes 
de deixar Inglaterra . 

. Depois de renhido debate, o mais que pude conseguir foi que elle acceitasse 
confidencialmente as copias dos diplomas de que era portaclor, as quaes ficou. de 
me restituir, quando se assent~•sse que nem como particular as devêra ter accetto, 
parecendo-me de feliz agouro o não ~'as ter voltaclo até hoje. 

A doença de sua magestaele aggrava-se de dia em dia, e nenhuma espera.nç.a 
ha já que se restabeleça, antes se julga mais proxima a sua morte: esta, infalh
vehr~ente ha de trazer mU<;lança de ministerio, ainda que não seja total, ao menos 
parCial, e tenho toda a certeza que os membros que forçosamente hão de compor 
a nova administração encararão a questão portugueza ele uma maneira bem diffe
Tente elo que o fazem os actuaes ministros. 

Por bem do serviço da rainha, nossa augusta soberana, espero dever a v. s.a 
o ~bsequio ele me informar, em troco d'esta minha communicação confidencial, do 
qu,e ahi occorrer nas communicações que v. s." eleve 1er com esse governo ares
peito elo negocio que faz objecto do IJresente offici0; e talvez mesmo v. s.a julgue 
conveniente confiar-me o conteúdo dos seüs officios paTa o governo de sua mages
tade fidelíssima. 

Deus guarde a v . s." Londres, em 8 ele junho de 1830.- ill. mo sr. Ntmo ·Bar~ 
bosa de Figueiredo.= José Balbino de Bcwbosa e ATalljo . 

Officio 

(N. 0 t 57 mmado) 

DLmo e ex.010 sr.-Não tendo chegad.o paquete esta semana, e tendo j~í res
pondido aos ultimos despachos que recebi, nada sobre elles me resta a dizer; nada 
tenho podido colher sobre o estado da nossa questão, por ter estado bastante doente 
ha oito dias e não ter podido procurar alguem que me podesse dizer sobre este 
objecto o actual modo de ver d'este governo; as ultimas noções que tiv,e foraiU 
·de que,. tratando alguns ministros d0s nossos negocios, disséram 1 parece que eDl 
Portugal querem-se aproveitar ela posição apertada em ql1e nos vemos; na ver- · 
dade ha muito tempo que este governo n~io tem um a;jtmtamento de circumstan
cias que o embaracem como agora : os negocios da Grecia que vão correndo, a 
satisfação ela Russia, o estado ela França, e a expedição ele Argel, olhada por to
dos os lados, o est.aclo interior ·da Inglaterra, isto na presença da morte de stta 
magestade britannica, cuja noticia se espera a cada instante, e com a incerteza 
do systema do cluque ele Clarence, cujos preceelentes não deixam fixar uma ieléa 
sobre a sua política. 

Tem havido cli:fferentes opiniões sobre a mudança elo ministerio; até ha poucos 
dias a mais geral era que não havia mudança, mas agora affirma-se que sim. . 

Attendenelo ao pouco util que sou ao serviço ele sua magestaele n'esta occasião 
em Londres, pela impossibilidade que tenho de ver alguns elos ministros, e pela 
resohlção em que o ministerio firmemente está de nada fazer sobre os negocios de 
Portugal, repetindo as rasões que tenho exposto nos meus anteriores officios, por 
estes motivos e por ser o padecimento que so:ffro ele natureza d'aquelles que e:n 
pouco tempo terminam por uma crise decisiva, mesmo em natureza· muito malS 
robusta do que a minha, espero da bondade ele el-rei, nosso senhor, que me pcr
mitta que sáia de Londres poT algum tempo para onde convieT mais ao meu res
tabelecimento, repetindo que, se eu visse que da minha d:-mora aqui podia resultar 
algum adiantamento a negociações e o prompto reconhecimento ele el-rei, nosso se~ 
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nhor, espero que v . ex. a me faria a justiça de acreditar e repetir a sua magestacle 
Jlle não duvido ele expor a viela, não sendo a primeira vez que tenho a fortuna 

e o fazer pelo bem ela minha p.atTia. 
f Peço a v . ex." que, beijando por mim a real mão ele el-rei, nosso senhor, queira 
azeDr subir á sua aug·usta presença estas humildes reflexões. · 

d
eus guarde a v. ex." Londres, 9 de junho de 1830.-Ill.1110 e ex.mo sr. vis-

con e ele Santarem. = Visconde de Asseca. . 
I 

Officio 

(N. 0 2 reservado) 

P . IU.mo ~ ex. mo sr. -Por intervenção do ministro de sua magéstade na côrte dos 
at2les Bmxos tive a honra de receber o despacho de v. ex.", n. 0 2 da serie re

servada, incluindo a carta de crença pela q gal a regencia do reino houve por bem 
âo~ear-me encarregado de negocios de sua magestade a rainha fidelissima, junto 

0 gov~rno francez. 
Depois ele haver meditado com madureza sobre as importantes noções. com 

Jue v. ex:. a acompanhou esta remessa, procurei logo informar-me do encarregado 
e negocws do Brazil n'esta côrte, se elle se achava já de posse das instrucções 

J~~' segundo o referido clespacho de v. ex. a, seu augusto amo lhe mandou expe
dll para eooperàr ele accorclo commigo junto do ministerio francez a bem da causa 
h e ~na magestade fidelíssima . O visconde de Santo Amaro declarou-me que não 
ab~ :·ecebido ordem alguma da sua côrte a tal respeito, e que por conseguinte 

su Ststlam sempre em vigor as instrucções passadas pelo governo brazileiro aos 
:.eus agentes na Em·o1xt, para que estes se nao entremettessem em negocias rela-
tvos á questão de Portug·al. 

l . Vendo, .pois 1 que não podia contar por ora com o auxilio da legação brazileira 
~ara levar a bom fim a negociação ele que me ~cho incumbido, procurei haver' 

8 
m!" confet·encia com o príncipe de Polignac; porém este ministro, presumindo, 

e:gundo creio, o objecto da minha audiencia, escreveu-me um bilhete mui polido, 
b cusando-se de que, pelas g-raves e complicadas occupações que actualmente TOU

b:~_:m todo o seu tempo, lhe fosse impossível receber-me; mas que prevenia o 
&e tao de De:ffendis, seu sub-secretario cl'estaclo na repartição do meio dia, para 

2 dent~n~~r commigo sobre os negocios que eu poclesse ter a tratar. No dia apra
s a. 0 dmgr-me a mr. Deffendis, e, expondo-lhe o objecto da entrevista que cu de
o eJav~ ~er com o. príncipe ele Poligoac, este empregado me ãê'clarou que achava 
só negoCI~ de tal importancia, que elle não se julgava auctorisado a tratal-o por si 
p clrn~go, e que assim daria parte cl'isto ao seu chefe e pediria as suas ordens. 
r~nc erer a 1nr. Deffendis que me pa:t:ecia mais simples em um caso d'esta natu-
11 za que elle reiterasse ela minha parte ao príncipe de Polignac o peditorio de 
q tna. _entrevista, por curta que fosse, para haver de s. ex.a uma resolução qual
q~et ' mr. De:ffendis conveiu na minha observação, e passando-se varios dias sem 
de ep er podesse obt~r alguma resposta, preveniu-me nnalmente o barão que mr . 

.Ao 1gr:ac me receberia hontem. . 
ao .~h~r-me á hora aprasada na secretaria dos negocios estrang·eiros, e fallando 
po ~Jnctpe, expuz-lhe succintamente o motivo da minha visita. Este ministro res
co: <?u que já se achava . informado de tudo por mr. De:ffendis, e que havendo 
ná. .sequeutemente tomado as ordens de el-rei, seu amo, sua magestade lhe orde
T'er~ ~e não receber. communicação algmna da parte da regencia estabelecida na 
as ~~e.n·a, porquanto elle não havia sido informado convenientemente, e segundo 
(ajl o~mas seguidas em taes casos, da Cl'eação da mesma regencia. c<Sua.magestacle 
nã 

111 
ou o príncipe) acha-se sabedor ela exi8tencia da reg-encia como homem, mas 

o como b • • ' á 'N d' t c1 in:t . so erano ; pms crew que J< em outra occasrao vos 1sse que a car a o 
.,()'e pe!ador do Brazil para el-rei de França annunciando a nomeação da dita re-

0 neta fi ' 1 h ' d l t l cl Un:ta ' c~ra sem resposta por e la ter c ega c:_ ~ prese.r:ça c e sua I)lag-es ac e e 
irn llla;neu·a desusada, quando tal entrega devera ser fmta pelo representante elo 

Pé:ador ~o Brazil n' esta cô.rte ». ~· 
nhecr logo o pretexto frivolo a que se pegava este governo para nao entrar 
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em relações com a regencia nem saber dos seu.> actos, e por isso ju]gaei dever 
observar ao principP, 1 que as rn.sões que s. ex.a dava para el-rei, seu amo, nKo tel' 
respondido á c:uta em questão, me parecia justamente a que devia valer para. sua 
magestacle se dignar responder a ella, porquanto o senhor D . Pedro, como im
peradol; elo Brazil, nada tinha com os negocias ele Portugal, e por isso eu julgava 
improprio que aquelle soberano mandasse entregar por agente brazileiro tuna 
carta que elle escrevia como tutor da m inha ele Portugal. Alem d'isto fiz ver ao 
príncipe ele Polignac, do melhor modo que me foi possível, que, em attenção á 
demora indispensavel para uma nova commmücação do imperador elo Brazil ser 
feita a el-rei de França pelo modo exigido por este soberano, quanto era conve
niente e necessario á paz publica, que, prescindindo-se ele taes formnliclacles, as 
potencias coadjuvassem a regencia ela Terceira de alguma maneira, a fim de ella 
fazer mudar a face actual elas cousas em Portl1gal, pois que era bem notorio a 
s . ex. a. que, deixando-se aquelle desgraçado paiz entregue á torrente de males 
que o dilaceram, bem cedo ver-se-ía predominar ali a mais completa anarchia, ~u
j as consequencias poderiam vir a ser funestíssimas . Logo depois d'estas observa
ções julguei ser opportuno pedir ao príncipe que lançasse os olhos sobre os argtt
mentos que me tinha parecido dever submetter a s . ex. a ácerca da legalidade dll 
installação da regencia portug-ueza. · 

O príncipe, depois de ler com attenção a carta que inclusa remetto a v . e:x.a, 
replicou, assegurando que as minhas observações lhe pareciam summamente jus
tas, mas que, como tinha dito no principio da nossa confere~cia, não lhe era licito. 
tomar conhecimento algum, tanto ela minha carta de crença, como elo papel que 
tornava a entregar-me, por isso ser inteiramente contrario i~s ordens que recebêrlt 
de el-rei . Que não obstante, respondendo sobre o ponto da qualidade elo impera"' 
dor do Brazil como tutor ela joven rainha, eu devia saber inui bem que o titulo 
ele tutor ele tlm soberano era causa desconhecida entre as testas coroadas, e q~e 

· elle não convinha commigo sobre a irregularidade que haveTia com o imperador' 
do Brazil, cliriginclo-se aos soberanos pelos meios· competentes sobre os negocias 
de sua filha. «Quanto ao mais (acrescentou mr . de Polignac ), confesso-vos sincera~ 
mente que a França, bem como as diversas potencias, têem resolvido não adaptar 
medida alguma sobre os negocios ele Portugal até que chegnem do Rio de J anciro 
as respostas ás communicações feitas collectivamente nos fins de novembro pelas 
grandes potencias ao imperado·r , respostas que não podem tardar em chegar {~ 
Europa : entretanto persuadi-vos que esta recusa ela parte da França, em não en
trar por ora em relações com a regencia da 'l1erceim, não deye ser considerada> 
como uma propensão a ajudar o infante D . Miguel e mcnoscabar os interesses a~ 
j oven rainha , e tão sómente como uma resolução :fixa ela França e elos alliados e~ 
permanecerem neutraes na questão que di>:icle a nação portngueza, emquanto nÍL0 

chegam elo Brazil as r espostas decisivas em que venho de vos f:'Lllan. 
Pela conta circtrmstanciaela que acabÇ> ele apresentar a v . ex.a, sobre quanto 

n'esta occasião se passou entre mün e o príncipe ele Polignac, ~erá constante .a, 
v . ex. a. ele que ridículo pretexto contimí.a a servir-se o governo francez para nâo 
attender ás nossas r eclamações sobre o importanto obj ecto ela estabelecimento ~c 
relações diplomaticas éntre este paiz e a regencia do reino . Ainda que eu esteja. 
persuadido que só á má vontade cl'est!'l ministerio, e, mórmente, á iniciativa }Jouco 
favoravel que o gabinete inglez tomou n'este negocio se eleva attribuir o poucO 
suecesso das nossas diligencias, comtudo é para sentir qüe pelo modo da entrega. 
ela car ta de süa magestacle o imperador elo Brazil para el-rei de França, comrou
nicando a Cl'eação ela regencia, clessemos a arma poderosa com que este gabin~te 
nos combate para r epelli r quaesquer communicações sobre um ponto tão essencial 
a be)TI ela causa da. nossa augusta soberana. 

E por isto que, prevendo eu o tr anstorno que üm tal incidente traria ao i ~
portante obj ecto do r econhecimento ela r egencia ou da admissão ele um agente dt
plomatico de sua magestade em França, j ulguei dever, instar em tempo opportnU0· 

com o plenipotenciar io de sua magestacle, o pae e tutor, em Londres, para vel' 58 

elle podia r emediar um tão grande inconveniente1 fazenclo o mesmo plenipoten
ciario com que os agentes elo Bra.zil em Inglaterra e n'esta côrte tratassen1 de 
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haver á 1uão a sobredita carta de sua mag·estade o imperador, para ella ser entre
.~~e .na fórm.a ex.i~ic~a por este gabinete, como v. ex." verá da copia inclusa do 

l
ClO por mim chnglclo a D. Thomaz Mascarenhas em 23 de abril proximo pas

sae o. 

h . Ê, porém, do meu dever informar a v. ex." que o referido officio ficou até 
OJe sem resposta, sorte que têem tido varias outras communicações de alguma 
~nta q~le. tenho dirigido ao mencionado plenipotencíario, e especialmente a mi
~ a P~rt1c1pação de 4~ de maio, cuja copi~ tive a honra de levar á presença de 

·.ex. com o meu officio n. 0 4. 
ord Devo fazer sciente a v . ex." d'estas particularidades, lJorquanto, havencio:me 

enaclo o sr . marquez de Palmella, antes ele saír de IuglaterTa, de me corres
P?ncler com D. Thomaz Mascarenhas sobre tudo quanto fosS'e relati-vo ao ser
\Tiç~ ~a rainha nossa soberana, por aquelle plenipotenoiario se achar auctorisado 
~a~ a Isso, e havepdo eu cumprido esta ordem pela parte que me tocava, não devo 
e e~xar Ignorar a v. ex. a a pouca reciprocidade de corresponclencia actualmente 

0 
Xlstente entre aquelle plenipotenciario e a legação de sua magestade n'esta côrte, 

q_ne tanto póde prejudicar ao serviço ela mesma augusta senhora. 
g Tocando agora nas ultimas communicações dirigidas pelos alliados à sua ma
c estade o. imperador do Brazil, e que o príncipe de Polignac enunciou na nossa 
donferenc1a, devo dizer a v. ex." que corre por certo n'esta côrte que ellas se re-

Llzem aos tres seguintes pontos: · 
l,o Q.ue sua magestacle o imperador annua ao casamento de sua augusta filha 

com -o senhor infante D. Miguel, unico meio, segundo as potencias, ele se amal~ 
gama.rern os particlos em Portugal, e ele se resolverem as cluvidas suscitadas por 
uma patrte ela nação ácerca dos direitos da successão á corôa; 
d 2.o A declaração de guerra elo Brazil contra Portugal com o :fim da expul são 

0 senhor infante D . Miguel d'aquelle reino, compromettendo-se as potencias a 
guardar a mais pe1!feita neutraliçlade durante a lucta entre os dois príncipes; 
g 3. 

0 
Recorrer sua magestacle imperial a qualquer o<ltro meio para dm;ru bar o 

ov-el·~o ~a ustu·pação, comtanto que não bnce mão de rneios revohwiona?·ios. 
l Drfficll é attingir com o verdadeiro sentido que as potencias pretendem dar ás 

~a a\'ras ele nneios ?·evolucioncm-ios, a menos que haja allusão á carta constitucional 
e a ~onarchia, pois de contrario não sei como se possa mudar a face das causas t: ortngal senão por meio de uma contra-revohlção em sentido opposto ao sys-

ma qne infelizmente predomina n'aquelle paiz . 
c1 ~eus guarde a v. ex. a París, .JJO· ele junho de 1830. - Ill..mó e ex. mo sr. Luiz 
a 'l"a Mousinho de Albuquerque.=Nuno Ba?·bosc6 de Figttei?·eclo. 

Carta a que se refere o oflicio supra 

Au prince de Polignac. Paris, le 28 mai 1830. 
1'. Mon prince: :---La régence du royaume de Portugal au nom de la reine D. Ma
~~~ li a cru qu\m de ~es premiers devoirs était d'annoncer sou installll:tion à tous 

ll. . gbouv-ernements am1s ele la couronne de Portugal. Cbargé ele remphr cette bo-
01a le · · " ' d l · té t ' h 't' · lll' commlSSlOn aupt"es n gouvernement c e sa maJeS res-c re 1enne, ,1 0 

ge elnpl'esse de vous remettre., mon prince, la lettre á -jointe, par laquelle la ré
d nch, en annonçant cet événement à .V. E., a daigné m'acréditer dans la qualité 
.e c argé d'affaires de sa majesté tres-fi.dele à la com de France. 

co ~d m'~cquittant de ce devoir permettez, mon prince, que j 'ajoute ici quelques 
. 1•0 n:\/~rahons sur cet événement important, lesquelles, j'ose me fl.atter, mérite
lit~ c1 approbation de V . E., et convaincrcm.t le gouvernement français de la. léga-

e S es actes cl'e la régence établie à, Tel!·ceira. · 
cunn a lllajesté l~ r~ine D. Maria II se trouve _eles l'a~:'-ée 1826 exp licitement re
tt ne par les cabmets ele l'Europe comme ·reme légü1me eles royaumes de Por
s~f?al, eles Algarves et leurs dépendances, cl' apres le droit ele sa naissance et par 

ltr/e l:abdication de son auguste pere, l' emperem- D . Pedro . 
lllal . abclicatio~ ~le ce souverain fut con:fi.rmée ·pa~- so~ déc~·et du 3 mars 1828, 
l't gré 1~ drolt mcontestable que sa majesté avalt d IJ?-val1cler cet acte lorsque 

lSllrpatJOu fut consommée en Portugal par le prince qne sa majesté avait nommé 
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son lieutenant et régent eles royaumes de Portugal et eles Algarves pendant In 
minorité de la souveraine légitime. 

Sa majesté tres-fidele lors de son arrivée en Angletene, et pendant sou séjour 
dans ce royaume, fLlt considérée et reconnue par sa majesté britannique cororoe 
reine de Portugal, et reçu en cette qualit~ tous les honneurs dus à sou rang, non 
seulement ele la part dn gouvernement anglais, mais aussi eles représentants eles 
souverains étrangers résidant à la cour de Londres. 

n est incontestable que dans eles circonstauces aussi extraordinaires que cel~ 
les ou sont parvenues lcs affaires de Portugal, la nomination d'une autorité qut 
mlt en exécution le décret d'abclication du 3 mars, et gouvernât au nom de la 
reine D . Maria II devenait cl'une nécessité absolue, et une pareille mesure ne 
pouvait conserver que le phe, le tuteur et le protecteur-né de la reine mineure, 
attendu l'état ele coaction ou se h·ouve la nation portugaise et l'impossibilité ele 
constituer cette autorité autrement. 

D'apres ces príncipes la régence fut légalement et formellement installée ente~·
ritoire portugais, et l'autorité de sa majesté tres-:ficlele y est obéie et respectee 
sans la moindre opposition:. · 

Quel que soit l 'étenclue du territoire portugais oi.l la régence se trouve recon
nue, la question portuga.ise, étant une question de droit, auctm motif plausible ne 
peut servir à contester la légalité ele la régence. L'histoire offre plusieurs exeJll· 
ples ele cas pareils, oit la conduite eles puissances fut conforme aux príncipes que 
je viens ele poser, et il suffira ele rapp eler ici la marche suivie par le g;ouvern?· 
ment français par rapport anx événemeuts qui ont eu lien en Espagne en l'annee 
1823. 

li est bon de remarquer que la majori.té ele la nation portugaise proteste hau· 
tement contre l'usurpation, contre laquelle auss i les puissances furent les pre· 
mieres à se cléclarer: .qn'une nombrcuse émigration, composée eles citoyens l_es 
plus notables ele toutes les classes de la nation, se t:·ouve répanclue en Eurnpe et 
.Amérique, et qu'un granel nombre ele victimes gemit clans les prisons de Portu· 
gal, ce qui prouve éviclemment la position précaire et le pen de stabilité dtl gon-
vernement de fait de Lisbonne. · 

D'apres toutes ces considérations, j e ne pnis elouter· qne le gouvernement ele 
s.a majesté tres-chr.éticnne, en suivant les príncipes de sa justice et de sa sa
gesse, ne s'empresse ele 1·econna1tre la régence portugaise établie à Tercei1'a1 et 
donne ainsi une preuve éclatante ele l'intérêt qu'il porte, et au triomphe de l!l 
cau e légitime de sa majesté tres-:ficlele, et au bien-être clu peuple portugais. 

Telles sont; mon prince, les obscrvations que j'ai cru clevoir sonmettre h 
V. E. stu· l'o~jet important ele l 'installation ele la rég·ence elu royaume ele Por
tugal, et j'aime à croire qu'elles sont ele nature à lcver toute éLifficulté snr l'a~· 
mission cl'nn agent cliplomatiqne ele sa majesté la reine tres-ficlàle pres le gottver
nement ele sa maJ·esté h·es-cbrétienne. · te J e saisis cette occasion pour tenouveler à V. E. l'assurance ele ma plus han 
considération. = Le Chevalim· Ba1·bose . 

,!1< 

A Cà1·onica da Te1·cei?·a> elogiando e transcrevendo dois decretos que, na opi
nião do redactor, contêem a promessa explícita elo prompto estab.elecimento elas 
sabias instituições que forani prometticlas. na carta constitucional ela monarclúa, e 
cttja falta entregou no anuo de 1828 todos os fiei.s subclitos ela rainha aos golp~S 
da barbara usurpação, sem amparo nem protecção legal que os auxiliasse na.xna1s 
justa r esisteneia, diz em o numero ele ·12 de junho: 

«O regimen absoluto em Portugal 11ão era pretensão, era sim um facto ou urn 
systema pratico regularisaclo em todos os ramo~ ela pttblica aclministraçao, _se~ 
excepção ele nm unico, e sustentado pelns clouh·mas que os estatutos ela nn1ve: 
siclacle ele Coimbra mandavam ensinar a toda a mocidade estudiosa, pelas ma~t
mas prégaclas nos pulpitoil ou. inculca~as· no. confessi_onario, pelos costui?es e pre~ 
conceitos bebidos desde a mms -tenra mfanc1a, e mats que tudo pelos clictaroes d 
egoísmo ele tantas e tão poderosas pessoas, como são as que em Portugal vi•e~~ 
dos abusos ela ordem de cousas estabelecidas. Os princípios constitucionaes estao 
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em contradicç~to com todos os princípios e com todas a;s partes de um similhante 
sy~ tema, e será mais facil amalg-amar snbstancias incombinaveis elo que fazer ' co
eXlstir, em uma nação q_ualq_ue~, o regimen ela carta com as instituições do r egi
meu. ~b~oluto . A conservação ou o estabelecimento ele um systema traz comsigo 
a amqnilação do outro, como consequencia forçosa ou condição sine qu.a non. 

d':fi« ~ma carta constitucional é parecida com o risco ou phmta de um bellissimo 
e b1• cro, q_lle emq_uanto não estiver posto em execução, por mais bem que s~ja con-
ce rdo n~ b . l . d . . I! .l. l' ' ao a nga c os n gores o t empo, nem rem·eta a v1sta, nem 1ac1 !ta as com-
lUoc tdacles ela habitação, e só póde clar pasto á censura ou aos elogios ele um 
rn:stre . de obras que antecipa na sua imaginação o bom ou mau effeito que ha de 
xloduztr a obra depois de executada. Uma e outra COU'la não passam entretanto 

e t~ma folha ele papel, que só serve ele tornar mais clura a situação actual pela 
consideração ele outra muito melhor em q Lle poderamos estar. 
. (( Ha apenas dois mezes q_ ne um periodico inglez dos mais acreditados censu-

1011 ~1om injusto azedume os fieis subclitos ela senhora D. Maria II por t erem t ido 
For c ois annos em sua mão o sagrado deposito da carta sem a ter em sabido de-
~ncler nem consolidar. Se entrassemos em discussão com este contemporaneo, te
r~~mo: á ~ão a r esposta mais triumphante, dizendo-lhe que quando as institui
~ \ sao vwlentamente arrancadas ou extorquidas pela nação, como foram as que 

esc e 1688 regem Inglaterra, á nação compete fortifical~a.s e defendei-as ; mas 
fu~ndo são daclar:; pelo soberano, só cl'este póde vir o impulso para o seu ·estabe
cectrn~nt~ e consolidação. O augnsto pae da rainha :fidelíssima outorgou a carta 
e~~stttuc10nal da monarchia po~·tugueza1 mas foi forçado pela di~tan~ia em que 
· tva a confiar o seu estc1.belemmento ao governo ele sua excelsa ll'ma a senhora 
~n anta regente. O que :fizeram os .diversos ministerios que serviram com sua al
t~~a const~ elas Gazeta~ ele Lisboa~ e por ellas julgarão ?s hom ens imparciaes de 
r dos 0SJ Jmzes quem fo1 culpado em a carta se não consobclar. Os portuguezes hont: os na? podiam sem a maior ingraticUi,o exigir pela força o complemento elo que 
c~od gdrac10sa como. generosamente lhes tinha sido outorgado; esperaram com an
ele a e o desenvolvimento das instituições promettidas, mas esperaram em vão; 
a tnauclo o usurpaclor chegou, achou-se arbitro supremo e senhor absoluto ele toda 
tUrbrça das finanças, da magistratura, ela milícia e elo. systema municipal; não se 

a quebrado nem um unico fio da teia elo regimen absoluto que de tão lou
âos a~nos cobre o malfadado Portugal, e por ísso lhe foi t ão facil triumphar 

Soa·treststencia parcial que fizeram tantos peitos generosos, j ignos ele melh-or 
l c. . ~ 

e t «Felizmente, e para bein o digamos, os r egentes escolhidos pelo augusto pae 
v ~tor da senhora D . Maria II parecem profundamente convencidos d'esta grande 
a:~/de, e abraçam com empenho todas as consequencias que el' ella resultam. o 
tod eto ele 2 ele junho promette-nos que em pouco tempo havemos ele gosar ele 
a ~ os beneficios do systema constitucional ; e é muito justo que n'esta ilha, 
a ou . e mais se tem trabalhado para sustentar os direitos da senhora D. Maria II, 
c~~~ mesmo se faça o primeiro ensaio pratico elas instituições prometticlas n'esse 
UJ. Igo precioso que contém nas mesmas pagina~ consignados os direitos de sua 

· d.oag;ftacle e os elos seus leaes subclitos. Quando a legitimidade levantar o seu vôo 
rn ' onte· Brazil para ·ir estabelecer-se no r eino d13 anele o pe1jmio e a traição 
sa~~entaneamente a expulsaram, irá logo escoltacla pelo magestoso cortejo das 
e . ~~s r eformas e salutares instituições que hão de cicatrizar as feridas da patria 
dnp. e

1
ncher os clesej os de todos os homens sensatos, enchendo de confusão e r e· 

Ztnc o ao silencio aquelles que o não forem . · 
da «O decreto de 2 elo corrente mez, reservando para o conhecimento immediato 

rege · · d el · faz d neta os negocias que pertenciam ao despacho ela mesa o paço? na a m~1s 
n' 0 que annullar a delegação que os senhores reis de Portugal tmham fetto 
ci:~lell~ n:esa, e fazer voltar a. juri:clicção delegael~ á su~ fonte: Est_a }roviden
je't ra I'llelu;pensavel na nossa sltnaçao ; mas, r efl.ectmcl.o nos na chspos1çao que su
P:r~e cle.sde já á competencia da junta ele justi~a a~gun~ poucos negocias que antes 
rec ncJam á mesa elo paço, concebemos d'aqm a hsonJe tra esperança de ver a;ppa-

er successivamente os novos regulamentos que declarem a quem compete a 
14, • 
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decisão de todos os outros que em governos bem regulados só momentaneamente 
podem ficar accumulaclos na secr etaria de estado . · 

«A centralisação elos negocias e a creação de tribunaes supremos para todos 
os ramos ela publica administração acompanharam ou precederam em Portugal, 
assim como em outros. paizes, o esta;belecimento do regimen absoluto, e a des
truição elos fóros e liberdades nacionaes . Para restabelecer estas é necess~rio co
meçar por abolir aquelles tribuuaes e acabar com a centralisação1 que traz C0ID

sigo o despenclio de tempo e de attenção em causas insigoiiicantes, que falta para 
os negocio3 geraes elo estado; o vexame clesnecessario ás partes interessadas, a 
dependencia insoffrivel, e muitas vezes a usurpação de attribu.ições alheias. Espc· 
râmos, portanto, que a regencia se não clescuidará de crear todas as auctoridad~s 
que são necessarias para o r egular andamento elas nossas instituições, e de ir attn
buindo a cada uma d' ellas a decisão elos negocias ela sua competencia, e que ag·ora 
é forçada a reservar momentaneamente para si. 

« Qutro decreto, que extingue as cartas ele seguro e dá as regras para o rece
bimento das fianças, ao mesmo tempo que· põe em execução um artigo ela. carta, e 
que assegura o goso de um direito incliviclual elo cidadão, dá-nos a bem fundada 
esperança ele que em pouco veremos clesapparecer a .monstruosa ordem elo juizo· 
criminal, que até hoje se tem guardado, de que só nascia a oppressão ou a. i]))
punidade, segundo o bom capricho elos julgadores ou elo governo. Bem vemos que 
a auctoriclacle ela r egencia está circumscripta a mu1 limitado territorio para poder 
fazer cabalmente todas as reformas necessarias ; mas não achâmos inconvenient.e 
em que destaque elos projectos em grande todas aquellas partes que são compatJ
veis com a nossa presente situação, e as faça.pôr desde já em execução; e ajnl
garmos pelos decretos ele que fallâmos, esta é a resolução elos illnstres varões q~1e 
o augusto pae e tutor da nossa graciosa rainha escolheu para nos guiarem na ~n·
clua e gloriosa carreira em que marchttmos . Não o duvidemos: aquelles que fe
charam os olhos .a todas as considerações, que romperam clifficulclades que pare
ciam insuperaveis, para obeclecerem pontualmente ás ordens. de sua magestaele, 
que mandava installar immecliatamente a regencia n'esta ilha, hão ele saber cu]))
prir cabalmente todas as altas obrigações que lhes são impostas no decreto dn. 
creaç~io ela mesma regencia. Só :;tssim podem ser recompensados todos os nossôs 
trabalhos e todos os soffrimentos que estão padecendo na Europa os nossos irmãos 
e companheiros, e só assim a patria pócle ser salva. » . 

Reflexões politicas 

Que seria d~ PortLlgal sem a carta constitucional durante a longa rninoridade da rainht~ a senhor!l 
D.J.\IIaria II? Umpaiz entregue aos caprichos, ás ambições e talvez aos delírios de ,uma regen
cia absoluta, sem responsabilidade alguma que a moderasse, e por isso incapaz ele manter-5°· 

Muito notavel e digna ele profunda reflexão é a situação physica, moral e po-
litica em que hoje se achà Portugal, levado a ella por acontecimentos pouco Yul
gares, se n ão são novos em to.cla a historia elas usurpações e tyrannias . Portugal 
opprimiclo, exhausto, e chegado a ultimo termo ele todas as miserias hmnanas, 
está alem d'isto em uma posição extraorclinaria que lhe é clesfavoravel; porque, 
feita e concluída que seja -a ~·estaura_ção, tem ainda ele experimentar os effeitos de 
uma longa minoridacle. Quanclo elo poder ela usurpação passa um paiz para a_s 
mãos elo 1)oder legitimo, e este exercitado immecliatamente e sem intervallo, nnu
tas clifficulclacles se vencem, muitos obstaculos se destroem, e muitas resistencjas 
se diminuem ou aniquilam, particularmente se a pessoa a quem toca ser o su
premo chefe do governo tem illustração, energia e vigor para restabelecer o que . 
o governo anterior clesorganisou o1.i. clestruiu. Alem cl'isto, o brilhante prestigio da. 
dignidade e caracter da mesma personagem impõe respeito, e pócle gerar mil es
peranças ele futura felicidade . Mas se ella, em vez d'isto, por circumstancias taes 
como as de uma minoriclad.e, nada póde executar por si mesma, e é força entre
gar-se a direcção elos n.egocios a pessoas secundarias, então metade, pelo menos, 
elo prestigio se desvanece; as cüfficuldacles de governar crescem, e o andamento 
da machin.a política, ou se entorpece, ou experimenta grandes embaraços. 



~ Se isto ordinariamente acontece quando v governo passa de umas para outras 
ma~s, tendo de so:ffrer nenhu}nas ·ou mui poucas altál:ações, com muito mais forte 
~asao deve acontecer quando de u:ma aclministracão miseravel, assassina e feroz, 
e preciso passar para outra regu.lm·, moderada e ~justa, porém firme. Então é que 
se precisa ele um chefe de governo, q~te, alem ele posstlir opinião publica, tenha 
um gl'ancle caracter, snmm.a energia, e esteja na idade ele poder pessoalmente des
~nvolver todas as virtudes que se requerem na pessoa ele um verdadeiro regenera
h or. da sua patria. O absolutismo e a tyrannia turca a trabalhar constantemente 

a Já alguns seculos para desmoralisar e empobrecer os gregos, não lhes tem cau
Ddo .tantos male~ como a Portugal só dois ann?s d~ usurpação e~ tyrannia de 

· l\11guel. E ass1m acha-se actttalroente a nossa mfeliz patna em tao cleplontvel 
estado, que para lhe curar as profundas feridas não é qualquer governo proprio 
~em adequado . . Fatiando com a ingenuidade c1ue eleve presidir ao exame ele tão 
llnportante objecto, é força confessar que na scena elo mundo apparecem rarissí
Inamente ,esses homens extraorclinarios, que só pela força elo seu genio fazem nas
cer a ordem do cabos e a luz elas trevas; conquistam o r espeito e a obecliencia de 
se.u~ concidadãos, e prendem a opinião publica ao carro elos seus triumphos, ou 
militares, ou ci.vicos. Se não podemos esperar que a minoriclacle ela rainha s~ja 
p~·eenchida por um delegado d'este toque, cumpre fazer todo o esforço para orga
Utsar o governo até á sua maioridade, do modo que mais justo e proveitoso seja. 

~m. tempos ordinarios, isto é, quando não fosse preciso reeclifica1' inteiramente 
~ echficw social e curar tantas e tão profundas fer idas, quaes as que a usurpação 
dem· a~erto, e as que antes d'ella j á .existiam e íam levancl? Port~gal ao estado 

a m.a10r fraqueza; n~ess es tempos, cl1zemos, porventma sena poss1vel a um go
~erno secuuclario absoluto o tomar sobre si o peso da publica administl·ação; mas 
Pe Certo o não é nas deploraveis circumstancias ela nação portugueza actualmente. 

ara r emediai.· tamanhas desgraças, e:ffeito ela tyi·annia e ela corrupçao, preci
iam-se, n!:'Lo os ta~entos e virtudes de um só homem, porém sim as virtudes e ta
<:ntos ela nação inteira, representada segundo a carta. Os representantes da na

çao é que podem. invocar com vantagem o patriotismo ele seus constituintes; só 
estes é que podem tocar as cordas máís sensíveis da fidelidade portugueza, só 
e~tes podem soltar vozes que cheguem ao coração do povo, e só elles serão ou
;~dos s~m desconfiança; porque, alem ele participantes da desgraça commum, me-

cem roteiro credito a quem os elegeu e os constituiu seus delegados ._ É por 
c?nseqttencia de necessidade absoluta que, qualquer que sej a o 9overno ou a regen
CJa que na longa minoriclade da nossa joven rainha haja ele cl:trigir em seu nome 
~~~· n.egocios publicos ela nação, esteja constantemente auxiliada pelas luzes e pa-

lObsmo ela representação nacional, regular e annualmente conyocacla, e qu.e tltdo 
0 que ella :fizer e mandar, seja só em virtude da carta; ele outro modo não se es
~;re senão descontentamento, e apoz elle toda essa serie de desgraças, que tal 

tado cl~ cousas sempre costuma produzir . 
, N'e.m com palliativos, nem com artificios ou combinações di:fferentes d 'aquelle 
temedio, que é o -.:erdaclei.ro topico ela enfermicl[].de que padece, se póde restau
rar Portugal, ferido ele morte em todas as· partes mais nobres da sua vitalidade ; 
e porque? Pela rasão que já apontámos, isto é, a situação em que hoje se acha 
\1ossa opprimicla e aviltada patria. Sim, que é hoj e P ortugal physicamente con
~1 erado? Um montão de ruínas, debaixo elas quaes a mão feroz e clemente ela 
b s~brpação tem sepultado a sua agTicultttra, a sua inclnstria e o seu commercio. A 

a1: ara legislação dos sequestres, inclistinctamente feit.os a todos os que não são, 
~b se suspeitam não ser elo p artido elo usurpaclor, eleve ter necessariamente este
~~ sado a parte mais importante d'essa agricultura, que era a que estava nas mãos 
} gente abastada. As grandes propriedades, agora entregues a mãos n:ercena
lias, que não t êem outro fim senão o extrahir d'ellas temporarios provmtos, de
;~m-se ter tornado cada vez menos productivas, e por conseguinte menos aptas, 
d ao só para o sustento commum, porém ainda para contribuir para as clespezas 
; ~st~clo. F altando, portanto, esta fonte das contribuições directas, ou tol,'nanclo-se 

0 
1d ~tninuta e quasi extincta, com_o se ha ele ella SUJ?prir? Bastará! porventtua, 

ecreto absoluto de uma regenma? Não, o absolutismo póde fucilm ente pren-
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der, matar c destruir· mas nfio assim crt:;ar, nem excitn.r e:fficazes desejo,s de pro-' . duzir. Alem d'isto, no mome1'Lto da restauração apenas o legitimo proprictano ~o-
derá tirar de suas terras o mesquinho alimento para se sustentar, porque o mawr 
producto tem de ser empr egado em reedificar c compor o que acha arruinado ou 
perdido. Logo, que ha de fazer em tal caso mn govE:rno que não seja fundado na 
publica opinião; e que não possa contar com a vontade nacional? Ou ha de :mor
r er ele miseria, ou ha de ser v iolento e tyranno como o antecedente. E depois? . · · 

Com a ruína ela parte mais essencial ele um }Jaiz, que é a sua agriculttU'a, 
tem-se extincto toda a industria, porque o pão em ablmdancia é a primeira [,ase 
em que ella se funda; e eis-aqui outra nova fonte de riqueza quasi exhausta em 
todo o Portugal : por consequencia nova difficulclacle para o governo que r eger ~e
pois ela r estauração . T ambem o commercio, que só nasce da agricultura e da 1n· 
dustria, está estagnado ou quasi extincto, nào só por estas causas principaes, po
rém pela nenhuma confiança que ha tanto dentro como fóra elo reino em um 
governo clilapidador e assas ino, que não respeita nem propriedades nem vidas . 
Assim, póde-se com verdade dizer, que todas as fontes da prosperidade publica 
estão exhaustas ,e quasi seccas ; e n'este caso como se ha ele manter o estado, 
tendo -se brutalmente derramado todo o sangue que lhe clava viela e v igor ? Não 
pócle um governo seetmdario absoluto ter forças e auctoridacle para o restaurar i 
milagres cl'esta natureza só os póde operar o patriotismo á sombra da arvore da 
liberdade con'stitucional 

Da situação physica do reino deve r esultar necessm·iamente uma equivalente 
situação moral, e como aquella é miseravcl e desastrosa, tambem esta ha de par
ticipar das mesmas consequencias fataes. A nação portugueza, já bas tantemente 
desmoralisacla por um diuturno governo arbitra1·io, e por onb·as causas que sem· 
prc acompanham taes governos, tem chegado ao ultimo termo de corrupção pelas 
pessimas lições que tem r ecebido na actual usurpação . Foi.incluzida: a crer que o 
pmjurio, a deslealdade e o ad io ao governo j usto c legal eram grandes e mui lou
vaveis virtudes, e, não contentes com isto os prégadores ele taes doutrinas, ainda 
a têem levado á persuasno de que os oclios e as vinganças são maximas mui santas 
e christãs. Alem cl 'estas instrucções infcrnaes, têem os apostolos do crime pre
t endido canonisar as dilapidações e os roubos, a fim ele trazer em ao seu parLiclo 
as classe~ baixas e ignorantes elo povo, e com este catechismo lhe hão corrom-
pido o entendimento e o coração. · 

Afora os monsb'LlOsos exem1Jlos dados pelo ·barbaro governo usurpador para 
corro,rnper a moral publica, o estado ela cousas tem conb·ibuido tambem para a 
perdição d'ella. Da summa miseria n aturalmente resultam os grandes vícios e 
crimes, e como ella nrio pócle agora ser maior em Portugal , ta.mbem a immorali
clacle eleve ali ter chegado ao ultimo termo de todos os seus excessos. Senclo, pois, 
isto verdade, ha ainda outra innegavel: o povo summamente corrompido não póde 
ser gradnalmente r estituído a melhor 01·clem ele costumes senao em virtude ele um 
governo justo c legal, em qLle o mesmo povo tenha confiança, e por consequen
cia de melhor vontade adopte os regulamentos que cl'elle dimanare-m . E qual póde 
ser o governo eiU que é ele toda a probnbiliclade que haja maior confiança? Será 
porventul'a um governo secundaria absoluto, despido ele toda a magia e esplendor 
r eal, ou um governo constitucional, fundado n a lei, marchando sempre em confor
midade d 'elJa , e inspirado e aconselhado pelos r epresentantes da nação? Firme
mente j ulgâmos q~le, pos!as ele parte to~as as prevenções, :: respos ta á pergunta. 
que se acaba ele fazer nao póde ser cluv1closa. Logo, pela situação moral em que 
presentemente se acha Portugal, um governo absoluto, e de necessidade secuoc1a
rio7 por nenht~m::t. fórma lhe convem_, porque nã? póde _curar os seus maJes . 

Demais a1ncla uma c•msequenCia fatal pod1a segrur-se ele tal fórma ele go
verno : elle' sanccionaria o pe1:jurio, e clal'ia um golpe ele morte em um elos IU.<'1ÍS 

santos principias da moralidade publica. Ve_ndo o lJOVO que se -annullava a ca.rta 
constitucional e em vez cl' ella se restab elecia o governo absoluto com toda a r a· 
são havia ele persuadir-se que tinJ1a ~eito um acto virtuoso em pe~jurar . Por es~e 
modo, o restabelecimento do absolutismo com a aniquilação da carta santificaria 
o pm:jurio . E convirá educar a nação com taes lições ou princi pios? 



213 

(l Temos visto qual é a situaeão IJhysica e moral em que hoje se acha a nossu 
eso-raça l t . . , 

t· l ' 'c a P~ n a, situação ele que a não pócle livrm um governo absoluto, e par-
teu! a:mente secunclario, sem a r epresentação e o esplendor r eal ; VE\jamos agora 

qua e a sua situação política, e se es ta se pócle melhorar com tal fórma ele go
verno . .As opiniões políticas são como as opiniões religiosas, in~xoraveis umas 
com as outras; e por isso a guerra que mutuamente se fazem, só em vi.Ttucle de 
um governo firme e regular em princípios, se pócle diminuir ou extinguir com a 
~er.severança e com o tempo. Esta guerra é já desde muito tempo conhecida em 

ortugal._ Os campeões cl'ella por uma parte são os -absolutistas, isto é, todos os 
{u~ deseJa~ contim1ar a viver da corrupção e elos abusos, e por outra os consti
s UC!Onaes, rsto é, os amigos ela lei e ela ordem, desejosos ele te1· segurança em 
p~~s pessoas e seus bens, o que sabem por experiencias repetidas, que nunca s~ 
m c e chw na communhão política opposta. Os primeiros, a inda qL1e na realidade 

n enOI·es em numer o, souberam temporariamente engrossar as suas phalanges com 
uruerosa m d · · · •. p . . ' assa o povo 1gnorante, a quem corromperam o esprnto e o coraçao 

gf
1 

me10 ele scclucções , intrigas, falsidades, e até de perniciosas doutrinas r eli
ill os:s i mas como a miseria geral se seguisse logo apoz ele taes doutrinas e taes 
s nsoes, e como seus prégadores se dessem em pouco tempo a conhecer por Í9.l
ç~s ~·ophetas , toda esta grande massa, j á desenganada, tem dentro ele seu cora
ra~t eser~ado. elas ~andeiras do cr ime. Com estes desertores, que só l)Ol' igno
in" ~s e illudiclos tmham por um pouco r eforçado as fileiras ele seus naturaes 
n l~tgos, se acha hoje augmentado o partido constitucional, que de facto e sem 
v e~ 1uma. contradicçào é agora o mais numeroso em Portugal. Ora, sendo isto de 
e:c:t:acle mneg·avel1 como é possível que se haja de destruir a carta constitucional 
s avo_r de um pequeno partido contra outrv mnito mais mnneroso1 e por con
d e~ttencla mais forte? Se isto acontecesse, seria renovar a. guerra ele opiniões e 
q~llcom .ella mais cedo ou mais tarde uma victoria certa ao partido superior. Mas 
pa;te se:ta ao :J,Uesmo tempo a sitttação elo governo secunclario, sem o apoio ·aa 
só dsa. e numerosa ela nação, e ainda em verdadeira g uerra com ella, porque 
pro h\ ~l:m ser considerado como o governo ele seus inimigos? Segundo todas as 
no a _Iltdades hmnanas, um governo seetmdario absoluto não póde sustentar-se 
Val• melO ele uma nação que, geralmente fallando, é constitucional, e para pro
go;o . tem sacrificado seu socego, seus bens e suas vielas. Tanto menos poderá tal 
ter e~1~0 sustentar-se, quanto de nec~ssiclade ha ele ter ambições, ha ele commet
qn g aneles erros, porque esse é o caracter ele todos os governos absolutos, em 
clne Nnão ha responsabilidacle que os modere. Dizemos, portaiíto, como final con
go:a~, qtte na longa minoridade da rainha actual, a senhora D. Mal'ia I~, um 
rai :lno .s~m a carta constitucional é incompativel com a situação physica, mo-

pohtlCa ele Portugal ·1• • 

Officio 

Vae ru.mo ~ ex. 1110 sr.-A demora que tem tido a saída d'este navio Rose, em que 
n.os ;

1
caprtão Hill," dá-me logar a accusar a recepção do s despachos ele v. ex.a 

pelo c ' _1 ~ e 13 ostensivos e n. 0 3 reservado, que h ontem me foTam entregues 
restab:plta~ Thoruton1 que chegou bastante doente _e :fica ele cama; porém espe:·a 
F.,08 ~ecer -se hTevemente para r egressar a essa rlha sem demora. Se o navw 
Lrtn~ ~ao s~ demorar mais um ou dois dias em consequencia da chegada elo Jaclc 
0 qt ~1 n, n_ao me será possível r esponder hoje aos citados despachos ele v . ex. a, B ~crer n' esse caso a honra de fazer quando for o capitão Thornton. 
20 l OJe c?egaram lJaquetes elo Braz il e ele Lisboa ; o primeu·o traz noticia~ até 
". ec e a abnl, e o segundo até 30 ele maio; como tomo a· deliberação ele envmr a 
de .p· as segundas vias dos officios do ministro ela rainha :fi.delissirua e do consul 
Btle ort.ugal no Rio de J aneiro, recebiclos na mesma occasião pelo paquete ele 

nos .A · a t' · d'a li yres que tocou n'aquelle porto não preciso repet1r a v. ex. as no 1C1as 
que e i · · ·' a cl t Ih · 11 11le mperw, porque nos ditos o:fficws as encontrará v. ex. em e a e , e as 

~lU P.arecem mui satisfactorias, e ele bom agouro a escolha elo marquez de Santo 
· alo para a importante missão ele fazer saber aos governos ela. Europa as res-

1 Paquete de Portugal com a data de 13 de junho. 
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postas finaes de sua magestade o imperaelor ás insidiosas propostas que lhe dirí· 
giram os tres gabiuetcs de Austria, Paris e Londres, ácerca do arranjo dos ~e
gocios ele Portugal. Tambem é de summa importancia a noticia de haverem_ sido 
mandados saír para a Europa o veador João da Rocha Pinto e o secretar:o elo 
imperial gabinete Francisco Gomes da Silva, ele que colligi que a influencw. do 
marquez ele Barbacena é mui grande e decididamente preponderante . 

As noticias ele Portugal s~io que tudo ali permanecia no mesmo estado de clee· 
gosto e de cansaço ; tinha havido algumas desorclens entre a tl·opa do Algar_Ye 
por falta de paga, o que foi accommodado; tambem em L isboa houve sua d~s:n· 
telligen•ja entre os soldados do r egimento de :infanteria • n. 0 7 e o corpo de pohCia, 
mas não tinha tido consequencias algumas, porqite os officia.es conseguiram soce· 
gar os- soldados. Tudo o mais que o Paqt~ete ele Po1·tugal diz em um do s seus 
ultimas numeros, a similhante respeito, é exagerado e sem fundamento algum, _e 
bem me aborrece que em um papel que se publica quasi que debaixo elos auspt· 
cios d'esta legaçfio se falte assim á verdacle, porque d'isso só resulta não se acre·. 
ditu.r depois nada elo que por aquelle semanario convenha pttblicar, ainda quanclo 
sejam verdades demonstradat:i . 

.Em uma elas ruas de Lisboa morreu de apoplexia um preto, que foi boleeiro 
do general Saldanha, e parece que a policia achára o chapéu do mesmo preto re· 
cheaclo ele proclamações; prendeu-se logo a sua família, mas nada se encontrou 
em casa cl'aquelle desgraçado, e, segundo me escrevem, ninguem tinha sido envol· 
vido na descoberta até o momento da saída do paquete. O ministro de Hespanha. 
parece que tinha r ecebido a sua demissão, e que ía deixar Cintra, para onde se 
havia r etirado . Tinha saído a charrua S . João 1Vlagnanimo com degredados por 
opiniões políticas, e :ficaVa·Se 'apromptando outra para conduzir mais; são es_tas 
as disposições do governo usurpador pam preparar o caminho para a. exig1da 
amnisti a . 

· Bernardo da Silveira morreu ele r epente no Porto, e attribuem a sua ro01·te ;
haver-se elle mesmo envenenado, por se haver espalhado que estava ele intelh· 
gencia com o partido ela legitimidade ; o visconde ele S. Gil de Perre foi manclado 
saír do Porto dentro em vinte e quatro horas para a sua qtúnta do Gerez, por se 
reunirem todas as noites em sua casa indivíduos suspeitos, algcms dos quaes fo· 
ram presos uma tarde ao entrar para a dita particla. O consul ela Rnssia pergu~
tou para aqui ao príncipe ele Lieven se po.clia encarregar-se da colTespondenclfL 
commigo, e teve em resposta que não, pois devia saber que por similhante roo· 
tivo tinham Mathews e Blanchet peTdido os seus lagares. O constil de Inglatel'rll 
faz todo o possível por clifficultar os meios de corresponclencia, . chegando a ponto 
de ir a boi·do logo que chegam os paquetes comprar todos os queijós que levaJll 
os marinheiros, para os abrir, e ver se vão r echeados de impressos. A lancha ~o 
paquete Ma?·lbo?·ongh foi apprehenclicla n'esta viagem ; felizmente a corresponden{}la 
ia já el e antemão segma a ·duas balas e foi deitada ao T ejo, portanto, o que den 
lagar á apprehensão foi achar-se na lancha algum sabão que os marinheiros leva~ 
vam por contrabando ; ao mesmo tempo o govemo inglez mandou suspendel' _a 
franqtúa ela corresponclencia ele Lisboa, e deu para Falmouth as orclens as roaiS 
estrictas para o Christiano José de Carvalho ser espionado, e para se fazer busca 
rigorosa a bordo elos paquetes no momento ele se fazerem de véla, o que assÍJll 
se tem praticado escrupulosamente. Ficavam cinco embarcações ·de gt'terra ar~a
clas e promptas, duas fragatas, dois brigues e uma corveta; parece que o destiD0 

é reforçar o bloqueio, mas não havia tenção de metter 'tropa a bordo. MorretJ 
D . José Francisco de L encastre. · 

Na Madeira tinha sido fatal .para. a causa da rainha a chegada do novo govei:· 
naclor 1). Alvaro, porque, havendo elle acloptado um systema ele ·moderação intet
r amente opposto ao do seu antecessor, toda a gente que estava esconcliGla. foi par: 
suas casas, muitos elos presos obtiveram a sua liberdac1e, e os habitantes, que at. 
ali estavam CJ.ispostos, com o menor apoio, a levantarem-se contra o governaclol 
Monteiro, cujas atrocidades tinham levado a exasperação ao seu auge, j á :ficavaJll 
possuídos ele outras icléas, e mostravam-se satisfeitos. Grande lastima é por c_ertQ 
1ue as pessoas que se têem achado até o. presente á testa dos negocios ela ralllha · 
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fidelíssima n 1 f á 1· · N • • f' h. t. . ~o 1vessem · sua t tspos1çao os mc1os necessanos para· a.zer a qua-
10. 

011 se1s mezes uma tentativa çontra a auctoúdacle elo usurpaclor n'aquella ilha, 
poi q~e ele certo teria ticlo o desejado effeito . 

N } ouco ha a dizer do continente. Nada se sabe por ora ela formidavel expec1i
ç~}0 f:·anceza contra Argel, e parece guarclar~se ·a este respeito um mysterioso 
s~b~;w; me~·ece toda a a~tenção um, a~·tigo q_u.e sobre similhatite assum~to hoje 
P Ica o ·TmzesJ e estou vendo se c1 ah se ongma alguma desavença séna entre 
0 

governo francez e o d'este paiz. Houve ~udanea ' parcial no ministerio francez 
~e~ q~te com a aclmis.são elos novos ministros te~ha a administração ·elo príncipe 
~ olig;nac adquirido amigos, credito ou forças, antes, pelo contrario, cada dia se 

prinunc1a: a opinião publica mais for-temente contra aquelle protectoi· dos jesuítas 
e c 0 partido apostolico . 

t 
. ~m f!espanha, com grande admiração de todos, parece haver tenção de re-

llllr as co -t t b .e • . . . • n c I es em se em ro· para 1azeT JUrar o novo prmmpe 011 prmceza, ?U.Ja 
/sc~~ça se espera tenha logar para aquelle tempo, e j á antecipam que n'aquella 
etllllao se tratará de n1odificar algumas -leis fLmclamentaes da monarchia. 

d ts noticias que tive ela Russia são que o agente do usurpadOJ.: recebêra orclem 
de azer constar ao g·abinete imperial, que apesar do des~jo que tem õ governo 
mo t~enhor D. Miguel ele conceder uma amnistia, não o podia fazer sem compro
cl e. ~r a tranquillidade do reino, por isso que a qpinião publica em Portugal era 
t ectchdamente contraria a similhante meclida. Esta resoludto de continuar o sys
ee:a adoiJtaclo de perseguição, não deixará ele fortificar ;s soberanos impareiaes 

. e boa fé na resolução ele não reconhecer o governo que pesa sobre a nossa eles~ 
f taçÍda patria, e n'este numero podemos contar o impeTador Nicolau, que, inaba-
~v~ em seus princípios, avista com horror a conclue-ta infame do nsurpaclor, e 
:~~ . a ha pouco expressou a sua opinião a este respeito ao embaixador ele Ingla
~l~a, fallando-lhe nos termos mais fortes do príncipe que faltou ás promessas as 
c.a:

1
8
. sagradas, e ct\io procedimento tein causado geral escanclalo a toclo o mundo 

lV11saelo . 

i s.ua magestade brita:nnica continúa a padecer muito, e já não ha ninguem que 

1.r:~gme possível o escapar ao presente ataque i p~r?ce ~erto que posto sua alteza 
fe·t 0 duque de Clarence se mostrasse ao prmc1p10 d1sposto a esquecer as cles
d 

1 
as .q~1e tem recebido elo cluque· de Wellington, hoje está decielidamente muc1ado 

de 0Pilllà.o por influencia de sua esposa, á roda da qual se tem re1mido o partido 
da oppos1çào, apoiado pelo príncipe Leopoldo, que não quer perdoar a lord AbeT
) e~l 0 modo insolente por que failou de sua alteza real---quando participou ao 
~~1 amento que este príncipe se recusava a cingir a corôa elo novo reino ~a GreLa. Este partido tem. ticlo vaTias conferencias e reuniões em casa elo marquez ele 
:a:~Ysdowne com grande vexame elo ministerio, ás quaes têem assistido lorcls Gre:f, 
infllaucl e Palmerston, assim como mr. Brougham _e algtms outros membros ma1s 
J _uentes das duas camaras . O ministerio estl:í assustado, e não sabe que faça à ara se. sustentar. V. ex. a observará qtw sir Robert Peel ha quatro dias respOll
/u ~ais explicitamente á pergunta de lord Russell sobre a installação da regen
r~a1 .0 que lord 'Aberdeen o havia feito na camara dos lorcls á que ao mesmo 
st sÍJ.e1t.? lhe fez o marquez de Clanricarcle . Sir Robert Peel confessou que a in
q a aça~ havia sido notificctcla ao govern0 inglez, emquanto lorcl Aberdeen só disse 
elle sabà pelos pa1)eis publicos que havia uma regencia na Terceira, assim como 
nt e marquez o podia saber. O J.l!fo1·ning He1·ald eliz com bastante graça no seu 
nollnero ele 2 do corr0nte que <<O 'príncipe Leopoldo se eleve consolar elo mal que 
g· larlamento se clisse cl' elle,. por ser dito pelo mesmo inclivicluo que tinha elo
p~\ 0 O· senhor infante D. Miguel até ás mwens», isto é, lorcl Aberdeen. Tenho, 
tot lauto, toda ·a esperança de que aproxima morte de el-rei trará co~.sigo uma gab· mudança cl'este ministerío, e com ellaa da mesquinha e infame politiCa cl'este 

Rete a respeito da q~tes.tão portugueza.. . . 
g. d emetto a v. ex. a do1s Impressos: o pnmeíro é uma proclamação que os em1- · P:ia os. e.m Plym?u~h mandaram impr~mir e ;re~ettera~ para a ·ilha da Madeira 
0 B .fi:~gata brazilen·a lzabelJ que clev1a tocar n aquella tlha no seu r~gresso para 

tazil, para tomal' a se!l bordo a família elo barão de Palença, que se achtwa 
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_no Faia1; o segundo é obra do official da secretaria ele estado elos negocios es
trangeiros José Luiz Pinto ele Queiroz, e cont6m observações sobre a installação 
da regencia; dizem que ha outro sobre o mesmo assumpto, que é ela penna elo 
visconde de Santarem, mas ainda o não vi nem pude conseguir para o mandar 
a v. ex.a 

Deus guarde a v. ex. a Lonch·es, 14 ele junho ele 1830.- nl.mo e ex. 010 Sl". Luiz 
ela Silva 1\íousinho de Albuquerqu~ . =José Balbino ele BaTbosct e Amvjo . 

Escriptos acima alludidos 

Proclarnnçâo 

Madeirenses: ~Se a oppressão tem suffocaclo o vosso jus to rancor c0ntra o 
monstro que flagella a infeliz nação portugueza, nem por isso a vossa lealdade, 0 

vosso nobre caracter, por vezes patenteado em pró da augusta soberana a senhora 
D . J\IIal'ia TI, tem cedido á illusão d'esses infames, que fazem o cortejo do usur
pador e do tyranno D . Miguel, aquelles briosos sentimentos que formam o éocligo 
sagrado elo cidadão livre e elo subdito fiel aos seus legitimas soberanos. 

Madeü-enses, a epocha está chegada; o· pe1juro vê pendente o alfange que vae 
ptmir seus dias ele horror e crueldades . 

Resoa o viva da legitimidade da nossa. adorada rainha a senhora D. Maria II. 
Sois cidadãos livres, que preferis a morte ao fen:ete ele cobardes e perjuros 

com que vos querem manchar. 
A regencia do reino, em nome da augusta soberana, estabelecida na ilha Ter

ceira, baluarte ela legitimidade, fulminou o anathema fatal contra o usurpador e 
seus sequazes . , 

A causa da legitimidade, apoiada pelos soberanos da Europa, vae triumpbar. 
Secundae seus esforços ; arvorae entre vós, a despeito d'esses miseraveis mauda
tarios que vos oppriroem, o estanelarte da fidelidade, e seja a sempre nobre Ma
deira um outro baluarte onde acabe para sempre o governo tyranno e feroz do 
assassino ela nação portugw~za. 

Macleirenses, seja o vosso grito : « D . Maria II, augusta rainha de PortLiga.I i ' 
carta constitucional ele 29 de abril de 1826. Morte aos tyrannos !» 

Drovos rolloxõos sobro n installaçilo da cllnUincln rogencl.n dn llhn Tcrceirn 

Como a noticia da installação da· chamada regencia na ill1a Terceira tem feit_o 
barulho em a:lgumas cabeças, 011 menos intell:igentes ou com demasiada clispost
ção para crerem de leve quanto se lhes queira embutir, mesmo sem grande ~s
forço ele .finura, pareceu-me acertado fazer algumas reflexões sobre este negocto, 
bem que nenhumas merece a sua pouca importancia, só para se não dar o caso 
ele peccar alguem por ignorancia, deixando áquelles que a malicia levar ·ao erro 
outras vias de desengano, que não serão por certo de mui suave condição. 

Primeiro que· tudo pondero ao leitor que a tal reg·encia, e o decreto que a 
creou, são cousas velhas, porque á primeira já se dava essa alcunha em Ingla
terra, e o segundo é da data de 15 ele junho ele 1829, não havenclo em tudo o;1~ 
tra novidade senão a contradança dos chamados regentes para aquella ilha, JH 
assaz malfadada sem a presença ele mais estes revolucionarios, nem devendo cau
sar similhante installação mais smpreza do que excitaria o caso de vermos voltar 
a celebrada r egencia para de onde veiu, se a deixassem, on mesmo de ir, rot_a 
batida, esbarrar ao Rio de Janeiro ou a qualquer outro ponto do imperio braza
lico, por maior segurança. 

Reflectindo um pouco, haverá alguem, por mais enthusiasta, a quem não oc
corra immediatamente que o citado decreto não é o melhor talisrnan contra as tl:o
voadas políticas, visto que ele nada serviu para desviar os raios coro que o roinis
terio britannico, na sessão parlamentar ·ele 1830, tem fulminado os portadores do 
mesmo diploma e o seu partido? -

Não estava porventma em Londres, com o decreto no bolso, a regencia de 
Pedro de Sousa e companhia quanJo lorcl Abercleen proferiu na camara dos. pa
l:es <cf]_uc o senhor D. Miguel havia sido reconhecido pelos tres estados elo re!llO i 
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que :interrupção das relações políticas entre os dois paizes só podia pi·ej.udicar 
~ un:_ao que por tantos seculos tinha subsistido entre elles; que .a mesnia inter
llll)Çao só podia abrir caminho a outra potencia da Europa, para occupar o logar 
qdue .a Inglaterra havia tido em relação a Portugal; e que ninguem, }JOrtanto, se 
a mu·as d · · · 
f: se e estar o governo britannico ancioso por segurar o prrmmro momento 
avoravel . . l .c~ l 1' . para regressar a um estado ele cousas que por tantos secu os ~ora o c a 

po ltrca firme e invariavel da In.zlaterra ?n E ele que serviu a regencia e o de-creto? ~ 

d ~onde, se não em Londres, estava o decreto e a regencia., ou a regencia e o 
ecre

1
to, quando mr. Peel•clisse a que o senhor D . Mio·nel era rei de Portug·al com 

gera có t ' o A h . f: Ih d nsen 1mento; que toçlas as tentativas para o clesapossar da coroa av1am 
:Ê da o, e que os antigos estados tinham confirmado a sua accessão ao throno ?» 

Pa~ue serviu a regencia e o cl~cretu? _ . 
ra la esgotar, finalmente, o cahx todo ela amargura, em Londres mesmo tive
v ~ 0l chamados regentes a louvavel paciencia ele ouvir, entre outras, a seguinte 
der Pc e da bôca de lord Abercleen: «A Terceira forma uma parte elos domínios 
c~ J.rtngal, cuja integridade somos obrig·aclcis a manter v. E logo depois, para 
g~llll. a.r ? desengano, pronunciou -o maior homem elo seculo o seguinte: «que o 
ac :'eino rnglez não devia consentir similhante lJO~se ela Terceira v; e mais adiante, 
pei·e\centando «que entendia ser a política da Inglaterra não consentir que o im-

' 
1G or D. Pedro tomasse· posse ele qualquer parte dos territorios de Portugal!!» 

tiv olpe ~e morte devia ser por certo, para a tal regencia, tão clara como posi
qt a Clllmctação dos sentimentos elo governo ele sua magestade britannica sobre 
b~l~esquer .Pretensões contra a integridade ela monarchta portugueza. Blasone em
I]) 

1
.a 0 espn·ito revolucionaria emquanto o pobre ex-marquez reconheced, que ja· 

coa
1
.
8 teve em sua vida maior motivo para amesquinhar-se elo que na pTesente 

fisJ:l.l,tmbtcu·a: O uresmo facto da retirada para a Terceira não é mais que uma con
é sao ~ em clara de se lhe haverem despintado de toclo as suas esperanças; não, 
ou~~uao 0 derradeiro arranco ela ultima desesperação. E como se explicaria de 
do;~ sorte a passagem furtiva ele um govemo para dentro ele um porto bloquea
fest tl P~nsaria acaso o ex-mm·quez que na sua pessoa ·levava ás tropas que in
do prn. a rlha tanta força moral como a que ele Londres levou á fatal rebellião 
fttg· . 01~? Talvez, talvez lhes vá dar pessoalmente uma segunda lição de bem 
d'e~~~ c~rto é que os inimigos os mais en0arniçados de Portugal nãó l)ensam 
de) . moVImento o que nos qtterem inculcar: saír de Londre~ Pedro de Sousa, 
uh~ 018 

da tormenta que o aturdiu, só lhes inspira desalento. -Mostram, sim, riso
crets semblantes, mas a consciencia está-lhes mettenclo aos olhos a data do de
cl' e.~' emquanto a evidencia aponta o nenhum caso que o imperador tem feito 
os 

8 ~s figurões desde a data elo mesmo decreto, acrescendo ainda a certeza, que 
cre?ao ~desampara, de não poder o imperador obrar de outra sorte. Ningnem os 
esc1~ tao desmemoriados que já perdessem ela lembrança o que lord Aberdeen 
lllaleveu ao marqnez de Barbar-ena em 13 de janeiro de 182\J, , isto é, ((que .sua 
lonigestacle britannicp. estava obrigado a defender Portugal e as suas restantes co
geiras eNtra .a aggressão do Brazil, como contra a ele qualquer potencia estran
c111ll an t em rsto foi escripto em arabe, nem deixou ele se fazer publico -nos do
e 08 e~bos apresentados ao parlamento britannico no 1. 0 ele junho do mesmo anuo; 
trop ~ eraes não ignoram que o simples facto ele entrarem em Poi·tugal as nossas 

Ss, que haviam passado á Hespanha, produziu o casus fcede?·is em 1827. 
l'eo-e e. 0 que fica dito não fôra de mais para desvanecer toda a illusão ela chama,ela 
ri~ Pnc:a na ilha Terceira, que torrente de argumentos solidos o:fferecia a histo-
0 est~b~l de!llonstrar a nenhuma influencia que pócle ter nos nego cios d'este reino 
tra ec1mento de um tal governo sobre esse rocheclo no meio elo oceano, con
lllai: ;outacle comprimida, mas bem expressa, de toda a sua população, e, o que 

Qe, contra a })olitica europêa, em repetidos conoTessos sanccionacla. 
nem ~ "' ·lh pela nao sabe que no tempo elo senhor D . João IV, estando a mesma 1 a 

este :'_oz de Hespanha; quando tínhamos o inimigo á pol'ta e poderoso; quando 
lllais g)~~e:o e ela mesm~ qualidacle abundava no reino, ao passo que faltavam os 

l ecrsos para a defeza e conservação cl'elle; quando, finalmente, estavam os . 
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sem colonias, sem meios, e, quasi dissera, sem amigos, quem não sabe, digo, que 
assim mesmo, boi~ndo sobre um mar ele difficulelades, se consolidou o gover~o 
restaurador? Quem achar comparação entre as circumstancias elo Portugal de hoJe 
e as elo d'aquella epocha não está mais que um elo distante da CI'eação bruta. _Nao 
se espere, portanto, que eu n'este logar faça um desperdício de erudição histo
rica, apontanclo os factos que estabelecem inteiramente a nosso favor a differenÇa. 
que ha entre as duas epochas; mas não me é possível deixar de lembrar, .P01 

~tmostra, que a potencia que então nos fazia a guerra é hoje nossa ami-ga, alliacla · 
e defensora, e que não contâmos actualmente contra nós uma só nação com as ar
mas na mão, nem temos por inimigos senão um punhado ele loucos, que ancla:rn 
sem tom nem som a cloudcjar por esse mlmdo . · 

Não quero que fique em silencio a indigesta proclamação ele Pedro ele Sousa~ 
'e para que os portug·uezes avaliem mais a sinceridade elos seus convites, aqtu 
traduziremos litteralmente o anmmcio que se publicou em Inglaterra com data 
de 23 ele março ultimo . Diz assim : 

ccEmigTaelos portuguezes: -A commissã.o nomeada para soccorrer os infelizes 
emigrados portugtlezes vê-se obrigada a annunciar ao publico que a somnra ele 
34 libras e .5 shillings, que se subscreveram · em janeiro, está quasi exbausta· 
Quasi trinta d' estes mais desgraçados in di viduos têem sido fornecidos de rações 
semr~;naes; constando de 4 libras de pão, 2 de carne e 2 de arroz ou cevada; e os 
doentes de chá e assucar, e outras cousas necessarias, importando 10 libras e 11 
shillings por mez1 pouco mais ou menos; mas se estes inelivicluos permanecer·eJJl 
por mais tempo entre nós, é prov-avel augmentar o numero com mais sessenta que 
até agora têem podido sustentar-se á sua custa, e que elev-em ás pessoas com que;,n 
residem o obseqlúo ele os não apertar pelos alugueis. Continuando isto, como hao 
de v-estir e sustentar-se para o futuro estes miseraveis que vieram aportar ás no~
sas praias? A commissão, portanto, pede á humanidade dos habitantes e1ue haJa 
de augmentar-se a subscripção mensal, e para este ·fim se mandam pôr livros eJJl 
differentes bancos; a saber : nos de mr. N ettleton e mr. Shepherd, em Whi:rnple 
street; e no de mr. Balkwil, em Old Town street; assim c0mo se encarreg~rlÍ 
uma pessoa capaz, a fim ele se dirigir aos subse;riptores na primeira segunda fe1ra 
de cada mez, se assim parecer conveniente. E justo declarar que a comnrissiio 
tem instrucções para limitar os soccorrod sómente a comestíveis . 

aNo caso, porém, de não chegar a subscripção, o unico recurso que resta a 
estes indivíduos é o de se dirigirem aos administradores elos pobres, e todo 0 

mundo sabe que genero de auxílios lhes poclem prestar os mesmos administra
dores. 

ccPlymouth, 23 de março de 1830.» . 
Cotejada a data el'este annuncio com a da installação da chamada regenCia., e 

com a proclamação ele Pedro ele Sousa, está feito o melhor commento sobre este · 
negocio , e não resta assumpto para mais reflexões. 

. . 
CnrtJL no JL ilCtor elo opuueulo ·Brc\'CS reflexões sobre JL instllllnçüo ilJL c1mmn.cln regenclJL 

cla. HltlL Tcrcuirlt• 

Tendo visto e lido com meditação o seu conv-incente escripto sobre a charnacb 
regencia da facção militar da ilha Terceira, observei que, no meio ele tantos ~es
enganos, havia uma grande falta, motivada pelo silencio que o mesmo escnJ?to 
gua1·cla sob_re as impoTtantes notas do conde ele Aberdeen, ministro dos negocros 
estrangeiros ele sua rri.agestade britannica, dirigidas ao marquez de Barbace?a, 
ministro plenipotenciarío de sua magestade o imperador elo Brazíl, e que pela 16-
prensa se publicaram em París, na officina de Renouarcl, rue Garensier, ll ·

0 d · 
As suas reflexões, senclo, sem dnvida, uma completa demonstração elo mo 0 

por que o governo ele sua m.agcstacle b~·itannica e os seus ministros em parlarnerr~o 
caracterisaram a questão portugueza, não podem ter tanto peso moral obriga.tor~o 
como o que iliplomaticamente encerram as notas officiaes, e como lhe resta a h?JJ!.a. 
ele hav-er provocado a sua publicaçao, espero se não offenda de que eu lhe diJ'IJll 
a presente carta, principalmente quando lhe protesto ·que me não in.fl.ue senão .

0 

desejo mais puro do bem da patria e ele ver triumphar a causa legitima ele ei-rel· 
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p . ~.? 0~ revolucionarios portuguezes (fallo só d' estes, porque os outros tambem 
01 

a vao rccebenclo os competentes desenganos) fossem susceptíveis d13 reflectir 
~unulmomento com madureza, veriam na mesma política de mr. Canning, d'esse 
n? cado santelmo do liberalismo, que o governo inglez não varia na sua marcha, 
~eJan:, quem forem os individuas, whigs ou tO?·ies> de que o mesmo governo se 
G~poe; e nem é possível ser de outra sorte, qualquer que seja o soberano ela 
Q tan·Bretanha, por isso que a politica do estado é fLmclacla em principies sobre 

8 
quaes não exercem a menor acção os gTancles ou os 1)equenos incidentes. Se 

a exte N l' · 
llll· C nsa_o c este. escripto permittíra uma analyse sub~tanciada da c?nducta _de 
,.,.. · auruu. g relativamente á questão portug·ueza, eu de boa vontade a mtentana; 
~-~ . . em. ul . 0 sena estender demasiado o meu plano, contento-me com observar que, 
0 tlmo _resultado, sempre mr. Canning fez voto s publicos pela não· ingerencia 

0 u n~ut~·ah~ade no caso sujeito; e bem visto é que similhante decisão não dava 
msls hgeu·o apoio ás pretensões liberaes. 

est e algnem ha, de qualquer opinião política, ainda vacillante, de boa fé sobre br·: P~nto, leia com r eflexão, entre os docmnentos apresentados ao parla.mento 
ri 

1 .~n~tco na sessão do 1.0 de junho ele l 829, os despachos ele mr. Canning, clib!1 os em 12 ele julho ele 1826 a sir Cha,rles Stuart e a sir William A 'Court, 
ob m como os de 17 e 19 do dito mez e anuo ao mesmo sir William ; e, a não ser 
sece~ado por uma contumacia invencível, ficará convencido da verdade d' esta as-

rçao . 

a] Dem?s, por ém, ele barato á incredulidade ou á malicia, que seja precisa mais 
soit:ma lllustração para saír de toda a duvida, quanto á proposição que avancei 
de re a firm~za e invariabilidade da política da Gran-Bre_::anha,_ e ~ão_ haja meclo 
do que, segtUnclo lJasso a passo a marcha d'esta transacçao delicaclissJma, faltem 
ar~~~entos que nos abonem até á evidencia, e a que não r espondem ~s mais 
a ulOsos sophismas . Sej a o primeiro documento, para começar de maiS alto, 
e~1;3"' lnt~te c~a nota do conde Aberdeen, escripta ao plenipotenciario elo Brazil 

de Janeiro de 1829, onde diz: 
p0 ~Se a G:ran-Bretanha tivera cedido á solicitação de garantir a successão de 
pe[ Igal ao rmperador D. ·Pedro, apesar da r eluctancia de a acceitar, confirmada 
nãoa sna: subsequente abdicação, nós teríamos contrahido um dever que totalm ente 
no podJamos cumprir, e que, por sua mesma natureza, tal se devia reconhecer 
em. n:omento de o contrahir. O governo britannico, portanto, procedeu sabiamente 

Decus_ar· acceeler á proposicão elo marquez de Pa.lmella. >> . 
con 1 epois d'isto vem a nota' de 4 de fevereiro elo mesmo-"â"nno, com a qual o 
R \ e de Aberdeen r esponde á que em 26 de j an eiro lhe dirigiu o marquez de 
d'~h acena i· e, fallanclo ela obrigação dos tratados, pam r epellir a reclamaçã~ que 
Gl ~s fa:z1am os plenipotenciarios brazileiros a favor da senhora D. lVIana ela 

011a, dtz: · 

pre "Sha magestade, comtudo, no seu ~aracter de neutro, tem certos deveres a 
\Te' enc er, ela execução dos quae·s os seus ministros são severamente responsa
\Te~s. Sl~a magestade acha-se ligado com Po~tuga.l por tratados; elos quaes o go
ges~od d aguelle paiz · t em de executar as estipulações. Os servidores de sua ma
side \e ~ao podem, pois, consentir que os negocias ele uma pessoa qualquer, re
seja~ e I! este_ reino, por mais elevada que ser possa a sua qualidade e j erarchia, 
do . conduz1das de modo que sua magestade se exponha a r eclamações da parte 
exis~~;erno portuguez, exigindo ele nó s a execução das clausulas dos tratad?s 
neut, tes e que preenchamos mais escrupulosamente os deveres de urna potenc1a 

Ia. >> 

0 g Quanto mais foram cr escendo as instancias, tanto maior foi a clareza com que 
\Tet· o_verno britannico t em fallado aos nossos contendores. Em nota de 13 de fe-

etr·o . d O d L' ·a rne Ih re~~on endo ·O conde ele Abercleen a outra nota que em 1 o re1.en o pod . e clmgíra o plenipotenciario do Brazil, fazendo algumas perguntas sobre 
eEm. continuar a passar rebeldes para a Terceira, diz assim: 

de « ~ ntretanto o ma.rquez ele Barbacena devia convencer-se de que o governo 
risasua :mage~tade não podia deixar de ter duvidas quanto ao caracter que aucto

va a sua 1gtervenção n' esta transacção; e posto que elle ministro dos nego cios 
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es trangeiros esteja prepa.rado para r esponder ~\s questões propostas, está comtud'o 
longe de r econhece'' o clíreito por que é interrogado . Como qw~r que seja, ha ou
tras questões que o conde de Aberdeen julga do seu elever propor previamente 
ao marquez de Barbacena, e ás quaes espera igualmente haja de querer dwr res
postas explicitas . 

a Em que caracter e em que qu~li e1acle exige o 'marquez de ·Barbacena respos
tas categoricas ao abaixo assignado, sobre as questões propostas por s. ex. 3 ? 

q,Ao serviço ele quem se acham as tropas mandadas ultimamente ele Plym@uth 
aos Açores, e cujo desembarque na Terceira foi impedido por um destacamento 
ela marinha de sua magestade? 

· cc Por que ordem e com que instrucções foram aquellas tropas manclaclas ele 
Plymçmth para os Açores? 

«E já temyo de esclarecer-se este negocio, é j á tempo que o governo ele su<l 
magestacle smba claramente qual é a auctoridade qne tem dirigido estes actos, e 
quaes pessoas são cl'elles responsaveis.» 

E tal é a força com que o governo britannico repelle toda a ingerencia elo 
partido revolucionario em Portugal e seus domínios, que o mesmo conde de .Nbe~·
deen na sua nota ele 18 em resposta á outra ele 16 ele fevereiro, escripta pelo ro~
nistro plenipotenciarid do Brazil, conclue as.sim: 

r1 Posto que o abaixo assignaclo :não julgue necessario segurar ao mfurquez ele 
Barbacena quanto o governo britànnico respeita os direitos que pertencem ao ca
ract<Jr diplomatico e ás immunielad.es de que este caracter gosa entre as nações 
civilisadas elo universo, deve comtudo ser-lhe permittid.o observar que a mes!J))la 
lei commum, que faculta privilégios tão extensos, exije por isso mesmo que a c~n
elucta das pessoas revestidas cl'esse caracter seja tal que não se· encaminhe a v1o· 
lar as leis elo paiz ou a ultrajar a auctoridacle do soberano em cujos estaclos resideDl· 

<cO marquez de Ba,rbacena é de novo advertido que se deve abster, emquani@ 
habitar este paiZJ, de tomar parte ou de sustentar a guerra civil em Portug-al, 
quer seja em nome do imperador elo Brazil, quer seja em nome de sua augusta 
filha. Uma tal intervenção, venha dy onde vier, é incompatível com o direito das 
gentes e com as leis d' este paiz. E uma im.fi·acção d~ts prerogativas de sua ma· 
gestade e uma desobediencia ás suas ordens, muitas vezes c<;>mmunicadas ao roar
quez de Barbacena, bem como aos seus collegas. » 

E tal era o conceito que o g·overno britannico já então fazia das crimin0sas 
manobras r evolucionarias da facção que hoje occupa a Terceira, que o mesmB.0 

ministro elos negocios estrangeiros, fallando ao plenipotenciario elo Brazil sotn:e 
as propostas ele conciliação de que fez menção o dis·curso elo throno em a sessão 
passada, se expressa elo modo seguinte: · 

«O abaixo assignado tinha esperado receber a cooperação do marquez de· :Bar
bac.ena para reálisar nm pr~jecto tão importante, manifestando-lhe desejos igua~s 
áquelles que animavam sua mag~stacle; mas estes votos (o abaixo assignado J;1a:0 

o póde dissimu1ar) não são professaclos ·por um partido que trabalha com actlvl
dacle em perpetuar a guerra civil . nos estados po1·tuguezes, partido composto ~e 
pessoas que, debaixo da mascara ela :fidelidade e do patriotismo, não tratam senao 
ele adiantar os seus interesses particalares ou ele apoiar· os projectos de uma fac-
çã"o ryvolucionaria. · . 

<<E com bastante se]j].timento ê[Ue o abaixo assignado se vê obrigado a: conchnr, 
assegurando ao marquez de Barbacena que será impossivel a sua magesta€le con· 
tinuar no estado presente das suas relações com Port'llgal, nem testemunhar por 
mais tempo o estado ele desordem em que se tem lançado aquelle r eino . O ma·r· 
quez ele Barbacena estfL j á ele posse. das proposições geraes que, na opinião do 
abaixo assignado , .offer ecem bases pa:ra a accommoelaçã0 elas differenças existem.tes 
e para restituir a tranquilliclaele a Portugal. Se o marquez de Barbacena se não 
acha pr'eparado a concorrer, segundo as bases propostas, para tu:n fim tanto de 
desejar, não restará a · sua magestacle outra alternativa que a ele procurar, seU: 
:perda de tempo e para chegar ao fim a que se propõe, alguma via mais directa' 
e este partido lhe é dictado pela sua solicitude a bem dos interesses dos sens sub
ditos, como pelo desejo de manter a paz ge:wl da Europa. >> 
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Para desenganar, finalmente, os menos CI·edulos ou QS mais e~tupidos, ele que 
~ governo britaunico e a Europa toda, por mais regencias e decretos que appa
beçam na malfadada Terceira, sustentadas pelas bayonetas, as não ha ele tolerar, 
d asta remettel-os para a significativa e terminante declaração elo conde ele Aber
d:e~ na sua .nota ele 8 de maio ao plenipotenciari~ braz~l~iro, em respost~ á sua 

1 ele abnl; em a qual o conde de Aberdeen d1z pos1t1vamente o segmnte : 
D PQue posto n~LO reconhecer o governo britannico direito algum no imperador 
te~ edro para obr~r em. nome ~e. sua filh~, na sua qualidade politica, comtudo 

b
sua magestade 1mpenal o dll'elto de d1spor da pessoa d'ella e de prover ao 

seu em t .1. ·a l es ar me 1v1 ua . » 
nh Não pôde em consequencia cl'isto o plenipotenciario brazileiro deixar de r eco
r eler, como r econheceu na sua nota de 13 de maio, como um tGltirnaturn a firme 
pes~á ução elo governo britannico, e então dispoz a partida da princeza do Grão 

Rl para o Rio ele J aneiro. 
vol:J?ep?is que tão valiosas declarações romperam o véu mysterioso que as en
a: dta, e c~a maior utilidade a sua publicação entre os portuguezes, e, sem duvida, 
atn f .mats se r econhecerá a importancia cl'ellas quallClo se r eflectir que, sendo 
nepo tbca ~uropêa toda uma e a mesma, a nenhuma potencia é dado separar-se do 

::{s' deslisar-se elo plano bemfazej o estabelecido para conservar a paz entre todas. 
se t' e ~1llla rasão de conveniencia geral não prevalecêra a um tempo e no mesmo. 
do~ tclo em todos os gabinetes eLlr?pens, gue motivo impe~iria ? ac~ual impera
)Q t 0 ~utocrata de todas as Rnsstas, de 1r arvorar as agmas Yictonosas na op
~·e 8 ~ rata do imperio ottomano? E qual foi a potencia que manifestou o menor 
ex~e 1,0 9.uanclo cem mil bayonetas francezas IJenetraram a Hespanha _em 1823 para 
verelnu~ar a hyclra ela ~· e~;olução_? Ou qual é o :staclo que ~oje se i;nquieta por 
da lllalchar uma expecliçao fornnclavel para castigar a audama argelrna? s ·e to
ex~ ~s nações ficam immoveis é porque ha tal harmonia entre ellas, nos negocias 
e et~os, que se não clú empreza ou negociação que deixe ele interessar a todas, 

ass1m ve d · · · ~ d · 1· d 1· gu mos e veremos, apesar as contrarias opmwes os JOrna 1 ·tas e a m-
gr:g~m e estratagemas elas facções, que não entram por cousa alg uma n'esta 
sim; e conta ou n'esta conta em grande, prosperar ·cada vez mais ao abrigo ele 
1llid

1 
hante garantia, solidariamente defendidos o principio monarchico e a legiti

rio a~, cousas que, ou são inteiramente diversas d 'aquellas a que os rcvoluciona
int~l c ~o os ~esmos nomes, ou, se não. são clifferentes, só excitam o seu o di o, maÍSt· 
res e~avel. amda pela simulação e ludibrio com que dizem que_ .. xeverenceiam tão 
es/et;avets obj ectos, ao mesmo tempo que diariamente os insultam com factos 

annalosos. 
pa, Concluirei esta resposta com o seguinte clilemma, que em boa logica me não 
ln~e~e contrastavel: ou a questão portugueza é um negocio europeu, ou é simples""o: ~ um negocio nacional. Se é europeu, está prommciaclo o juizo de todos os 
ij

1
. d~nos _Pelo orgão illnstl·ado dos ministros britanuicos, pois seria absurdo aclmit

Eu· Iverstdade política, e se pori~ aliás em risco o grande :fim proposto, a paz da 
fitolopa i s: é um neg:ocio nacional, decidiu-o o juiz mais competente éom os olhos 

~~a let, e d'esta clecis~o não ha para oncle ap~ellar. . 
Pu com t?c1a a attençao seu venerador, etc. Lisboa, 13 ele ma10 de 1830 .. 

ttltirn · S · -Amcla bem que antes de expedir esta carta pude ver nas folhas ·cl' este 
qlle 0 paqtlete a resposta dada lJOr lord Abercleen ao marquez ele Clanricarcle, 
champ~·guntava se 0 ministerio britannico tinha tido informações da insta.llação da 
foi a a regeucia da T erceira. A resposta elo ministro elos negocias estrangeiros 
s~ta «que os ministros tinham tido noticia ela tal installação, mcts q_lte o govm·1w de 

D~agestade não tinha 1·elação att cornmun icações oificiaes com similhante govm·1w» . 
telllp ecr~tos, r egencias, proclamações, que fica tudo sendo, senão fumo que só 

oranamente inçommocla a ilha T erceira? 

Portaria 

crue ~~nvinclo ao r ea,l serviço e ao bem dos fieis habi tantes d' esta ilha Terceira, 
acloptem medidas efficazes para remover os obsta.culos que impedem a fa-
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cll . circulação do papel moeda, corrente ú'esta ilha, o qual, por não poder ser con
vertido em moecla metallica ao arbítrio elos possuidores, nem ter segura hypo· 
theca elo seu valor, nem epochas conhecidas de amortisação, não póde ser apre
qiaclo ao par elas moedas. ele oiro, prata ou cobre : manda a regencia, em nome da. 
rainha, que a commissão encarr egada ela aclministração ela fazenda publica faça. 
subir quanto antes á sua presença uma breve e cbra exposição sobre a iutrocl~lC
ção, giro, r esgate e actual estado do papel moeda; para á vista cl 'ella, e coi:n tn· 
teiro conhecimento ele causa, se darem as providencias convenientes. 

Palacio elo governo em Angra, 14 ele junho ele 1830.=Lttiz ela Silva J.Vlou
sinho ele Albuqnm·que. 

Exposiçã o 

Senhora : - A commtssao en·carregada ela administração ela fazenda publica, 
em ctrmprimento ela portaria ele 14 do corrente mez, tem a honra de levar á pre· 
sença de vossa magest~cle a seguinte exposição sobre a introclncção, cu·culaçao, 
resgate e .estado actual elo papel moeda que curre n' esta ilha. . 

Por alvará ele 8 de janeiro de 1795 fo i prohibiclo o curso, como dinheiro, de 
toda e qualquer moeda estrangeira ele oiro, prata, ou cobre, n'estas ilhas dos Aço
res, mandanclo-E?e comprar para a real fazenda elentro ele um certo praso toda a. 
moeda estrangeira que existisse, e cujos possuidores a não qnizessem guardar coJJl0 

mercadoria. Para pagar a moeda estrangeira, que assim fosse comprada para a . 
fazenda real, furam remettielas elo real erario nos anuos ele 179õ, 1796, 1798 .e 
1799 varias sommas ele dinheiro em mo edas provinciaes, na importancia de r6ls 
87 :352i;\900, e com ellas mais 240:000i;\OOO r éis em bilhetes para correrem co]))O 
~inheiro na fórma disposta n 'aquelle alvará ele 8 de j aneiro ele 1795, emquant

0
o 

não viessem moedas ele prata e cobre para o seu resgate . D'-aquelles 240:000i)i00. 
r éis em bilhetes, sómente foram lançados na circulação 62:4001$000 réis ero bJ
lhetes ele 7 f/,200 réis e ele 4i;\800 r éis , os q uaes se foram resgata~nelo a pouco e 
pouco, ele tal sorte que no anuo de 1820 eram entrados no cofre ela extincta juntf,l. 
ela fazenda até á impoi·tancia de 62:025t){600 réis, ficando . na cir culação apenas 
bilhetes na importancia ele 37 4tHOO r éis. P elos annos de 1823 e 1824 foi a junt:> 
da faz enda precisada a fazer uma nova emissão ele bilhetes na importancia ~e 
12:004i;\800 réis, os quaes juntos com os 374/HOO réis, que da primeira vez nao 
tinham sido resgatados, fizeram o total ele 12:379i;\200 réis, elos quaes até o JJle,z 
ele março ele 1828 foram resgatados ~ ~~ :249i;\600 réis, ficando na circulação so-. 
mente bilhetes pelo valor ele 129i;\600 r éis. . 

· No anno ele 1829, por portarias ela extincta junta da fazenda ele 12 de abril 
e ele 30 ele dezembro cl'esse anno foram ele novo postos em ci:rculaçã;o 39:600:t)OO? 
réis em bilhetes ele 7 i;\200 e 4asoo r éis, os quaes com .os 129$?00 réis, que ti
nham ficado sem reso-atar ,. fazem a somma de 39:729i;\600 r éis. 

No mesmo anno ele 1829 foram crcaelas pela j L~nta provis01·ia, que então, .go~ 
vernava em nome ele vossa magestaele, novas apohces do valor ele 2:t)400 reiS 
ele lf/,200 réis cada uma, elas quaes foram feitas' e emittielas na circulação sdrnente 
até a importancia ele 3:360i;\OOO r éis. ' 

. Por est~ breve exposição conhecerá vossa magestacle que o actual estaclo do 
papel moeda, que corre n'esta ilha, é tal qual apparece no seguinte ma.ppa : 

Em circulação : 
Valor elos bilhetes que ficaram . na cii·culação depois 

ele março de 1828 . .... . .. .. .... . . . . . . .... .. . 
V alo r dos bilhetes emitticlos pela junta da fazenda errL 

1296600 

1829 .... • .. .. . . ... ... . . ...• ·.. . . . . .. .... • .. 39 :Gooaooo 
V alo r das apolices creaelas pela junta pro viso ria em . 

1829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 :36oaooo 43:os9$GOO 
Em reserva : 

Valor. dos bilhetes que estão reservados .110s cofres da fazenda pu- . 
0 

.
400 bhca .. ... . . . . ... .. . ...... . .... . .... . .... . .. . . . . · ...... 200.~ 

Total --Réis . .. . . . ~ 
# 
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D'estes vieram elo erai·io 240:000i$000 réis, e foram Cl'eados aqui 3 :360i$000 
réis. 

dA commissão, cumpri1;do assim o que lhe foi ordenado, considera-se feliz em 
ro ~er r::ostrar por esta exposição que o valor dos bilhetes que andam em circu
açao, nao exceclenclo a 43:089:6600 réis, é tão modíco, que com grande facilidade 
e com muita promptidão podem os mesmos bilhetes ser r esgatados por quaes-
qner meios que vossa ma,gestade se dignar orclenar 1)ara esse fim . · 
So Deus ~uarde a v?ssa .m~g·estade. Angra, 1~ cl"e junho ~e 1830.. .L11amt~l de 
},![,usa .Ra~voso = Ltttz R ·Lbet?'O de Sousa Santwa=Antonw JoaqttM1 de 1on·es 

ctngas. 

Oflicio 

(N.0 5 rcsmado) 

i TII.mo e ex.rno st. - Apresso-me a levar ao conhecimento de v. ex .a o extracto 
~duso de uma carta que acabo de r eceber do barão de Rendufe, cujo conteúdo 

e Pa;rece de muito interesse . 
. 1 ~té~ agora ainda não recebi resposta alguma do governo inglez relativamente 
~ nussao ele que a regencia se dignou encarregar-me, e julgo provavel que ne
b _uma m~ seja dacla antes da chegada das resoluções do imperador D . Pedr'o so
a 

1 ~ as ultimas proposições ou r epresentações das tres potencias que se arrogat·am 
. ' mtervenção nos nossos negocias. 
L _Deus guarde a v . ex.a Bruxellas, 15 de junho ele 1830. - Ill.mo e ex.mo sr. 

ll!z ela Silva Mousinho de Albuquerque . = Luiz Antonio de Ab1·ezt e Lima. 

Extracto ela caJ.•ta alluc1iela, elatacl.-.. ele Vnrsovia em 31 ele maio 

a 9 meu companheiro, marquez de Rezende (que r ecebeu a carta de v. ex.a, 

0~~1 responclerá, ainda que d'ella não necessitava para estimulo, porque eu sou 
tn I_tga~o a cumpril-o), foi já recebido pelo imperador, que o tratou pela fórma 

8 
ats hsonjeira que ,póde imaginar-se, dizendo-lhe que sabia todos os seus honrq

-v~~ precedentes; que sentia que a sua resicl~ncia não fosse ve:·dacleiramente es~a-. 
ter' e, sem lhe dar tempo a que eile profensse palavra, contmuou que era mis
s 1 no momento em que fazia o seu conhecimento, apresentar-lhe o quadro dos 
i:lEl princípios e das suas icléas, e, dizendo-lhe quatro cousas lisonjeiras para o 

0 
pe~·ador elo Brazil, proseguiu : a Eu não approvei a carta com que clle brindou 

a ~.a:Iz onde .nasceu; mas, como fosse legitimamente out01·ga~9-, ordenei que se 
/Iass~ . Estou perfeitamente ao alcance de quanto trabalhastes na vossa penul
i·:a. m1ssão, mas quando a má fé guia os consell10s, os esforços da justiça são, 
e ehzmente, ínuteis . Eu nunca altero os meus princípios, nem me fascinei com as 
"spe~·:u1ças que muitos tiveram de que D. Miguel se conduzisse bem. Eu sou bem 
''Cl'\Ttl . ~ 
st c o, e quando entendo que em alguma. parte o não sou, renovo o agente. Os 
b tccessos ele 30 ele abril não aclmittiam illusões sobre mudança ele caracter, e,. com 

. e em magt~a, vi logo no principio confirmados os meus juizos. Quando a Inglaterra 
nJ a .Austr1a procurav,.am satisfazer perante mim a vil conducta elo infante, a mi
ral~ .resposta cl<? ent~o é a mesma de hoje, e vem a ser <<que eu nunca o conside
c1elet_como senhor da corôa, que tem roubadó á rainha a senhora D . Maria H». Yós 
~:n·:hls acreclitar tambetn que as minhas tenções são irrevogaveis; entretanto esta 
lu1 

"' a c.onvi.cção pouco vos pó de ser util, porque nem as minhas anteriores reso-
Çoes ne . h . N • f: N sist" ' , -m a mm a pos1çao, o consentem; que posso eu, p01s, azer senao.o per-

ele Ir n aguellas minhas tenções? Vós sabeis que a Inglatena e a Austria estão 
tn permeio entre os dois irmãos; mas, entre nós, a marcha que se tem ligacla
po~nte. seguido é tortuosa (então manifestou a maior indisposição contra aCJ_u~llas 
qu enct~s). Eu estimo muito que o vosso amo est~ja decidido a não trans1gtr, e 
que mats o esteja a não ligar a. tenra innocencia com o crime; agora, porém, pelo 

e Ôe passa na .Terceira, nada por ora vos posso ~izen. . 
to marquez respondeu em. poucas palavras, dtzendo qtle podta fazer mui-

' etc. 

cia ~epois fui eu. Disse-me «que conhecia _muito. ~ meu nome, . s_er-:-i~os, cons~au
e caracter, etc.; que o marquez me mstrUina dos seus prmC!plOs relatrva~ 



mente ao que de certo mais me interessava». Fez-me um resumo do que acima 
disse, e respondo qac a sua opinião quasi que nos assegura o triumpho. 

Decreto 

T:enclo sido verificado na presença da regencia pela exposição da commissão 
encarregada da administração da fazenda publica ele 15 do corrente mez, a qt;a1 
será impressa com o presente decreto, que nos cofres da fazenda publica eXIS
tem em reserva bilhetes de papel moecla, no valor de 200:270i)l400 r éis, e que 
circulam bilhetes no valor de 43:089~600 réis, em que se comprehendem os de 
2i)l400 e 1 1~200 réis, Cl"eados pela. j tmta provisoria e emittidos na importancia de 
3:360#000 réis, e querendo a mesma regeocia fixar a natureza d'estes bilhetes, 
afiançar o seu valor com seguras hypothecas, e marcar com certeza os prasos e a 
fórma da sua gradual e successiva amortisação, manda, em nome da rainha, o se-
guinte: . 

1. 0 Aos oito dias, contados da data elo presente decreto, a commissão encar· 
regacla ela administração ela fazenda publica, na presença elo senado ela cam~u:a 
cl'esta nobre e leal cidade ele Angra, procederá a queimar publicam ente nas _ca
sas elas suas sessões os bilhetes que estão r eservados nos cofi·es, no valor acuna 
declarado, fazendo lavrar auto cl 'esta operaçào, em que se mencione o numero, 
especie e valor dos bilhetes que assim forem queimados . Este auto será assignado 
pelo presidente e membros da commissão, e bem assim pelo presidente, vereado
res e mais o:fficiaes da camara que estiverem presentes .. 

2. n O minist1·o e secretario de estado fica enc.arregado de mandar estarnp~r 
com todas as possíveis cautelas novas apolices ele 2t$400, l i)\200, 600 e 300 re1s 
até á import::mcia total ele 43:0897$600 r éis, para serem trocadas pelos bilhetes 
actualmente em circulação, e que serão assignadas por dois membros e pelo se· 
cr etarío ela commissfio. · 
. Logo que as novas apolices estiverem p1:omptas e assignadas será annunciado 

por editaes o elia em que ha de começar a troca el'estas pelos bilhetes que actual
mente circulam. E sta operaçã-o durará por espaço ele trinta dias consecutivos, e::s:
ceptuados os domingos e dias santos de .guarda, e to elos os bilhetes que n 'estc praso 
não forem apresentados, para serem trocados, ficarão, finclo elle, sem valor algtün i 
e todo aquelle que d'elles fizer uso como papel moeda, incorrerá nas penas dos 
que fabricam moeda falsa . . . 

Finclo este praso e no termo de oito clias, contados do :fim cl'elle, todos os~~
lhetes que por troca ele novas apolices tiverem entrado nos cofres da oommissa.~ 
serão q ueimaclos perante as pessoas e com as formalidades ordenadas no artigo 1: 
No mesmo acto e com as mesmas formalidades serão destruídas as novas apoh
ces, se as houver ele sobejo, por se não ter a1)resentaclo alguem a requerer a troca 
da sua importancia. 

3.0 Os bilhetes que actualmente circulam, e as novas apoliees que por eJles 
hão de ser trocadas, serão amortisados gradual e successivamene, consignanclo-s_e · 
para a sua amortisação a somma de l:OOOi)\000 r éis por m~z no~ sobreditos b_t
Jhetes ou apoliees, os quaes ser ão queimados no ultimo dia ele cada mez ou no dJ~ 
seguinte, sendo aquclle feriado ou impedido, com as mesmas fOI'mal.iclades prescrJ
ptas no artigo 1. 0 , devendo a primeira amortisação ter lagar no ultimo dia . d.o roez 
ele julho prox imo ftltnro. 

4. 0 A r egeneia em nome da rainha afiança, debaixo da fé de palavra re:a-1, 
o valor e amortisação successiva dos bilhetes actualmente em circulação, e elas 
novas apolices que elevem substituil-os, e consigna para sua hypotheca todas as 
rendas publicas, impostos e direitos d'esta ilha T erceira. . 

5. 0 Os bühetes que ora circulam, e as novas apolices por que estes hão de ser 
trocados correrão e serão r ecebidos em todas as transacções e pagamentos, tanto 
ela fazen'da publica como elos particulm·es, pelo inteiro- valor que representam, colll.0 

se fossem moedas metallicas, porém p essoa alguma será obrigada a receber em. b,;
lhetes ou apolices mais de ametade ela somma que lhe houver ele ser paga. Sa..o 
nullos toclos os c"ontratos em que se estipular qualquer fórma ele ·pagamento, cll· 
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b~rsa ela que n:este · arti,go vae orde~1a.cla, e t•Jd0 aquelle que r~cusar receber os 
lhetes ou apohces na forma cletermmada no presente clecreto, mcorrerá nas pe

nas estab.eleciclas contra os que engeitam moeda de el-rei. 
t~ 6. 0 . Frcam revogadas todas ' as leis, provisões, ordens e portarias que até hoje 
eem srd? _promulgadas sobre o curso dos bilhetes e apolices n 'esta ilha. 

p. 
1 
o. mmtstro e secretario de estado o t enha assim entendido e faça executar. 

cf ac10 do governo em Angra, 16 ele junho ele 1830. =lYfct?"qt~ez de Palmella = 
onde de Villa Flo1· --:- José Antonio Gum·1·ei?·o =Luiz da Silva .i11ousinho de Albu

fJ.tte?-que. 

DecJI."eto 

Tomando em consideração o quanto é oneroso aos povos o estanco elos· sabões 
: 

0 exclusivo fabrico d'elles, onus que em diversos tempos tem dado logar ás 
~ epresentações elos mesmos povos, e desej ando a regencia começar desde já, e 
~.~to quanto as cireumstancias o permittil·em, a faz er clesapparecer todos aqnelles 
~ra.vames que nfi.o são impostos em vi1•tucle elas absolutas necessidades elo estado: 
a por b em, em nome ela ra inha, determinar •que, a contar elo 1. 0 ele outubro elo 

auno conente, o fctbrico, ~mportação e venda ele sabão fique plenamente livre, pa
gando aquelle que for importado o direito que lhe for imposto nas alfandegas 
como ás demais mercadorias. 
P 

1 
O_ ministro e secretario de estado o tenha assi1n entendido e faça· executar. 

ca acro elo governo em Angra, 16 de jtmho de 1830. = MaTquez de Palnwlla = 
bonde de Villct PloT =José Antonio Gtte1·1·eiTo--:- Lt~iz ela Silva JJ!Im~sinlw de Al-
ltqum·que. 

Decreto 

Ex:istinclo hoj e n'esta ilha o numero· ele moedas de bronze necessario para a 
00::Umocl(dacle da circulação, e tendo cessado por este motivo as rasões que deter
:tnaram na mesma ilhá a creação ele uma easa de moeda, na cl irecção e admi
s~itr'7~ão ela qua~ se tem empregado com o. mais louyavel zêlo e acti':idacle o con
a. he~ro Theotonw de Ornellas Bruges A vtla: ha por bem a :regenc1a1 em nome 
a rainha, determinar que, até novas ordens, se suspendam os trabalhos .da mesma 

~asa, e exonerar do cargo ele provedor cl'ella o dito conselheiro Theotonio ele Or
p evas Bruges A. vila, logo que houver entregado á pessoa ou pessoas .designadas 
t e a commissão encarregada da administração ela fazenda publica os objectos per-
encentes á mesma fazenda. 

O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e passe para a sua exe
~ção as ordens necessarias . Palacio elo governo em Angra, 16 ele junho ele 1830. =7 

l m·q_ttez ele P ctlrn ella = Conde de Villa Flo?· = José .Antom:o Guen·ei1·o = Luiz 
c q, Silva llioztsinho de Albztqztm·qzte. 

O fficio 

(N . 0 15 8 rcsmado) 

11. os IU.mo e eX..1110 sr. -Recebi antes ele hontem os officios ela serie reservada 
·llit' 285 e 286, sobre os quaes nada se me offerece clize1• senão que as noticias 
de 1t'l.:nente r ecebidas elo Brazil pela fragata ingleza Fo?"te, que saín elo Rio a 24 
c b a 1'1!, não combinam exactamente com as que o governo ele sua magestacle re
th· etl e que v . ex.a me r emetteu por copia ; não a:;; r epito, porque Carlos Ma
v Ias , ele quem as soube por elle me mostrar as cartas que recebeu, remetteu a 
P · ;.x:. a. as 111esmas cartas. Não podendo eu saír ele casa, por estar bastante doen~e, 

eC1-ll1e qm.e desse conhecimento d' ellas ao ministro ele sua magestade cathohca 
~ard elle faz er o uso que julga.r conveniente, mo strando-as a lord Aberdeen ou 

0 tlqtte de W ellington. . · 
1l. A . chegada do marquez ele $auto Amaro vae trazer uma nova crise á nossa 
c e~~Claç~o , aliás ele r eceiar, porqtte, sendo negociaclor bastante fino, não se eu
c arhegarra da commissão se não julgasse que podia tirar um resultado favoravel , 
po~ ecendo elle tambem o grande jogo que vae faz er e de que não tem precisão 

e a sua posição. 
15 
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A saída elo Rio ele J an eiro ele Francisco Gomes ela Silva. e ele João da Rocha 
Pinto não devem snr indifferentes para o estado ele cousas no Brazil; indicam mo
vimento nos partidos que ali reinam, mas não t enho mais dado s para julgar so
bre estes movimentos . 

Nada tenho a ajuntar aos meus o:fficios antecedentes ; sobre o estado ela nossa 
questão na opinião d'este governo, ou da sua rcsoluçfio; nada me consta que a 
tenha alterado . 

O meu padecimento n 5o me tendo })ermittid.o procm-ar pessoa de quem possa 
ás vezes saber o que ha sobre este objccto, nada tenho podido adiantar por roa: 
neira que possa segurar o que avanço. . . 

Como o meu restabelecimento, ainda que cesse o incommodo; não p·óde derKal' 
de ser · muito longo, e porque se precisa muita actividade e fôrças para o pouco 
que eu fazia, julgo conveniente ao serviço ele sua magestaJe vir aqui alguem clo_s 
seus fieis servidores, a quem eu possa instnür elo estado ela negociação e elas nll
nhas relações para as poder continuar ou adiantar; previno que os nomes fazem 
muito e:ffeito aqui n'estc paiz; apesar do &cu supposto liberalismo tambem as ma
neiras t êem gnnicle influencia nos negocias. Se for do agrado de sua magest~lcle 
que o secretario d'esta legação seja quem continue a tratar da negociação, ca~o 
que algum inconveniente dê a isso logar, porque no estado actualnão ha me1_o 
ele trata.r _com os ministros este objecto, pedirei a v. ex.a que me queira instrun· 
d'esta r csoluç...'to ele sua magestade . . 

Tenho féito quanto me é possível para provar .a el-rei nosso senhor o clese~o 
ele o servi1·; o r esultado não tem corresponcliclo aos meus esforços , porém isso nao 
estava em. meu podm·, assim como o não estava evitar este aconteciment'o, CJ,ne 
me impede de continuar a mostJ:ar os meus desejos, acon tecimento que eu ahits 
devia esperar no meu estado orclinario de saucle ; mas estimei poder provar a sua 
Ina.gcstade que nem esse r eceio me faria r ecuar na determinação de o serv.ir eUl: 
quanto podcsse. 

Deus guarcle a v. ex . a L omh-es, 16 ele junho ele 1830. -Til. mo e ex.mo sr. vis
conde ele Santar em . =Visconde de Asseca. 

Decre-tol 

A ttenclcnclo a que nas circumstancias actuaes convem facilitar por toclos os 
meios as communicações d'esta ilha com os diversos portos, e a entrada n' ella 
dos gcneros e mercnel01·ias necessarias para o consumo de ·seus fieis habitantes e 
leal guarniç~io : manda a r cgencia, em nome da minha, que toc1os os generos e 
mercadorias que forem importados n' esta ilha em navios estrangeiros, pagueUl 
os mesmos direitos ele entrada ou consumo que actua.lmente pagam os generos e 
fazendas importadas em navios elas nações mais favorecidas . . 

O pl'esente decreto t erá effeito emquanto a r egencia não mandar o contranO· 
O ministro e seereta,rio ele estado assim o t enha entendido e passe para a sua 

execução as ordens necessarias . Palacio do governo eu · Angra, 17 ele junho ele 
1830. = Mcwquez de Palnwlla = Conrle ele Villa Flo?· = J osé Antonio Gtw?'?'ei?·o= 
LHiz da Silvct 1vfmtsinho ele Albuq~te?·que. 

Decre-to 

T omando em consicleração que nas aetuaes circumstancias n ão convem tL fa
zenda publica prover os estancos d 'es ta ilha do rapé e charutos, e não querendo 
que .os consumidores fiquem. por isso privados cl 'este genero : ha por bem a r_e
gencia, em nome ela rain?a, cleterminar que na alfanclega da mesma ilha se aclnl1t: 
tam a despacho os preditos generos pertencentes a quaesquer particulares, _p:.L 
ganclo estes o direito que lhes· corrcspondm·, con;w a quaesquer outras mercadorJ~s, 
e sendo os mesmos generos entregues ao administrador dos tabacos . D eternnni.l 
outrosim a regencia que o rapé e c·harutos, assim despachados pelos particulares, 

1 Julgámos conveniente, por motivos obvios, incluir aqui t ambem as providencias tomadflS 
sob l'e commcrcio, industria e outros r amos da administração publica. 
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poss~m ser v'cndidos pela administração nos estancos d'esta ilha pelo preço que 
0~1~Vter a seus cloRos, e que os mesmos declararem ao administrador, com a con
diçao de que a administração receberá 10 por cento de commissão sobre o procltl
cto da venda. 

O ministro e secreta1:io ele estado assim o tenha entep.dielo e passe para a sua 
~~ecução as ordens necessarias . Pa.lacio do governo em Angra, 17 de junho de 
L ~O · = Ma1·q~tez ele Palmella = Conde ele Villa Flo1· = José Antonio Gtw?Tei·1'0 = 
u~z ela ·Silva IJ1. oztsinho ele A~bttqttm·que. · 

Officio 

(N.0 7) 

~[l.mo e ex.mo sr. - Tive a honra de receber o despacho ele v. ex.a n.0 7, e pelo 
offiClo n. 0 2 da ser i e reservada estará v. ex. a ca.balmente informado de quanto se 
passou entre mim e-o ministro de sua magestade christianissima ácerca do im
portante ohjecto elo reconhecimento da regencia do reino. 

Pelo referido officio dei igualmente conta a v. ex. a elas communicacões que tive 
~o Bes~o respeito com o encan·egaclo de negocias de sua magestacle~ o imperador 
sr l'~Zll n'esta côrte, e ela declaração que elle me fez de não haver recebido in

blCÇoes elo seu governo para cooperar commigo a bem da causa ela rai:mha nossa 
80 erana. Logo q u,e recebi o mencionado clespàcho de v. ex. a, dirigi-me nova
he~te ao visconele de S[bnto Amaro, e este agente outra vez me repetiu que não 

RVla até aqui recebielo participação alguma no sentiÇlo elo despacho de v. ex.a, 
~las que lhe constára officialmente que seu pae, o marquez de Santo Amaro, tinha 
stclo ~lomeaclo embaixador extraordinario de sua magestade imperial junto da re
âencla, e incumbido de vir á Europa notificar aos gabinetes alliados as respostas 
b~ mesmo sobe1·ano ao ttlt imcttttm· que as potenci<ts clirigiram a sua magestade so-

e a questão portugueza. 
Br Com effeito a fragat[b brazileira P1·inceza Real chegou no dia 13 elo corrente a 
A est, trazendo a seu bordo o daque de Leuchtenberg e o marquez ele Santo 

Pa~aro, o qual, · elesembarca.do que fosse .o duque, devia seguir immeeliatamente 
Ia !nglaterra na mesma fragata. 

Nao posso por ora informar a v . ex.a. elas communicações importantes ele que 
~oinarquez _ é portador, porém a es.col~a ~l'este personagem, para tra:tar n?' Europa 
P s 'negocws de sna magestacle ilclehssima, me parece ser c1:õ mats fehz agomo 

Ul'a o bom exito da nossa causa. 
<13 Por esta occasião _tenho a honra de levar ao conheci~ento ele v. ~x. U, que. a:cabo 
d receber um officw do nosso encarregado de negoCias em Tunm, partlcJpan
t O-me haver pedido uma aucliencia ao ministro elos negocias estrangeiros para 
ratar com elle do reconhecimento da regencia, e que este ministro lhe declarára 
~ue a côrte ela Sardenha nenhuma resolução julgava dever tomar sobre tal obje 
s 

0 'a sem t'}tle as primeiras côrtes se pronunciassem sobre a qu.estão portugueza; 
nhll 0 • este o motivo~ por que o agente que D . Miguel ali en viára tamlDem não ti-

a Sltlo recebido por aquella côrte. 
da ~eus guarde a v. ex.a París, 21 de junho de 1830.-Ill.mo e ex. mo sr. Luiz 

Ilva lVIousinho ele Albuquerque. = Ntmo Barbosa de Piglbei?·edo. 

Oflicio 

'(N.0 9) 

de ll~.mo e ex.mo sr. - Algumas gazetas d'esta capital annunciaram que o governo 
co .... Ltsboa havia contrahido um emprestimo sobre hypotheca de diamantes da 
ll1 toa e elos rem1imentos da casa do infantado; varias cartas de Portugal confir
P ·~'tll estas noticias, acrescentando que o mesmo emprestimo se havia concluido 
Geold exor_bitante preço de 36 por cento! O agente el'esta _transa~çã_o foi um ~al 
tt' schm1elt, homem de poucos cabedaes e por c.onsequen01a de chmrnuto credito 
tJ.·=stil praça,. o qual foi mandado a Lisboa por algumas C[bsas de commercio, e en-

e as pela ele Rothsch.ild, segundo dizem, para se entender com os ministros 
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Llo usurpatlo r c propor-lhes a,s condiç-.ões usurarias que levo ditas a v. ex.a, as 
qnacs, sendo recebidas ao principio como inacbnissivcis, o governo convciu por 
iim n'ellas, vendo que era o seu ultimo recurso, para evitar uma sublevação no 
exercito, a quem nao pagava havia muito tempo. Este negocio ficou, portanto, 
arranj ado

1 
existindo sómente alguma duvida sobre a quantia de dinheiro empres-

, tacla. 
Como quer que seja1 parece_- n::c. conveniente prevenir desde já o publico de 

França, ainda que de uma manena mdirecta1 de que o governo legitimo de Por· 
tugal jamais reconhecerá taes compromissos1 como v . ex.a verá no Constitutionnel 
incluso, emqum1to nao recebo as onlens que solicíto da regencia para se faze1· 
uma declaração formal n'esta côrte a este respeito, seja por esta legação ou pelo 
consul geral de sua magestadc em París . P arece-me que seria conveniente ao 
interesse da nossa causa que igual declaração se fizesse em Lonm·es e nas prin
cipaes praças de Londres. 

Incluso n'este officio remetto, outl'osim, o J.vlonitezvr.~ no qual v . ex." achal'<Í a 
proclamação do rei de França pela occasião ele se proceder a novas eleições pa1·a 
a camm·a elos cleputaclos, que deve abrir-se em 3 de agosto . Esta publicação exas~ 
perou ainda mais o partido ela opposição, já assaz escandecido desde que el-re1 
dissolveu a antiga camara por um modo que ninguem esperava . Todos estes fa
ctos, dando armas poderosas ao partido constitucional contra o ministerio, é im
possível que este possa resi stir por muito mais tempo, tanto mais que as novas 
eleições vão-se apurando pela maior parte no sentido elo côté !}ctlbche.~ contra a ex
pectação do govflrno . N'este confl.icto de nma porção ele homens possuídos de re
cejos phantasticos ácerca do clesenvolvjmcnto ele um systema ·ultra-liberal, e a 
parte sã da nuçrio, que nada mais deseja que a consolidação das liberdades ga
rantidas pel::t carta franceza, é impossível que a ultima opinião não prevaleça, e 
que ele todas estas contendas internas não resulte a convicção ao soberano dane
cessidade de se nnir á classe esclarecida e b em pensante da nação1 que só te:rn 
em vista o socego e a prosperidacle para a França, que encerra. todos os elementos 
imaginaveis, e a conservação de um systema liberal adequado ao seculo presente. 

Deus guarde a v . cx .a París, 21 de junho de 1830.-Ill.mo c ex .m·• sr. Luiz 
da Silva Mousinho de Alhuqnerque. =N~biW Bc(!l'bosr:t ele F'1:guei1·edo. 

Officio 

(N.0 160 re,enadu) 

Ill.mo e ex. mo sr. - Recebi antes ele hontcm pela mala do 1Jacp1ete que saíu de 
Lisbon a 3 cl'cste mcz os officios reservados n. 08 277 e 278 . Na parte do a1·tigo 
do n. 0 277, em <JUe v. ex. a transcreve o que o conde da Ponte participa dos pr?
jectos elos r efugiados hespanhoes, não tenho perdido de vista este objecto, e nflo 
me consta que n'este momento tenham outro plano senao o geral de r evoluciona· 
rem tanto a península como o que poclérem, mas não têem ponto algum deter
minado, nem plano algum particular. 

Vi hontem lord A berdeen, e procurei-lhe fazer ver que um dos objectos a~ 
minha visita era certificar-lhe que o meu governo não tinha acceclido a:os conse
lhos d'este gabinete unicamente porque as circtlmstancias o não perm.ittiam roas 
não por falta de consideração pelo governo britannico, nen.1 por c1Llviclar cl~L sn:l 
boa fé e interesse pe~o bem estar de Portugal, e que tinha tambem outro objcctol 
e era saber se, depOis ele chegar o marquez de Santo Amaro, a medida aconse
lhada por este governo para Portugal teria ainda o mesmo effeito ou se depois 
de se entrar em negociação com aquelle ministro ella seria hm·s ele saison. E111· 
quanto á primeira parte, 1:esponcleu-me que era muito de lamentar que se não 
podesse ter posto em pratlC~ o conselho dad~ por ,este ~overno; que houve tUJl 
momento, e foi o do estabelemmento da regenCia na r erceua, que dispensava este 
governo de esperar. mais cousa alguma pa~·a proceder ao reconhecimento ; que es
tava bem persuachclo que, alem elos motivos que se davam de não conceder a 
amnistia, havia um muito forte, e era o ele personalidades em uma facção que 
tem grau.de influencia em Portugal;· emqun,nto ao segundo, parecia-lhe que umll 
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v~z que lhe tinha sido ammnciado um negociador, que não podia. deixar de o oul!r,. e qne a medida aconselhada não produziria agora o pr01n"pto e:ffeito que pro
~ 11z~ qnand:o se aconselhou; qne não sabia quaes eram os poderes elo marquez 
. e .:auto Amaro e as bases ela negociação, entretanto sabia que elle vem com 
1~~trncções para negociar uma consiclera.ção (sic)J e que lhe parecia que não podia 
~ et~ar de entrar n'estas bases o casamento, o que não era olhado por este governo 
~errao como um negocio ele familia e não objecto politico; e que em todo o caso, 
. 
0~8 qualquer que fosse a negociação, se o novo ministro não trouxesse bastantes 

po eres, este governo s~ achava dispensado ele novas respostas elo Brazil. 
t .Tornando á amnistia, disse q:ue era impossível que se abandonasse este obj e

e 0
' que as potencias eram responsaveis a esta gente de uma protecção directa, 

lJhrque ~ra a comlücta d'ellas n0 principio elo nosso acontecimento, que os ti" 
u"' a ap01ado, e que, ainda que entre elles havia muitos ele quem os princípios 
n:o era a legitimidade, comtudo agora alistaram-se debaixo d'csta bandeira, e 
~a~ é possível que as potencias . os abandonem; que este governo tinha muita 

et tcdde.za em fazer cl'isto uma condição, mas qne nem todos os governos tinham 
~s a helicadeza, e que quando chegasse o fim d'esta questão, que naturalmente ha 

e c egar, esses governo:> não deixarão de o impor como condição absoluta . 
. 1 E~to~1 persuadido que não só este governo, mas alguns antros, estã,o conven

~1~ 0~ lntrma.mente ele que é especioso este argumento da parte dos rebeldes; mas t. e a precrsão ele se popularisarem, que não os podem combater, e tomando por 
)lec~~ente o pro?eelimento dos alliados s~bre as ilhas de Candia e _Samos . . 

t Nao posso clerxar ele chamar a attençao a v. ex.a sobre este obJeeto, acceltar 
l~a COJiJ.dição cl'aquella nat'meza é bastantB humilhante; re·cusal-a, é muito diffi 
cn toso e as consequencias são m1úto graves . 

Consta-me que o imperador do Brazil está com grande desejo ele terminar a 
?tlestão .de Portugal, e bastante receioso ela actnal sessão elas camaras, e que a 
;nperatr1z, que tem bastante ascenclencia sobre sua magestacle, tem tambem pouco 

Bo.st~ que a princeza elo Grão Pará ali esteja, a ponto ele dizer que o imperio do 
raz1l é ' t· · 'a_• b cl im .mUI rss1mo vasto, mas que apesa,r isso não é astante para conter uas 
peratnz es. 

b Desejarei muito que v. ex.a me instrua da vontade de el-rei nosso senhor SO · 
p~et esta nov~ face que a negociação vae tomar, se devo ou não reéeber as pro
tu s as que Vterem da parte d'elle; em geral julgo indispensaveis instmcções even -

a)1 °11 uma .determinação positiva de me recusar a qualquer ,proposição. 
e es.ta:-me dizer a v. ex.a que lord Aberdeen, tendo-me chcdo hora para o ver, 
ri~'l.o mimstro de sua magestacle catholica no mesmo dia, julgou que nós qnere
me~08 que o paquete :ficasse demorado, e po1· isso assim o tinha ordenado antes 

mo de nos fallar. 
coufeus ~uarde v. ex.a Londres, 24 de junho de 1830. - 111. 1110 e ex.mo sr. VIS

e de Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Oflicio 

{N. 0 G reservado) 

som ~l~mo e ex_.m'O sr. -Tiv~ a honra de 1:eceber o despacho reservado d!e v. ex .a 
Canse. ~' e COm elle. a mmna recreclenCial, .bem como a car.ta ele ~rença para O 
eu lhetro José Balbnno de Barbosa e Ara~1JO, que a regenc1a se clignou nomear 
iu ctrreg~do ele negocies junto d'este governo. A falta de resposta do governo 
m~ ~z á communicação que lhe .fiz por via; elo seu embaixa;dor junto cl'e.sta côrte 
res 1~pede de dar immecliato cumprimento ás determinações ela regen01a a .m~u 
aJ. Petto i mas póde v. ex. a esta.r seguro de que eu me não potlparei a sacnficw 
fa.Ftlllll para ~orresponder á confiança com que a regencia me honra, e sómente a 
ell a ele rme1os pecuniari0s me poderá impedir ele executar pontualm~nte o que 
senha me p~·escreve, sem que comtuclo por isso soffra o serviço da ramha nossa 

ora E ' ' l S A [! • • ter· b<: provavel que a cheo·ada do marquez c e auto maro 10rce o mtms-
'Y 

10 
I'ltannico a tomar agora l~ma decisão e não me demorarei em participar a 

. e}( a ' 
· 0 que occorrer. 
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Juntos remetto a v. ex. a os officios oi·iginaes (faltando-me o tempo para cx
tmhir copias) em resposta aos que dirigi àos encarregados de negocias de sua 
magestade nas côrtes de Copenhague, Paris, Roma e Ttu·im, e qu~ a v. ex.• 
transmitti com o meu officio reservado n. 0 3. Envio tambem a v. ex. a a TespostfL 
elo marquez ele Rezende ao o:fficio que lhe dirigi solicitando o seu apoio junto ao 
governo russiano . Estes documentos vão marcados com as letras A, B, C, D, ~· 

As pequenas potencias esperam conhecer a decisão que sobre os nossos negamos 
toma a grande alliança, para a ella se conformaTem; porém, como parece haver 
clivergencia entre as grandes potencias sobre o modo ele encarar ac1uelles nego
cios, e a Russia se mostre firme na sua resoh1ção de defender os princípios de 
legitimidade proclamaclos em differentes actos da alliança, não me persuado que 
possa tomar-se uma resolução 'I.Lnctnime que nos seja contraria. . 

Por outro lado o interesse vital da continuação da união das grandes potenct~S 
no estado actnal da Europa, obrigará talvez as que nos são contra.rias a clesisttr 
do injusto empenho que pocleria comp;rometter aquella união, salvaguarda elos go
vernos e da publica tranquillidacle. E, portanto, ela mais transcendente importan
cia que a Russ ia permaneça inabalavel nos se1~s principias, e felizmente julgo 
]Joclermo-nos lisonjear ele que assim aconteça. 

Deus guarde a v. ex. a Bruxellas, 24 ele junho ele 1830.- lll. mo e ex. mo sr. 
Luiz d!'l Silva Mansinho ele Albttquerque. = Lt~1:z Antonio de Ab1·et~ e Lima. 

Documentos a que se refere o officio supra 

A 

Ill. mo sr. - Pelo penultimo correio tive a hom·a ele receber a carta de v . ~·n 
ele 8 elo corrente mez, com as inclusas do sr. secretario ela regencia, para mun 
c para o seeretario ele estado dos negocios estrangeiros cl'esta côl'te, na qual sou 
acreditado como encarregado ele negocias ela regencia junto a este governo . 

Muito estimei que, tanto pelo o:fficio ele v . s .a como pelo elo sr . Mousinho ele 
Albuquerque, me seja permitticlo usar ele muita discrição na entrega da carta ele 
crença. Pois que sem arriscar a perda do muito que tenho obtido n'estes ultimos 
tempos a favor ela nossa causa. da parte elo governo dinamarquez, eu não podia 
entrar na contenda ele exigir que a carta, que me acredita como encarregado de 
negocias ele sua magestacle fidelissim·a1 fosse acceita pelo conde ele Schimmelmann, 
ministro ele estado e chefe ela repartição elos nego cios estrangeiros. 

De tres o:fficios que já enviei ao sr . .IVIousinho estará a regencia plenam~nt~ 
informada ele tudo, e a v. s.a em poucas palavras direi que a vantagem que aqut 
alcancei consiste em que o agente que o governo usurpaclor mandou para est::L 
côrte não fosse recebido de modo algum, quer com caracter publico, quer corno 
simples particular, tanto por este governo como pela quasi totalidade do corpo 
clir)lomatieo aqtu residente, e com tanto geito e delicadeza tenho levado este ne
gocio, que, {).pesar ele tal agente aqui existir ha mais ele um mez, pessoa alguma 
ainda o visitou ou recebeu em sua casa, {t excepção ele tms banqueiros jucle.us 
d'esta cidade, a quem elle veiu reeommenclaclo e para quem trouxe um credüo 
illimitaclo. 

Não obstante o segredo para commigo ele longo tempo, e ele tarde e mal se 
me fazerem mesmo as participações orclinarias d'aquellas transacções políticas que 
nos dizem respeito, quando pelo modo por que sempre procm·ei servir, mórmente 
desde que entr{tl;DOS n'esta terrível lucta, deveria grangear-me mais alguma con
fiança ela parte elos chefes e elas mais pef:lsOas auctorisaclas que dirigem os nossos 
negocias; comtuclo isso, tenho sempre tido a fortuna de obter logo p·or outras 
vias infoFmação exacta elo que se passa nas côrtes ela Enropa quando se trata da 
nossa questão. . 

Eis o que me aconteceu no caso ela recusa ele lorcl Aber:leen, que v. s.a fez 
menção, sendo v. s. a a primeira auctoridacle elos nossos que tal co usa me par
t icipa. . . 

A circumstancia., pojs, ele similhante recusa, e, ajuda mais, a de nada fazel 
el-rei da Dinamarca em tal questão sem primeiro ver o partido que toma>': 0 

imperador da Austria, por quem elle professa a maior amisacle c consideraç-ao, 
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tornar.iam de nenhum cffeito todos os meus esforços, e fariam sustentar questões 
e. cluvtdas que podiam ser prejudiciaes á nossa causa em tanto quanto podia he
Sitar-se ele ora em diante sobre o meu caracter eliplomatico junto a esta côrte . 

Te~o o desvanecimento ele referir que o modo por que este governo se tem 
conduZlelo a meu respeito não póele ser excediclo . em dignidade e coherencia, por
~1e até ao dia ele hoje fui sempre tido e havido no mesmo caracter e consielera
~ao em que esta v~ antes c~os. tristes succes~os ele Portugal em 1828; e posto que 

bem ele presumtr que stmtlharnte proceclnuento provém ele ordem elo monareha 
em 11~ estado como este, comtudo isso, n'esta hypothese particular, é elo meu ele
ver dtzer que maior honra e nobreza ele sentimentos e de caracter elo que tem 
mosti·:elo. este soberano e a sua familia real não é possível ele encontrar-se. 
~ Nao Julgue v . s.a que eu lhe participo isto para exaltar os meus serviços; tal 

nao . é o meu pensamento, porque em taes occasiões apenas bemcligo a minha 
8?rte quanclo vejo o que se passa em outras côrtes . .Maiores louvores c agracle
C1Jl1entos tributo por isso a el-rei Frederico VI, porque sei que, a nã.o serem os 
seus sentimentos pessoaes em tal questão, talvez que em mais ele uma penclencia, 
e P~ certo na ultima contenda que acabo' ele ter, eu não ~aíria tão airoso. 

erá, portanto, v. s. a a situação em que me acho, e que não ser~a prudente 
~ntrar n'esta disputa no momento actual. Isto, que a boa rasão parece clictar, são 
Igu~lmente conselhos que me d,eu pessoa bem informada, que se incumbiu ele me 
sonctar o ~erreno sobre esta pretensão. · 

U sare1, pois, · ela carta ele crença se acaso se proporcionar occasii'to ele a entre
g:;· í quando não, continúo no exercício ~as minhas funcções cliplomaticas como 
a e ao presente, e rogarei n,o em tanto ao sr. secretario Mousinho que me mande 
outi·a carta escripta em francez, fechada e sellada, e designadamente dirigida ao 
conde Schimmelmann, porque se aos olhos estranhos á nossa profissão parecer de 
nenhum valor o abandono ele estylo e pratica ele longo tempo estabelecicla entre 
a nos.:a e esta côrte1 cu sei com certeza que isso daria aqui motivo a duvidas e 
occastao a clichotes que nos não seriam airosos por mais ele um motivo. 
t .Deus guarde a v. s.a Copenhague, 29 de maio ele 1830.-Ill.1110 sr. Luiz An
onio ele Abreu e Lima. = Ch1·istovão Peclro de JJioTaes Sa1·mento . 

B 

. Ili.mo e ex.mo sr .-Tive a honra ele receber o officio ele v. ex.a ele 8 de maio, 
lnchlinclo outro elo sr. Luiz lVIousinho ele Albuquerque, bem como a carta de crença 
~ue llle acredita na qualidade de encarregado ele negocios _el-a r cgencia elo reino 
Junto ao ministerio francez . 
Utn Apes?'r ~as min~as . reite~·aclas. diligencias só ha dois .dias é que pucle ?bter 

a aud1enc1a do lJnnCJpe ele Pobgnac para tratar cl'este Importante negomo, e, 
c~m bem pezar meu, elevo informar a v . ex. a que, depois ele tima renhida cliscus
:a?.' cluraute a -qual muito :fiz valer os argumentos expendiclos no officio elo .sem·e-
~~~ ele estaclp ela regencia1 assim como as interessantes noções elo menc10naelo d Cio ele v. ex.a, o principe não qtuz acceitar a minha carta ele crença, servin

á.bse para esta recusa pouco mais ou menos elas mesmas rasões ele que lorcl 
s ercleen se serviu para repellir as diligencias elo encarregado ele negocios ele 
gut magestaele em Londres, e especialmente elo frívolo pretexto ela entrega irrc
z~ ar, segundo este governo, ela carta que sua magestacle o imperador elo BTa
ç 

1 
' na qualidade ele pae e tutol' ela rainha ficlelissima, dirigiu a el-rei ele Fran-

pa, annunciando a m·eação ela regencia portugueza
1 

a qual carta ficou sem res-
osta. · · 

iui ~o_m~ quer que seja, cumpTe obsei-var e convencermo-nos que só á maligna 

P Ciabva adoptacla pela Inglaterra sobre este oqjecto e talvez á espem elas res-
us tas cl · · · · ' · ~ 11 t' lll c ec1s1vas que as potenmas aguardam ás commumcaçoes que ·co ec Iva-

)? ente dirigiram nos fins ele novembro ao imperador elo Brazil sobre a questão ele 
e ~r~lgal,. se eleve attribuir o nenhum resultado até aqtu obtido relati:vamente ao 

8 
Delectmento elas relações entre a r egencia e os govcl'nos estrangeiros . 

A. ~ns guarde a v . ex. a París, 11 ele junho ele 1830. -m.mo c ex.010 sr. Luiz 
ntonio ele Abl'eu e Lima. = Nuno Ba1·bosa, de Figuein3Clo . 
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c 
111. 1110 e ex . mo SI'. - Com o prezadissimo officio ele v. ex. a, de 18 de ma.io ulti

mo, r ecebi o despo,cho reserva elo n. 0 1, em data ele 20 ele março, com o qua.l me 
é transmittida a minha carta de crença e se me enviam instrucções para a impor-
tante negociação em que nos achâmos empenhados. . 

Áquellas instrucções se dignou v. ex. a juntar outras ele não menos entlclade, 
as quaes cu muito agradeço a v . ex. a, e se o resultado d~L nossa questão depen
desse unic11mente ela força e evidencia das r11sões empregadas na sua defe~a, 
todos nós teríamos já triumphaclo nas côrtes em que nos ach?tmos; mas, infehz
mente, eu o digo, seg~mdo o que observo aqui, não é este o nosso caso, e, por
tanto, não me posso lisonjear de obter que este governo se desvie da resoluçao 
que adaptou de seguir a nosso respeito as pisadas das grandes potencias. 

Esta r csoluçtio me foi animnciada pelo santo padre quando tive n. honra ele 
entregar a sua sa.ntidacle a carta ele gabinete de sua magestade o imperador elo 
Brazil, qne para tal effeito me transmittiL1 D. Thomaz Mascarenhas. . 

Em conformidade com a mesma resolttção me r esponcleu o cardeal secretal'l0 

ele estado em 10 ele maio proxirno passado á nota que lhe dirigi em 6 do mes~o 
mez; pedindo audiencia para entregar a sua santidacle a ca~rta em q_ne a r egencJa 
do r eino lhe participava a sua installação, me r espondeu, digo, nos seguintes ter: 
mos : <<Riservandomi di aflnunziarles , com e del mi dovere il gi01·no e l 'orn., in ctu 
usi sua santità sarà per vederlo, mi prcgio cli interpretarle i sensi,, etc. 

Aquelle annuncio me será feito depois que constar que os · OLltros soberanos 
acceitaram igual participação. . · . 

Segtmdo os mesmos princípios, tem sido constantemente r egulada a lingua
gem elo cardeal secretario de estado em todas as conferencias commigo, e na ul
tima, que teve lagar no dia 4 do corrente, em qne de prevenção levei comm]~o a 
credencial, s. ex.a me r epetill que não havia r esposta a dar-me por ora, v1sto 
ignorar-se ainda a resolucão das outras côrtes: ~ 

N' estas circumstanci;s voltei com a credencial, não convindo, como v . eJC. a 

mui acertadamente pondera, provocar uma repulsa formal. 
Tenho em meus officios precedentes dado conta á regencia do reino de tuclo 

o referido, e, não occorrenclo hoj e outra materia mais do que o simples aviso de 
ter recebido o menciouaclo despacho reservado, espero que v . ex. a, offerecendo
se-lhe occasião, antecipa.rá á mesma regencia esta noticia, que eu confirmarei log.o 
que se proporcionem outros assumptos dignos de serem levados n.o seu conheci
mento . , 

Termino este officio rogando mui cncarecidamente a v. ex. a o favor, não so 
dos seus conselhos, quo eu muito prézo, mas tambem de pôr-1TI.e ao facto ele qua.l-
qner noticia que ·chegar ao seu conhecimento e possa interessar-nos . . 

Deus guarde a v . ex. a Roma, em 8 de junho de 1830.- In.mo e ex .1110 sr. Ltu!l 
Antonio ele Abreu e Lima. = João Ped?·o 1l1.igueis de Ccf!l'valho. 

D 

nr.mo sr.-Tenclo estado incommodaclo na minha sa.ucle, não pude accusar a 
recepção do officio que v . s.a se dignou dirigil:-mc em data ele 18 ele maio ultimo, 
o qual acom11anhava a minha carta ele crença, que a reg6ncia enviou ao governo 
de sua magestade el-rei da Sardenha. . 

Logo que r ecebi o despacho da regeuci.a fui procurar o concle de la Tour, ~1-
nistro e secretario de estado dos negocias estrangeiros, e lhe fiz scientc da J_ll
stallação da regencia em nome de sua magestacle a senhora D. Maria .II, assJJJ1 
como Jhe disse que era de esperar que a mesma r egencia em breve tempo me 
enviaria a minha carta de crença para este governo, ao que confidencialmente me 
respondeu ((que o governo de sua magestade sarda. não tomaria decisão alguma 
respeito ao reconhecimento da r egencia sem primeiro ver o que determinavam as 
principaes cõrtes da Europa, Inglaterra, Fra::.1ça. e Anstria, pois que o mesDl0 

tinha decidido pam com o Raclemaker, agente elo infante D . Miguel», o qual re
side n'esta cidade sem algum caracter, unicamente como sjmples particular. 

Vendo en que todas as minhas rasõcs c esforços eram baldados, c que ao prc-
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sen~e não podia negocin.r de fórma alguma a acceitação da minha creclencial, 
~esmo s~n:1 exigir acto algum cl' este governo, )!lO r prudencia não lhe' fiz sciente 

e a te_r Já em meu poder, e esperarei tempo mais ·opportnno quanclo me parecer 
conven~ente ao serviço de sua magestacle fidelíssima a rainha nossa senhora. 

Estunaria infinito que v . s. a se dignasse informar-me elo resultado q~w teve 
com a sua credencial, para com esse governo, e igualmente elo que têem praticado 
08 ~ssos collegas ele Lonc~res e PEtJrís? pm·a ~eu governo. · . . 

b esculpe-me v . s.a, po1s que deseJO segnu· em tt1clo o que a pruclenma ex1ge 
e 0 Dom exemplo elas pessoas mais doutas na carreira cliplomatica. . 
t . eus guarde a v . s.a Turim em 16 ele junho ele 1830;-Ill.mo sr. Lmz An-
oniO de Ab L . 1.' '· r • R .7 •• reu e 1ma. = ininc~sco uose owrtgtbes. 

E 

fe, IJI.mo e ex. mo sr.- Cumpre-me accusar a recepção do o:fficio que v. ex. a me 
c1 ~ a honra ele dirigir-me em data de 12 elo mez proximo passado, communican-
po mt e que se acha felizmente installacla na ilha Terceira á regencia do reino de 

or ngal Al c1 · · · · ·a 1 · l t na < ' ~;arves e seus ommws, mstttm a pe o 1mperac or meu augus o amo, 
n' · sua quahclade de pae e tutor da rainha fi.delissima; e rogando-me v. ex . a 

rea~ue~e supracitado officiQ, e conforme as instrucçqes que recebêra ela mesma 
nig ~Cia, que houvesse eu, depois de tomar conhecimento elo que me communi
ascat .0 en~arregado ele negocias de Portugal na cô1·te ele S . Petersburgo, apoiar 
da c ibge~c1as que se hajEtJm de fazer para conseguir @ importante reconhecimento 

· ~encw:Q.aela regencia pela dita côrte. . 
d . omo v. e:x: .a me faz a justiça de contar com a minha boa vontade na defeza 
a a Justa e sagrada causa ela legitima soberana ele Portugal, só terei de segurar 
m:·.ee~. a que1 tendo tido a honra ele e~tregar ~o dia 30 do. mez passa~o a sua 
en~< stade o Imp_era~or ele _to_clas as Rt~ss1as a: ~mha credencial, na qu~hclade ele 
:rn aclo ell:traordmano e mm1stro plempotenmarw de sua magestacle o Imperador 
nãeud augusto. amo, e contando partir muito brevemente para Petersburgo, me 
fe1~d emorare1 um só instante depois que chegar áquella côrte, em ·ter com o re-

1 D. encarregado de negocias a !ntelligencia. que convem. . 
.Ant. ~ns guarde a v. ex. a Varsovm, 31 ele ma10 ele 1830.-111.1110 e ex.mo sr. Lmz 

01110 ele Abreu e Lima. . lltlarquez ele Rezende. 

Offi.cio 

(N.0 7) 
Til mo 

lllei 
0

"c1 ~ 1 ex.mo sr.-Recebi 0 despacho ele v. ex.a n.0 6, de c:ljo conteúdo to-
C 6V1C o conhecimento. 

J oã dl}lpre-me participar a v . ex . a que os consules portugnezes em Antuerpia, 
tici 

0 
; Charro, e em Rotterclam, João Lenersan, responderam devidamente á par

faz~~ÇcLO que lhes :fiz da installação ela regencia n' essa ilha, tendo deixado de o 
R~ cousnl geral l\fanuel Ignacio Ramos Zuzarte. · 

ele 
8 

OJe parte cl'aqui para París o sr . D. Francisco ele Almeida, em companhia 
Du. pae, marquez ele Lavradio, e de seu sobrinho Francist·.o de Mello Breyuer . 

• 4.b 1.,., eus ~narde a v. ex. a Bruxellas, 24 de junho de 1830. = ütiz Antonio de 
v<t e Ltma . 

Officio 

[N. 0 213) 
IlJ mo 

Pelas · e ex. mo sr.-Sua magestade catholica e real família regressaram 'hoje 
l.Uelho ~nze horas ela manhã a esta capital. Toda es-ta augusta família clesfructa a 

1 saude. · · 
Lon!~nten2 tive audiencia do ministro Salmon; as noticias que tinha recebido de 
havia es sao que os ministros britannicos declararam a Zea Bermudez qu_e nada 
.l.lào r a trata~· sobre os assumptos ele Portugal, pois que sua magestade hritannica 

S~lconhec1.a el-rei nosso senhor emqnanto não concedesse a amnistiw. 
' mo:n. d1sse-me que em dois on tres dias me passaria uma nota sobre este 
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particular; que entretanto seria escusado que o ministro de sua magestade catho
lica em Londres remcttesse os duplicados elos seus o:fficios ao conde de Monte~le· 
gre

1 
como até agora fazia; mesmo ao conde se lhe mandaria dizer que não un· 

portunasse el-rei nosso senhor, fallando-lhe de amnistia; no caso, porém, que sua 
magestade trouxesse a conveTsação a este ponto, então dissesse o que lhe têeDl 
encarregado. 

Conheci que o ministro não tinha approvado que o conde á sua chegada de 
Cintra, e a primeira vez que obteve uma aucliencia de el-rei, logo principiass~ a 
querer tratar ele assumptos que deviam ser primeiro communicaclos a v. ex.'' 

Por :fim exclamou: «E possível que o governo portuguez não abra uma porta 
para se decidir esta questfto? Diga

1 
posso . fazer isto, farei est'outro; faça-se isto», 

e tc. Foram as formacs palavras de Salmon no acto ele clcspeclir-me. . 
Deus guarde a v. ex.a Madrid, 25 ele jtmho ele 1830.-lll.mo e ex.m~ sr. -vrs· 

conde de Santarem. = Conde da Fig~teira. 

Oflicio 

(N.0 4 rcsmado) 
I 

IlL mo e ex.mo sr. - Ainda que v. ex. a será cabalmente informado pela emb:Ú· 
xada ele sua magestade em Londres ele tudo quanto seja r elativo á missão do 
marquez ele Santo Amaro, comtuclo julgo dever lJarticipar tambem a v. ex.a 0 

que vier ao meu conhecimento sobre um tão importante assumpto . 
O sobredito marquez, depois de haver feito tres dias ele quarentena em Brest1• 

partiu d'aquella cidade no dia 21 do corrente para Londres por tena . 
.Mr. Deffenclis, sub-secretario ele estado elos negocias estrangeiros, me counnt:· 

nicou hoje con:fide,ncialmente 9.ue, segundo os ultimos officios recebiclos elo encaJ· 
regado de negocias d9- França no Rio ele Janeiro, a resposta ele sua magestade 0 

imperador elo Brazil ao ultim.atum das potencias reduzia-se aos dois pontos se
guintes: 

1.0 Que sua magestade não podia por ora tomar resolução alguma sobre oca
samento proposto entre sua :filha com o infante D. Miguel, porque á rainha só 
pertencia, quando chegasse á idade de mai.oriclacle, o decidir se tal casamento lhe 
convinha ou não. 

2 .0 Que sua magestade, como imperaclor do Brazil, não de~larará a gnerr[l. 
a Portugal, mas, como pae e tutor da senhora D. Maria II, proseguirá nas ~nas 
cliligenciàs, e empregará todos os meios ao seu alcance para restaurar a rarnh[l. 
de Portugal no tbrono ele seus maiores. . 

Taes são os dois pontos a que parece achar-se hoje recluzida a questão P0~~ 
tugueza da parte elo augusto pae ela nossa soberana1 e resta ver agora qual sei•_ 
a resolução das potencias, ou, para melhor dizer, ela Inglaterra, á vista ele decla 
rações tão terminantes. 

É claro que as ditas respostas ele sua magestacle imperial só deixam ás P0Í 
tencias que 11rotegcm o senhor infante a latitude de declararem o governo acttt 
de Portugal como um governo de facto, deixando subsistir sem1Jre a qnestão · 0 

direito, pela qual toca a sua magestade punir, como ,_;e cleprehende ela sua res· 
posta ao 1bltimaturn. 

Entre~anto não é crível qu e os gabinetes que mais têem favorecido a usurp8<: 
ção elo throno portuguez, a Inglaterra e a França, se atnivam a tómar uma JJl~ 
dicla de tão grande transcenclencia para o principio sagrado ela legitimidade, rt~ 
qual a Europa se achou em combustão pelo espaço ele vinte e cinco annos, e n e~ _ 
caso nenhmn outro governo é mais interessado em não usar de mna marcha P1 ~4 
cipitacla elo que o governo france2l . Alem cl'isto, v . ex. a mui bem sabe qual 5~á~ 
a constante repugnancia elo imperaclor ela Russia á pessoa e ao systema segtU !W 
pelo infante D. Miguel, e quaes tenham sido as explicações ela Austri:1 em 11 

6 
xeconhecer j am:1is a sua alteza como rei ele Portugal, a menos que se cffcctnass 
o seu casamento com a nossa rainha. . {t. 

De tudo isto se pócle induzir a esperança ele que os governos estraog·eJ1'05J r 
vista· elas r espostas tao explicitas de sua magestaclc imperial, se abstenham ele 

11 
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passo algum sobre a nossa questão, c deixem aquelle soberano obrar livTemente, c 
comD melhor julgar na sua alta sabedoria para a reivindicação do throno de sua :filha. 
d s·eus guarde a v. ex.<t París, 25 de junho ele 1830.-Ill.1110 e ex.mo sr. Luiz 

a ilva Mousinho de Albuquerque . =Nt~no Bc~1·bosa de Figt~eú·edo. 

Decreto 

a . Se~~o ordenado na carta constitucional ela monarchia, que nas causas crimes 
~ In~ull'lção elas testemunhas c todos os mais · actos do 1)rocesso, depois da pro
d~CJa, sejam publicos desde já, para que esta publicidade sej a. tão util á punição 
ra:~culpados como á defensão elos innocentes : manda a r egencia, em nome ela 
ju~ a, qt:e emquanto se não :fizer a reformação ela justiça e se não estabelecer o 

Izo por JUrados, se gua.rcle provisoriamente nas causas crimes o seguinte: 

CAPITULO I 
DA COMPETENCIA NOS FEITOS CRIMES 

• pen!·~ Os réus prommciacl~s .ou accusados poi· crim.~s que, pr?vados, ~erecer.iam 
an. e morte natural ou Clvll, ou degredo para Afnca ou Asra por mms de· cmco 
ai nos, ou trabalhos publicos por mais ele tres annos, ou outra pena maior elo que 
se~':;llla d'estas, serão processados e sentenciados pela junta ele justiça, para onde 
rn I ao remetticlas as devassas ou querelas e todos os mais autos, provas ou instru-
e~os do crime, juntamente com os réus quando forem presos. 

to,. 
1
oclos os mais. réus serã.o processados e sentenciaé\os pelo juiz letrado terri

te~·~·: do_ fôro competente, e se ahi não houver juiz letrado, pelo juiz letrado da 
clt '. Inats vizinha onde .o houver, par a o qual se fará a remessa das devassas ou 

lerelas . . d . ' r e l' e mars autos, provas e mstrumentos o crupe com o reu, se 10r preso, 
~enc 0 afiançado ou solto, com citação cl' elle, })ara comparecer em dia certo. 

CAPITULO H 
DO PROCUR.I.DOR UEGI O E DO PROMOTOR DA JUSTIÇA 

tnes2· 
0 

Para seguir na ju~ta de justiça os termos da accusação de todos os cri
exe q~e n'ella forem ju.lgados e em que tiver logar a justiça, e para promover a 
e a cuç~o das conclemnaçõcs, haverá um procuraclor reg·io nomeado pela regencia 

10Ytvel_ como aquelle,. que exerce .uma commissão elo pocler executivo. 
serN 8 ma1s ath·ibuições1 o predicamento e o orclenaclo d'este procurador regio 

a.a. 0n).ar.~aclos P?r de01:e~o especi~l. . . N • 

llle. Pa1a segtur nos JUizos terntonaes os termos da ttccusaçao de todos· os cn
a es· que N n'elles forem julgados e em que tiver logar a justiça, e para promover 
vi\7~0?1lÇao das condemnações, haverá em cada juizo um promotor da justiça amo-

~ tgualmcnte, e nomeado pela regencia . 
escoU~-~ , terras em gue a regencia não. t~ ver nomeaclo pro.motor da justiça, . o juiz 
ta"t erá, d~ entre os advogados elo JUIZO o que for mats apto para esta tmpor-

.... e comm N á l . . . t gene' ~ tssao, e o nomear promotor c a JUStiça, para serVIr emquan o a re-
Na nao mandar o contrario . 

qtte "\;'1. falta de advogados aptos, será escolhido um proctll'aclor ou outra pessoa 
de en.te:U possa ~e:vü~, e,. n.a falta ele todos, nomem:á o juiz para cada proce~,so 

4 0 r e os escnvaes elo JUIZO um que pl'Omova e stga os t €\rmos ela accusaçao. 
tará, · . . . o }1rocuraclor r egio, antes ele entrar no exercício elas -suas funcções, pres
\7erd Jr~mento nas mãos elo presidente ela junta de justiça de as exercer bem e 
do j a.c eu·amcnte ; o promotor ela justiça receberá o mesmo juramento elas mãos 
D~ territorial.: . . . . . . 

secreta .·e outro sao obngaclos a cumpnr as ordens ela regenCia1 • t~·ansilllttlcl~s p~la 
estã, 11~ _ele estado, e no que respeita á. ordem do juizo e pohc1a das audienCias 
jtüz~ suJeitos o procurador r cgio á junta ele justiça e o pTomotor ao respectivo 

5.o O 
procurador r egio, e bem assim o promotoT da justiça, não paga nem 
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vence custas; o promotor da justiça vencerá de emolumentos em cada feito a)lle· 
tade do que for ctmtado ao juiz. 

6. 0 Nos casos de suborno, peita, peculato e concussão, o procurador regio o:1 0 

promotor da justiça incorrem nas penas que as leis têem det erminado contra os Jul· 
gadores convencidos ele similhantes crimes, e serão casos de querela e devassa. 

T am bem são r esponsaveis por calumnia contra o réu ou por conluio com elle 
11ara ser absolvido, que tambem serão casos ele querela e clevassa. 

CAPITULO III 
DAS DILIGEN.CIAS QUE NA JUNTA DE J USTIÇA DEVEM PRECEDER Á. ACCUSAÇÃO 

7. 0 Quando chegarem á junta de justiça quaesquer feitos crimes que n'ella 
elevam ser processados, a junta os mandadL no mesmo clia em que forem :»pre· 
sentados ao procurador regio, o qual os examinará escrupulosamente, e achanc~o 
que n'elles falta alguma solemnidade ou diligencia necessaria para a substal1°1•

11 

elo processo, ou para a melhor averiguação ela verdade, assim o proporá por escr~
pto ao presidente ela junta, declarando especificaclamente as solemnidacles ou dJ· 
ligencias que faltam, para o mesmo presidente mandar por carta sua, clirigida ao 
juiz territorial que ordenou o feito, satisfazer ao que pelo procurador reg·io é re· 
querido . 

Quando o presidente ent ender que a cliligencia requeTida pelo }JTocurador ~·e
gio é clesnecessaria ou contra direito, proporá o caso em jtmta, e o que por maJo-
ria ele votos for assentacl o, isso se guardará. . . 

8. 0 O proCluaclor r egio tem cinco dias peremptorios para examinar o fe1to ~ 
requerer tudo quanto convier; e se :findos elles não entr egar o feito, sendo-l~e P6

_ 

diclo, pague 4~000 réis ele multa, os quaes serão pagos pelo escrivão, se não pe 
dir o feito no primeiro dia .seguinte áquelle em que os cinco dias findarem. _ 

9. 0 O juiZJ que orclenou o feito tem dez dias pere:i:nptorios para fazer as sole 
mnidades ou diligencias mandadas pelo presiclentc da jmlta de justiça, e passa~os 
clles, sem ter satisfeito, será suspenso por tantas semanas quantos forem os dlas 
que mais tardar. 

Tanto esta suspensão, como as multas impostas no artigo antecedente, serão 
declaradas c mandadas executar pela junta ele justiça. 

CAPITULO IV 
DO LIBELLO ACCUSATOTIIO 

10.0 Não f~ltanclo na quereb, devassa ou summario, solemnidacle ou .cliligef" 
cia que eleva ser satisfeita, ou estando satisfeitas as que foram requeridas. PU 0 

procurador r egio, mandará a junta de justiça que este venha com o seu hbe 
0 

accusatorio no termo ele oito dias peremptorios . . . . _ 
O libello deve conter a narração circumstanciacla do facto ou factos cnJ1lU:0 

sos, com a declaração possível elo dia e log·ar em que foi commettido e elas CJl; 
cumstancias que o precederam ou acompanharam, com quaesquer documentos qn 
o comprovem. 

11. 0 Havendo parte accusadora, deve esta formar t:uubem o seu libello dentr~ 
elo mesmo termo; mas para isso lhe não irá o feito com vista, c se a parte uccn 
saclora não quizer fazer libello separado poderá seguir a accusação com O libeilO; 
que for offerecido pelo procurador regio . . ·Á. 

12.0 Offereciclo o libello ou libellos no cartorio do escrivão, a junta e:x:aUJll1~'1 
o feito, e achando que por elle se não prova tanto por que o r éu ou r éus clevesse~lÍ 
com j ustiça ser prommciaclos, declarará que não tem logar a accusação e roandal 
o réu em paZJ. . er 

13.0 Estando pelo fejto provado tanto por que o r éu clevesse ·com jt1st~ça; 6 
·

pronunciado, a junta dé justiça ratificará a proinmcia, xecebexá o libello, e ~8510 
gnará desde logo o dia em que ha ele começar a .disputa judicial ela accusaçaot .0 
qLlal não será antes ele passarem os ]Jrimeiros qlúnze dias seguintes, para clen 

1 

d' estes pocler o réu · preparar a sua defeZJa. 
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0.,
1 

}
4· 

0 
Dentro das primeiras quarentn; e oito horas seguintes o escrivão entre

f11u ao réu, e, sendo muitos, a cada um d'elles, uma copia por elle assignada do E e 
0 
~ ou lib~llos, e de todos os documentos em que elles se fundam, hav~.ndo-os . 

P 1 cada dta que demorar esta entrega incorrerá na pena de 4aooo rms . 

CAPITULO V 
DAS EXCEPÇUlcS E DEPEZ.A DO It~U 

15 o s . . . a . e o r.eu üvcr alguma legitima excepção que oppor contra o segmmento 
c a 'tac~usação, a deve propor por artigos escriptos, mandando entregar estes no 
j~d. 0~'10 elo escrivão, ao menos cinco dias antes do dia assignado para a disputa 

lCia,l da accusação. 
P O escrivão, dentro elas primeiras vinte e quatro horas segLtintes, entregará ao 
i:oc~wador regio 11ma copia, por elle assignada, elos artigos ele excepção, e outra 
u~ á .P~rte accusadora, havendo-a . · 

ent. s .)Utzes, antes elo dia em que ha ele começar a disputa judicial, conferirão 

lU 
1 ~ Bl sobre a materia e merecimento da excepcão ou excer)cões, mas não to-

arao b ~ ' 
16 

~o 1:e ella resolução alguma. 
Slla 1 · Amda que o réu venha com alguma excepção, deve todavia preparar a 
08 ' c efeza e provas d' ella para o dia assiguaclo, que lhe não será prorogado, afóra 

caso~ .cleclaraclos nos artigos 31. 0 e 32.0 

CAPITULO VI 
• D.A DISP UTA JUDICIAL DO FEITO 

17 o A d' . d' . l d N < f . bl' . J. • no lo()'. . Is:J;!uta JU J.cw a accusaçao senL mta sempre em pu wa aur.aen?1~, 
ze :sar para Isso destmado, com as portas abertas, na presença ele todos os JUl
do ~ que devem ser na sentença, e com assistencia do r éu, elo procurador r egi o e 
2 a:c.cusador ou do seu procurador, em conformidade da disposiçâo c1o decreto de 

1'Jllllho do presente anuo (artigo 8.0 ) . 

tnent anto o réu como a parte accusaclora., nos casos em que comparece pessoal
COllJ. :h podem ser acm1~pan~aclos l)Or um aclvog~do ou proc~uador, e ac~nselhar-se 
front ~e durante a aud1enc1a; porém este, em mterrogator10s, acareaçoes ou con-

I~Ç~es, ntmca poderá r~sp~nder por s~us con~titnintes. . . · 
"Velll · Quando a accus~çao tiver por obJecto cmmes ou Cll'cumstanmas que gra
'Ver ent: offendam a modestj_a e decencia publica, poderá a jlmta de justiça resol
side PtOI seu accorclão que a disputa judicia,I se faça em aucliencia secreta, e o pre
e asnt e lllanelará saíl! os espectadores, ficando sómente as partes, seus procm·adores 
. estennmhas. 
tnan~9 ·o A policia ela audiencia compete ao presidente da junta, o qual pa,ra a 

per empregará o meirinho e mais officiaes da correição que forem n ecessarios. 
terro!ra os. intenogatorios dos r éns e inquiri.;.ão ele t estemtmhas haverá um in~ 

Ü:sante . Üraelo })Or diEtribuição para cada feito ele entTe OS membros ela junta. 
d08 e escri-vão fará a leitma ele todos os autos e documentos qne deverem ser li-

m. Voz alta. 
Lllar!O.oel Começará a -audiencia pela leitura dos autos da quer ela, devassa ou sum
a leit~r a Pl'Onuncia ·e elos documentos em que ella se funda, omittindo-se sómente 
tu.ra s ~ clo.s actos e documentos que não fazem culpa alguma ao réu. E sta lei-
- s~e.1 < feita em voz alta e intelligivel. . 
eotn t g~e-se a leitura elo libello on libellos aceusatorios, se houver mais ele um, 
. 2I~o os Os n?vos. cloc~entos que com elles fos:em produzidos. . 

ttg0 15 0 Se o ,;·eu hv~r . vmdo com alg·uma exce}JÇ~W ao t empo' d.etermmaclo no ar
llleute .· 'b serao aclmttbdas as partes ou seus proctuadores a disputarem verbal
l~ttir :]~- re ella, ?ada um uma vez, e ma!s não, sa.lvo se o presidente lhes pe~·
dtsiJ"t ?tuna r ephca pa1·a melhor esclareCimento ela verdac1e. O procurador regw 

"ara e l · s m u tnno logar. 
o~ jll~>~ a ex:cepção for tal que, provada, deva perimir ou suspender a accusação, 

"es a receberão ali mesmo e ouvirão em acto continuo as provas, q_ue as 
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partes devem ter promptas, c pronun.~.:iarão sobre a exccpçl'i.o como for de jus
tiça. 

Não sendo, porém, a excepç~io de receber, ou não tendo o réu promptas as 
provas ~L elh, ou sendo julgada não provada, se proseguirá nos termos ela accu
sação. 

CAPITULO VII 
DOS I N'rERROGA'rORfOS FEITOS AO RÉU 

22 .0 Seguem -se os interrogatorios ao réu, ao qual o juiz inten;ogante fará to
das as perguntas· que julgar conclucentes !!ara a averiguação da verdade do facto 
e das suas circumstancias attenuantes ou aggravantes, ou para a descoberta. dos 
cumplices no crime, havendo-os . 

Acabados os interrogatorios do juiz interrogante, tanto o presidente col))O 
qualquer dos Juizes, pedindo por cortezia venia ao presidente, poderão faz er ao 
réu quaesquer perguntas . 

23 .0 O presidente não consentirá que se façam ao r éu perguntas destinadas 
manifestamente ao envergonhar e mortificar, ou a satisfazer a vã curiosidade ele 
quem -as faz, sem terem relação alguma mediata ou immediata com o fim do pro
cesso judicial. 

Tambem não consentirá que se digam ao r éu palavras duras ou de shonestaS· 
24.0 Durante os interrog·atorios devem ser mostrados ao r éu todos . os clo~u

mentos procluzidos em prova da nccusação, para elle os reconhecer, negar ou ro
t eqH'etar, e d'esta exhibição se fará especificacla menção no auto ordenado no 
artigo 46 .0 · . 

25 .0 Acabados os interrogatorios o juiz interrogante exigirá do r éu que . en
tregue a sua defeza ou contestação escripta, se antes a não tiver offereClcl?, 
com quaesquer documentos ou escripturas com que entenda provar a matel'la 
d'ella. 

Se o réu não 'tiver contestação escripta a poderá expor verbalmente, e 0 

escrivão a escreyerá. para servir de guia na inquirição das testemunhas da de
feza. 

26 .0 Tanto a defeza ou contestação elo réu; como os documentos e escripturas 
que com a mesma forem produziclos, serão liclos· em voz alta. 

CAPITULO V lii 
DA lNQUIRIÇÃO DAS TESTEMUN11AS 

27 .n Se o réu não tiver advogado, que o aconselhe e dirija em sua clefeza, 10 

junta de justiça lhe dará um dos que ante ella procuram, sem que todavia a an· 
diencia se suspenda ou interrompa. 

28.0 Hão de ser inquiriclas na audiencia publica todas as testemunhas que nr
querela, devassa ou summario fizeram c1.:tlpa ao réu. E xceptuam-se sómente aq ue 
las que forem mortas, ot1 tiverem saíclo dos domínios portuguezes na Europa, 011 

estiverem em logares physica ou politicamente incommunicaveis, contra as quaes, 
porém, o réu poderá. oppor todas as contradictas que verdadeiramente tiver. ~~
ceptuam-se tambem aquellas a que o procurador regio expressamente renuncUti, 
a cujos depoimentos n 'esse feito se não attend.erá mais. 

Tambem serão inquiridas para prova da accusação as testemunhas q1:1e de n°"0 

forem prodnzidas pelo procm·ador regio ou pela parte accusadora. · . 
Depois ele inquiridas as testemunhas da accusação, serão inquiridas as qne 0 

r éu produzir em sua clefeza . l-
29.0 Ser~io recebidas a testemunhar, tanto as testemunhas citadas como n.que 

las que as partes produzirem sem citação. . ·e-
Qun.nclo algmna das partes quizer fazer citar algumas testemtmhas, eleve 1 

qtlerer ao presidente da juntn. que as mande citar com a conveniente antecipação: 
porque a amliencia. não se interrompe nem suspende por faltar alguma testel)Jt1 
nl1a que nfi.o foi citada em tempo conveniente. 1 

30.0 Sfi.o obrigados a com parecer pessoalmente as testemunhas qn~ 1llorlln 

• 
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~e~~ro .da comarca; as que moram ·fóra da comarca serão inquiridas pelo juiz do 
ey·ttorJo. aonde moram, para o qual se mandará carta de inquiriçã0 assignacla 

pe o ~res1dente da junta de justiça,. . . 
,· . N esta carta será requerido, para bem elo serviço real, o juiz, a quem for di
IJgd~la, ~ue dentro ele dez dias, contados do seu recebimento, inquira em publica 
hn ' tenCia, em presença das partes ou de seus proC1.U'adores bastantes, se os ahi 
~tlVer, e do promotor da justiça as testemunhas cujos nomes, moradas e profis

~oes se lhe remettem sobre a matei'ia dos artigos que acompanham a carta; que 
aça escrever seus clitos e os remetta logo para a jtmta, de officio. 

N A remessa de ida e volta será feita pelo correio; e para as· terras para onde 
~~o ho?-ver correio, por caminheiros pagos por quem for interessado, ou por ou-

mew seguro e prompto, mas .nunca por mão das partes. . 
, 31.9 

Quando alguma elas partes quizer que se mandem cartas ele inquirição 
;a·ra fóra ela comarca, assim o deverá requerer ao presidente ela junta ele justiça, 

a' 
0 menos cinco dias antes do dia assignaclo para começar a disputa J'uclicial ela 

•Ccus "' 1 e t açn.o, c eclarando logo os nomes, moradas e profissões elas testemunhas que 
s~ ende produzir, e juntando os artigos sobre que hão de ser perguntadas . O pre
a1·t~nte apresentará este requerimento em junta; e se n'esta se assentar que os 

1 l9°8 fazem a bem ela defeza ou da accusação, e que a carta ele inquirição é 
~f~tia sem frau~e nem malícia, se pas.sará a c~rta ~ se. ~s1:açará a disputa ju

a da accusaçao pelo tempo necessano para v1r a mqmnçao. 
32.o O que fica cleterminado nos dois artigos antecedentes será guardado 

qu~~d? houver de ser inquirida alguma testemunha, que por idade, molestia ou 
~t ra Justa causa está impossibilitada de comparecer na audiencia, posto que more 
c entro ela comarca. 
pt. Em a~bos os •casos os depoimentos das testemunhas serão postos 1Jor escri
e 0 .c as,SJgnados no fim ele. todas e .de cada uma elas paginas em que estiverem 
sc~~Jtos lJelo juiz, escrivão e testemunha. , ' 

em. 3.o 0s depoimentos das testemtmhas inquiridas fóra da n,udiencia serão lidos 
zil V'oz alta na audiencia antes ele começar a inquirição elas testemunhas produ
l'i~ as }Jela parte que requereu a carta de inquirição, e n' esse acto a parte contra-

' Eoderá oppor quaesquer contradictas. . 
ga. 4· 

0 
Não se darão cm:tas ele inquirição para paizes estrangeiros, nem para lo

Ottreslicl?s domínios portuguezes sitos fóra .da Europa, nem para logares physica 
é po bcamente incommunicaveis, salvo o caso em que os crimes, por que o réu 
a~cnsado, tenham sido commettidos em algum cl'esses logrures . 

da 5·
0 

Será lida em voz alta a lista das testemunhas que hão de ser produzi-
, s lel2 procurador regio, pela parte accusadora ou pelo réu. 

Profi e:,ao e:cl~das d'es~a lista. todas as testemun~as, cujos nom,es, moradas· e 
audi. sso~s nao t1verem s1do notificadas ao menos vmte e quatro noras antes da 
ao ~neta ao réu, a requerimento elo procurador regio OU da parte accusadora, OU 

~ocuraclor regio e á parte accusaclora a requerimento do réu. 
tes 6·

0 
Se durante a disputa judicial ela accusação sobrevier a aJlguma das par

ll~lllo conhecimento de algtlma nova testemunha que lhe convenha produzir, cujo 
verbe,l morada e profissão não foi notificada ~í parte contraria, assim o proporá 
Para as rn~nte na audiencia, e a junta lhe poderá conceder vinte e quatro horas 

37 ~ttsfazer ?'o disposto no artigo ante~ede~t~. ~ 
toclas · O pr~stdente, antes de começar a mqmnçao, fará r.ecolher as testem~mhas 
cle.r' ' qt~e estlverem presentes, a uma sala para ellas destmada, ela qual nao po
rna1':..0 ~arr senão qLlando forem chamadas para jurar. E, se for necessa1·io, se t<'l
q110 h~ as cautelas precisas para que não conversem umas com as outJ:as sobre o 
, , 

3 
ao de depor. . 

das S.o As testemunhas · serl.l.o perguntadas sobre os artigos a que são produzi
a a' e .lhes serão feitas todas as mais IJer"'untas que parecerem conducentes para 

~~l'l~uaçi'to ela verclade. 
0 

.~.~a Jn · · · · fi d.ispost qlllnç~o das testemunhas se guardará o que para os mterrogatonos ca 
Q 0 no artigo 22 .0 

U.ando algum elos juizes de officio, ou a requerimento das partes, achar con-

• . 
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Yeniente a confrontação ou acareação ele algmna testemunha, assim o proporá ao 
presidente, para este mandar ú testem1mba que se não vá ela aucliencia. N 

As testemunhas não poderão ser interrompidas quando depõem, nem lhes serao 
feitas pergtmtas manifestamente impertinentes. 

39. 0 Depois de dado o juramento á testemunha, e de esta depor ao costume, 
poden\. a parte contra quem é p1;ocluzicla, 011 o seu procurador, O})por yerbal:ro.ente 
contra ella quaesquer contradictas legitimas, as quaes , se forem taes que prova· 
das excluam a testemunha de depor, 011 lhe tirem ou diminuam em grande part~ 
o credito, os juizes receberão ali mesmo a proya a ellas, e pronunciarão co:ro.o foi 
de justiça,, p2·oseguinclo em todo o caso na inquirição. . 1' 

40. 0 Serao mostrados ás testemunhas, quando parecer convementê, quaesque 
documentos ou escripturas, produzidas em prova ela accusação ou ela defeza, e 
bem assim todos os instrumentos elo crime que estiYerem em jnizo. 

41. 0 Não se escreYerão as perguntas, nem as respostas dadas pelas partes 011 

pelas testemunhas; poderão, comtudo, os j túzes tomar por escripto quaesquer leDl· 
branças que julgtlem convenientes pam ajudarem a memoria. 

Se o procurador r egio, ou alguma das partes, requerer que se tome lembr~nça 
de qualquer contraclicção, acrescentamento ou discrepancia no dito de algUJlla tes· 
temunha, o presidente manclará ao escrivão que escreva por lembrança o que as· 
sim for requerido. . 

42. 0 Se alguma testemunha foi achada em perjurio, o presidente, de offi;c10
' 

ou a requerimento elo procurador reg·io, ou ele qualquer das partes, mandara a~ 
escrivão que faça d'isso auto, com cleclaração elas palavras ela testemunha, o qua 
será assignado pelo juiz interrogante e pela t estemunha, ou por duas pessoas pre· 
sentes, se a testemunha não quize1· assignar. . . 1 A testemunha será presa em custoclia, e o auto remetticlo ao JUIZ terr~to~·Ja 
elo logar aonde se faz a audiencia, para procede!' por elle oomo for• de chreJtO· 

CAPITULO IX 
DOS SEGUNDOS INTERROGATOlUOS DO RÉU E DOS ARRASOADOS DAS PARTES 

43. 0 .A.c.abacla n. inquirição elas testemunhas ela accusação o da clefeza, o juiz 
iuterrogante poderá fazer de novo ao r•éu as perguntas que elle ou algum. doS 
jtlizes acharem convenientes . 

44.0 Acabados todos estes actos, 'o procumclor regio r esuminí verbalme~te 0 

objecto, circumstancias e provas da accusação, e concluirá pela condemnação ~~ 
réu ou réus. Ontro tanto pócle fazer depois d'elle a parte accusaclora ou seu P1 

curador. Em ultimo logar fallará a bem ela defeza o réu ou seu procurado!', ou 
ambos, um depois elo outro. . ao 

Não é permittido replicar ao arrasoaclo ele qnalquer elas partes, salvo quan n, 

o presidente expressamente o permittir; e n'esse caso a permissão dada a u~'1 
Elas partes estende-se a todas as outras, fallanclo sempre em ultimo logar O 1' 

1 

ou seu procurador. . 
45. 0 T odos estes actos serão passados em audienci·a contínua, a qual só_mellt: 

poderá ser interrompida pelo tempo indispensavel para satisfazer as necessidade 
ela comida e descanso, para esperar que venha constrangida a testem1mha .qtte, 
tendo siclo citada, não compareceu, ou para o caso previsto no artigo 36.0 

_ 

Em todos estes casos, quando a audiencia se interromper, o presidente aD1111d
0 

mará em voz alta a hora precisa elo mesmo dia ou do clia seguinte, em que híL 
continuar.. . ' . . . ao 

A aucltencta poclera contmuar clepOlS elo sol posto, c entraT pela nmte qua.u 
à junta parecer, sem que cl'ahi resulte nulliclacle alguma. 

CAPITULO X 
DA SEN'l'ENÇA FINAL 

46. 0 Depoi · elas allega,ções verbaes elas partes o escrivão lavrará tUll adnt~, 
. l' . ora a~, em que dechre por narrattva o que na, auc 1enc1a se passou, e os nomes, m • 
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pro.nssões e idade das tes temunhas que foram perguntadas . Este -auto ha ele ser 
asstgnado por todos os juizes, pelo procurador r egio e pelas partes ou seus pro
curadores; e se algL1ma das partes não q1uzer assignar, d 'ísso se fará menção. 

:ren.do O prOCUrador r egio, OU alguma das partes, feito aJgLrm r equerimento na 
audienCla d'elle, e da decisão ela jtmta ele justica, se fará declarada menção ·no 
q~. • 

Tendo as pa,rtes produzido ele. novo algum documento em ajuda da accusação 
ou da clefeza, será este menéionado no auto e junto a elle . · 

E ste auto, com quaesquer clocüDientós é com a. sentença que for dada, será 
~ncorporaclo com o libello para juntos formarem o processo ela accusação, que eleve 

car appenso ao auto ela querela. ou devassa. . 
eU 47.o A~sente~ç?' será c~ada na mesma audiencia; e p~Lra conferen~iarem sobre 
~ po~erao os JLUzes r etirar-se para outra sala, 01,1 mandarem despeJar a sala da iu enCJa emquanto a conferencia dura.r. Se porém julgarem necessaria mais 

0

1~g; co~ferenc~a, podem :dei:ar a publicação ~a sen~ença para o. primeiro ou sef ud 0 cha segumte , e ma1s nao l decla.rando ali pubhcameilte o d1a e hora em que 
la e ser publicada . 
. Em to clo 'o caso a sentença ha de ser ·publicada em pub1ica andíencía e na 

Pl esença do r éu, quando contra. este se não proceder por citação de editos . 
. 48.~ Quando os juizes conferenciarem para pôrem a sentença., o presidente f10P_üra por escripto os quesitos sobre que eleve haver votação, tanto sobre a exis

eucla elo crime, e de cada uma elas circamstancias attenuantes ou aggravantes rue o precederam ou acompanharam, como sobre a certeza do clelinquente ou de
lnquentes . 

Os juizes podem confe1'ir e clisputar ~obre a posição dos quesitos, e aquelles 
em que o maior numero concordar, esses serão postos á votaçã.o separadamente) 
e cacla um por sua vez . · . 

11 
Vencida a votação sobre o facto é suas circumstancias, os juizes conf€l rirão ele 

8 
ov-o entre si, e votarão sobre a lei qne é applicavel a.o caso, e conforme o que 
e v-encer se.rá posta a condem:iJ.ação Ó'u absolvição. . 

só 49.o Para a votação sobre o facto e suas circumstancias, os juizes decidirão 
clebente ye~o~ dictames de. suas consciencias, e pe~a convicção que result~u r~os 
d ates JUclrCiaes a que àsststíi'arrl, tendo sempre dwilte dos olhos qüe o prrmen·o 
~rer do julgador é ser imparcial, tão inaccess1vel á affeição como ao oclio, des

~1~ 0d de toda a opinião antecipada a favor ou contra o réu, ~_..sobretudo estranho 
0

5~ oo espírito .ele pa:rt~do, e igual l?ara todos como a pro_Pí·ia ~ei. . . 
tr' · .P:;tra a nnpos1çao ela pen~; nos casos em que a lm a nao de1xa ao arbt
po 

10 ddos Jtnzes, não póde esta ser modificàclà nem altentcla por elles; serrio, porém, 
ellal' acl . d l ~ as a:s segmntes ec araçoes : . 

8 
dl.a Estando abolidas pela carta constitucional todas as penas crüeis, como tal 

d~cl ev-e entender abolida, alem dos açoutes, tortura e ele marca de ferro quente, 
;radas na mesma carta, a pena de cortamento ele membro. 

de .a Em todos os ,casos em que a lei impõe a pei1a ele degredo para o Brazil, 
ga~e esta entender-se substituída por igual tempo ele degredo pp.ra algum elos lo-
r~ ~e Africa ott Asia, pert~ncentes á . c?rô~ portugueza. . . 

de t 1. A sentença serà escnpta pelo ,]lUZ mterrog·ante e assignada pelo pTesL
ta::. e e me:nbros da j Lmta : n' ~lla se porão os mo ti vos que foram vencidos por vo
se .:~o, r mms não ; e no caso de condemnação sel'{L copiada litteralmente a lei que 

bl~ :c~, concluindo com a _imposição cl:a pena respectiva. . . 
elo di~ ~luzes que~ forem venetclos ~a votação sobre o. po:t:J.tO prmcpal elo fa?to ou 
fa t etto, poclerao , querendo, ass1gnar com a segttmte cleclaraçao : «venCido no 

c 0>> ou c . ·a a· . 
52

' 
0 

um a segumte ; ccvenc1 o no u·elto ». · 
iss ; Quando o réu for absolvido, mmca será condemnado em custas; e por 
tiç 

0 
n este caso não haverá custas, quando a accusação for feita por parte da juS'- · · 

Ol'd són:,ente, sem haver ahi outro accusaclor, denunciante ou quereloso, que pelas 
livr~naçoe~ e leis elo reino eleva responder por ellas, não obstante a ordenação, 

5~!' titulo L XVI, § 6. 0 , que manda o contrario. 
· A sentença será licla pelo escrivão , e depois ela leitura d'ella o presi- · 
lG 
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dente dirigirá ao réu um breve discurso exh0rtando-o, se foi condemnado, á resi
gnação e conformidade com o rigor da lei; e, se foi absolvido, a que com o pos-
terior comportamento justifique a actual absolvição . . 

· No mesmo acto lembrará ao réu condemnaclo que a lei lhe concede qua
renta e oito horas para formar embargos á condemnação, e que passaclas ellas lhe 
não serão mais recebidos. 

CAPITULO XI 
DOS Enill.AnGOS • 

54.0 Quando o réu for absolvido não haverá ahi mais emba;gos, c a sentença 
passará em julgado ; mas quando o réu for conclemnaclo poderá formar seus e~
bargos por escripto, que .deverá offerecer dentro das quarenta e oito horas segmn· 
tes á publicação da sentença, fazendo no mesmo tempo ~ntregar uma copia d'elles, 
assígnada pelo escrivão, ao procurador regio, e outra á parte accusaclora, se a 
houver. ' 

56 .0 Ao terceiro clia, e sendo feriado ou impedido, no dia seguinte se reunirá 
a junta de justiça em aucliencia publica, e ahi, em presença da:s partes ou dos 
seus procuradores, será lida a sentença e os embargos, e ouvidos sobre elles as 
partes ou seus procuradores, e em ultimo logar o procurador regio, a junta pro
nunciará sobre os mesmos embargos rejeitando-os, reformando por elles a sen
tença, ou recebendo-os para dar Iogar á sua prova, segundo for ele dü·eito. . 

Quando os embargos forem recebidos para se dar logar ::'t sua prova, o presl· 
dente assignará logo o dia em que ha de começar a inquirição das testemunhas, 
na qual se guardará o que fica disposto no artigo 29. 0 e seguintes cl'este clecret~-

56.0 Não haverá a.hi segundos embargos, e o processo ficará findo para malS 
não reviver senão por meio de revista; quando por graça especialíssima for con· 
cedida pela regencia, emquanto se não crear o supremo tribunal de justit;a· E a 
sentença será levada á presença da regencia nos casos declarados no decreto de 
27 ele março proximo passado, e nos outros casos será logo dada á execução. 

CAPITULO XII , 
DA ORDE~I QUE SE DEVE GUA.RD.An NOS CASOS1 Ei\I QUE SE PROCEDE POR EDITOS 

CON'rRA OS nrA.LFEITORES 
( 

57. 0 Estando abolida pela carta constitucional a confiscação ele bens, está P01' 

isso mesmo revogada a ordenação elo reino, livro v, título cxx.vn, «De como se 
procederá a annotaçã.o ele bens)), e não poderá mais ser allegacla para effeito al-
gum judicial. • . 

58. 0 Nos casos em q.ue pelas ordenações e leis do reino se procede por edttos 
contra os malfeitores, será dado ao réu ausente um curador escolhido de entre os 
advogados ou procurador mais avantajados, ao qual sel'á deferido o jumroento 
elos Santos Evangelhos, que bem e vel'dadeiramente defenda o réu, e allegue toda 
a justa defeza qü.e por elle houver. 

Apparecendo em juizo algum parente do réu ausente dentro ele qual'to gr~tt, 
contado segundo· o direito canonico, que o queira defencler, será recebidó em ju1zo 
como defensor officioso, conjunctamep.te com o curador nomeado ; porém, se o réf 
for a final condemnaclo, poderá este defensor officioso ser coridemnaclo pessoa. -
mente nas custas elo processo . 

Concorrendo muitos parentes para defender o réu ausente, preferirão em pr!~ 
meir·o Jogar os ascendentes, e depois d'estes os descendentes, em terceiro logal 
os collateraes, e em ultimo . Jogar ·OS affins; mas nu,nca se aclmitti.rá mais de u}.]l 
defensor. Sendo o ausente casado, o conjuge presente preferir·á a todos os pa-
rentes. do 

59.0 Nos processos contra os . réus_ ausentes guardar-se-ha toda a ordero 
juizo que fica estabelecida no presente decreto, com a declaração, porém, que as 
sentenças contra elles proferidas não poderão ser embargadas pelo ctuador, neJ.]).. 
IJelo defensor officioso. :s:e-60. 0 Sendo condemnaclo o ausente, a sentença contra elle dada será logo e 
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cut~cl~ em seus bens por custas, r epar ação tle clamnos, e por qualquer pena pe
cuuta.rJa em que for conclemnaclo ; porém o r éu não será pronunciado por banido, 
f em será executada n 'elle qualquer pena aillictiva em que tenha sido conclemnaclo, 

8°~0 0 
como for preso_, não ob~tante a dis1Josição ela ordenação-, livro v, titulo cxxvr, 

'il 6' ! qual ele hoJ e em clmnte fica r evogada. . . . 
d 1. Quando o ausente conclemnaclo se viei· metter na caclem, ou seJa dentro 
e tun anuo, ou depois ele passado o anuo, e bem assim em qualquer tempo em 

que for preso, será r emetticlo ao juiz oncle se deu a sentença, e ahi será r ecebido 
~ erub.argar a conclemnação, guardando-se· sobre os embargos o que fica disposto 

0 ~rhgo 54.0 e seguintes. 
. 2. 

0 
Se o r éu em seus embargos allegar e provar tal clefeza por que mereça :er relevado ela conclemnação em todo ou em parte, o que ahi for julgado isso· 

. de ecfu:cu~ará . E sendo j á executada a condemnação em seus bens por alguma pena 
"'~ l 

1 
heu·o, ou para r eparação elo damno, se desfará a dita execucão em confor-

~u ~e d . 1 · • 

6 
a .tutnna sentençu, menos no que toca a custas. 

)3er ~ - o F1ca r evogada a orclm1ação, livro v, titulo cxxvr, § 7. 0
, pela qual se 

á · m~tte que qualquer elo povo possa matar sem p ena os ausentes coNclemnados 
lU ~o~te nattu·al e banidos. E nE'i.o obstante esta ordenação, quem cl'aqtú em cliunte 

a ar algnrn ausente conclemnaclo á morte ou banido será r éu ele homicídio . 

CAPITULO XI~I 
DA Oll.DE M D O J UIZO NOS FEITOS Cllli\.LES P R OCES S ADOS PERAN'l'E OS .JUI ZES TE RRITORIA ES 

te . . ?4·~ Nos feitos crimes, qu e hão ele ser process~dos perante os jLúzes letrados 
j11~lltonaes, conforme a disposição elo artigo 1.0 , se guardará a mesma ordem elo 
jltt~o que .n'este decreto fica estabelecida, faz endo o juiz territor ial as vezes ela 
te~~~ . de Justiça, exercendo .o promotor ela justiça as attribuições elo procurador 

do -~J· 0 
Sondo o r éu conclemnado em penn. pecuniaria sómente, q~te caiba na alçacb 

qujtfigado~·, será r ecebido a embargar a sentença, e nos embargos se guarcl~trá o 

66 c;; ~ISposto no artigo 54 . o e seguintes. 
tro d · Sendo o réu conclemnaclo em !Ik'tior pena corporal, poderá appellar deu
tem r decenclio para · a junta ele justiça, ,é a appellação lhe será logo r•ecebicla e 
ou ~fibclos os autos com o réu, se for preso, ou com citação cl' elle se estiver solto 
'Venad flrlil.çado, e com citação do promotor ela justiça e ela pa1>t'e accusaclora, ha-

0-a. 
67 o A . d · · h . cl f . . tive · . Junta e Justiça tomará novo con ecrmento o elto, como se nunca 

0 Pl~e srcl~ pro~es ~ado, g~arclach toda a ordem elo juizo . que fica estabelecida . E 
rad .rnoto.r ela JUStiça envwrá 'todas as provas e esclar eCimentos que pelo procu
CJre01 re91o lhe forem pedidas . O que na segunda instanciu for julgado, isso se 

cutara. 

tiça GS.o Sendo o r éu absolvido na primeira instancia, poderá o pr'oinotor ela jus
a Sl~ ou a parte accusaclora, appellar da absolvição para a junta ele justiça, e com 

Nruappellação se guarclará o que fi ca disposto para o caso em que appella o r éu. 
cencli~o appellando o promotor ela justiça, ou a part e acclisadora clentr'o elo . cle-

69 'o a ~entença se dará á execução. 
até a · Frcam abolidos os ag·gravos ele injusta pronuncia e quaesquer outros que 
qua.uâora n~s feitos crimes se tiravam de' ante os juizes ela pr'imeira instancia. Mas 
primei~· n.a Junt~ ele justiça for ftChaclo no g'rau ela appellaçã? que o julgador da . 
~llegacl: lnstanCia c~eixou el e guar?ar algu~a orcle.naçã? ?,U ler elo r eino,;, s e~cl~-lhe 
tlttuo ' a m.esma Jttnta }lhe apphcará a htteral ch spOSlÇaO cl~t ordelJI.açao, }.ivro I, 

v § 40 N b t l • ' ~ t 70 r1 . ·. , nao o s ante qua quer pr·atwa ou mterpretaçao em con rarw. 
caso u . . Similhantemente ficam prohibiclos todos e qua~squer embargos, afóra o 

7l ~c~. declarado no . artigo 64.0 
. • , • • ~ 

d'est l F1eam revogadas todas as ordenações e le1s conb'an âs as drspos1çoes 
e c ecreto. 

Pa]~io~nistro e secretario ele estado (') t enha assim entendido e faça executar . 
0 9overno em Angra , 30 ele j unho ele l fl30. = Ma1·quez ele P almella= 
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Conde de Villct Flo?· = José Antonio (J-um·?·eitro = Luiz da Silva Mousinlw de Albtt-
qu(wque. 

* ' 
No ultimo capitulo do volume v mencionámos as m:gtúções feitas em Plyroouth 

sobre o modo como se administravam os fundos destinados a soccorrer nossos 
compatriotas, juntando-lhes commentarios ele vn.ri-as memorias e a breve clefe~lt 
do marquez de Palmclla, para que os leitores podessem b em avaJ.iar a drisside;n-c1a 
entre os grupos libern.e:s . Mais tarde manifestou-se o clesaccordo com maior acnro~
nia n'umn. carta clil·igida sem assignatm·a ao presidente ela commissão dos subsi
dias, por estes termos : 

Cartat 

m. mo e ex. mo sr. Luiz de Vasconcellos : -- Um raio de luz pôde a muito custo 
penetrar no tenebroso gabinete da commissão elos subsídios, e as densas trevas que · 
escm·eciam os actos de sua tímida administração foram logo dissipadas; então ap
pareceu a verdade, que tão cuidadosamente se tem pretendido esconder, e ficou 
fóra de duvida o estabelecimento de ;f, 8:000 mensaes para sustentação de todos os 
emigrados, sendo 5:000 pa.ra os ela T erceira e 3:000 para todos os. mais, o effe
ctivo pagamento d'esta mezada, e a indevida applicação da ultima quota perte~
cente aos infelizes que na Inglaterra e nos Paizes Baixos têem softi·ido as 1n~tS 
duras precisões, e estão supportando a mais humilhante miseria. Emigrado e I11-
scripto, como estou, na li sta dos que infelizmente precisam ser soccorridos, t~u~
bem me diz respeito aquella disposição beneficente, e julguei por isso pocler h
vremente emittit· meus pensamentos ácerca do uso que d'ella se faz. Penso que 
ninguem poderá contestar-me o exercício de uma prerogatiya que me concede ::t 

carta constitucional, titulo VIII, m:tigo 145.0
, § 3.0

, mórmente qnando vou rcci_:
mar a responsahilidacle impostá no titulo v, capitulo VI, artigo 103.0 , § 6. 0

, na.o 
a ministros de estado, porque os não temos na Inglaterra, mas áquelles que, e;!Cer
cenclo as ft.mcções de :financeiros, não poderão deixar ele responder nos mesmos ca
sos em que a isso fosse obrigado um ministro da fazenda. Espero que v . ex. a. te
nha a bondade de permittir· que eu me clil·ija a v . ex. a mesmo sobre um objecto 
que está debaixo ela sua elirecção . . 

Para que os portugttezes e o mtmclo inteiro soubesseJU que o magnanimo iJJ1-
perador do Brazil continuava generoso a soccorrer os emigrados_ que por elle e 
pelos dll·eitos de sua augusta fillia tudo arriscaram e perderam tudo, cumpria que 
ao estabelecimento ela referida mezada se desse logo toda a publicidade possível; 
exigia-Q tambem a honra ele v. ex .a e seus collegas, porque era um meio de s.e 
eximil·em das suspeitas e arguições, que jamais podem deixar ele r ecaír nos adlll~
nistradores de ft.mdos, ct~a totalidade se ignora; reclamava-o o socego dos e1lll
grados, para que no meio de todos os seus males cessassem de receiru· pela sul]. 
subsistencia; e demandava-o talvez o bem da propria causa, ou para que as P0: 

tencias apesar ela sua inclifferença a n?io contemplassem perclicla, continuando a estai 
certas ela resolução inabalavel em que o imperador persiste de a proteger e sus
tentar, ou para que os defensores d'ella não deixassem ele augmentar-se, e co;l
cor~·essem· mais'facilmente pela certeza de terem sempre o necessario pru·a subsis
tir. V. ex. a, pois, e aquelle representante a quem isto mais pertencia, guardando 
silencio prejudicial, ou criminoso segredo a respeito ele uma medida que tanta. 
notoriedade merecia, não fizeram caso cl' aquelles princípios de honra, clesprez~
ram estas rasões de conve~iencia, tornaram-se por isso r esponsaveis por qnaes
quer juizos menos f~:voravels que se possall?- ~er formado .do nobre caracter. a.~ 
senhor D. Pedro, e nao podem Já apparecer 11libados no tnb1.mal ela incorruptJbl 
lidade e boa fé, porqlJe similhante silencio ou segredo demonstra pelo menos de
sejo de inculcar grande e.scassez ele meios; e como ainda ha os necessarios, e n~ 
principio da emigração se pretendet~ ostentar tanta abunclancia, não póde este ele 
sejo interpretar-se favoravelmente . . . íL 

Applicando, porém, como com effeito applicam, para o pagamento de ~ 
· • · ' b t t 'd d h" d :FehS: 1 Os exempla:res rmpressos sao Ja. as an e raros e parecem sat os a typograp ta e 

'de Pachtere, em Bruges. 

' 
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~iv~a as X 3:000 destinadas para o subsidio dos emigrados que se acham fóra bf ha, acabaram de deslumbrar-se, e perderam todo o direito á. confiança pu
rca, porque mostraram ipso facto ser pagadores fraudulentos, directores deshu

:~~s, quebrantadores das leis, e réus ,de gravíssimo crime. P.agadores fra~
tos, porque, havendo outros credore;;, a quem se devem rguaes, ou não 

r:t_~enas quantias, e C1.'0as dividas não são menos pTÍVÍlegiadas, porque Se con
~~ ~·am l~UYra o mesmo fim, e que tinham por isso o mesmo jus a solução, a com-

rssao só paga ao abençoado do marquez de Palmella, ao protegido d'aquelle, 
;~~ devendo ser o primeiro a conco1;i·er para o allivio de nossos padecimentos, 
P 

1l 0 que f~i um dos primeiros a concorrer para a desastrosa origem d'elles, é, 
Te 0 contrarw, quem mais acintemente procura e tem conseguido exacerbai-os. 
a:~o })Óde no homem o espírito ele particlo .~ ma.lquerenças pessoaes, ot: o pouco 
de h ela homa, quando se trata ele preencher fins menos decentes ! Drrectores 
co 

8 'tlm~nos, porque, inclifferentes á extrema iucligencia em que se acham seus 
rn llllpa~rrotas, aliás dignos ele melhor sode, não só não procuram remediar seus 

a. es por · · 1 · d · d llle t quaesqner mmos que estrvessem ao seu a cance, mas am a arro1 a a-
tadn e lhes extntYÜbm os soccorros que uma benefica mão lhes enviára. Quebran
dinh:~~ das l_eis, ~ssim porque . calcaram aos pés as ordens imperiaes, da:rdo ao 
no . 10 ~estmo clrfferente do que fôra ordenado, como porque transgredm:tm a 
"'essa legrslação, que, dando á existencia indivic1ual a· importancia q· ue ella tanto 
...., rece · 'l pa . ' pnv1 eg.iou os alimentos futuros para nunca poderem ser sequestrados pelo 
inCam~nto de quaesquer dividas. Ora Y. ex.a e seus collegas não ignoram que a 
gr"' acçao das leis, . mesmo em Constantinopla, eU!- Argel, e nos mais estados do 
os a:;enhor, é um crime imperdoavel, e que, segri.ndo as regras da culpabilidaâ.e, 
su 

1 
ractores são tanto mais dignos de castigo, quanto mais pela qualidade ele 

pl:~ pessoas, pelos seus conhecimentos, ou por seus empregos deviam ser exem-· 
qu re~ na . . observancia cl'ellas: logo não poderão tambem dei-"\:ar de reconhecer 

e. sao reus de gravíssimo crime. 
post~· 6 :l_C· a .não po~e-rá taxar-~1e de descomeclido o_u exagerado, .se alem do ex
senh ~~ze1 reBecür que depo1s d'aquelle estabelectmento ou dachva generosa do 
grad 

01 
· Pedro passou logo a mencionada somma a ser propriedacle dos emi

seu Js, e que a violenta apprehensão ela propriedade alheia contra vontade de 
den ~no ~orma o crime infamánte, que eu não ouso designar aqui, mas que. a or
tacãaçao, livro v, titulo LX, ptme e castig·a bem sHveramente. A celebre argumen
tem 

0 
de alguns assalariados, ou ignorantes e aduladores, que applandem e repe

que se~pre quanto ouyem, principalmente quando o escutaram; ou se lhes insinua 
celebssun 1:aciocina!ll as pessoas em ct'0a depenclencia elles se contemplam, essa 
dos re argLlmentação, digo «que os subsídios são mui gratuitamente liberalisa
alg'l por noss?' ·augusta soberana, e qne por isso os emigrados não têem direito 
Con: ~ pec~rl-~s~>' nada l?rejucli?a a? pro~osições que deixo aemonstraclas. Eu 
nr11~to 0 0 ~1:mc1p~o da mm gratm~a lib~ralidade; confesso mesmo. que ell~ realça 
dea

11 
~s Ia~ as vrrtudes ela alta hberahsante; mas a consequencra que d elle se 

nrettj ~ mu~to generica, porque o enunciado prova sómente que antes ele pro
ha fi \r e hberalisados O$ subsídios não havia direito a elles, assim como o não 
<J.tte ~"'a que seja a munificencia que os tem prestado; porém, depois da promessa 
g11sto ao soler~nemente se nos fez, depois que a senhora D. Maria li, ·ou seu au
lleces P~e, tão ].)rompta e generosamente a e:ffeituaram, enviando-nos o dinheiro 
l'eceb:::ro, quemNpo~er~ . q~estionm:-nos o direito para o exigir d'aquell~s q~w .o 
dicas am e o nao drstnbmram, e rsto pelos mesmos f1.mdamentos e rasoes JUl'l 

l'eivin&fm que ~ clonatario, depois ele irrevogavelmente completada a doação, póde 
nos t .·b car e e:xrgir os bens doados de qualquer injusto possuidor? Figu~·e-se que 
Prov 

11 
unaes de Lonch·es, onde costuma fazer-se justiça, v. ex. a authentrcamente 

cum a~a que a senhora D. Maria II lhe promettêra ;t 100 por mez: que ella, 
de lrmdo a sua r eal promessa, me remettêra para eu distribuir a v. ex . a a mezaàa 
eflei~'V= ~eze~ (outros tantos se devem aos emigrados n'a ~elgica:! ),_ que eu c~m 
Pozer 

1
,Iecebera, e que em vez de entregai-a a v. ex. a a ~·etmha, dissrpára, ou drs

á res~t~ _el~a para outros fin!3. Pensa v. ex. a que eu não seria p~lo n,:enos condemnaclo 
rçao das ;C 900? E superfluo demorar-me na appheaçao elo argumento, 
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Que a commissão clispozesse cl'esse dinheiro que lhe não pertence, em conse
qucncia ele letras sacadas sobre ella, ou sú por simples recommenclação do marquez 
de Pa1mella , pouco importa, e nada a desculpa. Se em rasão de letras, nem o m~r
quez tinha direito a sacal-as, porque não estava auctoi:isaclo para isso, e o servlÇ.0 

da rainha não urgia o saque; nem a commissão pelos mesmos motivos estava obn
gada a acceital·as, e muito menos o poclia fazer, porque os seus poderes não e:x.
cedem os de uma administraçã.o, e toclos sabem que os administradores nã:o podem 
alterar a fórma que o seu constituinte lhes prescreveu. Se por simples recommen
dação, menos desculpa tem, porque simplices recommenclações nunca legitimalll 
procedimentos, pi·incipalmente quando a justiça os condemna, e n'este caso aggra
vam mais a culpabilidade da commissão, pois que preferiu o empenho de l.lDl mar~ 
quez pouco fiel ás ordens positivas elo imperador. Quanto mais que o escandaloso 
extravio, ou fraudulento consumo do dinheiro' destinado para os subsidias, data 
desde que estes ·começaram ele retardar-se; pois que, apesar do mysterioso vét; 
com que tudo se tem querido cobrir, é já bem sabido, nem v. ex. a pretendera 
negar, que o nunca assaz louvado marquez ele Barbacena na sua saída para 0 

Rio ele Janeiro deixou os f\mclos necessarios para se pagar tudo, e a todos os 
emigrados até dezembro (inclusive) do anno prox imo preterito, e em dezen~bro 

• já os subsidias estavam retardados cinco mezes aos emigrados naBelgica, e amda 
mais aos ele París e Londres ! ! ! E porventura applicaram-se esses funclos tanJ
bem para o pagamento ele alguma divida'? Dir-st:J-ha que parte d'elles se despeu
deu no transporte não previsto elos emigrados que foram para a T erceira, :nas 
antes cl'elle, antes ele poderem nem sequer imaginar-se as resoluções do roiroste
rio francez, que talvez occasiorlaram esse embarque, não era o atra.zamento já ~e 
quatro mezes? Qual era então a causa cl'elle?! . . . E não foi desde a saída do 11-
lustre marqnez até dezembro que se contrahiram muito maiores dividas que 0 

montante para pagar todos os transportes que se fizeram para a T erceira'( El]l 
que se esgotaram, pois, tão grandes sommas?! ! 

Ora o facto de já n'aquelle tempo se deixar de pagar, não por falta de fun-
dos, como dolosamente se inculcou, mas por occultos motivos, que eu não posso 
ou não devo ainda sondar, a malversação de agora e o proseguimento na mesma 
iniquidade, n~io obstante ter chegado, e ha muito c1 ecorriclo a epocha em que se 
promettia que as nossas necessidades tocariam o seu termo, tudo induz a crer 0 

que mais naturalmente se offer ece, e o que uma combinação de circumstancias de
duzidas elas pessoas e das cou§>as assaz significa, isto é, que ao clesperclicio infal
livel elo dinheiro se une tambem o malevolo espírito de oppressão, e um propo
sito muito deliberado dos administradores, o que é tanto mais acredit3:vel, quan~o 
menos duvidoso estarem pagas em dia algumas cl'aquellas personagens, c~jos avt -
taclos subsidias chegavam para pagar a vinte ou trinta dos outros emigraclos, e 
v. ex. a não poderá deixar ele r econhecer que similhante espírito. e tão revoltant~ 

. proposito tornam ainda mais aggravantes os delictos que já referi, não sem hoi
l 'Or, e em que a commissào está na verclade incursa. 

Calculan'clo agora quaes podem vir a ser as terríveis consequencias ele tocld 0 

exposto, seja-me licito perguntar se os emigrados, cansados já, como estrio, .e 
t anto soffrer, e impelliclos por aquella imperiosa lei, ante a qual todas as consi
derações emmudecem, procurarem e obtiverem uma via certa e segura ele m?s
trar documentalmente ao imperador, que suas beneficas intenções têem sido lll
utilisaclas ; que elles gemem na mais deploravel miseria1 porque se lhes elevem 0 5 

subsidias ele nove mezes, e que a eonclucta elos pTimarios agentes de sua au~·usia 
fil4a não tem sido, nem será talvez conforme aos principias ele justiça, utiltdaC e 
e decencia ; se elles, digo, fizerem tudo isto, poder-se-hão por isso accusar ele 
inimigos ela causa, insubordinados e maldizentes? Se o imperador tomar em cou
sicleração estas verdades, arduas sim, mas irrefragaveis, e plmir, como merece:rll, 
os auctores de tantas desgraças, não procederá com rectidã.o? Se, horrorisaclo cl~ 
Vel' postergadas as suas r esoluções e illuclidos os seus desígnios, nos votar a co:rll 
pleto ·abandono, e clesampal'ar mesmo a causa ela nossa patria, não terá desculp8-
bastp,nte '? E quem será então r csponsavel por tão irrepa.raveis clamnos ? Se as 
côrtes e os mais conspícuos ciclaclãos das nações que nos clão a. y lo chcgarcJJl íL 
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~~nhecer a verdadeira causa de nossa pcnuria, os motivos par ticulares pelos quaes 
co ~os tem prohibido o uso· das subscripções, e que aqueUes mesmos que se pre
n' llls::,m ex.patriados, por quererem sustentar o imperio da lei contra o da tyran
nla, sa~.os qlle agora opprimem sem dó seus concidadãos e violam sem pejo quanto 
nos ~o 1gos divinos e humanos ha ele mais santo e j usto, não terão rasão para 
h:to ra~ar com des1)rezo? Se os dignos deputados e pares, cominuns e lorcls, que 
c 't teem orado a nosso favor, chegarem a conhecer que se eng·anaram no con
de~ 0 que haviam formado elos nossos clirectores, e afrouxarem. por isso em a nossa r: eza, ou a deixarem de toclo, não perderemos tambem muito? E quem será 

spNnsavel por tão irreparaveis damJlOS? .. . 
be .J: em se pense que tudo isto é impossível ou pouco provavel ; porquanto é 
ce ~ natural, e a experiencia tem mostraclo, que os homens ainda os mais benefi
a n es e os mais decididos protectores, desprezam os beneficiados e protegidos, 
tre~as se convencem qiw estes por seus abusos são indignos elo beneficio e pro
ct cç~? i e se o resplendor da verdade raras vezes chega a poder fL1lgurar no san
acuall~ dos thronos, sabe-se, todavia, que o imperador a préza, que elle é assaz 
sivcesslvel, e entre tantos infelizes ... mas cumpre-me ser conciso. Se o mais deci
çã 

0 
amor pelo caracter nacional os tem até aqui animado a soffrer com resignap/ s~m demonstrarem aos estrangeiros, entre os quaes vivem, a origem ele seus 

en~U:eu:os males, e os causadores ele suas ultimas cil.esgraças; agora que estes com 
a Ianh~s ~le ferro e coração de bronze continuam ainda insensíveis a augmentar 
os penuna msupportavel a que os reduziram, a necessidade absoluta ele mendigar 
fr· constrangerá a declarar por que rasão mendigam. . . Sim, agora que mais sof
d 

1
1.bnto, alem ele ser impossível, provaria que e1·amos indignos de habitar o paiz 

na. \ erdade de imprensa; quan'clo no meio de todas as nossas miserias um ge
n~la (J!'. P. Azeredo) por todos os princípios inhabil e improprio para ser aqui 
b ~so du·ector, se apraz ainda ele espesinhar aquelles que infelizmente eaíram de-

anca da s d' ~ · d · d ~ l · · · · f lt de . . na 1recçao; mmto epms e se nao poc er com JUStt~a argmr-me a a 
qu I~spetto, nem inobservancia ele deveres, por se ter muito antes faltado a tudo 
di a~ 0 se me devia; n'este miseravel estado eu não receio já levantar a voz para 
ri;.e1d toda. a ~specie de verdades (creio que muitos outros farão o mesmo), e di
eU~~ 0 prtmeu·o mel~s clamores a v. ex. a., farei depois chegai-os aonde qur:jr que 

S possam ser ouv1clos. · 
de e a linguagem de que me tenho servido parecer mui dura pa1:a a reclacção 
par 

1~ma carta,. esta dureza diminuirá muito, se não desapparecer ele todo, com
de ~ a com aquella que tanto e a tantos tem feito · padecer; eómtudo eu não julgo 
ou~~adar-me, rogando a v. ex. a se digne desculpar qualquer aspereza de uma ou 
devi 1 expressão, e~ asseverando não ter tido a menor intenção de lhe faltar ao 
de \ 0 acatamento, quando resolvi communicar a v . ex. a. as minhas idéas ácerca 

Tguns actos administrativos ele uma ?Om~issão de gue ':"· ex.~ é presidente . 
ller lenho a honra de ser de v. ex. a um mfebz compatnota, e muLto attento ve 

ac or = Emig1·ado na Belgicc~. =Bruges, 28 de junho ele 1830. 

Officio 

(N. 0 161 rcsmado) 
Dlmo N • 

291 · e ex. . mo sr. - Accuso a recepçao dos offi.cws reservados n. os 289, 290 e 
ser/ que cheg·aram aqui no dia 26 do corrente, e dos da continuação da mesma 

· ~~ · os 292 e. 293, que recebi a 28 elo mesmo mez. . . . . 
de a conform1dade das ordens ele el-rei nosso senhor commumqum ao m1mstro 
net~11j magestaclé catholica o officio n.0 290, de que elle ficou extremamente pe
qua ac 0 

N de gratidão á bondade ele sua magestacle, desejando bem fazer conhecer 
N sa~ os seus sentimento.s e interesse por el-rei nosso senhor. . 

ter· 0

1 
cha 26 d'este mez falleceu sua mabo·estacle britannica Jorge IV depois ele 

pac 'cl . b det lh ec1 o muito. Os. detalhes- da sua molestia e causa ela morte vem mmto em 

Para . ada e mui exactamente, segundo pude verificar, no Tirnes e lYlo1·ning Herald) 
tsso as "' . . . t . e pelas . nao repito; as ceremomas que se segturam vem nas mesmas gaze as 

lllesmas rasões as não refiro. 
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N[io houve mudança alguma no ministerio àté agora, só houve mudança no 
·interior do paço, e em alguns dos o:fficiaes da casa. Ha, porém, opiniões de que 

o ministeT.io se não ~.:onservará por muüo tempo . 
A moTte d'este soberano não tem sido em geral muito sentida, dizendo-se 

aliás que nunca fez mal algum e que foi um bom rei. ' 
Sua magestade Guilherme IV é em geral estimado; julgo que a nossa caul>a 

nada ganhou com 0sta mudança; se ella encontrou di:fficuldades na pessoa de 
Jorge IV, creio q'll;q não encontrará menos no actual rei; por ora não se tem tra
tado d' ella, nem se tratará até que venha o marquez de Santo Amaro, que consta 
ter saido de Bre~t a 21 para lnglatena. . 

Relativamente aos revolucionarias hespanhoes, em que v: ex.a em um offi.c1o 
antecedente trat?-va, direi que não abandonam o projecto de revolucionar Hespa
nha, e que têem n'estes ultimas tempos avivado as suas communicações; o sen 
objecto é em fazerem-se fortes em uma praça ele armas á simiJbança da ilha ele 
Leão, porém qual seja agora o ponto não se tem podido descobrir; talvez o go
verno francez p saiba, porque, havendo desconfiança ele alguns emissarios que 
atravessaram o paiz, o governo prendeu quatro ou cinco, e alg1.ms fvram achados 
tão culpados qtte foram postos fóra elo reino, um ou dois com a corrente ao pes
coço até ao porto de mar; co:p.sta tam bem que os revoh1cionarios de Gall.iza con
tam com a~gum apoio de BTagança, ele onde esperam ou já têem tido algumas ar
mas. 

Deus guarde a v . ex.a Lanches, 30 de junho de 1830.--Ill. 1110 e ex.mo sr. vis
concl(') de Sf],ntarem. = Visconde de Asseca. 

Cart.a de o brigaçã.o 

D. lYiiguel, por graça ele Deus, rei ele Portugal e Algarves, cl'aquem e cl'al~JJl 
mar em Aft•icá, senhor de Guiné, e ela c.onquista, navegação e commerc:i:o ela Ethto
pia, Arabia, Persia e ela Inc1ia, etc. Declaro e faço saber por esta minha presente 
e geral obrigação, para mim, meus herdeiros e successores, a todos a quem pos~a 
competir: que sendo impraticavel solver as dividas contrahiclas- em consequenc1a 
das circumstancias extraorclinarias occorriclas n'estes ultimos annos, e que a t~
çlos são notarias, sem lançar mão de recursos tambem extraorclinarios que amc~
liem o real ~?rario, e o habilitem para o pagamento ela parte d'essas mesmas dl
vidas que mais instantemente exige ser satisfeita, tenho resolvido contratai' n~ 
emprestimo de 50 milhões ele francos, em París, o qual, achando-se ajustado, foi 
negociado em meu nome e por minha conta com a casa de Orr Goldscbmidt 1 & 
c.a, ela mesma cidade, que põem a importancia cl'este empl:'estimo á clisposição 
elo meu real erario, segundo a convenção. feita no dia 30 ele junho elo corrente 
anuo com o conde da Louzã D . Diogo, do meu conselho ele estado, ministro e se
cr-etario ele estado dos negocies da fazenda, presidente do meu real erario, e n'elle 
logm:-tenente immeeliato á minha real pessoa, po~· mim sanccion~clo, e é elo teor 
~e~u~nte: 

Condições 

l.a, Que este emprestimo será de 50 milhões ele francos, vencendo ele Juro 
~nal 5 por cento, e pagavel em vinte e cinco annos, a rasão ele uma vigesnna 
q1.únta parte po.r anuo . 

O preço do emprestimo é de 52 1/2 francos por 100 francos, deduzindo-se 6 
por cento ele commissão a favor ela casa ele Orr Golclschmidt & C. a sobre o valor 
nominal. 
· 2 .~. Que o emprestimo será distribuído em cem seTies de qtúnbentas obriga
ções de 1:000 fra~cos cada uma, as quaes sexão successivamente· tiradas á sorte 
ele tres em tres mezes em París, e pagaveis ao par em francos, tambem eJn 
París. · 

3. a Que o primeiro sorteio da primeira serie se fará em janeiro de 1831 ° 
I Na copia autbentica que tivemos presente lê-se Goldsmid, mas sendo muitas as variantes 

sobre o modo de "escrever este appellido, regnlarisámos pelo d)11loma analogo de 9 de outubro 
ele 1823, inserto no tomo YL 

,. . 
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d'ahi e a· . m 1ante de tres em trcs mezes por toclo o espaço de vinte e cinco· anno l5 , 
em que se ha de r:iacrai· o emprestimo. 

4a ·Q · 0 
· d 1 d b. · à ue os JUros do emprestimo começarão a contar-se eles e o . 0 e outu-

10 _ e 1830, e serão pagos em París de seis em seis mezes . 
; 0 · a Qué os banqueiros do emprestimo em París terão urna com missão de 1/2 

~oi cent@ sobre a importancia das series que pagarem e de outro i/2 por cento 
e 0 ~agamento dos juros. 

c . 6· Que os batnqueiros do emprestimo serão em París mr. Thuret &· C. a, a 
l\)o

7 
C;'trgo fica o pagamento das series e dos jmos. 

J · . Que as obrigações serão assignadas em Paris pelo conde da Ponte e pnr 

8~~3u1.m Leocadio da Costa, para esse fim nomeados pelo governo portuguez, ~ 
1~ ~gualmente a~sig:r_:adas pNelo banqueiro do emprestimo. 

qt · Que as obngaçoes serao entregues a mrs . Thuret & C. a, e que as despezas 
colet se fizerem com ellas e com os registos e prospectos necessarios correrão por 

08 ~a do çoverno portuguez, m:0os agentes se entenderão sobre este objecto com 
. :>~~querros que contratam o emprestimo . . · 

tim ·d Que o governo portuguez receberáJ em Paris a importancia do empres
ga·o a mão de mrs. Tlmret & c.a, a quem mrs . Orr Goldschmidt & c.a entre
segr·a?l os fundos para isso necessarios1 verificanclo-se os pagamentos da maneira 

tllnte · 

Th2 prlmei~o pagamento quinze dias depois da entrega das obrigações a mrs . 
ternb ~t & C. da quantia de 14 . 35~:000 francos . Em. cada. um elo~ ~ezes de se-

111 
10

' outubro e novembro se fàrao pagamentos de 1guaes quantras de mez em 
~. . 

se No pagamento de uma somma identica, que deverá fazer-se em dezembro, 
po _abaterá a commissão de 2.500:000 francos a favor dos contratantes, :ficando 

l rnsequencia reduzido . este pagamento a 1 .850:000 fi·ancos . . 
jau . ~·a Que elo pagamento elo restante do emprestimo, que deverá ser feito em 
urn en o, ficar~ na mão dos banqueiros a somma su:fficiente pam o pagamento de 
á 80~~0 de JUros, e da importancia elas duas mil obrigações que se hão de tirar 

lleano mesmo anuo. . 
d'est · Que o_ governo portuguez hypotheca ao pagamento elo capital e juros 
rnente ernprestrmo todos os rendimentos livres do reino de Portugal, e especial
:àtiade~. todos os re~dimentos da alfandega do Porto!· os rendimentos ela ilha ela 

12
1
:' e os renclu;nen~os da casa_ das carnes na a~fandega c!~s sete casa,s . 

entre · ,NQue as obngaço~s das ser~es que forem samdo, e s·e forem pagan~o, se. 

1f!.Iao logo que poss1vel for aos agentes do governo po~·tuguez em Pans. 
ann · Que_ os donos das obrigações sorteadas, que dentro do espaço de um 
be/ success1vo ao sorteio se não apresentarem a mrs. Thuret & c.a para rece
cti-v-ern os se~s capitaes, deverão depois cl'este praso pedir os pagamentos re:;;pe-
480 o:é.ern L1sboa ao governo portuguez, que n'este caso lhes pagará a rasão de 

1 s por 3 francos. 
ti-v-e~u~ passado um anno depois do sorteio das obrigações, Clijo pagamento não 
dispos~1~0 pedido a mrs. Thuret & c.a, ficar{~ a importancia d'estas .obrigações á 

çao do governo portuguez. 

gaç~o:tan_to. d~claro por ~im, meus herdeiros e successores, que a presente obri-
' O'lt de era 1nv1olavel e que sent , igualmente reputada sagrada em tempo de paz · 
Por e tguerra entre Portugal e qualquer outro paiz, na Em·opa ou fóra d'ella, e 
ll:lais 

8 
a rne obrigo em meu nome e de meus herdeiros e successores, pelo jlllOdo 

e é lll~O~mue, ao inteiro e nel C~1mprimento ele todas as precedentes promess_as, 
effeito 10 a real vontade que esta minha obrigação tenha o . seu pleno e dev1do 
todas 'r sem. embargos de quaesquer leis, decretos ou ordens em contrari_o, que 
rnenç evogo para este fim, como se de cada uma fizesse exp1·essa. e declarada 
Ptluh ao . Ern firmeza do que assigno a presente geral obrigação de meu proprio 
l11etl 

0
' .e . a manclo sellar com o sêllo gra.nde das minhas armas, e referendar pelo 

ltrin.is~lntstr0 e secretario de estado dos negocias da fazenda e pelos outros meus 
108 e secretarias de estado. E esta valerá como carta ele lei passada pela 
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chancellaria, posto que por ella não haja de passar, e o seu effeito dure por mais 
de um e muitos am.:.os, sem embargo da ordenação em contrario; e se remett~ ao. 
meu r eal archivo da Torre do Tombo uma copia authentica d 'esta minha obnga
ção geral. 

Dada no palacio de Queluz, em o 1. 0 de julho de 1830.=EL-REI, C9])1 

guarcla.= (Logar do sêllo.)=Duque de Cadaval=Concle dc6 LatbzãJ D . Diogo= 
Conde de S. Lotwenço= Conde de Basto = Bispo de Vizeu= Visconde de Santa-
7'e?n = João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães. 

Officio 

(N. 0 217) 

lll.mo e ex .mo sr. - - Ao mesmo tempo que r ecebi um "bilhete do ministro de ~s
taclo Salmon, anmmciando-me hoje a. partida de um correio de gabinete para Ll~
boa, me remettia a nota confidencial que tenho a honra de transmittir por cop1a 
n'esta occasiã.o a v . ex. a; pouco mais ou menos vem a ser o mesmo ele que trati.L 
o que dizia a v. ex.a no meu officio reservado n .0 213. · 

Para não repetir as noticias que hoje soube pelo correio de França, sobre i.L 
vinda á Europa do marquez de Santo Amaro, e que v. ex.a verá no officio do 
conde da Ponte, limito-me sómente a chamar a attenção de v. ex.a para ver ~ 
copia aqui inclusa de uma carta do Rio de Janeiro, que appareceu na Qtwü
dienne ele 22, que combina cóm o que v. ex.a me communicon em seu despacho 
n. 0 276, que t enho á vista. 

Suas magestades e altezas ficam ele perfeita saude. 
Deus guarde a v . ex.a Madrid, 1.0 de julho de 1830.- lll.mo e ex.mo sr. vis

conde de Sat:!tarem. = Conde ela Figueira. 

Documt!ntos an.nexos ao ofll.cio supra 

N otn. <lo Sn.bnon 

Exmo. sr. - Muy senor mio :.- No de inconsequencia pueril, sino ele noble per
severancia en el bien, debera ·graduar el gobierno de su majestad fidelísiroa el 
paso que guiado siempre por el más vivo interés hacia el Portugal, y aJunque 
contra su último proposito, ha resuelto dar el de su majestacl catolica trasli.L
dando .a v. ex. a, en la presente nnta confidencial, las nuevas comlmicaciones. que 
acaba de recibir del representante del r ey en Londres r elativas á las posten?r~s 
declaraciones que el ministerio ing-lés le ha hecho sobre la consabicla aronrstri.L 
portuguesa, y ·el reéonocimiento del seí'ior D. Miguel, jnlgandola, por su espre
sion categórica, cuanto clára y positiva, dignas de la más seria atencion, Y pro
pias para desvanecer enteramente toda ilusion vana y falaz esperanza que toda-
via puecla conservar, por una estraviada opinion, el gabinete portugués. d 

Atmque con manitiesto tedio y enojo por la formal negativa de la corte ~ 
Lisboa, dice el ministro Zea ha vuelto lorcl Aberdeen, a instancias mias, a entra.l 
en ulteriore!l esplicaciones sobre el malogrado astmtq de Portugal en tma ~onfe
rencia que de intento acabo ele tenir con dicho ministro ele negocios estranJeroS· 

Despues ele haberme repetido este la surpreza y sentiriento que habia cau: 
saclo al ministerio de su majestad britanica la infausta resolucion clel de sn JlJí1 
jestael fidelísima en punto á. la amnistia, proseguió dicienclome que todo lo q~e 
habia alegado el sr. visconde de Santarem á D. Antonio Lopez de Cordova, paaa. 
ftmdar su negativa sobre la amnistia, se xeduce en resúmen: 1.0

7 a abtlltar ~os 
riesgos que, atendido el estado interior ele Portugal, ·acompanaria á su concesro~ 
por el regreso clel gran m'unero ele espatriaclos que comprenderia; 2.0

, a JlJall1i.L 
festar que sería ofensiv~ de la dignidad e independencia del príncipe que ocn~ s 
cl trono portt1gués la concesion de dicho acto ele clemencia por consejo de otri.L 
potencias . . . . ue 

La primera de estas dos rasones la 1mpugnó lorcl Aberdeen, diCwnclollJ_e q 8 
el estado interior de Portugal ofrece en el dia peligros mayores que los nes~o _ 
á que teme esponer-se el .gobierno portugués si consientc regresen los espatrla 



251 

dos, ~tendidas la actual precaria situacion ele .sus r elaciones políticas, la notoria 
P;nuna elel tesoro, y la falta del reconocimiento clel sefior D. lVIiguel por la In
g aterra y elemás potencias; y me afiadió, el gobierno portugués se empena en 
perder ele vista la transcendencia ele estas consideraciones cuanelo se niega a 
COlJ.ceder la a.mnistia . 

La segunel:;t la impugnó lorcl Aberdeen en estos términos : que no era m::'ts que 
11

n pretexto en ninguna man.era aplicable al cas·o, porque la amnistia no se im
pont~t co~o 1ma condicion, sino que por el contrario conservaria su concesion las 
}Phle~c1as y acciclentes de um acto libre y espontáneo, caracter que siempre se d. ab1a quericlo dar segun se ha dicho com harta r epeticion: que· además, lejos 
t ~ desdorar la majestad real, la virtucl ele su clemencia era la prerogativa dei 
tono m~s . preciosa para cualquier conflito político sobre cliscusiones intestinas y 
e~ 68l)ecml para el caso presente, cuyos antecedentes han sido de 1ma naturaleza, 
Incts que otra algtma, propicia al ej ercicio ele esta virtucl. 
a Por muchos datos y antecedentes, continuó lorcl Aberdeen, estoy autorisado 
g .~reer,_ que el gobierno portugués, alucinado con esperamms inf1mdaclas ha lle
d~ · 0 a Imaginar-se, que los consej os clel gabinete britanico no sou más que me
fi 

1~ 8 de negociacion que podrán clescatar se si se niega su maj estacl fidelísima 
p l~emente á conceder dicho acto de clemencia, y que esta negativa no será partr:; 

8 
a~ a que la Inglaterra deje ele . verificar mui en breve el reconocimiento cle.l 
enor D. Miguel. 

lU Para desvanecer, ahora para siempre tamafio error, elebo declarar a v. del 
el0~0 . más po~itivo, que habienelose negado el gabinete português a facilitamos 
l' .~llllco medio que teniamos para favorecerlo, la Inglaterra por ningtma consiele
caclon precinclirá ele la amnistia en los términos ultimamente lJropuestos, y sin 
a 

11yb requisito no puede, ni quiere oir hablar más ele r cconocimiento. Con lo que 
c caf 0 de . clecir a v . y lo que ya le t engo manifestado en nuestras precedentes 
t~:d~denc1as, me he esplicaclo bastante para que su gobierno ele v . . quede en
net 1 0 ele que la opinion del mio en órden á las cli:ficultades que opone el g~Lbi
lUo~ portugnés está ya clel toclo formada. Tambien YEmgo ele r eiterar a v . dcl 
de, 0 más terminante, nuestra invariable r esolucion sobre este negocio, y las po
lU1~~sas rasones en que la fLmdamos. Satisfechos estas; elos ptmtos,. no me queda 
el gue recordar a v. que la Inglaterra no ha contrmdo comprom1so alguno con 
de~~lior D. Miguel, pero que sí lo hemos formado, á la paz ele là Europa con las 
tia ·S potencias a favor ele D. Maria ele la Gloria; que solo ha aconsej aclo la amnis
el como el único medi o que hubiera facilitado dicho r econociJiJi ento ; y que por 
la lllero h~cho ele haver clesechado la col'te ele Lisboa este ensejo ha malogrado 
que

0P0l'tl1llldacl clel momento ; ha dado lugar a que las circunstancias yarien, y a 
Parte se at:n;e:t;tte ~I número ele las cli:ficl~tacles que s~ oponen á él pNor nuestl:a 
gu.el . rOl lÜ'ttmo Importa no perder ele VlS~a,. que no chsputamos al seuor D. JYii
Poc e dereclu.o ele dar, ó no dar, la ammst1a segun le paresca; pero que tam
qlleo nos desprenderemos j amás clel nuestro de r econocerle, ó no r econocerle, y To nos determinaremos a ello sin la conclicion predicha. 
fuud a~ firm~ y solemne cleclaracion no ha ·podido menos ele causar, la más pro
lllalea 1111Preswn en el animo dei r ey mi senol', prcviemlo los acerbos inevitables 
s11ra \que cleben necesariamente seguirse, si su maj estad :fidelísima no se apre
lo qu c ~prove?har del último rayo de esperanza que le queda para precaberlos, 
arrel e ~~rt_allllente no se conseguirá con una aclhesion tardia, ni con infructuosos 

Eeu lJJn1entos. ' 
a \7" sta conviccion intima ha movido á su majestacl catolica a mandarme haj a 

• e2e a est · · · 1 · l eu co · . . a comumcacwn tan esenCla como Importante, para que a po:nga 
sobrií}110011lllento ele su gobierno; lisonj eanclose el-rey mi amo , que su augu~to 
cero ~ saberá utilisarla, ó la r ecibirá al menos como 1ma prneba más del sm
lell'ít' a ecto que le profesa y del incesante solicito interés que toma en su suerte y 

0 liDa causa. · . 
ciou~on nneva satisfaccion r eitero a v. ex."' }as veras ele mi alta consiclera-

;DiGs guarde a v. ex." muchos anos . JYiaclrid, 30 ele jnnio ele 1830. -Exmo. 
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sr. B. L. lVI.-De v . ex.11 su más atento segnro ser vo=ll1anoel Gonzalez Sal
mon.- Senor ministro de Portugal. 

Está conforme ao original. = Conde da Fig-uewa. 

Cnrtn tlo Rio de Janeiro, em 2õ <lo abril, oscriptn l>Or um frnnccz 

Cette lettre vous est portée par la frégate brésilienne l ' Impé?·iale qui parte ponr 
Brest, ayant à bord le pTÍnce Auguste de L euchtenberg, frere de notre impé~·a.
trice, et le marquis de Saint Amaro, sénateur, conseiller d' ét.at, mtmi eles pleJnS 
pouvoirs de l'~mperem· pour terminer les différents qui existent entre la cotu· de 
Rio Janeiro· et celle de Lisbonne. 

On vient d'abolir ici la traite; les brésiliens ont beau s'en clésoler, l 'Angleterre 
sent attentive à empêch'er la contrebande et iL la ptmir avec une sévérité lu~ra
tive . Cette mesure r emédiera, dit-on, à la pénm·ie du numéraire, cae lcs négl'101:

5 

en emportaient à la côte, autant qu'ils en pouvaient tr·ouver, de sort qu'il é~t 
devenu ici marchandise comme le sucre, le café et le cotou. 60:000 negres ne ~ 
sont entrés eu 1829 dans le seul port elu Rio Janeiro représentant une valetu 
de 48 millions . Reste savoir si les colons suisses et badois suffiront pour reru-
placer los negros. . ' 

Le nouveau ministere marche toujotus avec union. Ses membres ne se clissl
mulent pas la situacion clifficile dans laquelle ils se trouveront à la session pro
chaine, qui a tmc apparence recloutable, si l'on considere lcs éléments ele révolte 
qui contiont ce pays. .c . e 

On est ici sur"tm volcan, et croyez bien que D. ·Peclro a autrc chose à 1aJl' 

qu'à s'occuper d'armor contre Portugal. 

Officio 

(N. 0 IS) 

Ill . mo e ex. mo sr . - Ai:ç.da hoje não posso dizer a. v . ex. 11 qual .seja ao certo .0 

objccto da missão do marquez de S,anto Amaro á Em·opa, pois que este eJJlbal
xador, havendo chegado mui cansado a París, como era proprio da sua avanç?-dj 
idade, pouco se tem mostrado, e as poucas relações que me tem sido poss1'\'e 
contrahir com elle quasi se têem limitado a meros actos ele conversações de co])l· 
primentos. 

Noto tambem no marquez de Santo Amaro uma reserva excessiva sempre que 
se toca na questão, ácerca ela qual foi mandado á Em·opa por seu augusto aJJ1°' 
não franqueando cousa alguma das importantes i:nstrucções. ele que clle de'\'e 
achar-se indispensavelmente munido. 

Póde ser que esta pouca franqueza elo marquez para com as pessoas coJJl_ q:Ue~ 
deve entender-se, provenha de que elle ainda não foi apresentado ao JJ1Ull8tr

0 

francez; occone tambem que o fallecimento de el-rei ele Inglaterra é, aos olho: 
do marquez, um graviss~mo ~bstaculo ao desenvolvimento ela sua commiss~o, ~~:e 
quanto as suas credenc1aes Jl.mto clb soberano da Grau-Bretanha, em mlJa coli 
elle deve começar a tratar, ;e acham, em viltude d'aquelle acontecimento, de ne-
nhurp. effeito, c torna-se inutil, a sei.t ver, a sua presença em Inglaterra. d 

E de esperar que o marquez se convença elo que o referido acontecimento 1° modo algum obsta a que elle comece a tratar do negocio em questão, ou, pe 
0 

menos, que và sondando o teneno em que tem que labonr até que chegneJJl aS 
suas novas cartas de crença do Rio ele Janeiro . e 

Esta é a esperança que nutro para o bem da causa de sua magestade, ainda qu __ 
não deva dissimular a v. ex. 11 que o marquez não concorda por ora na ncces~l
dade cl'esta resolução, e que se dispõe a ficar n'esta côrte sem enceta~r a sua_~5_ 
são, até que elo Brazil cheguem as r eferidas credencia,es, o que nos seria ;rJ.l])ll~ 
mente prejudicial, visto que ficar~a indecisa ainda pelo espaço ele cinco JJlezes ~o 
menos, uma questão que os governos tanto desejam terminar ele qualc1uer JJlO 
que seja. . d:1. 

Deus ·guarcle a v . ex.a París, 2 de julho ll.e 1830.-ru.mo e ex.mo sr. LnJZ ' 
Silva Mousinho ele Albuquerque. = N~mo Bcf!l·uosa ~e Figuei1"edo. 
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'X' 

de ~o .]Jaque~e. de Portugal respectivo a 6 ele julho publícot~-se um requerimento 
. PI~sos pohtwos, expondo os m::ms tratos qae so:ffnam elos agentes elo governo, 

e pedmdo providencias para minorar a sua triste situação. Falta-lhe. data e assi
ân~t~lras, mas ainda ::llssim resolvemos transcrevel-o, porqt'le é quadro verdadeiro 
~ mluunanos rigores infligidos a quem não partilhava icléas absolutistas, como 
~ ·mam as memorias d'aquella epocha, principalmente a Iiisto1·icç elo captiveú·o 

08 p?·esos ele estado na toTTe de S . J~blião ela Ba?'?'Ct 1• 

Requerbnen."to 

Senhor:- Os presos da torre de S. J ulião da Barra, tendo em consideração 
~u.e ro~lo o governo illustrado" reputa os homens em prisão como sob a protecção p:: e1s, que alguns tê em j á mostrado a sua innocencia. perante o tribm1al. com
lif ente, que outros nem se acham pronunciados, e sobretudo que os presos po
e ~cos reclusos nas cadeias c1' este reino não têem n' ellas soffrido insultos, vexames 
s . ~:mentos qaaes os com que têem sido a:ffiigidos os supplicantes, querem-se per
~la 11' que males tão inauditos não têem sequer chegaclo ao conhecimento de vossa 
\1" ~estade, mas antes provém do criminoso abuso de auctoridade dd actu.al go
t ednaclor; e então, prostrados mui respeitosamente ante o throno de vossa mages
da e,h elevam suas vozes (que pretendiam su:ffocar-lhes para que não houvessem 
.,. e c egar ao throno ele vossa maa:estacle) e fazem uma narração succinta, mas 
V er<!l a ' N °~ ' ' d a eu:a, nao ele todas, mas de algumas das atn;,c1dades e horrorosos attenta-
eos, Pl'atl~aclos pelo governaclor .d'esta torre, o brigadeiro Joaquim Telles Jorclão, 
d~ despeito da disciplina militar, de todas as leis divinas e humanas, e só teu-

. g tes a perturbar o socego n' esta torre e a comprometter o cFedito e honra do 
overno ele vossa magestacle com as nações civilisaclas ela Em·opa. 

a Olls presos da torre ele S . Julião não têem occupaclo senão as peiores prisões, 
<l qu~e as que, alem de subterraneas, são escuras, as mais fi·ias, ~o nele chove, e 
UI~ltal sorte humidas, que algumas vezes tem siclo necessario j tmcarem-se ele 
't31hos de carqueja para se poder anelar. Têem occnpaclo as prisões ele n .08 130, 
sob. e 132, as quaes, alem ele não terem mais de 25 palmos ele comprido 
l'a,t t~ 9 de largura, contiveram tão grande numero ele presos, que a sua tempe
e tlla, por nuütissirno elevada, causou á maior parte d'elles erupções ele pelle, 
ll.a 

0~h·as molestias ele que foram victimas o bispo D. Diogo ~üioz Torrero, de 
lll;a-0

• hesp::tnhola, Domingos Antonio Pinho e José Antonio Cansado, estes ulti
llla ~ Já. declarados innocentes pela commissão ! Em uma d' estas prisões houve 
d~ats _de ttma vez inundação completa ele uma a outra extremiclacle, resultando 
nh q:u urna. contínua humidacle e a deterioração progressiva ela saucle . Porém, se
fech' alem de serem as prisões como se acaba de descrever, o governador manda 
qn . ll. as cupulas pa'ra: vedar aos presos a vista ele alguns pal rods ele céu, a unica 
411: 0

108 resta, respirando sómente p elas fisgas ela porta, aoncle os presos por seu 
Palh ~hegam a bôca .para beber aquelle mesmo ar qu e o auctor ela natlU'eza e.s
se l \~-em reserva, e concede a todos os animaes e a todos os entes vivos. Ainda 
qne 

1
; 

1~'1. a prisão denominada cca principal de baixo», aonde é tal a escnriclacle, 
SLtfli. ~8 ez horas elo dia, por mais brilhante que esteja o sol, nem seis· luzes são 
degQ~lentes para illuminal-a toda, assim como a elo paiql, soterrada mais ele vinte 
sos a~s abaixo elo nivel elo chão . Tal é, senhor, e tem sido a habitação elos pre
Zes' nao por espaço ele alguns, cli::lls, mas pelo ele dezoito, vinte e vinte e tres me
q11~t :mqua11to algLUnas melhores prisões se acham apenas occupaclas com tres ou 

10 presos !• 
Se da d . N cl , cl . ·a sabe .,. c escnpçao as masmorras se passa a o tratamento no artigo conn a:, 
Ia, vossa magestacle que a comida é demorada ele proposito á porta ela pri-

1 E t · · 
!_ar e 'Vi~t~ muito curiosa obra, esct·~pta por João Baptista da Silva:,L?p~s, testcmuu~a ocu
t~clusos ma dos excessos partidanos, contém a lista de todos os mdt vtduos que estt v eram 
aulda se na torre ou ali falleceram. Fez-se uma edição de dois mil exeJuplares, parte dos quaes 
o alludid encontram á venda por modico preço ua imprensa nacional. E a mais completa sobre 0 assul1lpto. . 
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são, exposta ao vento e à chuvn., sómente para que chegue fúa; que os presos 
são obrigados a ccn.;umir os generos sómente de uma c.:asa, que os vende por ex
ces. ivo preço ; que nos dias de abstinencia não é concedida carne aos doentes, 
declarados pelo facultativo da toiTe i emfim, que por tres ou quatro vezes se 
lhes deu agLla salgada para beber ! mantimento corrupto ! misturado com te.r~·a 
e pimentn, mexida com a bengala do alfer es Maia ; e (parece incrível que hap 
homem que tal permitta) tudo isto de envolta com fetida immundicie ! A bat'
baridade do governador para com os presos em saude não diminue para com .os 
doentes . O ho pital não tem enfermeiro constante, não tem regularidade de die
tas, de medicamentos e de assistencia de facultativos i é uma casa pouco arejada, 
porque· o governador mandOl1 fechar-lhe as j anellas, e quasi todos os doentes qne 
ali têem entr aclo com molestias agudas, têem acabado ao desamparo, apparecendo 
alguns mortos quando peb manhã se vae entrar no hospital. Se os doentes, sabe; 
dores do abandono a que vão ser expostos no hospitn.l, l'equerem ser curados 11 

sua custa pelo medico de Oeil'as, que 6 o mais proximo, o governador raras ve
zes o concede. E d'este modo têem acabndo doentes de molestias internas, por se
r em entregues a cirurgião que não era o facultativo apropriado a ellaf3 . O que 
ainda se tol'na mais admil'avel é que a terça parte, pelo menos, dos que têem mor
rido, não têem sido consolados e auxiliados com os sacramentos ! . . . Em:fun ° 
governador, com manifesta transgressão das leis do reino e horrível ofl:ensa das 
leis ela humanidade, tem chegado a mctter presos em segredos, aonde não ba. 
absolutamente luz , mui humidos e cheios de vermes, sem dar aos clesgraçac~os 
nem agua, nem cama, nem comida d~:;mte vinte ~ ':luatro e at6 quarenta c o1t~ 
horas, como aconteceu aos presos 1\fimoso c EJpidio Som·es, alem ele outros · 
Ainda no mez ele abril passado esteve em um d'elles, por espaço de dez c"lias, Ber
nardo Lui.z F ernandes. O govemador, não sa;tisf?ito com estas maldades, aproÍ 
veitando-se da, indole de]_Jravada do alferes Maia, de infantaria n . 0 13, do q nu 
acima se fez menção, o chamou a si para insultar c atormentar todos os pres?s, 
sem distincção -de pessoa ou qualiclade; c por isso tem praticado actos os mais In
dignos c criminosos, certo na protecção do mesmo governador ; por exemplo, sendo 
o dito Maia nomeado para acompanhar ao hospital a filha do general Caula, que 
por auctoricladc superior visitava seu pac e seu marido, proferiu taes insultos l 
taes afli:ontas c ameaças ao dito general, e ao então ainda desembargador Ma,nue 
Duarte Leitão, que um dos pre os não pôde deixar ele observar ao dito alferes, 
que aqucllas não eram as maneiras por que vossa magestade queria que se tratasse 
:uma pessoa aiuda não destituída das honras inherentes á sua qualidade de deseJll
bargador , e sobretudo que lhe parecia incongruente que um o:fficial subalt~rno 
estivesse insultando de tal modo a um ancião respeitavel , a um general que a,mda. 
era seu superior, e a quem vossa magestade ainda não tinha tirado a gradu~çã.o 
e a patente! Em resultado <-l'estas observn.ções, tão conform~s ao decoro e clisr 
plina militar, teve o preso Ezequiel Antonio V elloso o castigo de ser abysma ~ 
em um segredo e espancado r epetidas vezes pelo mesmo aggJ.:essor Maia .. Aqtll 
tem vossa magcstade a maneira por qnc um alfer es insulta um general! Aqm ter 
como o governador approva e protege a insubordinação e os vcxn.mcs, an:imauc 0 

o mesmo alferes iL r epetição ele tacs acções . . 
Em o mez de maio de 1 29, o clito alferes insultou com pala;vras. affrontosJ.S- · 

sinuts ao tenente coronel João Chrysostomo ·Correia Guedes, que ainda então ed~ 
officia.l effectivo do exercito i este, como militm: honrado, se viu na precisão ~ 
v ir ás .mãos com o seu ag·grcssor para se dcsaffrontar; acudiu, porém, o govcrni.t 
dor, e depois de consentir que o tenente coronel fosse espancado, quiz taJllbeJll 
acompanhar o alferes e clcl!- alg;ms pontapés no preso, que j azià prostrado ~Jll 
t erra. Eis-aqui um dos factos m::ns horrorosos do governo do brigadeiro J oaqnl]Jl 
Telles Jordão i eis-aqui um official superior, que7 devendo ao seu valor o posto eJll 
que se achava, c a quem o augusto pn.e de vossa magcstadc assim coUJO su~ 
magestade catbolica e sua magcstade britann:ica premiaram com c"listinctas coll 
decorações, calcado aos pós pelo brigaden·o Joaqttim Tcllcs Jordão! Este fact.~ 
póde ser attestado pelo destacamento, que então estava de guarnição, pelos P111

_ 

.zanos habitantes d'c.st~L praça, e por grn.nde numero de pl'esos. Alem d'isto o go 
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vernador tem distribuído pelas prisões ladrões e salt eadores, já sentenciad0s por 
~stes crimes, ajuntando-os com a erffi.oiatlidade do exercito e outras pessoas honra-
as, s@ com o fim de os insultatr e Ü11commodar. Estes homens estão formando uma 

c~ntínua intriga p erante (l) governador, que OB attende, e extorquindo contribui
ç~~~ aos presos, que a ellas se s11jeitam para evitar as aleivosas imputações de 
81mill.hantes perversos. Alguns hão sido compromettidos a ponto de serem .fechados 
em segredos. Se se representa ao governador que homens de tal condição não me
rhcem credito, e que só curam de illudil-o para fins particular es , o governad0r 
c ~ma os presos e os insulta publicamente, chegando á indignidade d\l mandar o 
llla.Jor da praça {L prisão do r evelim fazer-lhes sab er que elle governador r eputa 
ih tod0s mais ladrões e indignos do que os proprios salteador es, cuja companhia 
d es ~eu. o mais é que o governador em p essoa no rua 22 de mar ço foi á port~ b P~'lsão, a principal ele baixo, chamar aos presos ladrões e salteadoxes, mais 
; ~mmaveis do que o mesmo João dos R eis , que é hoj e tido como o primeiro dos 
acln0:·osos . O mesmo .governador .tem chegado ao excesso de mandatr já por duas 
;~zes chamar a sua casa o preso Antonio Candid@ de Miranda, e, ajudado ele seu 

he, o espancou a ponto ele se ouvir gritar : ccAqui d'el-r ei contra o governador, que 
me quer matar! ! ! » Não é esta, porém, a unica vez que tem posto mãos violentas :us presos ; ainda no dia 21 de março clel!l pancadas no preso Luiz Kruse. No 

a 17 ele maio de 1830 espancou os presos Barrote pae e filho , obrigando-os á 
c~rreta! o que já praticou com o ex-alfer es Carlos Bourmont, sendo este trabalho 
d' desünado a presos sentencia:los a obras publicas , quando é certo que n eEJ.lmm 
b:stes se ~cha: aind~ julgado. Não ha muito ~ue o gover~ador ameaçou com ~~i-

;adas do1s corone1s, tres t enentes corone1s e um. maJor; r eclusos na pnsao 
n. .. 132! ! ! Em o mez de abril passado, t endo os forçados introduzido em uma 
l~l'lfJ ru d d ·"' ao e sessenta e duas pessoas um quartilho de aguardente, pedida pelos la-
11.0es, ~s mandou chibatar, obrigando os presos políticos a entrar em fórma, para 
B\~selilc1arem o castigo e soffrer o insulto. Em 17 ele maio os famosos ladrões 
cha~co, Prado e Setubal manejaram tal intriga, que o governador, seu protector, 
'li \gou a·o r eYelim com , um des tacamento a insultar os presos, pondo-lhes mãos 
) 

0
• entas , e obrigando-os a entrar em segredos, aonde os mandou ficar sem cama, i a;r~ clormirem na terra, que de proposito se tinha humecl ecido mais para requinte 

c~ ·t~ormento e do p erigo ela saucle dos desgraçados. N' esta occasião foi tambem 
c1\s rgad~ o tenente _ Sicard }Hlla declaração ele um elos ladrões, que accusára o 

L 
0 0 ffic1al ele t er dito duas ou tres palavras ele impaciencia <:-..àe affiicção. 

bre An~es de concluir esta :n,arração f~trei menção de um facto, que assaz clesco
ten.d_ a ~ndole elo governador. I-Ia n'esta torre o famoso laclrãp João dos R eis, que 
re 0 )á feito, alem de outras muitas, duas mortes dentro do Limoeiro, foi cl'ali 
dernovado para o castello de S. Jorg·e, ordenando-se que habitasse prisão separada 
l1l. 011<tros presos. O salteador saíu depois para esta torre, postando-se, ao mo
Chuto de ser maniatado, ' na: sua frente um destacamento com armas preparadas. 
l:tl.eegando aqui, permaneceu algum tempo em prisão solitaria , mas depois foi no
Proa~~ ~nfermeiro ~o 1hospital? ~ para ali mudado!!! ~is~aqui um matador ~e seus 
i-rn.l. 10 S.., companheiros de pnsao encarregado de ass1shr doentes 110 hospital! A 
toa_ lessa.o causada pela presença d' est e sceler ado nos n1felizes doentes tal foi, que 
garod P61?r?'ram ele r epente, e tres morreram no meio P,e angustias, vendo, em lo
das 0 :n:u111stro da r eligião, á sua cabeceira um malfeitor blasphemo, escarnecendo' 

.r~ces dos desgraçados ! · 
in.sul~ao dos Reis saíu elo hospital p ar a ac,ompanhar outros presos, a que:r;n logo 
pea·. ou i estes, t emendo que alem de insultos ainda tivessmn que soffrer mais, 
]_:lar lla~ ao governadm: que os separasse do facinoroso , 0n que lhes desse lic~nça 
os : . leqllerer,· ao governo. Tudo foi em vão. No dia 21 ele março verificaram-se 
fa.caemores. dos c0mpanhe:U·os de João elos Reis. E ste feriu perigosamente com uma 
te1·r a Lu1z lK:ruse e a 1Vlim.oso, e continuaria se o seg-undo o não lr.m~asse por 
llâ:o a. O governaclm:· não qtuiz evitar t antos males para ter motivo de castigar, 
Ver ~ malvad0 aggressor, mas sim aos presos, como fez; e tambem com o fim ele 
d se alO' d' li . l N' . . l . adas ' ~um e es era assassmac o. es te caso, qtmes ser~a~ as. prov1c enCias 

por 'I1elles Jorclão, qual o seu comportamento? O mms hornvel, o menos 



256 

eS})erado: O gov~rnador vae á prisão, vê o punhal ensanguentaclo, pega n'elle e 
põe-no .sobre u.mD. '1Jesa, começando a insultar, não o homicida, mas sim as suas 
victimas. Aquelle, animando -se á vista da protccção que recebia, lança a mão ao 
ferro e corre com elle á prisao, aonde assassinaria todos os infelizes, se um s!r
g-ento vigoroso e honrado lhe não obstasse ele motu proprio, e contra as intenç?~5 

do governador, que o estava animando ao crime ! Querendo as victimas quei
xar-se d:'estes rnaleficios, o governador as vitupera, as espanca e encerra em es
Clll'OS e hmniclos segredos, e manda restituir ao agp·essor o proprio pmilial ele que 
ellc tinha começado a fazer uso. Para mâis satisfazer sua cruel ving·ança, aos mes- · 
mos presos indi:fferentcs á desordem mandou tirar as mesas e as camas, para co-
merem e dormirem no chão ! . · . 

Debalde os opprimidos pedem soccorro e licença }Xl!ra r ecorrerem ao governo i 
não lhes é possiyel consegL~ a saída de um só papel i debalde. cla.mam a fim ele 
ver se, ouvidos os seus clamores pelos soldados, podem chegar a vossa :roages
tacle, mas é tuél.o sem e:ffeito i n'este mesmo momento estão ouvindo gritar alguns · 
desgraçados a quem a tyrannia não cessa ele opprimir. 

Já não é possível que deixe ele passar· á postericlacle a historia das cruezas e 
horrores praticados n' esta torre, reinando vóssa magestade i }Jorém chegue do 
mesmo modo um fa~to digno ele reaes sentimentos, isto é, que sendo vossa :oa
gestade sabedor ele tantas tyrannias, poz fim a ellas, mandando administrar .J us
tiça aos desgraçados. Por isso pedem com o maior acatamento : 1.0

, que sep!Il 
separados dos presos pe>liticos todos· os ladrões, e principalmente o malfeitor J oão 
dos Reis i 2. 0 , que se nomeie lun ministro ele probidade para conhecer elos factos 
apontados e ele muitos outros, 'a fim ele pôr a sua informação na presença de vossa 
magestade, que se dignará providenciar Gomo for de justiça. 

' 
Portaria 

Sendo conforme com os interesses elo serviço e com as beneficas intenções d_~ 
regencia, que os j ovens aprenclizes elas officinas elo trem, que nas mesmas adqnl
rem os conhecimentos e pratica dos officios e artes mechanicas, possam ao mesJ?0 

tempo receber os elementos ela educação intellectual e moral, sem os quaes Ja
mais podem fazer progressos nas r eferidas artes, e utilisarem convenientemente 
o ensino que recebem : mancla a mesma regencia, em nome ela rainha, que no cas
tello de S. João Baptista, onde se acham estabelecidas as officinas do trero1 se 
abra uma escola em que se ensine aos r eferidos aprendizes a ler, escrever e con·· 
tar1 doutrina e moral christã; e para que o beneficio d'esta io.stnlCção tenh~ a 

. maior extensão possível, na mesma escola serão admittidos os filhos elos solda .r-~ 
dos corpos d'esta guarnição, e todos os mais alumnos que d'ella quizerem utl ~
sa.r -se. Aproveitando o zêlo e intelligencia de Antonio José da Silva Leão, caplfL 
tão do regimento ele artilheria n .0 4 e clirector elo trem n'esta ilha, ha pol,'" be1ll' 
rcgencia encarreg-ai-o ela direcção e organisação da referida escola. ._ 

Palacio do governo em Angra, 7 de julho ele 1830. = Lu·iz da Siluct JJ1.ous~ 
nho de .Albuqueq·que. 

Offi.cio 

[N.0 t 62 reservado) 

A. b' 11tes rn.mo e ex. mo sr.- ccuso a r ecepção do officio reservado n .0 294, que rece 1 a te 
de hontem, sebfe o qual nada se me offerece clizer a v. ex. a por agora para ser presen e 
a el-rei nosso senhor, esperando, porém, da bondade do mesmo augusto senhor, qu. 
não desprezará as attencliveis rasões que· em ou~ra occasião me proponho allegaJ.~ 

Não tendo chegaclo, ainda . a esta c~pital o mar9.uez de Santo AJ?a:l:o, qne r~
esperava saísse de Pans no cl1a 4,. eN não tendo ~av1clo outro algum m.Ciclente 
lativo aos nossos assumptos, a pos1çao da questao é sempre a mesma. · Jll 

Este governo persiste na resolução ~e não reconhecer el-rei nosso senhor se ·a 
uma amnistia na fórma que tenho repetido nos ~eus o_fficios antecedentes, .e P~f
isto é instado pelos governos de França e Austna, CUJOS fins são os que p9r 
fm·entes vezes tenho tido a honra de expor. · 
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. Ot~egou ha cloi::J cl ia::J o p::tquptc do R io (le J aneiro com carta::J n.té 3 de maio ; 
tm o discurso do imperador na abertura elas camaras, em que confirmou o que 
~ s~e .na ult~ma ses~ão sobre os negocias de Portugal, ~ que não r epito, porque 

· tt allos Mathtas Peren·a, que recebeu um exemplar elo cltsc1u·so e cartas, r emette 
tdo ~v. ex.a, e en não tenho s;;.b.i.clo as mesmas noticias por outra via. 

d Nao se julga haver aqui muclança ele ministerio, apesar de grandes desejos 
e .alg.~tns particlarios. El-rei é muito estimado em geral, e o publica parece estar 

SUJttsfetto, apesar ela pobrez~ em que tanto se falla no . parlamento e perioclicos . 
Deus gi.tarcle a v . ex.a Londres, 7 ele julho ele 1 830 . ~ 111 . 1110 e ex. 1110 st . vis

conde de Santarem. = Visconde de Asseca; 

Sentençal 

h Accordam em: r elação, etc. Que vistos est es autos, que, com o pa1•ecer elo seu 
c auceller que sm•ve ele r egeelor, se fizeram summal'ios p elo accorclão :11. 119 v. 
ao l~éu Antonio Maria elas Neves Ca1•neiro1 estudante elo segtm.clo anuo ele mathe
datAa na. tmi vcrs.i.clacle ele Coimbra, casado com Ther eza de J esus _Pereira, filho 
Fe d~tomo das Neves Carncii•o e ele D. J acinta Fortlumta Raposo, natural elo 
ll. Un _ao, cornarca e b.i. spaclo ela Guarda, e ele vinte e cinco annos de "idade, pro
e nnctado na devassa a que p1•ocedeu o conservador da universidade ele Coimbra, 

nos summarios e mais devassas appensas. . 
t . O que tudo visto, intCJ.'rogatorios e mais autos e cliHgencia.s appensas : mos
t7~-se qu.e no dia 17 ele março de 1828, pela.s tres horas ela t arde, haviam pa~·
d~ o

8
cla ctdacle ~le Coimbra os d~mtaclos pela pm•te ela universidade, o dr. M~~theus 

F· 0.usa Coutmho, lente ela faculdade ele c:;;mones; o dr. J eronymo J oaqmm ele 
le

1
gneweclo, lente da faculdacle ele medicina ; o dr . Antonio José das Neves e Mello, 

cl nte d?' faculdade de philosoph.ia e botanica ; e bem assim ÇJ S deputados por parte 
(i) 

0 
cab1clo da sé cathechal ela mesma cidade, o deão Antonio ele Brito e Castro e 

lic~tonego P ecll'o Falcão Cotta e Menezes, dirigindo-se a esta capital, a fim ele fe
re \~l'~rn c beij arem a mão ao mesmo a ugusto senhor pela sua feliz chegada, e 
das Ittução a estes seus r einos, sendo conduzidos em quatro caleças, na primeira 
on:l'~~laes ía o deão, acompanhado ele um creaclo montado em nm cavallo e com 
bt· h á dextt•a ; na segunda o conego P edro Falcão Cotta e Menezes, com um so
clt11\ 0 e outro a cavallo; na t erceira o dr. Matheus ele .Sousa Coutinho, com o 
sob:. ehonymo Joaquim ele Figueireclo, acompanhando-os a cavu:llo José Candiclo, 
co~tn ° elo dito cho. Matheu s ; na quarta o· clr. Antonio J osé elas Neves e Mello, 
tar b sen filho o bacharel Antonio Augusto elas Neves e Mello; a.lem do s quaes ía 
08

11 
em Francisco de Assis e Mattos, official ela impr ensa ela tm.iversiclacle, co1n 

de· se118 ~ompetente s caleceiros e. auceir os . E chegando todos ao logar ele Con
gu ~~' aht pernoitaram e saíram no dia seguinte, 18, pela manhã cedo, prose· 
aet

111 h todos na Stla jornada pela estrada rea~ pa11a esta capital; e chegando p elas 
ta"K.~ 01'as e meia para as oito ela mesma manhã ao sitio a que cha)llam o Car
tad~nho, te1•mo ela villa ela. Ega, distante uma legua de Concleixa, a.li foram assai
das 

8
/ 0r "V"arios homrcms mn.scarados com lenços e com armas ele fogo eng·atilha

obt[o. atendo parar as caleça.s , e com ameaças fizen1rm pôr todos a pé, sendo 
pess~ac ~s. a subir uma coliina á esquel'cla ela estrada, a c1.~j a direita :fica nm es
a08 d Plllhal, onde mandaram per manecel' os calecciros, a rreeiros e 01:eaclos; e 

• çlo-lh 6l)l1tad.os e seus par eu tes os :G.zcram adiantar mais para uma baixa, ordenai~-
· :l'()~ cs ql1e se deitassem ; <tO que se scgLTiu obrigarem os aggr essores aos calecete aJJ lrea~los a que fossem buscar todas as cargas e b ahus p<t~a aquelles sítios, 

l'Oltb dora111 toclos os ditos b ah1.1s, uns abertos e os outros arrombaclos, bem como 
dos a ls cl~ todo o dinheiro e mais trasteS ele v<tlor; depois elo que, todos os crea
:Par~ ca e_ce1ros e aneeiros fo1•am prostrados por t erra e manietados com cordas, 
de :. ~Sstrn ficarem seo·m'os e l)l'esos ficando-lhes um dos perv-er sos malfeitor es 

v to·1a b .r , . . 
a qll 5 e guarda; depois cl' este violento procedimento obl'1garam os ag;gressores 
g'ar ~ ~s deputados e parentes avançassem mais para dian.te até escolherem o lo ~ 

ats afastado, cavernoso e escuro onde I)essoalmente os r oubaram de todo o 
ty·d ' 

1~ e tomo v, pag. 570 a 588. -
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dioheit·o que levavam c de tot.1os os mais 1ir:tstos .Preciosos, o os olnigaram a clei
tarem-se por terra nas situações determinadas ; c então por um cl' aquclles malva
dos aggrcssores foi pergtmtado «se deviam ser manietados com cordas?» a que 
se segtuu a barbara, cruel e deshumana resposta aqne fossem seguros com pu· 
nhal e tiro» 

1 
a q ne os deputados acudiram, rogando muito a conservação ele suas 

vielas, e immediatamente se deu uma descarga de tiros sobre elles, apunhalando 
cruel e mortalmente a outros . 

D'este atrocissimo, cruel e barbaro procedimento resultou ficarem logo mortos 
o dr.·:Matheus ele Sousa Coutinho e o ili· . Jeronymo Joaqtlim ele Figueiredo ~oro 
tiros de balas, com que lhes trespassm·am as cabeças, e gravissimamente fenclos 
o deão Antonio de Brito e Castro e o conego Pedro Falcão Cotta e lVIeuezes, 
t endo aquelle recebido vinte e duas feridas na nac1ega esquerda feitas com· armas 
de fogo carregadas com quartos e alguns grãos de chumbo, e outras cinco no 
peito e pulso do mesmo lado, que mostraram ter sido feitas por arma pontagncla 
triangular , e este duas feridas penetrantes em ambos os peitos feitas com bala, e 
mais dezoito buracos na cabeça e orelha elo lado esquerdo, que denotavam ser 
feitas com arma ele fogo carregada com quartos, alem de outras feridas na cspa
clua esquerclà e hombro, que indicaram ser feitas com instrumento triangular, 
sendo menos grave os ferimentos de J osé Cancliclo ele Sá Pereira, consistindo ell1 
dois feitos na cabeça com instrumento triangular; e o ele Estevão Falcão Cotta e 
Menezes com uma. ferida combusta procedida de tiro disparado com polvora secca. 
Sendo provavel e talvez certo que todos aquelles misenweis e desgraçados , conÍ 
duzidos pelo amor c :ficleliclacle ao mesmo senhor, seriam victimas ela mais crue 
morte, se os povos circumvizinhos, avisados d'aquelle n.contecimento por uma JJ1U
lher ela V onda Nova, não acudissem, como n.cudifam ele prompto ao logar do d~
licto, soltando ali os presos, conduzindo os feridos para Concleixa , onde lhes. nu
nistrarn.m os soccorros que a humaniclaclc em taes casos exige ; e pcrsegmlldo 
finalmente aos mal feitores, conseguiram prender sómente nove quasi em flagrante, 
que iam fugindo do lagar elo delicto, IJretenclcndo assim evadirem-se, escapando 
um ou outros mais ás diligencias que o povo fizera para os prender. 

De quanto fica exposto, que se acha plenamente provado nos clifferentes cor
pos ele clelicto e autos , se manifesta e conclue indubitavelmente que aquelle hor
roroso crime não póde attribtur-se ao acaso, pois que para elle não precedc1'a'~ 
contestações, nem rixas, antes os aggressores e aggredidos na distancia de 
leguas ele Coimbra, termos em que não pócle attribtlir-se de modo a]o·um senão a 
um proposito e caso premeditadamente pensado n:a cidade ele Coimbra ent:e 05 

aggressores , homens cleg·enerados e facinoxosos ,· possuiclos ela maior pervel'sldade 
e barbaridade, que mais merecem o nome ele tig res ferozes do que ele honJe:n;, 
de onde saíram e vieram fazer a espera no referido sitio, onde foi perpetrado ~o 
insolito delicto na fórma exposta. Sendo, pois, aquelles nove réus (estudantes a. 
universidade de Coimbra) presos quasi em flagrante, aehando-se-lhes a alguns 
cl'elles ar mas ele fogo ele munição, cartuchos embalados e ptmhaes, já processado.~ 

. e soffriclo as bem merecidas penas, impostas pelas leis, em conscquencia elo acco~ 
dão, fi . 59 v ., e tendo-se depois preso e r emctticlo ás cadeias elo Limoeiro d'cs a 
cidade o dito réu Antonio lVIm·ia elas .r eves Carneiro, pronunciado nas devassas 
e snmmarios appensos, como acima fica exposto . 

lVIostra-se pelos clepoimentos elas testemtmhas da devassa, tirada pelo conseÍ: 
vador, depondo a de n .0 7 que depois de ter verificado a prisão ele quatro cl'aque 
les réus, ainda clle testemunha e outros paizanos seguiram um outro qli.e escapott, 
o qual ía vestido de calças brancas, nisa pret.c'1. e chapéu redondo ele .copa alt~~ 

A de n .0 24, que emquanto ao numero elos réus elle o ignora, e só se per 
suade que escapára um de calças brancas. l-

A de n .0 26, depois de r eferir o deli~t~ e o ~odo por que havia preso de 
gtms elos réus, acrescenta, que tendo notteta no dta 24 de março ele 1828 

5 
que uma mulher do sitio de Palha Canna achára alguns effeitos pertencentes ~o a 
laili·ões, anelando á lenha nos pinhaes ~o Salgueiro, disse .ao escrivão de CondeJ!tt 
fosse ao dito logar buscar aquelles effeüos, o que elle sat1sfez, c eram um cba,p 

5
_ 

ele palha, quatro cartuchos já seni polvora, mas com bala, um punl:al ele tres e 
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quinas com a ponta quebrada . e ·ujo ele sangue, um lenço ele seda preto e uma 
c~pa de couro (segu.nclo a propria expressão ela testemunha) com um letreiro de 
Sll'O «ama a liberdadeo1 e O sobr~scripto ele uma carta, qu.e dizia <<aO sr. José 

1
nla.no Bento ele Mello)), e com a marca ele correio elas Caldas (o que tudo consta 

co appenso 6 .0 a :B.. 20); et~jos effeitos elle testemunha e muita gente presume 
s~r de um dos malvaelos, qúe algumas mulheres do referido logar viram fugir do 
Pinhal, quando este era batido por elle testemunha e seus homens . 
:B A de n.0 27, que por ser publico e uotorio sn.be que os réus cl'este delicto 
oram, alem dos nove que se achavam presos, outros, cujos nomes ignora; com 
que concorda a de n. 0 35 elo summario elo juiz elo crime ele Coimbra, diz endo 
serem. elois; a de n .0 2R, depois de r eferir o moclo p01: que foram presos, acres
~enta: vindo a faltar um réu, que se não pôde apprehencler, com o qual se con-
orma a de n. 0 32. 

A d~ n. o 38, que continuando a procurar um outro · réu, que faltava dos cinco 
~:Ledhav1am sido vistos nas vizinhanças cl'aquelles siti.os, e não tendo sido encon

a os por Co:m.cleixa. 
t A de n. 0 46, que sendo todos os r éus em numero de dez, faltava um, que elle 
estemunha não viu na cacleia, o ê1ual trazia umas calças brancas. 

d Acresce mais contra o réu o depoimento da testemtmba n . 0 37, referida pela 
eo n. 0 26, que tornoq a depor em n. 0 50, por ser outra vez referida pela de 
s· 

1
44,. depondo n'elles, que ancla.ndo a guardar uma terra no sitio elo Lameiro e 

h élJ guen·o, pro~·imo á estrada r eal, no dia 18 de março ele .1828, depois elas onze 
oras da manhã, viu elle testemtmba vir ele fóra da estrada cinco homens sem 

armas, dos quaes quatro seguiram a estrada real ele Condeixa, e o quinto atra
;essou a estrada e foi de rocla ela serra da Pota, e cortou pelos pomares acima, 
.otnando em cliJ:ecçtl.o de Pal11a Canna, levando uma fareleta a tiracol, ou sobre o 
nombro '- d l · ' · t 
0 

, e se escap<tra, seu .o os outros quatro presos, e que c epo1s ouvira gn ar 
l'é povo que cercassem os laclrões, vendo-se n'aquella occasião que os ditos cinco 
d us,_pa.ssando ao cabeço de Villa ele Moz, ainda levavam armas; e tendo-os visto 
á et018 sem ellas, passára a procm·al-as n'aquella direcção, e as achou em um valic 

01'da do rio velho, onde chamam o sitio chu Calha. 
andA. de n.o 49, depondo no referimento que n'ella fez a de. n. 0 44, disse que 
ho anelo elle testemtmha a trabalhar na sua fazenda sita ao Salgueiro, viu um 
polUe~ ele calças bTancas com u~a fardeta ás ~ostas, querend_o entrar para o seu 
n.a:a.r, e lhe perguntou o q~1e 1a elle para ah fazer, a .que The respondetl que 
po ~' então lhe r eplicára que para ali não era c~uminho, e o tal homem lhe res
lJJ..n. h eu que ía em proctua do mi.s homens que tinham matado outros, e se enca
P 1~ ou l)ara o sitio a que chamam _a costa ele Palha Canna ori.cle ha pinheiros, e 
q~r ent1:e os mesmos se dirigia, não o tornando mais a ver; ouvindo dizer depois 
tinl 0 cl1~o homem era um elos réus que se tinha escapado, e bem assim que ellc 
Co 1d_ ~eu<ado a f~urdeta n'aquelle sitio; e que Bemarclo de Freitas e Miguel, ele 

n erx.a, buscando-a no dito sitio, com eff'eito a. acharam. 
qlle A, de n. 0 51, moradora no sitio de Palha Canna, respondendo ao r efeTimento 
de~ n ella havia feito a de n. 0 44, disse qne indo ella testemunha da feira de Con
cas a paTa sua casa no dia 18 ele março de 1828, viu um homem de calças bran
pa1!a. safn.clo . do pinhal · ela costa de Palha Canna, e gritou sobre o dito homem, 
0 d't as ~ats pessoas que perseguiam os outros saberem el'este, e que sabia que 
que

1 0 r eu entrára para o pinhal ele Palha Canna com uma farcleta ás costas (ao 
dita cons~nte com a testemtmha proxima), tendo igualmente ouvido dizer que a 
Oond.v-~stw. ou fardeta fura achada por Bernardo de Freitas e Miguel Beche1 ue 
s11~1x_a, combinando em ::;ubstancia com o outro seu depoimento em n,o 42 do 

A. '111'10 do juiz do crime ele Coimbra; em q~e declara, qúe ía fugindo. 
n'eU te 1~· 0 52, moradora no logar ele Pall1a Canna, depone~o ao 1'eferim:nto que 
lJJ.ar a ama feito a ele n. 0 44, disse que, andando ella testem tinha no dia 19 de 
lJJ.ea~o de .1828 em um cerrado e sitio a que chamam Palha Canna a estender 
se 8 b~' 'VlU chegar Bemardo de Freitas e Miguel Beche, que lhe perguntaram 
les i ta guem tinha achado uma fardeta com tll;lS papeis no bolso, que era d'aquel-

lOmeus que tinham ,1indo om pcrsegu:imcnto elos que tinham matado os leu-
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te:;, os quacs com a pr ssn com r1u l~er.·cguiram os rúus, tinham deixado a, clihL 
fardctn no pinhal da costa ?c Palha. Cauna., ?J.lclc ba unw.s p ru·as, c 3uc mcsr~o 
á entrada um cabreiro lhe ttnba cnsmado o sltw ao que lhes res1Jondera, que nao 
tinha achado, nem sab ia. que algucm a ti,~ se encontrado ; c indo-se embora lhe 
clisscram que visse se alguem achasse a farcleta, que lhes cles_sc parte, e pouco 
tempo depois tornaram a apparccc1· tn~zcndo a fardeta que hav1am achado e qt:e 
levaram, no que foi co]Jerentc ao cleponncnto que prestou em n. 0 43 do summano 
do juiz do crimç ele Coimbra, acrescentando, no que tambem prestou em n.0 39 
do summario elo corregedor da mesma cidade, que os ditos lhe offcreceram trcs 
moedas de alviçaras se achasse a fardeta c d'clla lhes fizesse entrega. 

Acresce mais o depoimento da testemunha n. 0 29 ao r cferimcnto que n'ella 
fez a de n . o 26, de que acima se fez menção, depondo que, andando elJ a; testemu
nha no dia 19 de março de 1828 á lenha no sitio por cima do Salgueiro, acbru:a 
um punhal preso a um lenço preto, que entregou ao escrivão de Concleixa, c igual
mente ach{tra no mesmo sitio o sobrescripto ele uma carta, c 1.rma bolsa de com·o 
e um cigarro ao pé d'clla, que tudo reconheceu pelos proprios, sendo-lhe apresen
tados n'aqucllc acto, e sendo esta mesma testemunha perguntada em n." 44 ao 
refcrimento que a sobrccli~1. testemunha n. 0 26 em acldicionamento que depois fi
zera a fi.. 107 v . e fi.. 108 ao seu depoimento de que a mulher de Palha Ca]l)la 
tinha achado o p1mhal com o lenço preto c outros cffeitos, s~Lbia quem tinha achado 
uma fardcta com dinheiro em aqucllc mesmo sitio pouco mais ou menos, perte~
cente ao bdrfi.o que se cvadíra, depoz aó dito addicionarnento ser certo o rcfen
mento, porc1uanto tendo elJa testcmmilia 110 dia 20 . de março de 1828 voltado n.o 
mesmo sitio á lenha, c quando se retirúra viu chegar dois homens que começru·a)]) 
por aquella mesma costa onde ella testemunha tinha achado o que já disse, a bus
car para baixo c p[ua cima; e tendo clla t es temunha clcixaclo em casa a lenha voltár_a 
ao mesmo sitio, para conhecer quem ellcs eram ; e chcganclo conheceu qnc os cll
t os clojs homens eram Bernardo de Freitas c Miguel Bcche, de Concleixa, c aqnelle 
ll1c pcrg1mtou se tinha achado uma farcl ta preta ou sabia qnem atives ·c achado, 
pois lhe daria trcs moedas ele a.lviçaras, c que a dita fardcta era ele mn negociante 
elo Porto, que lhe tinha caído n 'aquclla costa no sitio onde estavam tres penedos, 
pedindo que lhe ensiru1sse onde clles estavam, o que ella tcstemuoJJ.ha fez ; qu~ 0 

sobredito mais lhe dissera que a fardeta trazia. 7001~000 réis e papeis ele un.uta. 
importancia ; e pergmltando-lhe depois se tinha achado mais alguma cousa, Jhe 
respondêra que havia ~cbaclo um papel cscripto e a;bcrto, e o outro pcclin a clla 
testemunha que lh 'o deixasse ver, e indo a sua casa Jh'o mostrou, e depois d'clle 
o ter lido, disse que aqLlclle papel não era. de importancia c só tratava cl linho e 
ferro, c p dindo-o que lh'o desse, ella testemunha lh'o entregou, c ellc o levou i 
que quando o dito Bcrna1·do de Freitas o acompanhou á sua casa para ver o pa· 
pcl, já o l\1 ignel tinha ido para o sitio dos tres penedos, onde Maria. anta }:h~ 
diss ra que o dito Miguel tinha achado a farelo ta que buscava .e levava na mttO' 
e po t·gunta,nclo ·Bernardo ele Frei~as se a fardeta trazia clinheü·o, o JYiigucllbe res
po11dêra que não; que a José Lmz, do Salgueiro, ouvira dizer que tinba visto uJ]) 
dos réus fugir c entrar para ac1uellc sitio aihda de fardeta, que dcpo i · fôra acJ,ada 
por Miguel e Bernardo; que ouvira dizer a Sebastiana Peres quo vindo de Con
deixa tinha encontrado o dito réu, fugindo sem farcleta já pa~·a alem do sitio onde 
fôra achada., entrando . para o olival ele Todos, c que mais ouvíra dizer que Joa· 
quina Raixola víra fugi r o rÉm para aquelle sitio dos tres penedos com a farcleta 
no hombro. 

Acresce mais contra o réu o depoimento cL1. testemunlta JUiouel Pereira e~ 
n. 0 40 do summario do corregedor ele Coimbra, dizendo que andando no dia 2 
de março de 1828 a traball1ar na quinta de Manuel José ele Freitas da cidad_e 

. C d . l . h h ' a F ·el-de Coimbra IJroxtma 11 on e1Xa, a n c egou o cun ado d' este Bernardo e 1 
' - 1- d l ~ ' ar· tas chamando a elle tostemu:,.llla e man 1a para o vir ajudru· a procm·ar trcs c ' . 

ne~·os e tuna fardeta do guarda d'elles, que a tinha deixado no monte por lhe tel 
fugido o gado, c andando a procm·al-os, c_ acompanhando-o, chegaram aos monte~ 
da Bondade, abaixo cl Palha Cam1.a, c a.lt achára a vestia, c mn,is adiante os cai 

' neiros. 
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~ sendo depois esta testemunha mandada prender pelo conservador .:1a uni
'Versidacle, que procedeu a interrogai-o nas perguntas constantes elo appenso 12. 0 , 

~~ que declarou chamm-se lVliguel Pereü·a, por alcunha o Bcche, confessando com 
~~~m~nto pe~o que toca a terc~iro, que havia sido ~onvidado por Bemardo de 
tr eltas par~ n· em sua companlna procm'ar uns carneHOS que lhe f<"tltavam, e Cll

t ando no pmhal de Palha Canna dissera a elle respondente, que ta111bem lhe fal
d'tVa uma fardeta que pertencia a um seu Cl'eado dos carneiros, e que elle respon
d ent~ a achàra, entregando-a logo ao dito B ernardo de Freitas que Ih ' a pediu, e 

el)Ols l)assando a proctU'ar os carneiros os acharam,, e que a eli..ta fardeta era ele 
s~ragoça fina preta com botões da mesma · peça, feitio à caçadora, com suas aza
~~~as atraz, sendo verdade que no sitio a que elle tinha ido com Bernardo de 
t leltas a pl'ocura.r a fa.rdeta c carneiros, este dissera para uma mulher que a li es-
a~a, que se clla achasse a farcleta lh'a fosse entregar, pois lhe daJ.·ia boas alvi

ça~'l.s, e quando ambos chegaram ao dito sitio, Bernardo ele Freitas procm·ava 
GJn l~ estavam tres pedras, e declarando-se-lhe o sitio, para elle se encaminharam, 
e a 1 acharam, a dita fardeta. 
r . E procedendo o dito juiz a segtmda.s p ergtmtas, em consequencia d'elle r eqnc
c e1 0

. mesmo respondente para declarar com verdade tudo quanto sabia., confessou 
c~m Jln·a.~cnto quanto a terceiro, que te~1clo voltado elo sitio ele Palha Canna, em 
f: :nPaulua de Bermordo de Freitas no dia 20 de março de 1828, trazendo este a 
ellcleta que haviam achado, e chegando á quinta ele Manuel José de Freitas, onde 

11 
° responclente anelava trabalhando, ahi encontraram a mn irmão elo dito Ber-
a~~o de Freitas por nome Manuel José ele Moura Pacheco, a quem o dito Ber

, ~ar 0 c~e Freitas mostrou a fardeta que tinham achado em Palha Canna, que viu 
e::-::am1nou, e iuelo ellc responclente para o seu trabalho n a dita quinüt, c clespe

~~ndo cl'elJ.e, o mandou o dito Bernnrclo ele ~íom·a Pacheco, a quem vt1lgarmento 
" llmam Bernarclo de Freitas, que lhe fosse buscar o albardão e pclle elo seu caa: ( qne já tinha l~a dita gninta, dizendo-lhe . que havia de ir en:'3inar o caminho 
lhe 1 .ln:l.a:agnez a_o cltto. seu n·rr:ão Manuel, e a outr? senl~or que ah esta;a, e como 
:p. ~tssera que nao sab1a o cammho, em consequeneta o cltto Manuel Jose de Moura 
p:tc eco e outro sujeito, partiram ambos, este no cavallo de Bemarclo de Moura 
ti~h~e~o (vnlg~rmente clu':maclo Bernardo ele Freitas), ~ aquelle ~no cavallo. q.ue 
qt . b Ido, da mclacle de Cmmbra ; que elle responclente nao conhecera outro sujetto 
d 

1~ part~ra com Mwnuel José ele Moura Pacheco no cavallo, que para isso lhe 
d c~ a 0 dtto Bernardo, porém viu que o dito suj e i to levava VC)l.t iela a mesma far
Pe Ü: que Bernardo ele Moura com clle responclente haviam · achado na costa ele 
m1o a C a una, q~te o dito Sl~j eito era conhcciclo de José ele Almeida, estudan~e, 
B . de Amancio, de Conclerx:a, porquanto de tarde o mandou chkomar pelo elito 
A.~~rclo de Moura, e em conse.quencia d'este recado o dito estudante José de · 
0 erda fôra à quinta de Manuel José ele Freitas onde estava o dito suj eito , com 
sn~l~al estivera quasi toda a tar 1c, revertendo para Concleixa pouco antes do dito 
:rdfu,~0 partir com Manuel José ele Moura Pacheco para· Almalagaez; que Manuel 
no dL~lles, feitor ela, quinta ele Manuel. ~ osé elo ~\·eitas, disse a ell~ respond~~te 
de 23 ele março ele 1828, que o st~J elto que tmha estado cscondtdo na qumta 
Pach:ll arn~ e tinha d'ali particlo no .dia 20 á n.oite com ~Ianu~l J.osé de J\i[oura 
no . ?0

, e1a estudante, e um dos que tmham prat10ado o clehcto no cha 18 de março 
:P ap~ltt~ elo Cartaxi~o, e · que o dito estudante levava mais .de ?OO,~OOO réis em 
11a.s l~ llllla carte1ra encarnada, e que tambem levava mms dmheu·o el?- papel 
~ÍlU pa n:nlha~ dos sapatos; e que o dito réu se tinha escapado em uma mma pro
dito a:B ~ um no ao pé de Pereira, c clle responclentc viu elinheiro em paJ;el, qne o 
q_1te eltor Manuel Rodrigaes lhe mostrOLl tlizenclo ser pertencente ao chto réu, c 
llos este dinheiro em pa~pel e.stava todo nioido e rasgado, por ter anelado I~ettido 
ba,p. sallJatos cheios ele ao·ua o que ioualmente viram e presenciaram os mms tra-

llac ores tl ' o I J ~ s· ~ F J do ' · ' por nome Manuel Bel hão, da Eira Peelrin 1a, e o ao 1moes rao e, 
ditolll~smo logar; que mais ouvíra dizer ao dito feitor Manuel Rodrigues, que o 
l'eis teu estuchnte comprára a Bernardo ele Moura Pacheco um cavallo por 30~000 

e1n papel. 
E se 1 . ~ · nc 0 perguntado pelos stgmocs e fm~mcs elo dlto estudante, pelos quaes po-
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desse ser conheci.do, respondeu que era u m homem alto, dclgaclo, claro, rosto 
comprido, c alguma ~ousa, nLivo, segundo pôde colligir c dcscob1·ir , quando elle 
estava á mesa comendo mt companhia dos ditos Bernardo e Manuel J osé de 1\'IotU'a, 
com luzes accesas, pouco tempo antes d' lles partirem; e que havendo deposto 
no summar.io a que procedêra o corregedor da comarca de Coimbra, nao tinha clc
clarado quanto agont clcclant, porquanto o dito Bcrnarclo ele Moura lhe havia di~o, 
que se elle r esponclente deehwasse a verdade o havia ele matar, com o que se 1)1-

timidou elle respondente, em consequencia do clito Bernardo ser homem deste· 
mido e mau. • 

Acresce mais em culpa contJ:a. o réu o depoimento da testemunha n . 0 33 do 
summario tirado pelo juiz elo crime ele Coimbra, que depois ele r eferir o mo.do 
por que ajuclára a prender alguns dos réus, acrescenta, que no t empo em que 8:111-

clou a prender os dois réut> debaixo do arco, viu fL1gir um para as partes do campo 
com calça-s brancas, o qual não consta que fosse preso. 

E bem assim o depoimento da testemunha n .0 52 do mesmo summario, de
pondo que sómente sabia ser publico que no logar e tempo declarado no auW ~e 
perpctrára o atroz delicto de que n' elle se faz menção, e que n'esse ·mesmo cha 
foram presos em flagrante nove malfeitores, tendo conconido alguns outros qt~e 
se poderam escapar. E que sendo clle testemtmha servente do réu preso, Anto~10 
Correia Megre (já j ustiçado), e indo levar-lhe a hiz -a sua casa a horas de tn~
daclcs da noite elo dia 17 de março de 1828, encontrou na escada ao r6u Ant?Pl0 

Maria d~s Neves Carneiro e outro estudante que não conheceu, ambos de ~atma, 
c entrando ambos em casa do dito Mcgrc1 este lhe clisse «que n'aquella n01tc }~a
viam de ir fazer urna patuscada, levando cada um sua cousav, e depois o dlto 
Iegre metteu pão e queijo dentro de um bornal; e disse a elle testemun.ha, qne 

lhe não levasse a ceia, c se retirou, porq ne o Mcgre assim o mandou, ficando cotn 
o dito r6u Carneiro e com o outro estudante

1 
que não conheceu; do que parece con

cluir-se, que. aquclle convite para a patuscada, se dirigia par,a o clclicto perpe
trado no dia seguinte . 

Acresce mais em culpa contra o róu as confissões feitas por quatro elos co
réus j á sentenciados1 c constantes do appenso 4 .0

1 sendo o primeiro co-réu Ur
bano de Figueiredo, que nas primeinis pergtmtas a :fl. 1 do dito appenso c~nfes
sou com juramento quanto a terceiro, que fôm preso j tmto a Condeixa no dia 18 

de março de 1828, por ·se suppor que havia sido dos que perpetraram as mortes 
elos lentes i que conhecia perfeitamente os réus que se achavam presos, sem co~· 
tudo ter amisade com elles, que eram Bento Adjuto, Delfino, Francisco do Am0~ 1 

e Domingos J oaquim elos Reis, e que sendo convidado pelo r éu Antonio lVIai·JU. 

das Neves Carneiro para i.J: à caça com clle, se fôra reunir, e com os out-ros n.·óuS 
que se achav·am presos, e bem assi.Jn com os estudantes Megre, Domingos Barata 
e Carlos Licloro, com quem se re1miu no principio da calçada ele Santa Clara) de: 
guindo a estrada de Lisboa até pa1·a lá de Condcixa i tornanclo a confessar ?a { 0 _ 

claração fl. 6 do mesmo appenso1 o convite que lhe havia feito o r éu AntonlO ~ a 
ria das Neves Carneiro, que dizia que tambem iam á dita caçada D elfino, 1\'Iansilba 
c Domingos Joaquim elos Reis, e que os outros, Carlos Lidoro e Domingos Barat~ 
se persuade que iam só com o fim da cacada, e caso houvesse vistas ele fazcl 

~ . ae 
qualquer maleficio era entre aquelles quatro : o que I'ati:ficou com assisten?Ja , a· 
seu curador a fl . 6 v ., declarando que quando fôra convidado pelo r 6u Anto])J.O M . 
ria das Neves Carneiro pru·a ir á caça, se desculpou por t er a fazer acto na ~e
guinte semana1 e nfio se poder distrahi.J: do seu estudo

1 
a que o dito r6u lhe ~ e 

plicára1 que esse tempo que perdia o aproveitaria depo.is
1 

porque elle o lcccionaJ.'Ja,. 
c caso não quizcsse .ll: á caça com elle então tambcm o não leccionaria, c que P0~ 
esta rasào acceitou o convite, o qual não acceitaria se squbesse que o fun elo 50 

bredito réu .. Carneiro era fazeT o maleficio . . ae 
E nas segundas perguntas a fl . 9 do dito appenso, feitas com assistenc1a. . t 

seu curador e com juramento quanto a terceiro, confessa que quando se re~l
com os sobreditos réus, que eram accusaclos e perseguidos pelo povo, ia na d1:.U

1

0 
teira o réu Antonio Mru·ia das Neves Carneiro, que clisse a cllc respondcnte qu. 

. f' J • C . . 1 . acoJJ.l se r tu· asse, o q ne ez, scnno o nm arnmro o que lJOr ma1 s tempo o 1a v1a G 
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~a~ac1o, o qual ía vestido ele calças brancas, nisa preta ele abas c ele chapéu re
( ou o ele copa alta . . E pelo que respeita á bolsa, que n' este acto fôn.t apresentada 
be· que se acha no appenso 5.0 , ele que acima já se fez menção), disse que se lem-
Ia ele ver uma como ella ao réu Carneiro no dia antecedente ao delicto e em 

~ll~ra~ occasiões precedentes, e, emqnanto ao sobrescripto ela carta, a:ffirma não 
81 VIsto na rmm.ião que fez com os réus, na occasião em que se retinha, o sujeito 
00~?taute elo mesmo sobrescripto, que é Francisco Seclano Bento de Mello; e que 
lleu Carüeiro em Santa Clara lhe dera uma esp ingarda e lhe tcmou o pau que 
·r~vava nas imm~diaç.ões de Condeixa. O mesmo réu Carneiro lhe enh:egára o pau, 

cebendo a espmgarda. 
Sendo o segundo o co-réu Domingos Joaquim dos Reis, que nas perguntas no 

d~penso 4. 0 a B. 15 confessou com jm·amento quanto a t erceiro, que fôra preso no 
1~ 18 ele março de 1828, perto d<:l noite, ern um faval junto a Concleixa, e se per

d:tacle talvez o fosse por supporem ter concorrido para as mortes e roubos n'aquelle 

8 
ta, 0 que ignorava, e só ouviu clepois ele preso, assim como tambem ouviu dizer, 

6~~0e leu~brar a quem, que o r éu Antonio 1\faria das Neves Carneiro lev{~ra 
1 00 ré ts em papel e algum dinheiro em metal; que ignorava o motivo d' aquel
s~d mortes? porque não concorrêra, nem directa, nem indirectamcnte; que havia 
~~ 0 secl:lztclo pelo réu Carneiro, pretextanclo outros fins differentes d'aquelles fa
cl os, po1s 9-ue o dito r éu Carneiro o convidára para o auxiliar a clesaggravar-se 
c e cei·tas mjurias que lhe haviam feito, não declarando quaes ellas eram, assim 
c OJUo tambem não decla1:~ka o logar designado para o clespique, nem as pessoas 

Uo~tra quem o pr~tendia tomar; porém, chegando elle responclente com o réu Car-
en·o a ·t· l 1· h' ·' · s . c 0 sr 10 onc e aconteceu o ele 1eto, a 1 YL encontrou sete ou Oito pessoas, e 

qenttnclo o som dos giros das caleças, conheceu, ou mais verdadeiramente suppoz, 
~te se premeditava algum ataque mais atroz elo que se lhe havia antecedente
al~nte figurado, concebendo esta supposição á vista do numero elas pessoas que 
l'o

1 ~~ achavam, por terem as caras cobertas e pela maior parte a~·mados, e então 
reg Ia a to elos que nada fizessem ele que pocless~ resultar mal algum, ao que lhe 
isssponcleram, e pr incipalmente o dito réu Carneiro, «que se não importasse com 
po 0

1
», ~ romperam sobre a~ caleças, e elle respondente se retirou para o lado op

ac 
8 

o, rgnoranclo o mais que se passou, e que depois, encontrando-os, quanclo jà íam 
ai~dsa;los pelo povo, ouYíra dizer a alguns cl'elles a quem ignora, os nomes, porque 
0 d·: lam com as caras cobertas, que os que tinham praticaclo o delicto tinham sido 
Ças 

1 h .réu Carneiro e~ Fonseca; que o dito réu Carneiro ía v~_>t i cl? com uma.s cal
qn tancas e uma msa lJreta, levando uma arma de fog·e> e dots punháes, elos 
e aes del'~ um a Fonseca, ignorando se o que se lhe apresenta é algum cl'elles, 
:na, que havra saído de Coim'bra pelas onze hol'as da noite elo dia 17, unicamente 
q~1 co?lpanhia elo réu Carneiro, não fallando com pessoa alguma, e sómente soube 
0 e truha.m ido outros pela mesma estrada por lh'o confessar o dito réu Carneiro, 

que ratificou a B. 20' com assistencia de seu CLU'ador. · 
acrE nas segunclas perguntas feitas com o curador e juramento qt~anto a terceiro, 
Pasesc_enta que no sitio do fa.val, onde se havia escondido, sómente tinha sentido 
aff/at os réus, ouvindo uma voz que dizia para Fonseca: «Está vingada a nossa 
ia ont.a,,, · E lhe pai·ece· que el'a o réu Carneiro, supponclo que o Fonseca tambem 
sÓrrFOique o réu Carneiro dissera: « Fonse.~a, está vingada a nossa affronta» . Que 
cale Bllte sabia que o réu Carneiro e o Fonseca foram· os que romperam sobre as 
dinJo~s, e qu~ ouvíra dizer ao réu . qarneiro que o Fonseca enL dos seus, persua-

Se se por 1sso. que era seu patnmo. . . 
tas nclo o terceu·o co-réu Del:fi.no Antomo de Mu·anda e Matos, quQ nas pergun
lllen~o appenso 4 .0 a B. 25 confessou, com assistencia de seu curad@r·e com jura
hol' 0 quanto a terceirq, que fôra preso no dia 18 de março de 1828 pelas ?nze 
811p as ela manhã, na estrada junto a Condeixa, ignorando o motivo da sua pr1são, 
de}·P~ndo, porém, que o prenderam por desconíiarem que havia cooperado para ó 
Pl'e~~ 0 <J:le n'e.sse dia ~avia acontecido distante _legua _e meia do sitio em :rue fôra 
fula ' CUJ e dehcto cons1stira em que o réu ABtomo lVIana das Neves Carneiro e um 
doi'snle Fonsec~, que o dito réu Carneiro dizia ser seu pat~·icio, ha:ia~ morto os 

ntes Matheus de Sousa Coutinho e Jeronymo Joaqmm ele F1gumredo, con-
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stanclo-lhc que tambcm houve ferimentos c roubos, e e1le responclcnte víra ca.ít' 
ela algibeira elo rél: Carneiro uma carteira c um relogio, que ellc t?rnou a ~pa· 
nhar, o que fôra meia hora, pouco mais . ou menos, depois ele aconteCJclo o clelicto, 
á subida ele uma serra, vindo em seu seguimento sete ou oito pessoas; que com 
o réu Carneiro iam alg umas pessoas, que são alglms elos que se acharam presos, 
c pelo que pócle colligir foram onze os réus, sendo o rén Carneü·o quem comman
dava a todos, bem como o Fonseca, aos quacs n~Lo conheceu logo por trazerem 
as caras tapadas com lenços> e só conheceu alguns depois ele os tirarem, e exaJJl 
Francisco do Amor, o réu Carneiro e o Fonseca, e não se lembrando ele outros 
por estar sobresaltaclo . · 

E sendo instado sobre esta resposta , disse que indo para Lisboa encontrára. 
na estrada ao réu Carneiro e ao Fonseca em um sitio proximo ao em que acon
teceu o clelicto, os quaes lhe disseram «que se demorasse par ::t. os njudar a cles
aggravar ele certa aft'ronta» . E dizendo-lhes que queria seguir sua jornada sCDl 
interrupção, e que um homem de mais ou de menos não fazia differença, ellcs 0 

instaram, dizendo : a Não senhor, deixe-se estar, porque isto não tarda muito'' . Elle 
responclcntc ficou, e o mancbram postar em certo sitio para vigiar se tinha gelllte, 
sendo observado })elo dito róu Carneiro, e, pouco tempo clepois, chegaram as _ca
leças conduzinclo pessoas que a esse tempo não conhecia ; e então o r éu Carnen·o, 
o Fonseca e outros, que não conheceu, atacaram as calcças e fizm·am pôr ero t c1:rn, 
todas as pessoas que n 'ellas íam, fazendo-os marc]Jur para sitio remoto, não unnto 
distante ela estrada, e os calcceiros para outro sitio tambem c1istante ela estrada, 
fazendo conduzir os bahús c m::tlas para o dito sitio, manietando os arri eir~s, e 
n 'cste momento elle responclente se retinira, e ouvinclo a pouco espaço os tn·os, 
mais se apressára a fugir, e sendo passada meia hora se encontrou com o réu 
Cmnciro, que lhe dissera a que es tava vingacla a sua affronta », continuanclo clle 
r csponclente a fugir até que foi preso, em Ct\jo acto se lhe encontrára um punb~l, 
qtte era o mesmo que se lhe apresentava , sendo-lhe tirada a quantia ele 7,P,200 réiS, 
pouco mais ou menos, dinheiro seu, e bem assim lhe fôra achado um relogio que 
havia caíclo ao r éu Carneiro quando iam fugindo, envolvido com as cadeias o pu· 
nhal ele que acima fez menção, levantando uma e outra cousa por mandaclo do 
r éu Carneiro, a qu em sómcnte conhecia por ter sido fnrri el ela sua companhia no 
tempo em que ancln,ram lá por cima ali stados no corpo acaclemico, sendo a9'or::t 
forçado pelo dito réu Carneiro para ass istir no sitio em que aconteceu o clchcto, 
como já disse . 

O que tudo ratificou nas seg·undas perguntas tambem com o mu·aclor, e j 1U'a
mento· quanto a terceiro, acrescentando que .o réu Carneiro tl~atava com aroisa~e 
ao réu Fonseca, o dizia ser ·homem seu, vendo depois ele acontecido o clclicto c e 
clez pessoas, e cmquanto aos cmn plices cl'ellc, que haviam moviclo as pessoas que 
o tinham praticado; pelo que r espeita a si, tem respondido, e quanto ás p~ssoas 
que moveram o réu Carneiro o ignora, porque este sempre se fazi::t. myster10S0 0 

? não declarava ; ratificando nas terceiras perguntas tudo quanto havia dito, o qu~ 
Igualmente confirmou nas perguntas feitas pelo corregedor ele Coimbra, acrescen 
tanclo que quando estava na cadeia ele Concloixa ali se achavam tambem presos 
os out:·os co-réus, Francisco elo Am~r, Domingos J oaquilll: elos ~ois , Bento Soalâ~ 
Coucmro e Urbano, os quaes se queixavam elo r éu Carnerro clTzendo : <~Wfalva 
hoJ?cm, que _nos mettcu n'isto_"i c na cadeia ele ~oimbra ou~iu a D?mingos Jocf~ 
qmm elos Re1s , seu companhmro na mesma caclcw. c separação, quelXar-se s6 
r 6u Antonio Maria elas Neves Carneiro. 

Sendo o quarto co-réu Bento Ac1juto Soares Couceiro, que nas perguntas no 
appenso 4.?, :1 fl . 39, confessou, com assistencia de seu ctu·aclor e com jura:mer~to 
quanto a .terceiro, que fôra pr~so no ~ia 18 elo março ele 1828, seria _melo cl~ 
pouco mms ou menos, na estrada ele Llsboa, para lá c1e Condeixa, cleba~:x:o ele 1 

. • 

arco, tendo saído ele Coimbra depois elas dez horas ela noite elo clia 17 de JJ1~11 ç~ 
em companhia do Fonsec.:'l., por o ter convidado o r éu Antonio Maria elas _:N e~; 

1 
Carneiro J?m'a irem a uma caçada para as par.tcs de Arrifana, e onde o dtto 1 

. . ~ 
Carneu·o tmha um amig·o caçador, dizendo que clle sa.fa ele dia na segunda feti·~ 
para o prevenir, a fim ele es tar prompto p~Lra a caçacln, e qnc R::t'lssc clle rc8P011 
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dente de Coimbra com o dito Fonseca, que era seu: patrício e amigo, elo noite, 
para estarem lá ele madrugada e se começar a caçada, retmindo-so o Fonseca em 
sua casa, onde fôra ter, a quem n'essa tarde tinha visto pela primeira vez em 
casa do ré C · i!~ • é C · 1· , . -u arnen·o, a quem se 10ra reumr em .um povo que o r u arne1ro c l-
zra . ser a Arrifana, oucle havia ele ser a caçada; e estando reunidos, começou a 
OllV'rr-se o . l l . h N é C . l' s gtros c as ca eças que vm am na estracla, e entao o r u arnen·o c 1sse 
t ara elle respondente : «Nós a caçada a que vimos é dar umas paulaclas n'aquel
els ~tljeitos que vem nas caleças >>; e perguntando quem eram, o réu Carneiro ele-
c arar[]. to 1 l . h l a· p . isso < rue as as pessoas que à vll"t am, ao que e le responclente rsse : « 01s para 
lá eu nao concorro, porque até elevo grandes obrigações a algumas pessoas que 
~ -y~m, co~o ao clr. :Matheus o ao dr. Jeronymo Joaquim, com Ct\jas familias de 

11i_118 a ma}s tenho aniisade>>; entâo o réu Carneiro e o Fonseca replicaram: «Se 
esto v-ens matâmos~te », tendo ambos armas de munição; e dando o réu Carneiro 
a ~ :oal~ctada, elle respondente lhe disse «que os não acompariliava)), temendo 
le . orte. N'este momento partiram o dito réu Carneiro e o Fonseca sobre as ca
njas, e elle respondente, deixando-se ficar para traz, se retirou cl'aquelle _sitio, 
sit~o v-endo a mais ninguem, não se lembrando a que horas tinha che.gaclo áquelle 
Uni '' hav-endo esperado pelo réu Carneiro cousa de duas horas, o qual se ll10 re
di.z~l antes ele sol fóra, e se demoraram todo aquelle tempo, porque o réu Carneiro 
tiv~~ que estava á espe:·a d~ caça~m· que ali ha:ra do ir ter; que ignora v;- os mo
Ultn que o réu Carnmro tmha t1clo para prat1car aquelle attcntaclo, nao tendo . 
clep c~ âom elle conversado em materias politicas, e elo clelicto só tivera noticia 
coxuors e preso em Concleixa, indo o dito réu Cm:neiro n'aquella occasião vestido 
que ltma farcleta ele abas, azul, chapéu redondo ele copa alta e calças brancas, o 

· ntentconfirmou nas segunclas perguntas na presença ele seu curador, e com jtua
seca, 0 quanto a terceiro, cleclarando que se separáta elo réu Carneiro c do Fon-
6111' q1tatnclo elles se destinaram ao ataque elas caleças, e então fugíra ele monte 

monte. 

bell~cresce, finalmente, contra o réu a culpa que lhe r esulta das devassas ele re
fóra ~ a :Jlle procederam o conservador ela lmi versidacle de Coim,bl'a e o juiz ele 
car e a. v-üla ele Fundão, e que pelos regias avisos fi.. 84 e 94 se mandaram avo-

M a;)lUltar a estes autos, e constam elos traslados fi.. 96 e 109. 
Pond ostr;~se pelos depoimentos elas testemtmhas da devassa elo conservador, cle
corp00, a c e n. 0 25, que sabe, pelo ver, que o padre fuão ·viera a esta ciclac1e en
e a e\fedo ~m :1ma ,gt:erri~ha a favo,r elos rebeldes, sencl? a clita I?}J.errilha a cavallo, 
viclo d' P10Pl'lo ouvm cl1z.er que 1a ao Porto em serv1ço elos mesmos, e tem ou
Paço 1tzeCr que o clito e seus companheiros estavam ele quartel na estalagem elo 
Anto :o ond: . A de n. 0 49, depondo ao referimento que n'elle fez a testemunha 
Paço na,o ~ocll'lgues dos Santos, disse que sabe, pelo ver, que na estalagem do 
que 0 °, onde estiveram l10specles dez dias, pouco mais ou menos, no tempo em 
ll.eiro s rebeldes occuparam esta cidade, o padre fuão, um fuão, e outro fi.1ão Car
zer ~ 0~ quaes eram todos do pé elo FLmdão, segundo elle testemunha ouvira di
l'et~ir VInham a cavallo e armaclos, e presume que os ditos taes stljeitos se vinham 
na estalos r ebeldes . A de n . 0 58, depondo que sabe, pelo ver e presencim·, que 
cidacle age_m elo Paço elo Conde, no tempo em que os r ebeldes occupavam esta 
os seis' esttvera um st\jeito, por nome padre fuão, com outros indivíduos, cinco 
heldes' e que era publico e notorio que formavam uma guerrilha a favor elos re
havere'me sque_ melhor poderão depor Ag·ostinho e João, Cl'eados elos quartos, pelos 
a cav-aU ÃVJ.clo, os quaes elle testemunha viu armados ele espingarcla e espada, 
a teste;· li ele n. 0 161, depondo clevassaclamente e ao referi.mento que n' ella fez 
l{l.le os ~l~ a, a ele n. 0 158 disse que sabia, pelo ver e presenciar, que no tempo 
Coxul)%L1 ~belcles occupavam esta ciclacle vieram á mesma o l)aclre fnão e outros 
0 "'-"lleu·o p d onde, tend s, o.s quaes toclo_s estiveram aquart~lado s na esta~agem elo aço o 
Stlas es · . 0 vrndo em apoiO elos rebeldes tmmdo-se :w parttclo, e armados de 
a tod08p~nga~·c1as e a cavallo; que ignora os' no'l,ues ele dois d'elles, porém conhece 
J?or onv-· .e í.Vlsta se os visse na occasião presente, e que suppõe serem do Ftmclão 
qne llo t1~ . ê qtlelles que os íam proclU'ar procm·arem pelos rapazes do Ftmdão, e 

exni)o q · · ' · fi J · t t'le est tveram na dita estalabo·em zeram a .gumas ausenctas empo-
' ' 
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rarias, presumindo, elle testemunha que seriam em serviço dos rebeldes, corn a 
qual concorda a rl1~ n. 0 167, tambem referida pela de n. 0 158. A de n. 0 22~, de
pondo que sabe, pelo ver, que no tempo da rebellião acontecida n'esta ctdade, 
víra na mesma cidade ao padrefL1ão, e um fuão, e um outro que não sabe o norne, 
os quaes vinham para arranjar gente a :6.m de concorrer para o alistamento i e 
para o mesmo convidaram a elle testemunha, dizendo-lhe que já tinham sete, .8 

que se haviam de ir reunir, ou na ponte da Mucella ou em Coja, a uma guel'l'l
lha constitucional. 

E ela devassa tirada pelo juiz ele fóra elo Fundão mostra-se pelos depoimentos 
das testemunhas d'ella, deponclo a ele n. 0 1 que sabe, por ser publico e constante, 
terem-se reunido aos rebeldes o réu Antonio Maria Carneiro e fuões ele taes e taes 
partes, com a qual são conformes as ele n . os 2, 3, 4 e 5 ela mesma devassa. 

E sendo o réu interrogado nos autos de perguntas constantes elo appenso nl
timo, respondeu que não tinha concorrido para o referido delicto, que não acolll
panh<:í.ra os co-réus que o perpetraram, nem com elle.s fôra pelo caminho de C,on· 
deixa, porquanto se havia antecipado com uma licença ele oito dias do vice-rei~~r 
da tmiversid.ade para ir passar as ferias ela Paschoa em Goes, para onde partlla 
das nove para as dez horas da noite do dia antecedente, proximo ao em que se 
eommetteu o dito delicto, indo a pé, como costumava fazer muitas vezes, .e qr 
no mesmo dia em que houve aquelle delieto em Concleixa viera um seu amigo 1~ Coimbra e lhe contára aquelle acontecimento, dizendo-lhe que em Coimbra se fa 
lava· no seu nome como envolvido n'elle, e que por isso se retirou para o Paul e 
ele lá para Hespanha. 

Em vista, pois, de tudo quanto fica exposto não póde deixar ele considerar·:~ 
que o réu, que ía vestido · de calças brancas e nisa ou farcleta preta e chap.éu 1,e_ 
dondo ele copa alta, que fôrà visto no dia 18 de março ele 1828 de manhã atra_ 
vessar a estrada, tomando a direcção de Palha Canna, levando a fardeta ao ho~ 
bro, a qual deix ára no dito pinhal quando ía fctginclo, e que depois fôra acha\a. 
por Bernardo de Freitas e Miguel Beche, ele Condeixa, no dia 20 de março, pe.: 
f6rma e maneira que acima fica exposto, e que o mesmó Miguel Beehe c1eP0

{ 

vira vestida a um sujeito ~ue estava na quinta de Manuel José de Freitas, e c.e 
que havia suspeitas ele ser um elos réus que haviam perpetrado o delicto, este 01 a 
o réu Antonio Mari:,t das Neves Carneiro, em vista elas confissões elos co~rénS 
acima referidos, em que declaram que o mesmo réu fôra quem os convidfu·a e 1J1Il 
dos que primeiro romperam sobre as caleças, e que ía vestido de calças brancas~ 
nisa ou farcleta preta, com chapéu redondo de copa alta, declarações estas ~n 

0 
estão em perfeita concordancia com a clesignaç?-io feita pelas testemunhas soble 
traje que o réu vestia n'esse dia. }!e-

Achando-se, pois, cl'esta maneira verificado que . o réu Antonio Maria elas cl Jl' 

ves Carneiro era o unico que ía vestido ele calças brancas, fardeta e chapéu re t?do 
do, que se escapára de ser preso, e que ultimamente fôra visto com ella ves 1 ar 
por M~~uel ~eche; é manifesto ser o réu aquelle que se esc~pou c e ser preso, a~~~te 
das diligencias que aquelles povos fizeram em o persegmrem, e por conse~n ]e: 
incurso nas bem merecidas penas que as leis impõem em crimes ele tanta graV'lcht~e· 

Portanto, e o mais dos autos, considerando que o réu Antonio Maria das_ , 
ves Carneiro se acha incurso na disposição ela ordenação, livro v, titulo S~ 1~ 
§ 4. 0

, e titulo LXI, § 1.0
, e alYará ele 20 de outubro de 1763, o condemnaiU a .qda 

com baraço e pregão seja levado pelas ruas publicas cl'esta cidade ao logwr r:o: 
forca que s~ acha le;antada no caes do Tojo, e a~ morra morte natm·al para 5 ~.11-
pre, e clepOlS ·lhe Seja.m decepadas a cabeça e maos 1 que ficarão expostas UO~ de
gulos da mesma forca até que o tempo as consuma{; outrosim o conclemnam na ~~doS 
mnisação dos e:ffeitos roubados, 200t$000 réis p·ara cada uma elas vi uvas dos fall0e~o00 Matheus ele Sousa Coutinho e Jermaymo Joaquim de Figueiredo, e em 1.0 iP 
réis para clespezas da relação, e nas custas dos autos c1ue lhe forem relatiV'aS ·Fe-

E esta sentença será remettida aos juizes ele fóra ele Leiria, Som·e, Ega e 911-

clinha, e do crime de Coimbra, para a f9-zerem publicar, sendo lida em tres ' 
J.icneias successivas. 

1 A sentença cumpriu- se no dht 9 do mesmo mez. 
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t . . Lisboa., 6 de julho de 1830. = Ab1·eu Figttei?·edo = 01·nellas = J.VIaciel J.l1on
ewo=Má?·tens ll'er?·ão = Belj'01·t = Cctsal B:ibei?·o. 

Acco:~,~dão· 

c1 . Accordam em relação, etc. Que sem embargo elos embargos, que não atten-
11?1U por sua materia e autos, a sentença embargada se cumpra e execute como 

e L' se contém, e pague o r éu embargante as custas. 
R 'b .1sboa, 8 de julho ele 1830. = Ab1·elt Pigneú·eclo = Maciel JJtlonteÍ?'O= Casal 

~ e~1'0 =Silva Belj'o1·t = 01·nellas = J.l1ártens Fe1·1·ão. 

Accordão 

qne ~ccordam em relação, etc . Que . sem embargo elos embargos de r estituição , 
cordN ~0 attenclem por sua materia, vistos os autos, cumpra-se e execute-se o ac.L? embargado, e pague o ré'u embargante as custas . 
Rib .:sboa, ? ele julho ele 1~30 . = Ab?·ett Figueú·eclo = lJtJ.ctciel JJ!J.ontei?·o =Casal 

8~1 0 = Stlua Belfm·t = Onwllas = JJ!J.á1·tens F e?'?·ão. 

Contra- :niemorial 

Sohrc o chn.mado Laplismo do réu ~lan ne l ln n occ n cio !lc Araujo Mn nsilha, executado a 20 tlc junho ti~ ·I 828 

O hnpio, (lc_po is de h:tvm· c hegado ao JH'ofunclo elos peccn.clos, tu elo 
clcspl'CZ:t. ~Livro s dos P•rot·e,·uios ele Salo?não, C:t]J . xv1n, vcTs. 3.) 

Oo I. .q~u1nclo eu lia a JJtlemo?·ia que o r'evercnclissimo padre mestre fr. Claudio ela 
Q1a~ce~ça.o e:'>creveu sobre .as disposições com que os· r éus estudantes ela universi
ceioe 

0
c e C01mb:·a chegaram ao patíbulo em 20 ele junho passado, não sei que r e

llos tl desconfiança se apoderava ele mim, a ponto ele que, se não tudo, pelo me
Pelo a melhor parte se me antolhava com~ · a derradeira prova elo atb eismo, que 
e co meno~ alguns elos sobreditos es tudantes professa,vam. Queria enternecer~me 

lUl)Uno-~1· m cl t ' · t l ·· ~· · l · solllh; :s - e, nomea amen e a v1s a c o que pareCJ.a conversao, alJlc a maw as-
raçãolosa que a ele S. P aulo; e uma especie de frio interior me enregelava o co-

li eptorv~nclo-lhe que ·se deixasse possuir cl'aquellcs sentimentos . 
con~id , ar~c1a-me incrível que no meio ele gent e chl'istã, e em uma villa elas mais 
Qi·ceb· ~Iave1 ~ d'e f:lte r eino, onde costuma residir um. vigario geral, delegado .do 
COnfe 18,P~ pnmaz, houvesse o phcnom.eno ele um seu natural úab baptisado·, não 
l_:ltisll:lssac o, ou só fingidamente confessado. Sem Übllar agora na certidão ele ba
a lei o, .a qual eleve justificar na universidade que já se encheram os armos que 
sar d eXJ.ge l~ara o começo elos estudos nas faculdades acaclemicas, digo que, ape
listas 0 aclag10 _Co?'J'ttptio optimi pessima (pois assim como ha transm.ontanos r ea
Stitud· que mtu clifficultosamente poderão ser excedidos, assim t ambem ha con
lngla~o~~es trn.nsmontanos que pedem meça::; aos mais fmibunclos r aclicaes cln. 
ho11'Ve:lt a) , eu tremia ~ó com .a lembrança ele que já em o principio cl'este seculo. 
Paes 

8 
~e no coração cl 'aqu~lla província mn tal adiantamento cle Juzes, que certos 

serem e ha~re~essem a clefi·auclar seus filhos ele um sacramento indispensavel para rrr c llsta~s. 
engana.d Parec1a-,me outro sim que o r everendíssimo pacli'e mestre fr . Claudio fôra 
de Ar~ ? pelos fingidos signaes de contricç?i.o ela parte elo r éu 1Yhnuel Innocencio 
tre8 c~~l!J~ l'lfansilha, e que a declaração ele não ser baptisado só podia nascer de 
9?'ctnde 

18~ : La, ganhar tempo até ver se os irmãos ele Coimbra tentavam aquelle 

1 

88
J 01'Çq) que tão solemnemente se promettêra aos r éus para o~ animar 

b · Esctipta . fr · · · C · ta, socio d ' pot ·. _Fortunato üe S. Boaventura, lente ele theolog1a na 1nnvers1dade de Olm-
: !ltcebisp ~ acadenna real elas sciencias de Lisboa, mai$ t.axde r eformador geral dos es tuclos 
01 lhuito 0 ? Evora. Na. pagina 587 do tomo v alluclimos ás duas edições, das q1.1aes a seg1mda 

Patte elo v augmeutada, pois a anterior contém só o que forma os §§ r a v, vn, xr e pequena 
~geuuaa ;' r:x e. x. Inserimol-a aqui l)Orquc se imprimiu em 1830, refuta documentalmente as 
cl~·c o hot ~serçoe~ de outro ecclesiastico, e serve de r emn.te aos commentarios já expostos so-

aqucl]0 l~be~. crune perpetrado proxim? de Conde1xa:.-As cinco riotas subscquentes são 
onoso quanto notavel apolog tsta do n.bsolutlsrno. 
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::'t execução elos infernaes planos da sociedade coimbrã; 2. a, captar assim a bene· 
volencia dos circumstantes, para que movidos de compaixão se interessassem pelo 
réu e o fizessem evadir · a pena merecida, ou pelo menos concorressem para s~ 
alonga.r o praso, vista a necessidade de ser instnúdo na fé este catechwncno' 
3 . a, mofar do proprio sacramento, que não é tao st\ieito a profanações coro.o ~s 
outros dois da penitencia e da eucharistia, que o r éu pouco antes recebêra J.Ucli
gnissimamente. 

:Não me pareceu mal, nem ftü temerario em os meus j ttizos, e, deixando agor~ 
mais preluclios, existe na parochia de S . Pedro de Villa Real o assento do teOJ 
seguinte : . 

:Manuel . . . J., filho legitimo de João Baptista ele .AJ:aujo e sua mulher Antonlj 
Rita da Graça, naturaes e moradores na rua do Jogo ela Bola, cl'esta Villa Rea· 
e freguezia de S . Pedro, neto paterno de J osé :Manuel de Araujo, natural do lo
gar e freguezia do Salvador de Medrões, bispado do Porto, e ele sua mulhc~· Jr 
cinta J osefa, natural d' esta mesma villa e freguezia, e materno de AntoDlO fL 

Silva Torres e sua mulher Thomasia J oaqu.ina de J esus, ambos natlu·aes d'cst:• 
freguezia, nasceu em o dia 3 de maio d'este presente anno ele 1802, c foi bap.tt
sado sub conditione7 e houve os santos oleos por mim, o coadjutor d'csta igreJ8l 
abaixo assignado, em o dia 9 do dito mcz de maio, sendo padrinhos M::tD.ue~ J ose 
de Cobêlo, da cidade do Porto, c assistiu por sua procm·ação o avô do bapt1sadJ 
.Antonio da Silva Torres, e macb-inha Nossa Senhora elo Carmo, e com prcn t 
d 'ella assistiu Thomasia J oaqtúna de J esus, avó materna do b aptisaclo, d'cs ~ 
villa e frcguezia., de que fiz este termo, que assignei com os padrinhos. Era u 
supTa. =O coadjutor, Fnwtuoso Ignacio Con·eia de Azer;edo. 

IV. Acresce que o pae do réu Manuel Innocencio ele Araujo l\fansilha n~Ul~a 
esteve na Inglaterra, nem fez outra viagem ultramarina que não fosse a cl es~e 
r eino para a côrte elo Rio de J aneiro, que por certo lhe não foi inutil. Ás rocrces 
que então (1809) obteve do senhor D. João VI, a titulo de não sei que proeza~ 
obradas contra o exercito francez, deveu o réu seu filho, alem de outras vaJlt~ 
gens, a propria frequencia da universidade, para o que nunca teria meios dtu•an e 
a primeira profissão de seu pae, o que devia ter-lhe imprimido outras idéas sob~~ 
o respeito que lhe cumprüt ter a um filho d 'aquellc soberano, que não só as ler~ 
fundamentaes da monarchia, mas tambem os sinceros· votos de todos os porttlo 
guezes, que não querem sér pedreiros livres, chamavan;t para lhe succcder Jl 

throno. eJl1 
V. Para consolação, porém, da humanidade, justamente espavorida de que 0 

Portugal se creasscm taes monstros, diTei que nfio se cheg·a por salto, e se~ 5 
intervallo de copia de acções perver sas, a uma que pareceu tocar os ultimas ap!C~i· 
da crueza e da atrocidade. O réu já antes elas erudições conimbricenscs tinha ac;t 

5 
lado seu avô materno; e, ao que dizem os proprios, que lh'o arrancm:am das_ JJ1'1~1; 
por enfadado ele que este ancião rezasse pelas suas contas. A f01j a maço~ca, ta 
tantos annos acccsa em Coimbra, achou n'este candidato materia assaz clispostí· 
para o repassar ele todas as pestilenciaes doutrinas, que houvessem ele 00n~J)'I
tuil-o para o futuro tun dos mais denodados campeõc.s ela lil;>crtinagcro e da 1 

piedade. r dn 
VI. Tudo que é mau, que é atroz, que 6 fóra ela nattueza, se devia teroe_ J))C 

parte de taes monstros ; confesso, porém, que nun'ca me lembrou, nem seqncl 15 
veiu á imagi.nação, a horrenda catastrophe succeclida a 18 ele março .. . :Matb.e~
de Sousa Coutinho e J eronymo J oaquim de Figueiredo, meus coiTegas até eJ~dil 
timentos ele amor e lealdade para com o legitimo soberano cl' estes reinos! · · ·. :Dle 
virá tempo que eu exhalc toda a minha indignaçao, que ainda ha poucos diaS 0_ 
subiu ele ponto ao transitar por esses logares ainda salpicados do vosso s~le 
gue ! . . . P erdoae uma demora involuntaria !. . . Os punhaes que vos acabar:a.Jll j r !L 

matar ainda estão apontados contra o meu peito! . .. Ainda virá tempo, c q~1:ao 
Deus apressai-o para consolaç.1.o dos bm1s portuguczes, em que já clcsassoD1 

1 
._5e 

de temores e contemplações eu diga em voz alta, que é nccessario le-vaJJtar 
1
b· 

L Chamava-se Manuel Antonio n'estc assento ele baptismo, porém mais adiante se lhe 
51 

sti tuiu o sobrenome ele Im10eeneio, por despacho elo vigario geral. 
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11
m monumento cxp iatorio em que toclos os viandantes leiam a seguinte, ou qual-

oller 0 t · . ' 
1. ll ra mscr1pção : 

me 
DUO OOli'IMB. PROFESS. 

NEJ\fPE 
MA'1'1'lli\.EUS SOSANUS OOT'I'INIUS 

QUJ: F.IIERONY.MUS JOAOBIM PIGUERETUS 
~"X CONIJ\ffiR A01\D. JUSSIONE OELSISS. REG. l\ilOHAELEl\I I, l\fODO EX FATAL! OMJ.~!BUSQUE 

USl'I'ANIS AMAIUSSJJ\I0 EXSJLIO REGRESSUJ\1, UNA CUJ\f ALITS TAJ\1 ACAD. QUAl\!: S. EOCL. 
0

0Nll\1J3. LEGA1'IS DUN'l' SAJ,U'l'A'l'Ullí, . 

A. ~'Bl• mo PROH DOLO R! 
' '

0
'"\RV\ QUADAilf PMEF. ACAD . !\LUl\fNORIDf, QUI SE LATRONES ESSE PRAE1'ENDJDBANT, l\IANU 

S'l'A. lRCtnYtVENn, SPOLIATI, CJtUDELl'l'ERQUE OCCISI SUNT XV. KAL. APRJLIS A. D. J\'IJ)CCCXXVIII. 
,PVJO ATOR, LUGE, OON'l'REJ\ITSCE, DEUMQUE' OP1'. MAX., UT IN PACE REQUIESCANT, Eli'IXE 

STULA. 

Posta em linguagem di:z assim: 
N'ESTE LOGAR 

DOIS LENTES DA UNIVERSIDADE DE COIJ\IBM 
A SAllER 

MATHEl;JS DE SOUSA COUTINHO 
Ql.JB D J'ERONY11IO JOAQUIJ\[ DE FIGUEffiEDO · 

,1, E ~[ANDADO DO 'CORPO DA Uli'IVERSIDADE DE COIJ\IBRA, E JUNTAMENTE COM OUTROS DEPU· 
S Â.DOS OU DA PROPRIA ACADEMIA, 0U DA SANTA SÉ DE COIJ\flHU\, IAl\I SAUDAR O MUI AL1'0 
p ENEJ:OR D. liHGUEL I, PELA SUA VOJ~'l'A DE UM DES'l'ERRO FA'l'Al'.. E AMARGOS O POR EXTREJ\LO 

ARA. 'l'ODOS OS .BONS POWl'UGUEZES, 

C!li:Ro N'ES'l'E PIWPmO LOGAlt, QUE 'I'RIS'I'E CASO ! 
SA.Dos POR 1Ji\I 'I'ROÇO DE l\IALV.ADOS ESTUDANTES .D'AQUELJ,A UNIVERSIDADE, QUE FAZIAM. 

D
EMBLANTE l >E QUE ·só ERAl\I LADRÕES, FOltAM SAQUEADOS E MOR'I'OS CRUELMENTE EM 18 
E "All PÁJ.ta " a, ÇO DE 1828. . 
,\ lAJ'ANTE, CHORA, ESTREMECE E PEDE INSTAN'I'EMENTE AO SENHOR QUE DESCANSEM EM PAZ. 

~icle~in,ela que esta inscripção, a qual eu só ponho para ensaio, e que póde ser con
por -~'Vel.tuente melhorada, venha a ter o mesmo destino que ·outra mandada fazer 
tias ed-ret ~· Seb<ts tião para se abrir no campo de Ourique e perpetuar as memo
CJ.ne .a mut ferida peleja que ali se travou contra o poder ela lVIauritania, creio 
Par llmgttem me estranhará os bons desejos que me animam, de que se conserve . 
eles a e~ecração dos vindouros a lembrança ela mais horrivel ele quantas atrocicla-

\; zera~n até hoje por mãos de portuguezes . · 
obran · Ass1m como o re;erendissimo padre mest~·e fi: .. Claudio ~a Con?eição, 
judj _elo em tudo ele boa fe, semeou na sua Memona murtas re_fl.exoes clu·1stãs e 
sensCle~as. sob:~·c o sacramento elo baptismo, disposições necessarias para elle e 
algt ac mmwel8 effeitos, seja-me tambem permittido concluir esta JJ!femoTÍa com 
aos ~as reflexões qne o caso está pedindo, c que não podem ser desagradaveis 

E ons portuguezes . , 
jado ste. supplicio elos nov.e ladrões e assassinos, ~xigido por torl~s as leis e ~ese
Pho por todos os bons, for certamente um dos 111a1s completos e s1gnaladtJs tnum
des~' .que a justiça humana tem alcançado sobre a perv,ersiclade, contumacia e 
)ttre~lamento elos malvados. Impune que fos se tal crime (que para o r; d' esta na
it1fel~a ~ desterro e as galés são verdadeiros premi os) sei~ ia Portug·al o reino mais 
turia z ~.a Europa, e dentro em poucos annos se tornaria iuhabitavel: pois quem 
llara assaz consta;ncia para viver entre um como rebanho de feras privilegiadas, 
iua11d-~omm~tterem, sem o mais leve receio ele pena ultin1a, os mais atrozes e 
]la1te 

1 d~ crnnes? E com effeito um covil ele feras estava, ha oito annos a esta 
te8 l'~'Volsp~sto ~ preparado em Coimbra; ~ nada menos se devia esperar elas côr
tollla'V lnclOn~nas de 1820, que, apenas mstal'ladas, logo · deram a conhecer q.ue 
d'este a~ a peito destruir tudo que houvesse de gothico nas instituiç.ões litteran as 
Dens relno, quero dizer, tudo o que cheirasse a sentimentos de religião para com 

De~d e ,lealdade para com os sober~mos. . . · , . 
tadote, e <tqt.lella nunca assaz clenegn da. e vituperada epocha, os . an~1gos I e c~ u
bl'a. M .Para a maçonaria dobraram o seu zêlo e actividade, mórmente em Cmm
<jlle t ~lllls mestres e sacerdotes ! foraril os pri.nci.pacs coi·ypheus d' esta propaganda,. 
'tJ.tle' 11~1 lland?-se em poucos dias qual impet.uosa torrente, levou co111sigo tudo o 

c 
0 sn.b1a Ol)por-lhe uma vig01'osa e a.tunt.cla resistencia. Q,uanclo a entrada· 
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1)ara a maçonaria tl'az comsigo uma quasi certeza i ele ser approvaelo nos exmnes 
e actos, que fará u.;n estudante amigo ~do oc_io_ e dos prazeres, c que i.nfelízment~ 
não recebeu de seus paes umu eduec'l.çao rehgwsa? Quando a entrada para a ~a 
çona1·ia se pinta aos novos udeptos como um degrau indispensa"V"el parn. subu· a 
toda a classe de honras e dignidades, que farão os proprios que, de uma parte 
mal seguros na fé, e poT outra fervendo em ambição, têem cheg·aclo ao :fim da sua 
carreira acaclemica? é VIll. Ora ampliemos d'esta vez este quacb:o succinto em demasia, e que 
ju to appareç.'l. n 'estu segunla edição em ponto maior, para que se metta pelos 
olhos dentro a toda a classe de leitores o extremo ele clepravação a que _os ne~ 
fastos dias constitucionae.s fizeram chegar a mocidade acaclemica. Succedw., P01 

exemplo, que viesse para Co imbra algm~ mancebo edL1cado nos princípios ela s8Jltt~ 
Teligião catholica Tomana, que felizmente seguimos, e que trouxesse contas, ben_ 
tinhos, imagens de santos e da propria mãe de Deus, crucifixos, ou quaesquer 011 

tros signaes da fé e temor de Deus,· em que fôra doutrinado: fazia-se-lhe um ~erc~ 
o mais apertado, arrancavam-se-lhe as contas da mão ou do pescoço, os bentinho 
do ·seio ; e se no alto da cabeceira ela cama existia p:intGuc.la a sacrosantn. iroagel11 
de Nossa Senhora, ou a des:figtuavam com tinta, ou a rasgavam. E que muit~ er~ 
se fizessem no interior elas casas o mesmo que j á se atreviam a fazer em publ~co · 
Sei positivamente de um genio, de um moço de 97'etncles espm·anças maçomc~' 
que, entrando na typographia ela tmiversiclacle, ao ver uma devota irnagclll -~ 
Nossa Senhora pegada no alto ele um prelo, encheu-se de raiva lnciferina, e, dcl 
tanclo a mão de uma bala ele imprimir, deturpou sacrilegamente aquella iroagel11 
á. vista dos impressores, assombrados de tão estranho desacato. te 

9,ue se havia de ~sperar da mocidade academica, se do proprio co:·po docente 
(aclvn-tam os meus lmtores que houve um Judas no apostolado) surcliu um _lcnd 
c um sacerdote que suou vinte camisas, para f~uzer saír elos prelos da univer s1da : 
as cartas apologcticas do maçonismo.! E certo que nrto o conseguiu i porém qu 
melhor e mais forte argumento poclerá haver elo que este, para se conhecer que ~ 
maçonismo em cCI·tas epochas, c nomeadamente em 1822 e 1827, reinou ~espo 
ticamente, sem que as mais respeitay is auctoridades o podessem contrart a.l' ~tl 
impedir? Mui antes que os sachos ou ancinhos de prata fossem achados n~ lo-r 
coi.mbrã, onc\c mais ele uma vez se lavraram sentenças ele morte a dcspe1to c e 
nmavel, doce e p7'CI;;enteú·a philanth1·opia, j á. cu sabia ela instituição bm·lesca _ao: 
«jarclinarioso, c ele qnão perfidamente o creaclor d'csta filiação maçonica illuclin n 
enganou os seus tão estouvados, como infames adeptos . Vi por esse tempo t1J]J'_ 

cafila de estudantes })Ossuicla ele ftuor constitu.cional (doença mais grave e .Pa"or 
ro.·a que a hydrophobia). Vi-os tão alienados e fóra éle si, que mais parcela se._ 
composta de feras que de homens ... Vi um bando ele aprendizes ele litteratt~ra aJn 
voraclo em preceptor do gcnero humano, e presenciei os estragos que a 1·~rv-aa~s 
in arria pcrioclical fez em Coimbra pelos am1os de 1821 c 1822. Na chronwa 

111 
clelirios humanos elev-e occupa.r um log·ar distincto a mania proclamadora, co 
qne um forte esquadrão ele fi lhos de lYlinerva se declarou go vernador de Coitnbl::~ 
affixanclo pelas esquinas. ao meio diu, e sem a mais leve contradicção da P3~ 0 
elas auctoriclades constituídas, os seus fulminantes e irrevogaveis arestos. Co:ns_e~~o 
em meu poder e em boa letra redond:J. todas essas proclamações ; e como é F é 0 
que s~ ~irem elo. esquecimento os partos ou abortos elo gcnio maçoníco (que 

0
_ 

mesmtss1mo gemo elo mal), sómente para que se avalie cada vez melhor a fa11ld!L 
sissima escola, que proclu;<~iu os assassinos ele Conclcixa, separarei um fragment_o 

05 
terceira, que assaz explica os motivos que accencleram tantas iras n' estes a:Dl111 

mamótes ! Tan-tae ne anirni.s rnamotibus irae ! ues 
«Querem privar-vos de votar na escolha dos vossos representantes, a: a9-110 o

que hão ele decidir das leis ftmdamcntaes, arbitras ela vossa existencia CIVÜ e ~os 
liti.ca e ela do11 vossos vinclom·os; quer em, n'uma palavra, que sejaes aclo~·a~o~es 
elo barbaro e horroroso direito feudal, que ncgav;a á maior parte dos con_stüt~r c1a 
da sociedade o direito sacrosanto ele cidadão. E esta a determinação 1Ilcga 

l Digo crquas i certeza», e o gnmdc numero de lentes da 1miversidacle, que são ad hel·eutes 
~ causa elo senh01· D . Miguel, se1·ão os. primeiros que me relevem este modo de fallllll'· 
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camara d'es!a cidade ... É esta a proposição ele corações despotas, de almas da
mnaclas . .. E esta a expressão cl'aquelles que, devendo ser verdadeiros paes, se 
mostram agora inimigos pnblicos de nossos direitos. Acaclemicos! Seja uma só a 
~o~sa vontacle, o doce nome ele irmãos seja a nossa divisa, a nossa viela, a nossa 

bc e eza! Nenhuma força nos resistirá. Nós votâmos, somos cidadãos, é quanto 
asta. » 

Da quarta, porém, não é possível fazer extracto, po1;que toda ella· é digna de 
apparecer novamente, qual saíu ele envolta com as suas tres companheiras, em o 
supplemento ao Genio constitucionctl (folha portuense) n. 0 60. · . 

«Acaclemicos ! Basta de sofl'Ter I E muito, ó mocidade portugueza! Os ferros 
qhe se quebraram á nação só ficaram nos nossos pulsos. Uma trama odiosa trium
p ou ela justiça e da verdade. Haveis de soffrel-o? Hàveis levar a sangue frio ó 
~01~e ele escravos e o opprobrio cl'elles? E na geral felicidade, na liberdade ge
~a Arrastar grilhões e contentarmo-nos de gemer? Não, não o fareis. Reja os 
é ossos ~assos a pruclencia; mas se for preciso mais que ella (diga, menino, que 
e mau ficar embuchaclo, e n'esse tempo nada lhe ficaria mal, se for preciso força) 
lllpreg ne-se tudo . Sejamos livres, embora mortos .» . 

P ~X. Pois que direi cl'aquelle prurido de fazer perioclicos, em que para se clesem
u e ar em tudo uma rigorosa similhança com a revolução franceza, não faltou 
q em o. Publicolct nem o Amigo do povo~ Pois que direi da insultaclora llfine7'Va; 
líne .tomotl á sua conta invectivar e doestar os lentes mais acreditados pelo seu 
a er~tco apego às icléas monarchicas e religiosas? Ainda hoje me treme o coração ;t fimbrar-me que estes discípulos, ou nomeavam seus mestres, ou apenas lhes 

es. guravam os nomes por tal arte, que ninguem deixasse logo ele os conhecer; 
~lr exemplo, queriam cloestar o lente ele medicina José Feliciano ele Castilho, 
d taro.ava~-lhe «José Felix ele Castella" ; e o que é mais, querendo elles fazer alvo 
cl~rs~us tu:os o proprio vice-reitor ela universidacle, hoj e meritissimo clesembarga-

~ pa9o, chamavam-lhe «Zejo Drope». _ 

11 
Nao dtgo nada para o que eu vi, e contento-me ele lembrar uma só especie 

~e~ vale por todas. Mui seriamente deliberaram enhe si, para resolverem que 
tia tos se deveriam adoptar para uma nova escolha de mestres em que elles deve
Slib~. ser arbitros, a fim ele se purificar a universiclacle ela peste ca?·wndalJ e não 
f6t· 

1~ á cadeira um só mestre que deixasse de ser constitucional por dentro e por 
tet: 'I ed 0 caso é que não faltaram oppositores, que se penteavam paxa serem con-
110 r a OS n'esta promoção, que era para elles a UUÍCa legal, VÍ_§l;f;o que se flmcla;va 

Egma constitucional ou infernal ela soberania elo povo . 
boa:, quem., attentava n'esses dias com tal fmor e desenvoltura con~ra a ~ama e 
att eputaçao de seus mestres, assaz deu a conhecer que nao tarclana mmto que 
ve:lltasse igualmente contra a propria viela cl'aquelles que faziam em Coimbra as 

1)1.0 °1
8 de seus paes, verdade esta, que elles deram a entender na sua terceira 

irup~ atuação já citada; ele todos estes preludios seguiu-se um crescido numero de 
Par 

108 b0
':' constitucíonaes; e, portanto, quem possuir esta chave tem o necessario 

fav~, ~1 rtr Oll manifestar as r asõcs por que se armam quatrocentos estudantes a 
Ptes 

1 
c e um rei intruso e não chegam a cincoenta i os que no dia 24 ele j1mho elo 

qtle ente anuo conseguir~m nas vizinhanças de Sernache uma gloria immortal, 
cllffe ?0

1' certo escul'ece todas as mais que o corpo aca,clemico tem alcançado por 
Xente~ vezes, batalhando em pró ela serenissima casa ele Bragança. 

Perte · Vtsto que nada menos do que oito elos nove réus justiçados a 22 ele j,unho 
cencillcerarn ao batalhão defensor elo i'iystema em 1827, e o proprio Manuel Inno
@;U.ruao ~e Araujo Mansilha foi cabo de esquadra na segunda companhia, direi al
tenerlo :ousa, posto que brevemente, elas marchas e feitos ele tão escla7'eciâos man
de se 

1 
es ela legitimidade constitucional. .. Marchavam todos, vergando sob o l)eso 

cei'to sse~ta cartuchos ou de sessenta vielas ele perficlos (qtle assim se explica .um 
tes) Qurx:ote litterario e digno historiador e apologista cl'essa marcha ele Quem
cap~e~ . llem. por isso deixavam de ter o pé mui leve e expedito para escalarem 

1 
lt as ele gallinhas, i;nvestircm pocilgas ele porcos, e visto que o eram do re-

tns qll~enl s~ vê que não é do meu llinilno tirar o merecido louvor aos mais estudantes realis
se ahstaram nos diffcrentes corpos de linha ou de milicias mbanas, etc. 

' 
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banho de Ep icuro, tmnbem se d istinguiram no arrombamento do portas, a fim de 
chegarem aos mais rec~Ltados aposentos das pobres e tímidas donzellas, par~ as 
quaes esta invasão gallinheira ainda foi mais cruel e destruidora, elo que tmna 
sido a propria invasão franceza. Affectando ridiculamente o serem todos filhos de 
algo c poderosos senhores, exigiam imperiosamente ele seus hospedes mesa lauta 
e bem provida de leitões, pení.s, etc ., etc. , desdenhando-se ele acceitar, e, o que 
é mais, tendo por injuria qualquer outro menos clesp enilioso tratamento, q:1e des
lisasse da grandeza de tão altos figurões e tão dignos servidores da patna. Tão 
grande terror incutiram pelas vizinhanças da cidade de Vizeu, e taes desordens 
fizeram no interior da cidade, que os proprios generaes c campeões elo syste]]la 
conheceram que esta desenfreada mocidade, bem longe ele promover os interesse~ 
constitucionaes, subministrava aos inimigos ela. cartilha mn elos mais nervosos ::u 
gumentos, com que podes sem combatcl-a e fulminai-a. .. . . 

Eis a digna escola onde se aperfeiçoaram os ladxõcs e assassinos de CondeL"'(ll ' 
e ainda que eu tivesse a abundante c mui rica veia ele 1\filton, que se excedeu a 
si proprio na pintma magistr-al que nos fez elo congresso celebraclo pelos de]]lO
n ios para expulsar em os nossos primeiros pacs do jardim de Eden ou paraíso ter-

_] . h . d . "'' 'est0 rew, nem ass1m mesmo c cgana para escrever o que se passou entao n 
pandmnonion ele Coimbra. 

É necessario que eu respire um pouco da oppressão que me faz a leiD:bra~Ç~ 
do taes horrores; e por isso lançarei um volver ele olhos para os heroicos defe~
sores da ver cla.dei.Ta legitimidade . Eu v i estes denodados e br iosos mancebos re 
unidos em o grande rocio de Leil·ia, em uma acção mui decisiva para a boa causa: 
pois estavam dando com a sua presença e com os seus vivas grande calor ao~ "âe 
loroso e leal regimento ele infantaria n . 0 22 ; vi-os marchar no dia seguinte (2b . _ 
maio) na ilirecção da villa de Pombal c voltarem no outro dia com os pés ou ~~
chados ou vertendo sangue pela estranheza ele taes marchas, por•ém alegres e di ÍJJl 
postos a encetarem no ilia s~guinte outr:as mais laborios.as ma;rcha~, quando_.ass ue 
o requeresse o bem do serYlÇO de el-rm o senhor D . lYl!guel I . F01necessUJ 10 g e 
eu visse este espectaculo, que mais ele uma voz me an·ancou lagrimas, pro·a gn _ 
.sentisse no meu coração uma certa ufania ele ser portuguez, a qual oito aUJ1°~ hd 
via que clesapparecêra inteiramente de mim, ficando em scu logar uma espeCJe_ 1° 
enjôo e aversão ao Po~'tu~·al degenerad~ . .. sim, ao moclcmo e vicio~o P~rtt~~a:'l~ 
q~c olh~nclo com :uma mdifferença ~stup1cla P.nra a . sua propria infamra, . dilapl na
çao e rmna1 parecra chamar sobre SI aquella 1nvect1va : Hmnines ad sm·vttutern 
tos! Homens nascidos para escravos da maçonaria ! 

XI. Nem to elos os estudantes de Coimbra são assass-inos e laclrões ele e~
tt-acla.. . Eis a mui g rata r eflexão que este ptmhado de valentes mo excitou i 01;~ 
porém, necessal'io maior desafog,o á corno pesada nuvem ele tristeza, que Dl~ 0

5e 
primia o cora~ão desde o fatal dia 18 de março . . . Era necessar•io que e~ poc .e~Jll 
affirmar com segm·ança : « enhum estudante de Coimbra poderá ser a aqt~ 9.2 
diante, sem receio algum ela severidade elas leis, assassino ou ladrfio .. . >> O dit "'Jll 
do j Lmho foi o que me trouxe esta consoladora ccl•tcza, pois antes d'isso q~1e ~o 
portugucz IJoderia dizer em Coimbra : <<Passarei esta noite em soccgo ... nâo t;, de 
ser. assass~nado? ». E ~om ~ff~ito nos dias prcvios á nefanda rebellião de 2""

1
;as 

mmo reumam-se as loJaS dianamcnte em Coimbra e nos passeios e comp~ 11• 

cl'csses tigres vestidos ele batil1a amadureciam os proj ectos elas no ites prece 
8
te 

t es . No domingo .18 elo me.z cuiclou-se em apur ar n. l ista dos que f'orçosa:rng~rl). 
haviam do ser mortos quando r ebentasse a sedicão · a sco·unda e a terça tal
foram dedicadas ao mesmo fim libe1·al e philanth1·opico,' porqt~ havia empenhos es
vez para se acrescentar o numero das victimas . Já encm•avam estas com UU:a UJ~ 
pecie de soniso desdenhoso, quo por si mesmo, e sem clles o pensarem,~ e~l~ di!). 
como aviso para quo ellas se pozesscm a salvo . Ás clez hm•as ela manha c óol-
22 atravcssav::J.m com um estoque, á falsa fé, u:m realista no meio ela rua a~ to
çacla e allicia'"am publicamente os milicianos ele Coimbm e ela Figneira pa:a 011-

marem parte na sua rebelliao; e com estes preliminares dispunham-se pali'tesse 
toarem pelo meio ela tarde os vivas á constituição e à liberlade ! Su~dos a\e se
tempo, surclirarn como debaixo ela terra os conspicuos membros ela Junta c 
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gUil• l anç.a maçonica, para Llarem nlma com a sua presença ao movimento geral que 
1 ~ mutto se preconi.sava : apparecexam logo q natrocentos estudantes ~urmados, que 
~ 1~s.e resto da tarde c por toda a noite renovaram o que se conta elos fi.u:ores e 
r~ ll'los elas antigas bacchantes ; e, sonhando a proxima entrada na capital do 
d no! davam-se mutuamente os parab ens ele que soltariam brevemente os presos 

0 Limoeiro, talvez p~~ra serem os legislndores ela nova republici1, e tomarem ~•s 
sento em algum no v o salão das N ecessiclades . . . 
d Graças á firmeza incontrastavel e amor da justiça que distinguem o nosso 
~ 0rado soberano ! .. . as cabeças elos réus cáem debaixo ela espada da lei; revive 

~eguraJnça geral e pessoal ha muito ou vacillante ou perdida; tornâmos a ser 
p~rt~lguezes, porque só poderemos ser vanclalos quando n~io se administre justiça 
~ua e clesassombr::~.da ele respeitos humanos . . . Apoz esta cabeçtt, que não era elas 
de~no:·es ela hydea maçonica,. vã~-se cort_ando o.utras de maior volume, e ceclo nó~ 

e~emos a e;':ltcs a,ctos ele JUStiça os cltas mms formosos ele Portugal. . . Bem sei 
~~e <t hydra já crivada ele g·olpes, porém <tincla sobej a nos espíritos vitaes; se ou
a ~de quando em quando sons mal articulados, que custam a entender, e que 
ca ~m em uma cousa assim por modo de invasão estrangeira . . . Ah! como tem 
~~r~das as esperanças cá ele dentro . . . lá com os de fóra nos haveremos nós sof
a~~": meu te, pois, grayas a Nosso Senhor, só a província ela BeinL, sem f'allar 
'6° 1 ~ em as outras; acaba de ensinar-me que a inda ha Viriatos. 
t XU. N'estas palavras concluía eu a primeira edição d'cst e opusculo, e sem 
~~eras noj entas bravatas dos en curralados na ilha T erceira me façam variar de 
sal~ llnentos, só direi agora que, em julho de 1828 bem longe estava eu de pen
es~ qne a misericordia do Senhor, jà por tantos e inopinados modos patenteada a 
ciwl seu tão predilecto e fa:vorec!do r eimo, ainda: se .publicaria de um m~do esp~
sit e assoml.)Toso na propna Cmmbra, que havta s1clo o theatl'o das mms exqm-11;8 e lliledonhas atrocidades I Q.niz o Senhor e pae amoroso dos portugue:zJes dar 
pro ~?"0 t?stemtmho ele quanto elle se apraz ele fazer superabundar a graça no 
sr 1~ lO recruto em que haviam abundado os maiores clelictos 1• Pedidos p elo ex. 1110 

d~s 18Po .coucle D. ±'r . Joaquim de Nazareth; potém ha muito m'cleuados e ttJJha
con no ceu para os altos fins que o Senhor dos céus e ela t erra se pi'opoz em os. 
183~1~0~ ele sua misericorclia, chegam a Coimbra em janeiro elo presente anuo de 
Por c 01S missionarios do Varatoj o . . . (Ah ! Não lhes chamo dois anj os do c{m 
vorque .elles ainda vi vem, e por .certo haviam de estremecer elo mais pequeno lou
gro qt~e pessoalmente lhes dir igisse), chegam dois pobres desca-lÇos, vestidos ele 
pa::u·o btl!rel, sem outra: riqueza mais q~e o Santo C~·isto que sempre os acom
nia d·, · · Começam de prégar na sé ele Co1mbra •.. resoa logo em todas as cerca
elll \ esta cidade o trovão do Evangelho ... acodem os fieis a elL.'{ames . .. nota se 
>'ol odos uma sêde trio arden te de ouvirem a palavra: do Senhor, que ao p1'imeiro 
e · >'er ~e olhos se conhece que o mesmo Senhor nos visitou em sua misericm'dia, 
po{ue atncla quer p ositivamente ser adorado e acatado no proprio 1'eino; em que 
lleo . :~paço de oito annos r eceb êra as mais pesadas injurias. Quem não se enter
bra Cita ao ver nnmerosos nmchos, acudindo alta noite elas vizinhanças ele Co im
os c lo~~·a, ou viy~m ào r omper do d~a a oração dos padres missi~narios , e e~1to a:~do 
~ltcm o:es cltvmos· em toda esta nao menos devoüü elo que labor10sa peregrmaçao? 
la,rga nao choraria ele gosto ao ver que centos e centos ele homens e mull1cres 
lllais val os seus • officios e os ctüdados m~Lis necessarios pm:a a viela, aHentando 
in.ten pe .0 ~usteuto elas almas que elos corpos? Quem não se penet-raria do mais 
(o~al!o JUbilo . ao ver que uma grand.e copia ele o~s~nados pec~aclores, de.ix:ando 
pe]Q d que _seJa para seru,pre) o cammh o da pm'd1çao , se :rnettla denodadamente XU peu.ltencia e da v irtude? . · 
o des ~ · _Ah ! Não tardou muito que as igrej as mais vastas não c?egasse~ para 
v-erd· ~edtclo JJ.umero ele concorrentes, e fosse necessario t1'ansfenr a cadeira ela 
ou.tt.: ~ para as praças e campos , . . Nem distancias, nem chuvas, neul quaesquer 
boas d IUc~uvenicntes chegaram a fazei' . entibiar o santo ardor dos sequiosos das 
tillle t outnnas ! Que consolação poderá haver maior do que aquella que se expe-

n a ao ver auclitorios ele seis mil, oito mil a dez mil pessoas, como suspensas 
' Ca1·ta l S . 

18 c e · Panlo aos fieis de Romt~, cftp. v, vers. 20. 
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ua voz de um penitente filho do seminaTiO do Varatojo, ÜaJlldo a cada passo os 
mais vivos sio·naes ele com}Jmlcção e dor, exhalanclo continuados suspiTos e debu
lhando-se em blagrimas? E que se póde di ;;~er ela santa avidez, com que no fim elos 
sermões querem todos beijar a manga e os pés do varão de Deus, que se ,concle
mna ao penoso trabalho ele pxégar tres horas a fio para metter almas no ceu, ele
pois ele as ter arrancado elas proprias garras elo d't·agão infernal ? Que se pócle 
dizer cl'aquella arclentissima devoção, com que o sexo devoto, por se lhe ter ~~ 
capado o missionario que acabava ele as edificar e instruir, sobe ao pulpito e belJ.a 
o proprio logar onde estiveram. os pés elos que annunciaram a paz e os verclaclm
ros bens? Ah ! Que se pócle dizer de todos estes prodígios claros e manifestos, 
que não seja abaixo e muito abaixo da realidade, pois taes causas são mais pwra 
serem vistas do que para serem. contadas? Mas para que trago eu esta breve e 
mui apoucada relação do qu'1 fizeram os missionarios elo Varatoj o em Coimbra e 
em S . . J'I!Iartinho do Bispo? E para celebrar um prodígio acima de todos que até 
aqui leyo referidos . . . Se a universidade de Coimbra deu assassinos para Concl'eixa 
nos dias negros e constitucionaes . . . clà agoTa missionarios para o V aratoj o em os 
formosos dias do senhor D . Miguel I. Tinha sido tão horrendo e nunca visto ero 
Portugal esse novo genero de parricídio, que por certo carecia ele algumas victi
mas de expiaçfio, que lavassem, quanto n'ellas fosse, a torpissima nodoa que tinha 
caído sobre os ahn;nnos da universidade ! E oncle poderiam ser melhor preparadas 
e escolhidas taes victimas, que na propria corporaçrio d' onde tinham saído aquel
les emissarios da maçonaria ou elo inferno? 

XIV. Estudantes da tmiversidacle, que dando costas ao mtmdo, e seus frívolos 
encantos, haveis procurado o santo asylo elo Varatoj o ! Que grande lição foi pa1:a 
mim este raro exemplo da mais inteira e completa renuncia de tudo o que mms 
podia lisonjear-vos ! Que grandes esperanças me tendes feito conceber ! Se eu vos 
visse augmenta.dos ou em as mais altas dignida.des ecclesiastiças, ou em os post~s 
mais conspícuos da magistratura, a que não duvido vos fizessem subir algum d1a 
os vossos meTecimentos litterarios, políticos e religiosos, eu folgaria muito ao ver
vos assim g·alardoaclos e condecorados, porém mmca vos invejaria a sorte ... ; mas, 
vendo-vos entrar nos proprios e deliciosos atrios elo Senhor, d'onde jA se avista~, 
e mtú proximos, esses altares que faziam caír o propheta rei em amorosos cleh
quios, ao ponto de que só lhes proferia o nome, visto que apenas saberá descre~ 
vel-os quem t iver a fortuna de os. possttir . . . Altm·ia tua) domine vi·l'tutum . . . Ah ! 
Eu não posso ter-me, que não exclame : Ditosas por certo as mães que vos gera
ram, ditosas as patrias que vos deram o berço, ditosos os que tiveram a fortuna 
de vos conhecerem e tratarem, e ainda mais ditosos aquelles mancebos, que, sen
tindo em seus corações a voz elo Senhor, que os chama para o retiro do c[aust:·o, 
scguü·em animosamente o vosso exemplo, na certeza de que não foi encarecido 
S. J ero)Iymo, quando em taes circumstancias disse ao seu amigo Helio cloro : 
<<Ainda que teu pae se estenda á porta como para te embargar a saída, calca teu 
pae, e com os olhos enxutos vôa para o estandarte da cruz .. . P er caloatwn pe1·ge 
pcGt?·em) siccis ocul'is ad vexillu'fn c?·ucis evola 1. . Embora o liberalismo ou se ria on 
estremeça da vossa heroica resolução . .. o seu riso não é sincero e o seu tem~r 
é verdadeiro, pois elle assaz conhece que, reforçado e ampliaclo que seja um VJ

veír? d~ operarias e:angelicos, qual é e tem sido desde a sua primeva instituição .~ 
semman o de VaratOJO, elle se tornará fraco, desprezivel e insu:fiiciente para meclll 
forças com o Portugal christão ... Esta idéa o atormenta de clia e o persegue de 
noite, e p.ara dar certo desafogo á sua vivíssima inquietação é que envia amiuclac~as 
cartas anonymas ao gt:ardião de Var~toj o, em que, ostentando a cynica impudenc1a, 
que é .uma das suas vtrtu~es. fm1c~amentaes, ousa desmentir seis mil testeml!mb a~, 
queixando-se de que os m1sswnar10s fr . José da Assumpção e fi·. Joaquim Glo Espl
rito Santo, deixado o norte d? .Evangell1?, trataram sómente de se engolpha.r. no 
vasto pelago das ma terias poht10as; e ah1 mesmo, por analogia ele circumstan01as, 
choram amargamente a nova entrada dos jesuítas n'este reino, porque lhes ameaça 
a quéda total elo seu im1)erio .. . Embora, torno a dizer, o liberalismo ou o inferno, ' 
de quem elle é como o lagar-tenente, se morda de raiva .. . o reino ele Portuga.J, 

1 Tomou das obras de S. Jeronymo, parte u, columna 7.• Ed. Matu. Paris, 1706. 
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~ujo n.ntigo luzimento na fé desgraçadamente fôra embaciado peht.s negras e pes
tíferas exhalações constitucionacs ... ha de tornar a ser o qnc d'antes era . .. ha de 
t~r~ar a ser todo christão . . . c cln:istão que seja, ha de ser o mais :fiel ao seu le
g·JtJmo e adorado soberano o senhor D. Miguel I, e ainda r ecomporá esse antigo 
brazão, que foi sacrilegamentc feito peclaços a 24 ele ag·osto de 1820. 

Decre-to 

Constando na minha real _presença que das pensões que se pagam pebs di
ver~as repartições da minha r eal fazenda se não desconta o subsidio militar ela 
decuna, cujo producto é applicado para a segurança interna e externa d 'estes r ei
nos, e para a qual elevem concorrer em proporção dos seus r endimentos todos os 
llleus fieis vassallos, na conformidade elo regimento de 9 ele maio ele 1654, ti
tulo n, § ]. 0 , verificando-se por esta pratica infLmclada, não só um gravame ao 
estaclo pela utilidade elos incliviclLlOS que gosam ele tão mal entenclicla excepção, 
lllas tambem uma clesigualclacle a respeito elos outros inclivicluos a quem pelos 
seus rendimentos se faz o mencionado desconto; e por querer estabelecer a este 
respeito uma perfeita ig·uàlclade fuuclada em princípios de justiça, para que tenha 
ex:acta obse:rvancia o já citado r egimento ele 9 ele maio ele 1654 : hei por bem or
denar que, a contar ela data cl'estc decr eto em diante, todas . as pensões, qualquer 
que seja a r epartição ela minl1a real fazenda por onde são ou for em pagas, fi
quem s1"0eitas ao desconto de clecima, ela mesma sorte que se pratíca a r espeito 
~as tenças ; não se comprehenclenclo para este desconto as pensões ecclesiasticas 
llllpostas nos beneficios por bulias da santa sé apostolica, nem tão pouco aquellas 
c?m qt1e por mercês anteriores, ou por outras, que eu for servido fazer, tenham 
Sldo ou hajam ele ser onerados os officios ele justiça ou ele fazenda; as ordinarias, 
~?rém, e esmolas que desde o anuo ele 1762 tiverem sido consideradas isentas elo 

Jto pagamento o continuarão a ser no futuro, assim como outros pagamentos, qut:: 
por especiaes privilegias elo sobredito subsidio têem alcançado iscnçã.o. 
. O conselho rla fazenda o tenha assim entendido, e faça publicar esta minha 
Iea~ determinação, para que conste e se cumpra em todas as r e}Jartições por onde 
_se fazem similhantes pag.amentos. Palacio de Queluz, 9 de ju.l.l10 ele 1830. =(Com 
a 1'Ub1·ica de sua magestade.) 

Aviso 

30 
Por. ordem ela regencia rem etto a v. s. a os .i~clusos exemplares do decreto cl_e 

t de .JUnho ele 1830 sobre a nova 01·elcm elo JUIZO qu~ se eleve. gn_arclar n_os fei
tos ?r1mes7 para v. s. 11 a guardar e fazer guardar na Junta de Justiça. A 1mpor-
an.c1a da materia é t ão manifesta, que é ocioso inculcai-a a v. · s. a com muitas 
~a-lavras . A punição elos maus, a segurança dos bons, a tranquillidacle publica , a 
i·eput~ção elos magistrados e a foRça das leis, tudo clepencle ela: exactidão e intel-
Igeucia com que é guardada a ordem elo juizo, e q'l.tanclo esta se estabelece de 

llovo, dos magistrados a quem se confia o seu estabelecimento depende o credito 
ou descredito da instituição: a regencia, em nome ela rainha, ha ele considerar 
~orno serviço muito importante todos os csfor<;os que v . s.u e os membros ela 
~untb ele justiça fi~erem para 0 bem succeclido estabelecimento do juizo publico, 
P s.a erá punir com inflexível rigor todo o obstaculo que nascer (o qtte se não es-

ela) de má vontade ou de negligencia ele qualquer empregado publico. 
n Pela refl.ectida leitura elo decreto conhecerá v. s.11 que as bases principaes ela 
n~~a. ordem d_o juizo, sã~: 1 :o, a publicidade elo pr?ce_ss_o ; 2 . 0 

7 • a cont~nu~d.ade, 
a lllterrompida, da audienCia, p:llra que entre o prm01p10 rla disputa JUdimal e 
~ sentença final não decorra tanto tempo que faça esque0er a evidencia das pro-
3 ~s, ou desvanecer a impressão da crimínalidacle, ou da innocencia do _accusaclo ; 

· ' a perfeita igualdade entre o accusador e o accusado, não se negando a este, 
~ara prova ela sua defeza, meio alg:um concedido ~íquelle para o estabelecimento 
fl a. accusação; e 4. 0 , que a convicção elos juizes não seja determinada nem in
v-u!cl:=t por prova alguma que não tenha sido publicamente apresentada e de sen-

o Vlda na disputa. judicial ela accusação. A seria meditação sobre estas bases 
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' 
ftmdamentaes. habilitará os executores elo decreto para resolverem por si qualquer 
duvida que occorra na. execução: . . . . . . . 

V. s.a terá conhectclo que fican;t .em mten·o v:gor todas as lets JUclteiaes 9-ue 
não forem contrarias á ordem do JUlZO estabelectda no novo decreto, e por 1sso 
fica Evre ás partes offencliclas accnsarem sem querela nos casos em_ que falla a 
orélenação, livro v, titulo cxvn, §§ 21. 0 e. 23.0

, na parte em cpw não está revo· 
gacla pelas disposições elo decreto ele 2 de junho elo presente anno. 

A intervenção elo proc1.uaclor regio, ou do procurador da justiça, sómente é 
ordenada para os casos em que ha log·ar a accusação por parte ela justiça, e por 
essa rasã.o nos casos em que a accusação por parte da justiça não ha Jogar, ce~sa 
ele todo aquella intervenção (guardada em tudo o mais a nova ordem do jn1zo 
publico), porque por agora -não é da intenção ela regencia tolher ás partes a a~ção 
para a applicação das penas nos casos em que pelas leis actuaes lhe é permitttda. 

A correspondencia com os juizes teiTitoriaes, ordenada no artigo 7. 0 , será 
feita por cartas de officio assignaclas por v. s.a., sem necessidade ele cartas pre
catarias ou requisitorias, as quaes sómente serviriam para multiplicar clelongas e 
~nutil escripturação. 

V. s.a bem sabe que posto que o réu eleva estar sempre na aucliencia sem fer
ros e livre ele toda a coacção physica, deve comtuclo, quando for preso, ser con
duzido á audiencia, guardaclo n'ella e reconduzido á cadeia com toda a segu
rança, para que em nenhum caso possa fugir; e quando os officiaes, ele que v. s.a 
dispõe, não forem bastantes para esta segurança, v. s.a requerenl. o auxilio da 
força armada na f,)rma que. em casos similhantes se costuma. . 

Estando ·providenciado pelas ordenações e leis elo reino o que toca á poJiCJa 
elas audiencias, só tenho que recommendar a v. s.a o maior cuidado em que ne
nhum espectador dê sigoal algum patente ele approvação ou desap]Drovação clu
rante a disputa judicial, e será conveniente que v. s. a assim o advirta em vo~ 
alta no principio ele cada audiencia, clecfaranclo que em caso contrario senl. obn
gaclo a empreg·ar medidas ele rigor, e mesmo fazer sn.ír por força os pertnrbado
res ela boa ordem. 

Deus guarde a v . s. a Palacio em Angra, 9 ele julho de 1830. =Luiz da Silva 
J.ltlousinho de Albuque1·qzLe. 

Officio 

(N.0 4 reservado) 

TIL mo e ex. mo .sr. - No meu officio r eservado n . 0 3
1 

que em 5 elo corrente ti-ve 
a honra de clirigit a. v. e~.a, communicava a v. cx.a que o marquez ele Santo Arnaro 
tencionava demorar-se em París até lhe chegarem no-vas creclcnciaes ; agora po
f·ém sei, por pessoa digna ele credito, que elle está decidido a partir para Londres 
com muita breviclacle. 

Continuanclo o marquez ele Santo Amaro no seu systema ele reserva, e mesmo 
evitando encontrar-se commigo, pareceu-me conveniente escrever-lhe pedindo-lhe 
dia e hora. para lhe entregar pessoalmente uma carta official que md pareceu ne
cessario clir:igir:lhe, e d~ qual tenho a honm de remetter uma copia a v . ex.a 

Pela pnmen·a occas1ao que se me offerecer darei conta a v. ex. a do resultado 
d'esta. minha cliligencia, que espero merecerá a approvação ela regencia, em uoD1e 
ela ramha. 

Deus guarde a v. ex. a Paris, 9 de julho ele 1830. - lli .1110 e ex. mo sr. LcÚZ da 
Silva Mousinho de Albuquerque.= D. F'1·ancisco de Almeida. 

Officio "!:,cima. a.lludido 

Til. mo e ex. mo sr.-Posto que já tive a honra de communicar verbalmente a 
v. ex. a que a regencia ele Portugal, em nome da rainha, me havia nomeado en
viado ~xtraordinario e ministro plenipotenciario junto a sua magestade christi~
nissima, julgo, comtudo, elo meu dever renovàr a v. ex. a, por escripto, esta partl
cipação, bem como tenho a hom·a ele remetter a v. ex.a a copia authentica ela 
minha credencial. 

Tendo a regencia ele Portugal, em nome da rainha, sido creacla por decreto 
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de sua magestade o imperador do Brazil, na qunJicla.de ele tutor e p.atural prote
ctor de sua. augusta filha, e havendo sua magestade o imperador participado a 
creação da dita regencia aos soberanos da Europa em carta de gabinete, da qual 
tenho a honra de remetter uma copia a v . ex.'\ e tendo, alem cl'isso, o marqnez 
de Barbacena, então plenipotenciario de sua magestade imperial, e actualmente 
nru. dos seus ministros, seguntdo em carta official aos memhl'os designados para 
a regencia, que os agentes diplomaticos do Brazil seriam os }Jrimeiros em abrir 
corresponclenc.ia. com a regencia, como v. ex.a verá pela copia junta de um para
grapho elo citado officio; estou certo que v. ex. a, attenclendo a todos os motivos 
que deixo apontados, na sua qualidade de representante ele sua magestade o im
perador do Brazil, nfLO só me chrá um cleciclido e claro apoio, mas tambem me 
c?mmunicará tudo quanto julgar conveniente ao serviço de sua magestaàe fidelis-
suna a rainha, minha augusta soberana. -

Fiado na declaração feita pelo marquez de Barbacena no dia 27 de agosto ele 
18~9, e ela qttal tenho a honra ele enviar um exemplar a v . ex.U, roguei a v. ex ." 
qtnzesse clar as su::ts ordens para que alguns elos muitos desgraçados por tuguezes 
que no fim cl' es te mcz ficam sem ter meios ele subsistir, visto cessarem os soe
carros até aqui dados pelo governo francez, fossem transportados ao Brazil na fra
gata. brazileira qtte actualmente se acha no porto de Brest; tendo-me, porém, 
"V. ex. a dito que não tinha poder p:.tra clat· similhantes ordens, não ouso fazer a 
"V. e~. a novas instancias a este respeito ; espero, porém, que v. ex. a tomará em 
cons~deração o miseravel estado a que ficam r ecluzidas estas nobres victimêvS da 
fid: hclacle, qúe tão heroicamente sacrificaram a sua magestacle o senhor D . Pedro 
e a sua augusta filha suas pessoas e fazendas. 

Rogo a v. ex. a queira ter a bondade ele me restituir a copia ela minha credencial. 
d Deus gU:arcle a v . ex. n París, 9 ele julho ele 1830. - Ill. mo e ex. mo sr . marquez 
e Santo Amaro. = D. Fnmcisco ele Almeida. 

Officio· 

(N. 0 7 rcscmulo) 

lU. mo e ex.mo sr. - H ontem ti v e a minha --entrevista com ror. Peyrmmet, com 
~ fim ele obter d' este ministro a prorogação elos subsídios prestados até aqui pelo 
governo francez aos nossos r efugiado s dispersos pela Bretanha. 

Depois ele expor a este ministro o objecto ela minha visita, elle começou peb 
sua paTte por protestar em os termos mais amigaveis elo intdÍ'esse que tomava 
pela sorte dos nossos compatriota~, asseverando-me que nunca cessaria ele lhes 
conceder todo asylo e hospitaliclade emquanto se demorassem em França; mas 
que pelo que tocava a soccorros pecuniarios, lhe era impossível obter de el-rei, 
h eu.. amo, a concessão ele um novo credito para este fim, porquanto sua magestacle 

avla r esolvido em pleno conselho que se continuassem os mesmos subsídios até 
qufanto durasse o ultimo creclito ele 150:000 francos, :lindo o qual nâo deviam os 
1·e · d ug1a os contar com mais soccorros elo governo francez. 
. Observei o melh01' que me foi possível a mr. Peyronnet o desamparo em que 
larn achar-se os meus compatriotas, attenclenclo-se á nenhuma possibilidade ela 
noss~ parte em vir ao seu soccorro, e poT isso peclia a s . ex. a que tomasse em 
~?nslderação a existencia ele tantos infelizes que se faziam recl.numcnclaveis á mu
~lficencia de el-rei christianissimo, })rescindindo ele qualquer outro motivo, ao me-

os pelo da hnmani.dacle . 
d A isto respondeu mr. Peyronnet qúe fôra para evitar a desgraça e o abandono 
~s m~us compatriotas em que eu lhe fallava, que elle se apress~~ra em os fazer 

rr evelllr ela medida apontada, logo que ella fôra acloptada, c antes ele chegar o 
l~;erno, ;para que cada qual poclcsse mai~ facilmente seguir _o par~ido que melh.or 
" conv1esse, tratando de procurar I)Or s1 mesmo uma subs1sten01a ele que o go-
•erno "' -I .J?-a? se podia mais encarregar. 

DSlstl com mr. Peyronnet para que ao menos fizesse com que se prolongas-
sem. os b . l' cl . . b 
O ·a su s1c ws por o1s ou tres mezes em CUJ O tempo eu esperava rece er as 

1 cns cl · ' · T l · h o governo ele sua rna.gestadc a rainha a. este respeito. ocas as mm as 
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diligencias fi caram bald;das, c para evitar a v. ex ." explicações superfl.uas, limi
tar-me-hei dizendo qnt>. não foi possível decidir mr. P eyronnet a revogar uma me
dida a mais incrível nas nossas tristes circumstancias. 

Comtudo não perco ainda toda a esperança de obter pelo príncipe de Polignac 
a concessão que tanto nos convem dos subsídios por mais algum tempo! e em
quanto D . Francisco de Almeida não pó ele tratar c1' este negocio até que seJa .apre: 
sentado ao ministerio francez, empregarei todo o meu desvelo sobre um prurt1ctllar 
que tanto interessa á causa de sua magestade. . . 

O marquez de Santo Amaro, depois de ter tido uma entrevista com o pnn
cipe de Polignac, da qual o marquez não fez communicaçtio alguma, nem a 
D . Francisco de Almeida nem a mim, dispõe-se a partir com brevidade para In-
glaterra . . . . · 

Apresso-me a participar a v. ex." que hoj e chegou a esta côrte a not10w, tele
graphica ele haver entraclo o exercito francez em Argel no dia. 5 elo corrente. . . 

Deus guarcl e a v. ex . a Paris, 9 de julho ele 1830.- m.mo e ex. mo sr. Ltnl:l 
da Silva l\'Iousinho de A1buquerque. = N uno B cwbosa de Figtwi1·edo. 

Oflicio 

(N. 0 5 rcscnadn) 

In. mo e ex.111 0 sr . - Ainda que lorcl Stuart, embaixador de sua magestacle brí
tannica n'esta côrte, se n fi.o tenha mostraclo favoravel á causa da senhora D . :Ma· 
ria II, pareceu-me, com tudo, conveniente procurai-o; assim o fiz. Fui recebido co~ 
summa polidez, e, passados os pTimeiros comprimentos, perguntou-me se con;t e
\eito eu tinha sido nomeado pela regencia ministro junto a sua magestacle br1tan· 
nica ; r espondi-lhe que era verdade. Então voltou-se para mim, e, com um tolll 
ele decisão, clisse-mc : «Segm·o-vos que não haveis de ser r ecebido, e o que eu. v~s 
digo e o que ha ele dizer mr . . de Polignac >>. Respondi-lhe friamente, que mn a 
que eu n~i.o fosse recebido, a causa que eu clefenclia sempre ficava sendo justa, .0 

que ninguem conhecia melhor elo que elle (lord Stuart) pela parte activa que tl
nha tomado nos negocios de P ortugal em 1826. Para que eu não fo sse mais longe, 
cortou-me a palavra, clizendo-me que mr . de Polignac havia de r eceber muito belll · 
a minha pessoa, e que mesmo havia tomar em consideração as minhas r e11resen·. 
tações . . . 

F eitas algumas outras r eflexões sobre ~sta mesma materia, fallou-me na missão 
do marquez ele Santo Amaro, e disse-me : ct O marquez ele Santo Amaro é ~0~0 
brazileiro, e foi mandado como uma garantia aos brazilciros . A ~wtual poslça~ 
elo imperador elo Brazil é muito má, e por isso nada pócle fazer a r espeito de POI: 
tugal; os brazileiros levaram-o ao pé da parede . .. Emnm, é uecessario ~cabar 
eom o negocio de Portugal. .. As potcncias ela Em·opa nfio podem conse~t1~· q1~t 
D. P edro use de meios r evolucionarios, como tem feito até aqui: temos dwedo e 
obsta1· a si?nilhante p1·ocedi1nento, e havemos usa1· d' este di?·eito >>. 

«A carta que Santo Amaro (continuou lord Stnart) eleve entregar a el-rei ele 
França, ~ escripta em sentido moderado. . . Instei com ellc (Santo Amaro) pa,r~ 
que partiSse para LonclTes com a possível breviclade, e elle está decidido a par
tir, e não ha d~ fazer us? dos ricl~culos meios el e que se serviu o marquez de Bar-
bacena, que qmz por mew ela opposição combater o ministerio>> . . 

A minha conver sação com lord Stuart foi interrompida pela cheo·ada do pnn· 
cipe ele Esterhazy e do conde de ApJ)ony, o que senti, porque Stmt~t começaY[l; a 
entrar ~as p~rticulariclades da missão do marquez ele Santo Amaro, supponclo 9.ne 
estava mstrmclo de tudo, no que se enganava plenamente, pois eu apenas sab1a 0 

q ne communiquei a v., ex . a nos meus precedentes officios ; com tudo pareccu-rne 
necessario encobrir a minha ignorancia. 

O marquez ele Santo Amaro, em ·consequencia de eu lhe haver pedido hora 
para lhe fallar, annunciou-me que viria hoje a minha casa. Se houver te1npo 
communicarei ainda hoj e a ·v. cx.a o r esultado d'esta conferencia . 

Deus guarde a v . ex." París, 11 de julho ele 1830. - lli."'" e ex.mo sr. Luiz· 
ela Silva Mousinho el e Albu<]_ucrqne. = D. F mncisco clé Alrne"iclcb. 
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Officio 

(N. 0 6 rcscrvarlo) 

Iltma e ex .1110 sr.-N'estc momento saíu de minha casa o marquez ele Santo 
Am::uro, a quem entreguei o o:fficio de que já marndei copia a v . ex. a : elle r ece
beu-o e dis se-me que me responderia por escriptci, porém repetiR-me que elle 
nenhuma ordem tinha para apoiar os ministros da regencia, e que mesmo o im
pera~or, seu amo, quando elle . (Santo Amaro) veiu do Rio de J arneiro, estava per
suachdo que a regencia se não estabeleceria. Que elle havia daclo parte para a 
s~a côrte de tudo quanto eu lhe havia communicado, e, emfim, que elle nada po-
dta fazer. . 

~epois de muitas i).lstancias sobre a neceJ!Jsidade absoluta, e mesmo direito qtie 
eu tmha ele conhecer o objecto da sua missão, confessou-me que o imperador, seu 
a~o, queria, vistas as instancias elo governo inglez, r econciliar-se com seu irmão 
? mfa~te D. Miguel, se este acceitasse as proposições rasoavcis que sua magestadc 
lllllJena.l lhe offereci,a; em:fi.m, deu-me a entender que o imperador não propunha, 
nem ~HJmbem estava longe ele consentir no casamento ele sua filha com o infante 

1
. lVhguel, e que esta materia já tinha sido tocada ao governo il1glez; em con

e usão, consolou-me com uma amnistia. 

1 
Tendo chegado a ~?ra ele parti~· o. eorreio, não ~osso escrever a v. ex. a ma,i.s 

ongamente, e, alem d tsso, as ternvms (para lhe nao dar outro nome) commm1t
cações que me fez o marquez ele Santo Amaro foram ele tal natureza, que q·uasi 
lllc privaram da faculdade de pensar. · 

J?eus guarde a v. ex. '1 París, 11 de julho ele 1830. - 111. 111 0 e ex.1110 Br. Luiz 
ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = D. Fmncisco r}e Almeida. 

Officio 

(N. 0 21U) 

lll. mu e ex. mo sr. - 'l'ive a hom:a ele r eceber o despacho de v. ex. a n. 0 27 8 
reservado, que acompanhava a copia ele um paragrapho do o:fficio do visconde ele 
~ss~ca datado de 24 do mez passado, em que r efer e a parte essencial da confe-
encta que tivera com lord Aberdoen. · 

<!~pontos mais e'ssenciacs d'aquella commlmicação sao sem duvida: 1.0
, aro

conc~w.ção entre os dois soberanos ; 2.0 , que o governo inglez.n:ão consiclera a icléa 
austr1ac.a do casamento; 3.0 , não esperar respostas do Brazil. 

1 
Á Vlsta cl'isto, qual é pois a exigencia ela Inglaterra para se decidir? E sü1J bem 

~ a~·o que ella tem em vista algum ponto essencial, sem o qual não se atreve a 
c at o }~asso elo reconhecimento ; não sendo o casamento, não póde ser outro· do 
~~~ a amnistia pedida; fica, pois, á sobe!l:ana vontade ele el-rei nosso senhor cleci-

11 esta questão, pois que só d'este é que depende ultimar este assumpto. 
. Emquanto á reconciliação dos clois soberanos, não duvido que faça parte elas 
lllstrucções dadas ao marquez ele Santo Amaro, porém sobre que base e boa fé 
se ?óde esperar, a não ser o casamento? Que a Inglaterra, para decidir a questão 
~o~tugueza, espera ulteriores respostas do Brazil, estou convencido, assim como o 

l 

8
. u que dada a amnistia solicitada, não haverá demora em ser r econhecido el

·el nosso senhor pelas grandes potencias ela Europa. 
~acla ha de novo que mereça a pena de ser levado ao conhecimento de v . e~. a 
cl eus guarde a v. ex.a Madrid, 13 de julho de 1830. - Ill. 1110 c cx.mo sr. VlS-

0 011 e clie Santarcm. = Conde ela Fig'l.teint. 

Officio 

(N. a 62) 

11 0 
,!ll· 1110 e ex.1110 sr.-Recebi hontem pelo correio orclinario o bfficio de v. e:c.a, 

: 4 da ordem reservada com da:ta de 19 de junho elo cprrente anuo . A audien
~1~ de sua santidade nunc~ mais teve logar; e t endo tornado a fallar n'ella sem um, 

};lto, parcccu~me que não devia instar, por isso que seria ba:lclado o meu esforço. 
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V. ex. a rccornmcndacm c que hnj a cu de commtmicar CXIJlicita c constantemente 
os passos que aqui derem o conclc elo Funchal, monscnhor Vicligal, e os n,gentes 
elas potcncias sobre os ncgocios ele Portugal. E-u julgo não ter faltado a este de· 
ver até a,qui c espero continuar cl'aqui em diante a cumpril-o sempre. 

O conde' elo Ftmchal saíu cl'aqui o verão passado e nunca mais voltou a Roma, 
cleixando aqtli encarregado de neg·ocios o cavalheiro elo lVIigueis, ex-secretario ela 
cxtincta embaixada. Este ultimo nfio t em podido jamais, durante esta epocha, ser 
conservado na categoria cliplomatica, que t anto tem pretendido. O conde con
serva com elle grancl e couesponclencia, tanto ele Liorne, quu,nto ele Florença, onde 
tem estado nltimam13nte ; monsenhor Vidigal não veiu alterar cousa aJguma. elo que 
fazia lVIoniz T avares, porque é um homem mui tranquillo, e, regra geral, os bra-

. zi.leiros nãQ t êem tomado grande calor nos negocias actnacs contra nós, antes ele
sej am ver concluído tudo, de moclo que tenham certa a su::t indepencl encia. . 

Sei que um elos empr egados na legação bmziloira, F . Pinto Guedes, disse 
ha poucos clias qu e clescjav::t ver-me, se as circumst::mcias o nfio cmbaraçassel!U, 
mas que esperava em pouco tempo achar-se em estado ele cumprir com os seus 
desejos. O embaixador ele Austria continúa do mesmo modo na interrupção de 
quaesq11cr communiC'ações commigo. O de França, a quem mmca encontrei eU< 
casa, e que só me tem visitado ele bilhete, não me convidou para o seu reconhe
cimento publico, e portanto não tornei a t entar vel-o. 

E stas duas potencias, Austria e Frm1ça, são as que mais têem instado sempre 
cop1 o papa para que não adiante o seu reconhecimento, não obstante ser em . as 
que t êem entrado juntamente com à Inglaterra n'es ta negociação a nosso favor. É 
certo que por este mesmo motivo é que não des~jam que se interrompa o fio ele 
similhante negociação, que julgo concluída com a chegada do marquez elo Santo 
Amaro a Londres . Os outros membros elo c·.orpo cliplomatico n 'esta côrte pode~ 
dizer-se sem influencia n' este ponto, posto que o da Russia (Gagarin) nos seJa 
muito contrario, e não menos Btmsen, residente da Prussia, e Koelle, encarre
gado do Wurtemberg. Gaga.rin creio que segue em parte as disposições do seu 
go"'erno, mas Btmsen, ou elle mesmo pessoalm ente nos não é affeiçoado, ou mera
mente obra para se conformar com o resto elo corpo cliplomatico, porque o concl~ 
ele Oriola me escreve ultimamente, e me informa de que. aquelle governo, não so 
se acha }Jerfcitamente infoúnaclo ela justiça ela nossa causa, mas que t em boH von
tade ele fazer o r econhecimento, cuja demora depende de outros motivos. Eu es
pq·o toclqs o~ dias noticias ele Londres que confirmem as minhas esp~ranças, para 
fazer uma nota, posto que respeitosa, comtudo um pouco mais energica do meu 
costume, cli~·ecta ao cardeal secretar io ele estado ácerca da n ecessidade em qne s_e 
acha sua santidade ele fazer quanto antes o reconhecimento elos inauferiveis di
r eitos de sua magestaele ficlelissima, e de obrar na indepenclencia propria de so
berano. No dia 3 elo corrente se apresentou ao duqne de Calabria o comméncla
clor Oliveira como encarregado ele negocias do Brazil, apresentando este o sr. 
Almejda, aP.elielo d'aquell11 legação. 

Diz-se em ]:ifapoles qae á chegada ele suas magestacles poderá Ca.nosa tom~r 
o logar qu~ occupava Médici. E spalhou-se ultimamente em Italia uma obra t ern
vel, porque se p1·opõe a mostra.r aos povos a maneira mais faci l por que a Elilropa 
se pód9 fq,z cr ponstitupional. 

Será, portanto, util que haja toda a cautela na entrada ele livros e folhetos, qae 
podem produzir males gravissimos. 

A administração geral elos correios em Roma é mui exquisita, ele modo que, 
se, por exemplo, chegam tres numeras ela Gazeta de Lisboc6 , fazem pagar 64 ba:jo: 
nos ; agora, porém, que chegou um maço com dois numeTos sómente, n ão paguei 
senão 22 bajonos. 

Recommenclo, portanto, a v. ex.a que se1·á mais util .mandal-os dois a dois, se 
não alterarem o preço á vista cl 'esta nova especulação. 

Espero que v . ex. a continuará sempre a informar-me da saucle ele sua mages: 
tade, assim como ela tmnquilliclacle d'esse r eino, pois que muito me servem aqui 
essas noticias officiaes, ·que Vf!m desmentir os faJsos boatos que t~mtas vozes se 
espalham sobre qualquer cl'estes dois artigos interessantíssimos . 
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D eus guarde ::t v . . ex. a Roma, 13 de julho de 1830.- Ill. mo e ex. mo sr. visconde 
ele Santarem. = 11.1wrqz~ez ele Lav1·acl·io~ D. Antonio. 

Alvitres contra a usu.rp~ção 

A violencia,, por ser violencia, não é nem póde ser eterna; ella ha de ter UJJl 

termo; e quanto mais brutal e feroz é, muito mais prompto e decisivo tem esse 
t.cr~o. D. Miguel, em doi s annos ele sua monstruosa usurpação , t em exceeliclo os 
ltmltes ele todas as demencias e de todas as tyrannias antigas e modernas ; e en
tão senl. possivel que este novo monstro, sem talentos, sem caracter e sem alguma. 
d'essas qualidades brilhantes, que tantas vezes têcm feito disfarçar a tyrannia, 
possa completar sua sanguinaria carreira de crimes sem achar um abysmo em que 
se precipite., ou possa escapar á sorte inevitavel que têem tido todos os tyrannos 
ela sua especie? Mais annos, é verdade, durou a extravagante tyranuia ele Nero; 
porém este vivia no meio ela opulencia elo maior imperio elo mundo; podia di spor 
~e todas as riquezas ela terra, e tinha ampla facni clacle para cobrir de oiro a in
stgni:ficancia, ou a perversiclael e elos escravos que o sú.stentava~ . Não é, porém, 
c~se o estado em que se acha D . lVIiguel, que t endo elevoraclo tuclo ele que po
clut_ dispor logo quasi no principio ela sua usurpação, agora só tem pobreza, mi
?erla e m~lcli ções com que possa pagar o auxilio que lhe hão d~clo seus cumplices 
lllfames. E, portanto, preciso que sua existencia política t enha o fim que lhe com
pe~e, e esta sentença irrevogavel, ou ha ele ser cumprida pelos governos es tran
gemDs, que tanto concorreram para lhe metter nas mãos o punhal r egicida com 
que feriu a legitimidade ele seu il·mão e sua sobrinha, ou ha de ser pela nação, 
levada ao ultimo apm·o 'elas infelicidades humanas. 

D. Miguel elesobecleceu a seu r ei e irmão, não cumprindo cmm as ordens que 
(l 'elle tinha para ir ao Rio ele Janeiro, por unanime consentimento, senão pelos 
conselhos ele algtm s gabinetes estrangeiros; e tanto é isto verdade, que esta im
portante deliber ação foi comtmmi cada em París no clia, 5 ele junho de 1827, como 
se fosse um grande triumpho cliplomatico, por certo ministro ou embaixador ele 
1-rta côrte; e houve quem por via ele Inglaterra a fizesse log-o transmittir para 

lsboa, onde chegou com uma extraorclinari::t rapidez no elia ' 13 elo mesmo mez . . 
Esta clesobecliencia aconteceu logo apoz ela chegada á Europa ele mr. Ncumann, ele 
v-oita elo Brazil. 

P ela mesma influencia estrangeira o imperador do Brazil,-~então r ei ele Portu
gwl, assignou o fatalissimo decreto de 3 ele julho elo mesmo anuo, em virtude do 
qual foi D. lVIiguel nomeado r egente em nome de seu irmão. Depois ele ter pas
sado dos braços elo gabinete austríaco para os braços elo gabinete britannico, che
g_ou a Lisboa escoltado por forças inglezas e ali achou outras com ordem expressa 
de ·clefenelerem sua pessoa ; e debaixo cl'estes auxílios, ou como debaixo ela pro
tecção ela bandeira britaunica, deu ta.mbem esse tremendo e falso juramento, que 
Poucos dias depois vilissimamente violou. 

Por essa mesma 'influcncitt completou o imperador elo Brazil, ainda rei de Por
~ugal, os desejos e instancirus ele seus alliaclos, publicando o outro seu fatalissimo 

ecreto de 3 ele maio ele 1828, em virtude elo qual abdicou plena e formalmente 
:."' corôa. portugueza em sua filha, a rainha actual, a senhora D. Maria II. Esta 
ao rap1da e tfLO importante abdicação, por seus resultados, foi sem cluvicla ne· 

nhuma oper ael a pelas r epetidas e fortes instancias elos gabinetes estrangeiros ; e 
~prova cl'isto, entre muitas que ainda se podiam clar, está no texto do protocollo 
da conferenciHJ tida em Londres em 12 ele janeiro ele 1828, e assignacla pelo conde 
b e Dudley por parte de h~glaterra, ç pelo príncipe _Esterhazy e .o coJ:cle de Bom
belles por parte ela Austna. N'aquelle protocollo ltttera.Imente se cl1z «que lorcl 

ndley, o príncipe Esterhazy e o conde de Bombelles julgam dever enunciar de 
novo, conformemente ao que já foi consignado nas conferencias de Vienna, os vo
:os ele seus r espectivos governQs, para que a abdicação ela_ corôa de Portug~l por 

. :Ua magestacle D. Pedro IV sej ::t completada quanto mms depressa possnrel e 
se1n . restricção 11 • 

V en1os, por conscqnencia, que por uma clirccta c sempre activa influencia de 
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certos gabinetes estrangeiros, D. Miguel não cumpriu com as ordens de seu irmão i 
que em premio d' esta sua desobediencia foi nomeado regente ele Portugal; que 
para n'esta regencia não ser pertm·bado e poder á sombra d'ella operar o gi'ande 
crime da usurpação, marcada com a infamia e a impiedade elo. pmjmio, teve todo 
o auxilio de uma força estrangeira; e que por fim, para que essa sua usurpa.ção 
fosse mais facil ou menos arriscada, se fortaleceu para ella pela absoluta abdica
ção ele seu irmão . E em tal caso e em taes cn:cumstancias não têem a obrigação 
ele lhe pedir contas ele seus attentaclos e seus crimes todos esses gabinetes, q~e 
tão activa parte tiveram em o collocar no posto elevado em que elle teve occas1ao 
e a maior facilidade para os commetter? Os g·overnos ou os gabinetes, que effi
caz e clirectamente têem figurado n'este fatal chama diplomatico, acham-se ag01:a 
em um dilemma notavel, o qual vem ser : ou que por sua propria honra e digDl
dade devem quanto antes despedaçar o ídolo infame, que por suas proprias mãos 
collocaram no logar que elle tem manchado com tantos crimes e torpezas, ou hão 
.de expor-se a figurar á face do m1mclo como seus auxiliadores e seus cumplices: 
uma ou outra d'e~tas figuras só elles podem representar; e por isso promptame~te 
a devem escolher, porque o desejado termo de tão ?-trozes maldades já por mmto 
tempo se não pócle prolongar. 

Todo o homem que na vida privada tivesse abonado outro para um empreg.o 
de alta consideração, e não só o tivesse abonado, mas por sua influencia, alt:;t di
gnidade, e até grande poder, tivesse, por assim dizer, forçado a sua nomeação, 
não ficaria porventura responsavel em consequencia de todos estes actos, pelo fr_t
turo comportamento do seu protegiclo? .Certamente elle o ficava; e até pelas le1s 
inglezas poderia haver uma acção civil contra elle pelas perdas e clamnos que 
uma tal abonação tivesse causado. Poderá, portanto, admittir-se que a obrigação 
em que se constitue um indivicluo seja maior elo que aquella em que · se constitue 
1,1m governo, quanclo a mesma acção é exactamente praticada por ambos? Ou po
derá ainda admittir-se que aquillo que é objecto de homa e dever para um, 0 

não seja para outro? Os governos das grandes potencias da Europa têem já por 
muitas vezes declarado que estão determinados a manter a paz e a tranquillidacle 
1mblica em todos os estados europeus, não permittindo para esse fim que as colu-

. moções internas de um paiz perturbem essa paz externa tão desejada. São excel
lentes estes princípios, se com e:ffeito fossem exactamente guardados com lealdade 
e franqueza. Mas na questão actual portugueza quem são os que deram motivo a 
todas as dissensões e a todas as calamidades que so:ffre Portugal? São esses mes
mos governos das grandes potencias europêas, que por uma certa. política não 
pouparam meios alguns para levar a.li o instrumento ele todas essas dissensões e 
calamidades . E quem são os que ainda ali conservam esse mesmo instrumento, 
apesar de verem que elle tem trahido a sua confiança, e faltado a tudo o que a 
religião e a probidacle exigiam? São ainda esses mesmos governos das grandes 
potencias europêas, que, tendo, por assim dizer, deitado o fogo ao desgraçado Por
tugal, estão olhando para elle com to.cla a incli:ffercnça, sem lhe importa.r que todo 
se abraze. Porém, se isto não lhes importa, succederá o mesmo á nação portn
gueza, que indefensa foi toda entregue ás vinganças de um assassino, e que actual
mentc se acha collocada no horroroso dilemma elo cadafalso ou ela fome? :Não i 
essa indi:fferença elas nações })Óde muito bem continuar, mas não 6 provavel que 
continue o mesmo so:ffrimento da nação portugueza. Tomem conta que bem a 
tempo os avisâmos. . 

Na falta da auctoridade publica, todo o individuo tem direito de fazer justiça 
a si mesmo ; e este direito inquestionavel e eterno, lhe vem da natureza que ·a ~o
dos, por um instincto geral, aconselha a propria. conservação. Este direito, p01s, 
que pertence a todo o individuo, com muito maior particula'l:iclade pertence ás na
ções para quem a resistencia é um clever mui. sagrado, quando á tyrannia, á es
tllpidez, ou á arrogancia se mette em cabeça o assassinai-as. :N'este caso se acha, 
portanto, hoje exactamente Portugal: debaixo dq cutelo de um feroz, barbaro ~ . 
cobarde assassino, e P,esamparado por todos ~quclles que por homa. c por elevei. 
o deviam auxiliar, elle só eleve conta1· coms1go mesmo, e por suas mãos fazei 
aquella justiça que tão deshumanamentc lhe negam os que lh'a deviam fazer. 
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Supponha.mos, pois, agora que isto assim acontecel porque o soffi:imento tem um 
termo, . e a vida e a existencia de uma nação inteira, em to elas as hypotheses, vale 
sempre mais que a vida ou a existencia ele um usurpador e de um tyranno : po
clení então calcular-se com os restutaclos ·d'esta legal· e justa resi.stencia? A vin
gança está tão pi'oflmdamente gravada no coração do homem como a reaeção no 
choque dos corpos elasticos; e esta reacção moral ou vingança de necessidade ha 
de ser tão forte como o choque moral que a nação tem soffrido. 

Mas quem será d'isto o etupado? Serão os portuguezes opprimidos e aviltados 
pelo mais vil, o mais insignificante ele todos os tyrannos, por essa vergmlha ela 
especie humana, esse desprezivl;ll usm-pador D. Miguel? Não, por certo: elles não 
serão os cnlpados, e só sim todos esses que anteriormente exaltaram suas virtu
des, fechando de proposito os olhos a seus notorios e horrorosos crimes; todos es
ses, que apesaa: d'isto trabalharam para o collocar em uma situação política de 
que elle era indigno; e todos esses emfim, q1-1e, vendo depois como aos antigos 
crimes de parricida politico acrescentava ain(la os ele fratricida, assim mesmo têem 
continuado tanto clirecta como inclirectamente a sustentai-o. , 

Na balança política não ha homem, nem o póde havér, que pese tanto como 
uma nação; e quando o sacrificio é necessario, está sempre em primeiro logar o elo 
homem, e principalmente quando· este é uma monstmosidacle moral na ordem elo 
reinado. Vê"se, por consequencia, que n,s causas têem chegado a tal ponto em Por
tugal, que a presença de D. Mig·uel ali é já incompatível, não dizemos só com a 
sua felicidade, mas com a sua propria existe:B.cia social. E n' este caso, ou os .go
~rernos que lá o collocaranil, ele lá o elevem pôr fóra, ou a nação eleve tomar a seu 
c.argo esta necessaria empreza. Verdade é que, se a operação se fizer por este ul
timo instrumento, são incalculaveis os reslutaclos que cl'ella podem nascer; comtudo 
nem por isto se torna menos necessaria. a dita operação. Póde muito bem ser que 
e~les tomem um caracter que muita gente não ·espera ; mas então convem prev?
JU.r com tempo esses mesmos resultados, para depois, ou não se fazerem lamen-. 
tações inuteis, ou não se espalharem systematicas calumnias, como já uma vez 
aconteceu. Quando em julho de 1827 a opinião public::t se manifestou tumultuos::t
~ente em Lishoa e no Porto, a facção estrangeira e domestica, que então force
]a~ra para abrir já o caminho á usurpação, desafogou depois toda a sua ·malicia 
espalhando mil absurdos e mentiras. Mas porque houve então essa commoção po
pular? Foi porque o publico já ~ria. a arte e o empenho com que se procurava 
chamar para Portugal o instrumento que alguem tinha destiJ.1,aào para vir quebrar 
o throno legitimo· e rasgar o cocligo que o devia sustentar. 

Não foi, pois, o publico o verdadeiro culpado ele todos ·aquelles successos: a 
culpa toda reéaíu sobre os que pretendiam jft começar a roubar-lhe os seus direi
tos, aplanando a estrada pela qual devia"entrar o usurpaelor. O mesmo talvez taJ?J.·
bem agora possa succeder; porém devem estar certos os antigos calumniaclores, 
CJ.Ue suas calumnias e mentiras já perderam toda a magia que antes tinham; pois 
liJ.Ue a final o tempo descobriu que os então chamados amigos elo altar e do throno 
são hoje os perjuros e rebeldes; e que, pa'l:a confusão d'aquelles que ainda nos 
fa.Uam em demagogia, os republicanos de então são hoje os unicos e leaes defen
sor~s do throno e do ver_dadeiro altar, que não sanccionaram a rebeldia nem os 
pel:Jt~·ios . Conseguintemente, assim como aquelles que em 1?27, por se mostra
rem. mdignaclos contra os que já tramavam 'a grancle conspiração que em 1828 se 
realisou, não podem por isso continuar a ser denominados republicanos, tambem 
nunca se poderá dar o mesmo nome aos que, com dobrada rasão, quebrarem o 
sceptro de ferro do tyranno que os opprime. Para se pouparem as más rasões 
com que de ordinario se defende uma má causa, ou para que se não culpe a na
ção por seus excessos, está todo o remedio nas mãos dos governos que levaram 
D~ Miguel a Portugal. Se estes não qúerem que os portuguezes fa~am po.r suas 
mao~ a justiça a que tê'em direito pelos insultos, trabalhos e persegu~ções que hão 
soffndo, sej;:tm elles os primeiros executores da sentença que D. lVIlguel merece 
por seus cr;mesi. 

t· 1 Paquete~ de Pm·t1.tgal,_ com a data ~e 13 de ju.~ho. N'este c outros m·tigos simpliíicámos os 
ltulos, que sao uma cspcclC ele summano ela cloutnna exposta no texto. 
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Portaria 

Constando á regencia o misero estado a que se acha reclnzida a creação dos 
expostos n'esta cidade e termo, e não tendo a camara satisfeito cabalmente ás 
informações que a este respeito lhe foram pedidas, a mesma rcgencia, tomando 
em consideração o quanto são dignos de piedade estes infelizes entes, que, pela 
barbaridade e clesmoralisação elos que lhes deram o ser, se acham desde o primeiro 
instante ela existencia entregues a todos os horrores da miseria e elo abanclono: 
houve por bem crear, em nome da rainha, uma commissão encarregada ele tomar 
e colligir a este respeito todas as informações, pTovas e documentos neccssarios, 
para sobre ellas se tomarem as providencias mais proprias para fazer cessar tão 
deploravel mal. Esta commissão será composta ele Francisco ele Menezes Lemos 
e Ca1·valho, que servirá ele presidente; de Francisco ele L emos Alvares, escrivão 
da mesa grande da alfandega ; e do bacharel Paulino de Nola Dias Carrero, e terá 
as suas sessões no local que escolher, podendo pedil: a todas as auctoriclacles civis 
e ecclesiasticas todos os documentos, informações e esclarecimentos necessarios 
para satisfazer ao :fim da sua m·eação e pedll· informações particulares ás pessoas 
que as possam dar, inquirindo a esse respeito quaesquer testemunhas que julgue 
conveniente ouvu:, e pondo por cscripto seus ditos para :ftmclamentn,r sua infor
mação . A commissão procm·m·á verificru: exactamente a epocha em que começou 
o atrazo dos pagamentos its amas elos expostos, e numero dos expostos existentes 
n'essa epocha; cl'ahi em diante veri:ficará, seg·lmclo a ordem elos trimestres em q11e 
as amas são pagas, o numero elos expostos que morreram, o total elos vivos no 
fim elo trimestre, e o quanto no fim d'elle se pagou ás amas, chegando por este 
methodo a estabelecer o total dos expostos ao tempo em que terminm· os seus 
trabalhos, a clespeza mensal que com elles se faz, e a importancia certa da divida 
a~razacla. Indagará a commissão por todos os meios que o seu zêlo lhe dictar, se 
os expostos são nascidos na cidade e termo, e se costumam ser trazidos a.lglms elo 
termo da villa da Praia ou mesmo ele outras ilhas, quando com ellas ha commu
nicação, ou se d 'ellas costumam vir aqui mulheres gravidas com o fim ele darem 
á luz os fill10s e ele os exporem. Porá o maior c1údaclo em veri:ficar se entre os 
expostos ha :filhos legítimos ele gente casada, cujas mães os tenham posto na roda, 
recebendo-os Jogo na qualidade ele amas, para assim levarem o preço ela creaça·o, 
ou se ha expostos cujas mães ou paes sejam conhecidos, não sendo pessoas reli
giosas ou mulheres casadas. A commissão examinará tambem se os expostos são 
recebidos e tratados na roda pelo modo mais proprio e conveniente para a sua 
vida e saude; se se emprega o necessario cuidado na escolha elas a;mas a que se 
confia a sua creação, e se estas são vigiadas com zêlo; qual é o systema que a 
este respeito se guarda, quaes as pessoas encarregadas da sua execução, e quan
tas creanças se entregam a uma só ama. 

Procm·ará a commissão haver da camara as ordens, providencias regias, ac
corclãos de camara, provimentos ele correição, postm·as e quaesq_uer outros elocu
mentos que digam respeito ao primeiro estabeleci.Jnento ela roda dos expostos e á 
sua subsequente administração e 01·eação elos mesmos expostos, para á vista d'el
lcs se conhecer se são pontualmente guardados ou se com o tempo se têem intro
duzido abusos . 

Em conclusão do seu trabalho a commissão proporá á regencia todas as re
formas que julgar convenientes, tanto para a administração da roda como para a 
m·eação dos expostos, dando o seu parecer sobre a conveniencia ou desconvenien
cia de juntar em um unico estabelecimento os expostos de toda a ilha, e de conser
var a sua administração na camara, ou ele a confiar a otürem , e a quem. Proporá 
outrosirn os meios mais conducentes para pôr em dia o pa.gamento elas amas dos 
expostos e para prevenir qlle se não torne a veri:ficar o cleploravel atrazo em q_ue 
actualmente se acha, inclicando, se necessario for, quaes são as outras applicações 
dos bens elo concelho por que se eleva cortar para satisfazer a esta. 

A regencia confia o desempenho d'esta laboriosa incumbcncia ao zêlo para o 
real serviço c aos sentimentos ele religião e ele lmmanicladc ele que são animados 
toclos os membros cl 'esta importante commissão. 
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Palacio do governo em Angra1 16 ele julho de 1830. = Ltb'iz ela Sil·va 111~1bsi_ 
nho ele Albuque1·que. 

Officio 

(N.0 8 reservado) 

In.rno e ex.rno sr.-Rogo a v. ex.a queira levar -~í. presença da regencia, em 
nome da rainha, a copia da carta que o marquez de Santo Amaro me dirigiu em 
resposta á que lhe havia entregue no dia 10 elo corrente, e ela qual tive a hollTa 
de remetter uma copia a v. ex. a jtmtamente com o meu officio n. 0 4. 

Em consequencia da declaração feita pelo marquez de Santo Amaro, que não 
era a elle, mas sim aos agentes orelinarios elo imperador do Brazil, que pertencia 
o cumprimento elas promessas feitas pelo marquez ele Barbacena, clirigi-me ao en
carregado de negocias do Brazil n'esta côrte, pedindo-lhe o cumprimento elas so
breditas promessas, como v. ex. a verá pela inclusa copia da carta que escrevi ao 
dito encarregado ele negocios. . 

João Carlo·s de Saldanha, que não perde occasião ele se ingerir nos negocio~:~ 
que lhe não pertencem, sabendo que no fim d'este mez cessavam os soccorros que 
o governo francez havia concedido aos emigraelos portuguezes que haviam feito 
parte da mallograda expedição commandada por elle Saldanha, veiu a París a 
titulo ele advogar a causa dos portuguezes, que outr'ora haviam estado debaixo 
elo seu commando, e, procurando-me, disse-me que o ministro ela marinha de sua 
magestu.de christianissima havia, ha j á bastante tempo, commnnicado ao encarre
gado ele negocias do Brazil, que os emigrados portuguezes que quizessem partir 
para o Brazil seriu.m recebidos a bordo de lrma fragata franceza, que devia partir 
do porto ele Brest para o Rio ele Janeiro . Foi, pois, á vista d'esta officiosa commu
nicação que eu julguei dever rogar ao visconde de Santo Amaro houvesse ele me 
communicar as participações que lhe haviam sido feitas pelo ministro da marinha 
e que interessavam os subditos portuguezes. 

Parece-me inutil observar a v. ex." que à. vinda de João Carlos ele Saldunha 
a esta éôrte, em logar de facilitar a negociação da continuação elos soccorros aos 
emigrados portuguezes que se acham nos depositas da Bretanha, a tornará, pelo 
contrario, mais clifficil e talvez a perderá inteiramente. 

Aos capitães D. Fernando Xavier ele Almeida e José ele Mendonça David man
dei dar passaporte para poderem embarcar-se na fragata franceza que está proxima. 
a partir de Brest para o Rio de Janeiro, por elles assim m'o..--haverem pedido. 

Deus guarde a v. ex. a París, 16 de julho de 1830.- In. mo e ex. mo sr. Luiz 
ela Silva Mousinho de Albuquerque. = D. Fmncisco de Almeida. 

Carta alludida 

ru.mo e ex.mo sr.-Em 9 do corrente tive a honra ele participar ao sr. mar
quez ele Santo Amaro que a regencia de Portug·al, em nome da rainl1a., me havia 
nome·:tclo enviado extraorclidario e ministro plenipotencia.rio junto a sua magestade 
ch.ristianisima, rogando ao mesmo tempo a s. ex.a houvesse ele apoiar a minha 
ill1ssão, em conformidade elo que o marquez ele Barbacena, plenipotenciario de sua 
~agestacle o imperador elo Brazil, havia participado officialmente aos membros de
Signados para a regencia; havendo-me, porém, respondido o sr. marquez de Santo 
Amaro que não a elle, mas sim aos agentes orclinarios de sua magestade o impe
rador, é que pertencia o ctrmprimento el'aquella promessa, rogo a v. ex .a, na sua 
qualidade de encarregado ele negocias ele sua magestacle imperial, haja de dar 

. cumlJrimento á promessa feita pelo plenipotenciario ele sua magestade o impera
dor elo Brazil. 

Havendo-me participado João Carlos de Saldanha que o ministro da marinha 
~e sua magestacle christianissima havia feito a v. ex. a communicaçõcs que podiam 
lllteressar alguns elos desgTaçados subditos portuguezes que actualmente se acham 
em França, e ás quaes v. ex.a I).ão havia dado seguimento por não saber a quem 
as devia dirigir, rogo a v. ex.a se digne fazer-me a honra ele m'as communicar, 
b.em como tudo quanto v. ex. a julgar util aos iJlteresscs ele sua ma.gestacle :fidclis
Slma, a rainha minha augusta soberana e ama. 
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Aproveito esta occasmo para rogar a. v. ex. a queira acceitar os protestos cl<• 
minha particular cstimv e di.stincta consideração. 

Deus guarde a v . ex. a París, 15 de julho ele 1830.-Ill.mo e ex. 1110 sr. visconde 
ele Santo Amaro.= D. F?·ancisco ele Almeida. 

Ofliciol 

(N.0 G) 

IU .1110 e ex.mo sr.-As instituições representativas de que já gosam clifferentes 
estados ela Etll'opa, e que tanto repugnam ao orgulho e ao interesse dos cortezãos, 
acham-se presentemente em um momento ele crise, que eleve decidir da sua co~
soliclação ou ela sua abolição no continente europeu. Em França o governo, deCI
dido a não ceder á opinião hostil ela camara elos deputados, tendo-a dissolvido, 
recorre agora a todos os meios que pócle empregar para que as novas eleições 
recáiam sobre .as suas creatmas. Não creio que assim mesmo o co~siga, e a pro
clamação de el-rei servirá sómente a comprometter o augusto nome do soberano 
a favor de homens clesacreelitados, e ele mais a mais incapazes. A expedição c~e 
Argel, cujo fim não foi outro senão o de consolidar o ministerio Polignac por mmo 
ele uma vangloria militar sem resultado, não creio que produza esse mesmo e:ffeito, 
ainda quando feliz SE\ja, porque a nação franceza, hqje mais grave e reflecticla, 
já se não deixa fascinar pelo brilhantismo ele victorias insignificantes, e tem ainda 
presentes os males produzidos pelos espantosos triumphos do grande homem elo 
guerra que presicliu aos seus destinos e aos ela Europa. Assim mesmo a Inglaterra 
procurou contrariar a expeclição ele Argel, aconselhando á Porta de obrigar o d~y 
a clar á França todas as satisfações que ella exigia; porem, a falta de energ1a 
e ele penetração do mi:nisterio britannico apparece aqui como nos negocios ela 
Turquia e da Grecia, e o conde ele Guelliminot pôde facilmente contmminar as 
miseraveis intrigas do embaixadór i:nglez e demorar a partida de Tahü· Pachá, 
que o bloqueio impedia ele entrar em Argel, e que chegou á costa ele França para 
ser testemunha da partida da expedição. Se esta for feliz, ou deverá concluir-se 
sem resultado permanente, o que dará a apparencia ele uma quixotada paga com 
o sangue e a fortuna dos francezes, ou de outro moclo será causa de desavenças 
entre os governos ele França e ele Inglaterra. 

Em Inglaterra a morte imminente de el-rci será seg-uida ele mudança ou mo
dificação elo minlsterio, e a politica externa, tão mesquinha e impreviclente, to
maní. novo mmo. A opposição ali tem-se consolidado e fortaleciclo muito depois da 
abdicação elo principe Leopoldo, e estou convencido ele que o mi:nisterio não po · 
derá resistir-lhe, quando tão obyios e flag-rantes são os erros que ella lhe exprobra . 

As crises em que se acham estes dois g-overnos, e cujo desfecho me não pa
rece duvidoso, absorvem toda a sua attenção, e não lhes permittem de se occupa
rem ele negocios ele menor interesse. Creio, pois, que, não obstante quacsquer de
sejos que possa haver, o reconhecimento da usurpação elo throno ela rainha nossa 
enhom se acha mui afastado, qua.nclo não de todo abandonado. 

A demora que tem havido na rysposta á cómmuoicação que eu fiz ao ministe
rio britannico por via de sir Charles Bagot, me prova que aquellc ministerio se 
acha perplexo e não quer comprometter-se, negando-se á minha pretensão, que 
pelo mesmo motivo me não concede, esperando para se decidir as ultimas reso
hlçÕes elo Brazil. 

Nos Paizes Baixos o governo, melhor avisado, acaba ele ceder ás reclamações 
da opposição, revogando o decreto que forçava o uso ela língua hollandeza, e que . 
tanto vexava os habitantes elas pTovincias meridionaes elo reino, bem como o ele
ereto sobre a instrucção publica, que pelas novas disposições se acha desabafada 
elas ingerencias inuteis que a escravisavam. O e:ffeito d'estas medidas libeTaes tem 

t Os officios da seric ostensiva que Luiz Antonio de ;Abreu c Lima remetteu á regencia d_a 
Terceira pouca relação têem com os negoc~os ~e Portugal, mas elu?i.dam sobre fac~os occorrJ.
dos n'outras nações, que de algnma fórma m:fllllra)U no systema pohtiCo dos rcspecttvos gover
nos ácerca d'estc paiz. Este officio deveria entrar a pag. 227, se reparassemos mais cedo no 
erro ele uma ecl içã.o que o transcreve com a data de julho. 
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sido smnmamente favoravel uo governo e á consolidação dos elementos heteroge
neos cl'este estado. 

Os governos ela Russia e ela Prussia são talvez hoje os unicos da Em·opa que 
~archam em frente das suas respectivas nações, cedendo com força e ;pruclen
cta ~1s exigencias do tempo, e tirando partido das idéa:s e opiniões dommantes, 
que procuram dirigir em seu proveito, em vez de tentar a sua impossível des
truição. 

Em summa, o estado actual da Europa não nos é clesfavoravel, e se as reso
luções do imperador D. Pedro forem taes quaes as devemos esperar, o triumpho 
da legitimidade e ela justiça em Portugal não me parece distante . 

Releve v. ex. a benignumente as imperfeições d'este o:fficio, feito muito á pressa 
para aproveitar a occasião que se me offerece de o remetter por Ostencle . 

Deus guarde a v . ex.a Bruxellas, 17 de junho de 1830.- Ill.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque. = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Officio 

(N. 0 9 rcsmado) 

Ill.1110 e ex.mo sr. - Inclusa tenho a honra de enviar a v . ex. a a copia de um 
o~cio elo encarregado de negocias do Brazil em resposta ao que lhe havia di~·i
gtdo em 15 do corrente . 

Esta resposta do encarregado ele negocias e as que já me havia feito verbal
mente e por escripto o marquez de Santo Amaro, pleuipotenciario de sua mages
tade o imperador do Brazil, convencerão a regencia, em nome da rainha, que o 
g~binete do Rio de J aneiTo não quer sustentar a causa de sua magestade fidelis
suna a rainha nossa augusta soberana. Posso segurar a v . ex.a que eu tenho en
contrado mais polidez e interesse nos representantes das grandes potencias do 
que nos agentes diplomaticos do Brazil, os quaes, não só me não têem querido 
apoiar, como lhes tenho pedido, mas nenhum :interesse mostram pelo bom exito 
da causa em qt}e estamos empenhados. Tenho mesmo alguma clesconfiança que o 
tna.rquez de Santo Amaro, directa 01.1. indirectamente, tem embaraçado a minha 
entrevista com o príncipe de Polignac. Comtudo, a este ultimo respeito nada posso 
~e9urar a v . ex. a, e o que acabo de escrever a v . ex. a são meras, posto que não 
liÜUncladas suspeitas . 

Á vista do que tenho a honra de communicar a v . ex_ a, e do que já lhe 
communiquci nos meus precedentes officios,. esper o que os dois ex. mos membros 
da regencia, aos quaes o marquez de Barbacena, plenipotenciario do impera
dor, havia promettido o apoio dos agentes diplomaticos do Brazil, estarão ple
n~rnente convencidos que Bm,bacena os enganou e atraiçoou de uma maneira in
dJgna. 

Eu estou intimamente convencido que a questão entre a legitimidade e a usur
pação vae ser mui brevemente decidida em Londres, sem que os agentes da se
~ora D . Maria II sejam nem mesmo consultados . Tudo :indica ·que nas nego
CJações que vão ter logur em Londres, o saudavel principio ela legitimidade será 
desprezado, apesar dos interesses dos governos exigirem que este principio seja 
d~fenclido com o maior cuidado possível, pois o menor ataque a este principio póde 
ser a origem da desorganisação do actual estado social da Em·opa. 

Posto que n'este momento as minhas reflexões pouca :influencia possam ter, 
com~u~o eu não perco occasião de ponderar ás pessoas influentes que o meio de 
}·estltt.tn· a tranquillidacle a Portugal não é certamente o reconhecimento do senhor 
~nfa~te D. Miguel; pelo contrario este reconhecimento em nada altera o esta~o de 
111qutetação em que se acha aquelle paiz, e dará talvez origem a desordens mcal
culaveis, e que, uma vez começadas, não haverá forças capazes ele impedir o seu 
Progresso . E sem duvida é necessario oTancle cegueira para nfio conhecer a ver
dade cl'estas 'observações,' as quaes aqu~lles a quem as faço attribuem desgraça-
damente a interesse particular. · 

J:?eus guarde a v. ex. 11 Pads, 19 de j ulho de 1 830 . -Ill:~o e ex.mo sr. Luiz 
da S1lva Mousinho de ·Albuquerque.= D . F?·ancisco ele Almetda. 
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()ffiolos u. que se re.fe~·e o anterior 
i.• 

lll. 010 c ex . mo sr. - Accuso a recepção da carta de v . ex. a ele 9 elo corrente, e 
agradeço a v. ex. a a communieação ela copia authentica da carta da sua nomeação 
ele encarregado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestacle fide
líssima junto a .sua magestade christianissima. 

Hestituo a d ita eopia, como v. ex. a deseja, e passo a responder ao negocio que 
faz objecto ela. carta ele v . ex.\ na conformidade elo que tive a honra de clecla.rar 
a v . ex. a verbalmente quando teve a bondade ele me ler a sobredita carta. 

Nomeado para tratat· em Lonch·es tmica e posit ivamente sobre o meio ele pôr 
termo ás calamidades que softi:e Portugal, não tenho nas minhas instnlCçõcs ar- · 
tigo algum qLle me auctorisc a tomar parte nos negocias ordinarios (se assim me 
posso explicar) concernentes áquelle de que v. ex ." trata na sua carta, e de que 
foram encarregados os agentes OTdinarios ele sua magestaclc o imperador, como 
consta elos documentos que v . ex . a juntou á sua carta. 

Como homem, me é mui sensível a situação a que se vão achar recluziclos no 
i1m do corrente mez os dignos. e leaes portuguezcs que .se acham n' este reino; 
como empregado no serviço ele sua magcstaclc o imperador, meu augusto. amo, 
tenho as mãos atadas, e só posso levar, como farei sem demora, ao conhecimento 
ele sua magestaclc im1Jerial este inesperado acontecimento. 

D eus guarde a v . ex." Paris, 13 de julho ele 1830.- Ill.mo e ex.mo sr. D. Francisco 
de Almeicla.= Mi:urqztez de Sctnto Amcwo. 

2.0 

Ill.mo e e:x.mo sr.-Tenho a honra de accusar a recepção elo o:fficio ele v . ex.\ 
datado de 15 elo corrente mez, e sinto não pocler intervil· nos negocios ele Po~·
tugal para com este governo, para que v. ex.a me convida, por não ter a st
milhante respeito as ordens neccssarias ele sua magcstadc o imperador meu au
gusto amo. 

Quanto aos offerecimentos feitos pelo :ministro d'esta côrte a esta legação, 
observarei a v. ex.a qtlC foram expr essamente designados pelos meus dignos pre
decessores os inclivicluos para os quaes se pediu a passagem para o Brazil em uDl 

vaso ele guerra franccz. 
Deus guarde a v . ex. a París, em 16 de julho ele 1830. - Ill.1110 c ex. mo Sl'. 

D. Francisco ele Almcicla. = lVfarquez de Santo Amw·o. 

Officio 

(N. 0 7 reservado) 

ru.mo e cx.1110 sr. - T enho a honra de remcttcr n v . ex." a copia inclusa sob 
letra A, elo officio ue pTOtcsto q~1e julguei dever dirigi r ao marquez de Santo 
Amaro, embaix.ado.r extraorclinario el e sua magestaclc o imperador elo Brazil, eDl
conscquencia ele uma carta que recebi ele D . Francisco ele Almeida, cujo extracto 
v. ex. a achará igua.Imente por copia sob letra B . 

Fazendo aquelle protesto tive em vista, se não evitar o mal de que nos achft
mos ameaçados, ao menos salvar a nossa honra, fazendo pesar toda a responsa
bilidade ela atroz medida amumciacla pelo marqucz ele Santo Amaro, toclo o des
dom·o e indignação que cl' ella r esultarão sobre quem assim sacrifica a um vão 
t emor os int.er esscs e legítimos clircitos ela rainha nossa senhora, o proprio decoro 
e os martyres ele uma devoção tão barbaramente recompensada. 

D esejo que este passo que acabo ele dar possa merecer a homosa approvação 
ela regencia e de v . ex . a . 

Deus guarde a v . ex. a Bruxellas, 20 de julho de 1830.- Ill.mo e ex. mo sr . Lutz 
da Silva lYiousinho ele Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Copias alludidas 

A 

rn.m" e ex. mo sr.-Achando-me officialmentc informado da chegada ele v. ex .a 
ú Europa, bem como do objccto da missão· que sua magcstacle o imperador do 
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:Brazil houve por bem confiar aos seus preclaros talentos e r econhecido zêlo, é do 
:meu . dever, na minha · qualidacle de min.istro da rainha :fidelíssima, e em virtude 
das instrucções eventuaes e cliscricionarias de que me acho mmlido pela vegencia 
do reino, estabelecida na ilha T erceira, protestar da ma;11eira a mais solemne e for
illlal contra quaesquer actos ou transacções que, directa ou inclirectamente, possam 
a~acar ou com'!Jl'Ometter os legítimos e inauferiveis di1•eitos da senhora D. Ma
l'la li ao throno de Po1:tugal, na sua integridade ou e~ qualquer cbs partes que 
os constituem ou que d' elles derivam. · . 

Protesto, pois, da maneira acima Cl.ita, para que não possam em tempo algum 
os fieis vassallos e serviclores (l a rainha fidelíssima ser inm•epados de haver con
~e:ntido, }DOr seu culpavel silencio, em que, em detl'im.ento de sua magestade, se 
Infringisse pela vez primeira, depois do seu estabelecimento no congrçsso de Vienna, 
o salutar p1•incipio da leg itimidade, 

Esta minha solemne protestação se funda nas r asões que passo a ter a hoi1l'a 
de expor a v . ex. a: 

1. 0 Sua magestade o imperador do Brazil, havendo creado a regencia, que, em 
nome ela senhora D. Maria li, deverá governar os ~stados portuguezes emquanto 
n' elles não possa es tabelecer-se a regencia dete1•minada pelas leis funclam.entaes da 
1Uona1•chia, e aquelht r egencia, acll.ando-se effectivamente instaurada ·na parte elos 
domínios ela corôa de Portugal que não foi maculada pelo imperio ela usurpação, 
~egue-se necessariamente que, quae13quer actos ou h'ànsacções concernentes aos 
tnteresses · e aos élireitos ela rainha idt?lissima, serão nullos e ele nenhum valor, 

· qt~ando não sejam praticados de accm:clo cóm a Fegencia, a quem sua magestacle 
o 1mperaclor do Brazil confiou a preciosa gua.rcla e a clefeza ·aos mesmos inter.es
ses e direitos. Sua magestacle o senhor D, PeclPo IV, tendo abdicado a corôa de 
Portugal a favor ela senhora D . Maria II, e declarando consummacla a sua abdi
caç)1.o, ~espojmH;e ipso f acto ele todos os direitos e deveres que, como rei ele 
Pol'tugal, lhe pertenciam; e se, forçado pela supel'ior lei dn, necessidade, o mesmo 
augusto s en.hor r eassumiu de algum modo momentaneamente aquelles direitos e 
clever'es, foi tão sómente para se rcalisar a cessão que cl'elles havia feito, cleposi
t~nc~o-os em mãos mais fieis. Sua magestacle imperial não podia despojar-se do 
du:eito ~le faz m, ' executar a sua abdicação, . pois que este direito se não aniquila · 
peia delegação . O decreto ele 15 ele jtmho de 1829, pelo qual sua magestacle 
i~perial instituiu a regencü1, assaz indica os fundamentos que justificam e lega
~sam aqnelle acto. Acha-se, pois, aquella regencia investida-dós direitos e deve
res ~agestatico s q1.w, como tal, lhe con+pr::tem, e sua magestacle o imperador elo 
B.razü não conserva, relativ~mente a Por tugal, senão o direito e o dever de pu
~~ ~pela execução plena e complet~ ela sua abclicação1 nos t~rmos. e com ~s _con-

lÇoes em que a mesma arbcltcaçao se acha concebida e formahsacla, cln·mto e 
te-v@r aliás reforçaclo pela qualidade ele augusto pae e tutor natural ela senhora 

· Maria II. Todos os actos ou transacções que sua magestacle imperial houvesse 
de 0r:denar ou ele ajustai•, relativn,mente a Portugal, alem elos limites traçados por 
aquelle direito ou dever•, seriam consegnintemente nullos e ele nenhum valor. 

2. 0 Seria t emen1rio apresentar a v . ex. a o segundo f'tmcla"Q1ento da presente 
pr@testação; todavia, v. ex." me permittirá ele o indicar simplesmer1te como tal, 
e setn nenhuma outra intenção de que justificar o meu proceder. 

Quando sua magestade o imperador elo Brazil n:)anclou traçar as instrtlCÇÕes 
~a~·a.a missão de que v . ex.a se acha encarregado, não constava ainq~no Rio ele 

aneu·o o estabelecimento ela reg·encia nom0acla por sua magestacl19 imperial, e 
menos podiam ali ser conheciclas as rultePações importantes e f'avoraveis que oc
coneram na situação ela Europa, seja por effeito elo f'allecimento ele el-rei ele 
~latetTa,. sej~ pelo ele outros. aconteci~entos, que ~scuso cl~ apoRtar á bem conhe
th a persplCaCla ele v . ex. a Sendo, p01s1 aquellas mstrucçoes fundadas em hypo-

eses qtle não existem, claro está qL1e, ou se acham vil'tnalmente annulladas, .ou 
llle não poqem ser executadas sem as moclillcações lJl'escriptas pelo estado actli.al 
ca Europa, tendo em vista o maiol' intm,esse e prov<?ito que cl'elle possa tirar-se 
a favoT da cal!!sa qa Minha ficlel~ssirna, 

E stou bem certo .. de que v. ex . '~ applaudirá este passo, que eu dou em execu
Is 



290 

ção dos meus deveres, e Ctljo unico fito é a conservação pura e illesa dos legíti
mos e imprescriptiveis direitos ela minha soberana a senhora D. Maria II, e de 
honrar a dignidade de sua magestade o imperador seu augusto ·pae, promovendo 
ao mesmo tempo os Yerdadeiros interesses elo Brazil, tão intimamente connexos 
com a gloria de sua magest::Lcle imperial. 

Deus guarde a v. ex. a Bruxellas, em 19 ele julho ele 1830. - Ill.mo e ex. mo sr. 
marquez de Santo Amaro. -:-- Ltdz Antonio dG Ab1·et6 e Limr:b. 

B' 

Continuanclo Santo Amaro no seu systcma ele silencio, pareceu-me neeess~rio 
escrever-lhe officialmente sobre os seguintes objectos: 
. 1.° Communicando-lhe a minha nomeação; 

2. o Pedindo-lhe o seu apoio junto a este governo, em consequencia das pro
messas feitas pelo marquez de. Barbacena aos membros ela regencia, etc. ; 

3. 0 Representando-lhe o miseravel estado a que estão reduzidos os emigrados 
portuguezes e pedindo-lhe providencias, para minorar tão g1:ande miseria, etc.; 

Não mando · a v. ex. a copia, por falta de tempo, pois, segundo o meu systema 
de desconfiança, sou eu quem faço tudo. 

Havendo pediclo a Santo Amaro dia e hora para lhe entreg·ar o mencionado 
officio, respondeu-me que viria a minha casa no dia seguinte (11 do corrente), o 
que fez, e recebeu o officio, exprimindo-me que me responderia por escripto; com
tudo, que me tornava a repetir que elle não tinha ordens para apoiar os ag·entes 

· da regencia, e que, quando elle saíu do Rio de Janeiro, o imperador, não só não · 
· tinha conhecimento do estabelecimento da regencia, mas mesmo estava persua

dido que ella se não estabeleceria, ·etc. Escuso repetir a v. ex.a as minhas Tefle
xões, pois v . ex.a conhece o meu moclo ele pensar. 

Urgindo depois, para que elle me dissesse alguma causa sobre o objecto da 
sua missão, disse-me «que elle vinha para reconciliar o imperador com o infante, 
em conseq1tencia elo que havia sido proposto pela Inglaterra, Fra.nçaJ>, etc. . 

Fallou ambiguamente sobre o casamento da senhora D. :Maria li com D. JYb
guel; comtuclo confessou-me que e~sa idéa já tinha sido tocada ao governo iD;
glez. Concltúu, emfim, consolando-me com uma amnistia. Eu não posso exph
car a v. ex.a qual foi a minha indisposição. 

Officio 

(N. 0 1 O rcscr\'ildo) 

ru.mo e ex.1110 SJ.: . - Vendo que não e~·a possível ser recebido por mr. Polignac, 
resolvi-me a procurar mr. Deffendis, chefe ele divisão encarregado ela clirecção elos 
negocias pertencentes á$ potencias meridionaes, e pedindo-lhe alguma explicaçã_o 
sobre a minha não recepção, disse-me confidencialmente que o principe ele Poh
gnac alguma duvida tinha de me receber, por saber que eu havia sido nomeado 
ministro plenipotenciario pela r egencia, a qual não havia sido reconhecida por su~ . 
magestade christianissima, e que alem cl'isso o marquez de Santo Amaro nada tl
nha dito a mr. de Polignac, nem sobre a regencia, nem sobre a minha missão. 
Repeti a mr. Deffendis o que já tinha dito em Bruxcllas a mr. ele la Moussay~, 
acrescentando-lhe qúe, se me tinha resolvido a. vir a Paris, era em consequene1a 
do que mr. de Polignac tinha escripto a mr. ele la Moussaye, e elo conselho que 
este me tinha dado, segurando-me que eu havia ser bem recebido . 

Julguei dever r eferir immecliatamente ao marquez ele Santo Amaro o que Ule 
havia dito mr. Deffendis; para ver se assim o movia a dar-me algum tempo; po
rém todos os meus esforços foram inuteis, e o marquez nrio se quiz pres ta1· a 
cousa alguma. . . 

Confesso a v. ex.a que mmto me custou a conter-me nos limites ela prudenCia, 
e s'empre lhe disse que eu estava persuadido, e que assim o havia esáipto a v. ex: a' 
que a regencia de PortugaJ, creada por sua magestade o imperador do BrazJl, 

1 Extracto de uma carta de D. Francisco de Almeida a Luiz Antonio de Abreu e Lim!L, 
datada ele París em 12 de julho de 1830. 
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tinlulJ sido enganada e sacr ificad~t, ajuntando a isto algumas outras r eflexões obvias, 
como as promessas feitas pelo marqne7,' de Barbacenn,, e não cumpridas, etc. A isto 
apem1Js me respondeu que os negocios ele Portugal tinham sido tratados por uma 
maneira extrruordinaria, e que na secretaria elos negoc.ios estrangeiros não exis
tiam documentos elo que a este ;respeito havia sido tratado. 

Se, porém, os agentes do Brazil têem abanclonado a causa da augusta filha 
dó seu soberano, esteja v . ex. a, comtudo, persuadido que ainda ha muitas pessoas 
distinctas decididas a defender os interesses e direitos ela senhora D. Maria li e 
dos seus fieis subclitos; entre outras pessoas · darei o primeiro logar ao conde da 
Bemposta, a este illustre e antigo defensor da legitimidacle, que tantos e tão gran
des serviç@s fez á augusta clynastia cl9s Bourbons, e que eloquente e energica~ 
mente tem defendido os direitos ela senhora D . l\1aria II. Confiâmos, portanto, 

· 'apesar do abandono em que estamos d'aquelles que deviam ser os nossos prin
cipaes defensores, que ~L justa causa em que estamos empenhados ha de trituu 
phar. J?ela minha parte confes·so a v. ex.a que, quanto maiores são os embaraços, 
mais forte é a resolução ele permanecer fiel aos meus clev~res , e ele fazer todos 
~nantos sacri±icios couberem nas minh~s forças para me mos.trar digno cb con
fiança que em mim depositou a regell'cia em nome ela rainha. Praza aos céus que 
os meu1s esforços possam ter feliz resultado. 

Deus guarde a v. ex:' París, 20 ele julho de 1830. - nr. mo e ex. mo sr. -Luiz 
àa Silva Mousinho ele Albuquerque. = D. Fmncisco de Almeida. 

Por-taria 

Tendo sido presente á r egencia a duvida excitada pelo procurador regio sobre 
a difficulclacle que occon·e em guardar a nova orclem do juizo estabelecida pelo 
decr eto ele 30 ele junho passado, no processo crime ele J 0sé Jacinto, homem preto, 
que veiu preso ela ilha ele S·. Miguel, aonde estão as t estemtmhas da culpa, as 
quaes não podem ser produzidas nem interrogadas no plenario ela causa, por es
t~ i' ·nten:ompicla toda a communicação entre esta. e aquella ilha : manda a regen
Cta, em nome ela rainha, que, tanto este processo como algum outro que possa 
existir na j tmta de justiçfob , vindo das outras ilhas cl'esta provincia, cujos r éus se 
achem aqui presos, sejam ~ entencitlJclos pelos merecimentos elos autos, sendo, po- . 
rém, lidos em publica aucliencia os actos substanciaes do processo, formados con
forme as disposições elo alvará d Cil 15 de novembro de 181Q,,-e ~ta provas, e rece
bidos o procurador regio e bs procuraclor,es elas partes a clis]:mtare'm verbalmente 
sobre o merecim.ento da causa, não havendo já nos autos allegações escriptas, as 
quaes n' esse caso serão tambem li elas em voz alta. E no pôr ela sentença se guar
dará o. que es tá disposto nó novíssimo decreto ele 30 ele junho passado. 

· Palacio do goveü1.0 · em Angra, 24 de julho de 1830. = Luiz clct S ilva JJ1ousi
nho de A_lb'Ltqum·q~w. 

Officio 

(N.0 9 rcmvaflo) 

rn.mo e ex."'0 sr. - A demqra que tem tido a partida do capitão Thornton me 
dá logat• a: remetter a v . ex .a as gazetas em que se encontra a fitlla pronunciada 
por suà magestade britttnnica no. encerrameiito elo parla-mento, em que se observa 
~nna mysteríos~ r eserva a respeito elas questões politicas que est?\{) por decidir, 
taes c0mo a ela Grecia e a de POil:tugal ; este silencío faz-me persuadir que o du
que de Wellíngton não pôdq vencer a repugnancia que el-rei na.turalmemte teda 
de se servir de qualqaer ex1)ressào que animasse o partido usurpador da corôa" 
Podugueza, ou que tosse contrari::t aos clíreitos da legitima solv81·ana ele Portugal, 
por cuja pessoa tanto interesse sua m:;tgestade britanníca mostrou qttaíncl0 cluqtw 
de Clarence; e a se1.• assim, bastante rasão teríamos par"a nos esperançarmos, .se 
f6>ssc .possível continuar a entreter esperanças, v,erlficanclo~se o conteúdo elas· 1u-· 
st1·ucções e poderes ele que se diz vir munido. o marq_ucz ele Santo Amai'o ; peiis, 

. segundo corre, parece que a sua auctorisação com effeito se estende até poder 
tratar ela cessão elos direitos ele sl!la ma.gestade fidelíssima na 1f.essoa elo senhor 
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infante D. Miguel. Como isto possa ter logar depois ela, installaç?io ela regencia 
do reino, ou como sua magestade o imperq,dor do Brazil possa ceder elo que lhe 
não pertence desde que declarou a sua abdicação completa, é que cu não entendo ; 
entretanto, segundo as informações g_tle tenho, parece ser certa a existencia de 
simühante auctorisação, e com a reserva que o marquez de Santo Amaro tem 
tido em París com os agentes de sua magestade fidelíssima, mui clifficil será que 
dê logar a uma discussão em que se procure convencei-o ela impropü eclacle ele to
car em simühante ponto, agora que ha uma r egencia insta1lada para governar em 
nome ela senhora D. Maria li, e quando, pela morte de Jorge IV, assim como 
pelos continuados clespropositos da facção rebelde, a situação dos nossos negocios 
se acha muito melhorada. 

Logo que o marquez chegue a esta ~ôrte conto procural-o, e se relações de 
::mtiga amisade valerem ainda para elle aclmittir as minhas refiexões, não deixa
rei de lhe fazer observar o quanto me parece improprio que, em taes circum
stancias, elle faça uso de simi lbante auctorisaçrio, qtw até está em perfeita con
traclicção com o que sua magestacle imperial di sse na occasião ela abertlu·a elas 
camaras, fal i anelo elos interesses ele sua ~ugusta filha; e verei se obtenho que elle 
nada faça. sobro tão importante a.ssum pto sem ter novas instrncções ele seu amo, 
depois ele informado do que no intervallo, desde a saída do marquez do Rio de 
J anei·ro, tem occorrido, e elo resultado ter ei a honra ele dar parte a v . ex .a 

Incluso achará v . ex. a copia de um papel impresso que copiosamente se es
palhou por todos os habitantes ele Plymouth, e que muito tom offcndiclo o amor 
proprio de grande num ero elos nos sos infelizes compatriotas, que ainda permane
cem n'aquella cidade, e que todos solicitam ela regencia mui fervorosa e stlbmis
samente os meios de saírem de moa terra onde a sua pcrsistencia é supposta uni 
acto ela sua escolha, e a pobreza que experimentam é attribuicla á sua cobardia. 

Deus guarde a v . ex." Londres, 24 de julho ele 1830.- Ill.1110 e ex. mo sr. Luiz 
ela Silva Mousinho ele Albuquerque.= José Bctlbino de Bcm·bosa e Amv:jo . 

Impresso a que se refere o officio sup1'"-

From the accollUt g-iven by the portuguese editor of the Plymouth J ournal, 
I observe that the motion of a representative, at the oourt of gnardians, to put 
.the portuguese ou a levei with onr distressecl english, hacl not a seconder ! At 
this I am rather surprisecl as I can see no reasou why a rednced portuguese gen
tleman shottlcl be better treatecl than a r ecltlced engh~:>h gentleman. Would it not be 
as well to re:8.e'ct a little before rashly levying a poor rate to support foreigners 
in idlen~;ss ? The eoquiry might reasonably be macle vvhether some of thern 
ever hacl auy right to the title of gentleman in their own country, anel a lso whe
ther they have macle the slightost attempt to support themselves Ly thcir own 
exertions, dtuing tbe two years we have hael them in thís town. The poor 
spaniarcls who so long anel bravely fought under Mina, against an overwhelming 
fot·ce, when at last compelled to capitulate anel seek a r efuge in thi·s country, used 
every cxertion to maintain themselves by th eü· labour. W a.rriors were seen, for
gettiug the stations they have tillecl, working at the shuttle rather than subsist 
on charity 1 W ell lmowing that «it is equn.lly or perhaps more honom·able for a 
man to get bis sustenance by honest industry, than to r eceive it for wearing thc 
livery either of an emp eror or a king» . But these noble portuguese seem to think 
it more confOI•table to walk the streets anel talk of conquerino· or dyino- for tbeir 

:fi h .c l . 'r . b . • b country, than to g t 101' 1er m e.rcmra as common volunteers . They woulcl ra-
ther stoop to the meanness of begg-mg for sustenance from thc easily gúllod J ohn 
Bull. . 
. · The benevolent individuais who have so generously come forwarcl in their be

half have saiel a gTeat deal in their favour; but have they not at the same time 
k ept back the extravagance anel clisgusting immorality of these self-stylecl gen
tleman whüe their funcls lasteÇI.. Some say they have benefit ecl this town, per
haps so in a pe01miary way ; but can any one say they have bene:fitecl the morals 
of the place. Ask many a heartbToken parent for an answer! Some of the por
tuguese now ·here are in affiuent circumstances , why elo they not show forth the 
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generosity of which they talk so much? But no, they leavc all the honolU' anel all 
th? expcnce of feecling· theil: starving brethren to the noble mindecl inhabita.nts of 
thts town, while their superfiuous means is expencled in bedecking their persons 
anel endeavouring to cut a clash among the .((pretty english misses», as they term 
thcm. 

I'f we begin to maintain them in idleness, who can say how many years we 
may be obliged to continue? Besides, as somebody remarkecl at the meeting that 
at Ostende they are in a worse state, we may certainly expect that as soon as 
th~ news of our generosity reaches them, they will be coming over in bordes to 
~llJoy a similar bounty; so tbat the I: 4:000 per annum which a charitable writer 
111 the j01u·nal estimates it woulcl cost to give these gentlcmen bare sustenance 
(i 52 yearly each) might soou amotmt to <t: 40:000! from ow· poor rates, ::mel 
then not be sufficient. To this rate every poor inhabitant, who is not actually a 
{at~pe?·~ must contribute a portion; anel w hoever he may be, gcntle o r simple, i f 

e 1s recluccd, no matter how, though he has contribntocl largely to the poor ra
tes, still he cannot claim sU:pport vvithout being subjected to b ,bour. 

I hope the g~ul ·l"dicms will not give their poor cotmtrymen in the workhouse 
reason to complain o f partiality to foreigners . W e know that the portuguese must 
not bo allowecl to starve, but there is no reason why they should not be com
pellecl either to work at sometlzing or go to T erceira, thc expence of which would 
b~ soou subscribed by this town. Being one who works by chy to support his fa
nnly anel unwilling to slave at night to maintain foreigners in idleness, I take this 
ll1eans o f giving publicity to my feelings as a = Paye1· o f ?'ates :1.. 

t 
1 Eis-aqui a traclucção livre, que nos offereceu nm esclarecido amigo, muito apreciador ele 

rabaihos historicos : . 
"Po1·tugnezes indigentes.- Da noticia. dada pelo editor portnguez elo jornal ele Plymouth, 

concluo que a moção ele um representante, feita na assernbléa da commissão ele beneficencia, 
·Para collocar os portuguezes no mesmo nível dós indigentes inglezes, é sem exemplo. Estou 
cle.véras surprehendido, porque não vejo rasão alguma para que .um fidalgo pobre portuguez 
seJa mais bem tnlitudo que urn cavalheiro ingl ez igualmente pobre. Não seria bom reflectir um 
Pouco antes de desviar qualquer qnantia para sustentar estrangeiros na ociosidade? A per
âuuta poderia ràsoavelmente ser f~ita se algnns cl'elles tivessP.m tido sempre direito ao titulo 

e fidalgo no seu proprio lJ aiz, e se tivessem feito o mais leve esforço para se manterem pelo 
seu trabalho durante os dois annos que já têem de .Pcrmauencia n'esta cidade. Os pobres bes
~auhoes, que por .tanto tempo e tão corajosamente combateram sob as ordens ele Miua, contra 
01:Ças imponeutes, qmtndo por fim foram compellidos a capitular c proclli'aram refugio n'este 

llatz, ~t?prcgaram todos os esforços para se alimentarem á custa c~o -pí·oprio trabalho. Valoro
~08 mthtarcs, esquecendo as pateptcs que tinham aJcançaclo, preferiram antes trabalhar nos 
eares elo que viver da caridade. E bem conhecida a phrase que "é mais honroso para um ho 

meu: ganhar o sen sustento pelo · trabalho honesto do que recebei-o por trajar a libré, seja de 
~m. lmperaclor, seja de um rei". Porétn estes nobres portuguezes parecem J?ensar que lhes é 
t 1~18 atroso passear pel.as ruas, al:;trrdeando de con.quistar ou morrer pela patna, do qu~ comba-

, er Jl?r clla na Tercell'a corno s1mples volunta.nos, e preferem av1ltar-se com a ban:eza de 
lUendtgar o sett sustento de John B~tll, qtle tão facilmente se deixa explorar . 

•:As pessoas bondosas, que tão generosamente vieram em sett auxilio , muito têem dito a 
de~ favOl', mas têent occultado sempre as extravagancias e immoralidade elos que se dizem fi

a gos, emqunnto lhes clm:aram os fundos. Alguem diz que ell es beneficiaram esta cidade; tal
vez assim seja, sob o ponto ele vista pccuniario; porém, poder-sc-ha dizer o mesmo quanto á 
doral? Ide pedir a r esposta a diversos paes de familüt qne t êcm o coração dilacerado! Alguns 
~s porbt~guezes, que aqui residem presentemente, estão viveuclo na opulencia i porque não 

hoem, po1s, ellcs em acção a generosidade ele que tanto faliam? Mas não, elles deixam toda a 
t onra e.tocla a clespeza para strstentar seus famintos compatriotas aq.nobre caracter elos habi 
. antes cl·esta aiclacle, emquanto que clespenclem o seu Fup erfluo em se enfeitarem, diligenciando 
ahparentar ares de importancia entre as jJretty english misses (lindas meninas inglezas), aomo 
e es lhes chamam. . 

a "Se com.eçat'mos a protegei-o-s no ocio, quem pócle dizer por quantos annos seremos obi~i
g. dos a contunuor? Alem d'isso como aln-uem notou na assembléa que em Os tende elles estao 
a,tncla e · · ~ ' 0 h h · t d m petor s1tuaçao, podemos com certeza esperar que, apenas teu am con ecnuen o a 
~ossa generosidade, vitão em bordas para desfructar igual beneficio i de modo que ás ! 4:000 
•tnnuaes, que um caritativo escriptor calcula no seu J·ornal custaria o simpl es sustento (!52 
ll0r a · l l · d b . nno a. cada um), poderia dentro em pouco elevar-se a 40:000, tu·~c as c a can.::a~ os ?~ossos 
llO 1 e~, e amda não ser snfiiciente ! Para esta contribuição cada habltante, que nao seJa na 
a~tbahclade um indigente, deve contribuir com a sua quota i e quem q~1er que seja, nobre ou 
J.l ~ eu, se caír na miseria, não importa como ainda que tenJut concorndo largamente para a 
catxa dos 1 ~ ' 1 ' · l · · ' · · t t "b lh · po )res, nao poc e rec amar auxtl!O sem se SUJCl ar ao · r"' a o. 

«Espero que os encanegados da administração cl'esses fundos rtão darão motivo para que 
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(N. 0 ·I O reservado) 

I ll. mo c cx .rno sr .- E spalhou-se aqui a noticia ele que o marqucz de Santo 
Amaro vinha munido de instmcçõcs e plenos poderes para admittir 1n·oposições 
conciliatorias, c mesmo para ccclcr dos direitos ela rainha fidelíssima á corôa }JOl'

tugueza, a f-im de se concluir o arrru1jo final ela nossa questão pela fórma que as 
grandes potcnci a::~ desej avam; eu não podia acreditar tal, muito mais lendo o q.ue 
sua mngcstacle o imperador disse na aber t"tua elas camaras u r espeito ela sua m
t enção ele sustentar os direitos ele sua augustu filha, e entretanto, tendo de ir fal
lar a lorcl Aberdcen sobre a minha ida aos Leves, para que haviá r ecebido a com
petente participação da mordomia mór, soube, ela prol)l'Ía bôca cl'aquelle minist~·o , 
que clcsgraçamentc não eram meros boatos, mas que realmente existiam taes m
strucções e plenos poderes . Suecintamcnte r epetirei a v. ex ." o que se pa.ssou na 
dita conferencia. 

Lorcl Aberdeen recebeu-me pelo moclo mais afl'avel c lisonjeiro, c,. clepois de 
me haver dito que nem eu nem D . 'l'homaz Mascarenhas devíamos ir ao paço, 
porque não tínhamos quem nos apresentasse, visto que o não podia fazer, nem 
tinhamos aqui ministro que o fizesse, passou a perguntar-me quanclo chegava o 
marquez de Santo Amaro, mostrando a maior impaciencia pela sua vinda, a .fim 
de se poder terminar a questão portugueza, visto que o marquez vem murucl~, 
continuou elle, ele instrucções e plenos poderes para admittir proposições conm
liatorias , o que quer dizer para ceder, poi s nem outra interpretação se pócle cl~r 
its suas instTucções, uma vez que o Ü1Jperador declara que por fórma alguma n.a 
ele transigir com seu irmão, e ao mesmo tempo auctorisa a admissão ele proposi
ções conciliatorias ; agora só resta ás grandes potcncias salvar tantos milhares de 
victimas que se têem sacrificado pela. sua honra, c talvez pelo exemplo que lhes 
deram as mesmas potencias, fazendo r etirar de Lisboa os seus ministros, e nós 
temos toda a esperança de o conseguir. E, observando eu · que depois ele haver o 
imperador do Brazil declar ado compl eta a sua abclicação, e ele achar installacla a 
r egencia, só com esta é que devia tratar dos interesses e ncgocios portug·uezes, 
c que nem já sua magestacle imperial podia ceder elo que não era seu, respondeu 
lord Abercleen, qu.e se não reconhecia a regcncia c que se tra.taria sem ella. Las
timou que não tivesse ido a rainha para Vie1ma, dizendo que muito se haviam 
enganado os que pensavam que o príncipe ele Metternich nos era opposto, porq~c 
clle podia assegurar que aquclle ministro desde o principio da questão se havra 
prormuciaclo, c era ainda hoje o que mais pugnava pelos interesses da rainhà e 
dos homens de bem que se haviam votado a esta causa; acrescentou que o q_~e 
lhe havia dado o tutimo golpe fôra a saídn. da rainha· ele Inglat erra, mas que Jà 
nada d'isso tinha r emeclio, e que agora só se tratava de se salvar os indivíduos. Las
timou a sorte do imperador, c disse que lhe receiava um fim desastroso; clisse-me 
tambem que, segundo as informações que clle havia recebido elo Rio, parecia que 
o ÍilliJeraclor tentava dissolver as camaras, que muito lhe havia desagradado a 
resposta cl' estas á sua falia, e que isto bem se via elo modo secco e laconico por 
que lhes r espondêra. 

:Passou depois lorcl Abercleen a }Je1·guntar-mc pelo estado cl'essa ilha e força 
ela sua guarnição, dando-me a entender que o espírito publico ahi nos não era 
:favoravel; respondi que o estado ela ilha era muito prospero, que a sua forç::t 
consistia em perto ele seis )Il.Íl homens de oxcellente tro1)a, e que o espírito pu
blico crn. optimo; que talvez a principio o povo, obrigado a concorrer para os tra
balhos elas fortificações, estivesse descontente, como em toda a parte acontece, mas 

os seus concidadãos, que estão nos albergues de trabalho, se queixem de parcialidade para conl 
os estrangeiros. ~ 

«Concordâmos em que não devemos clehar moncr os portuguczes á fome, mas isto n~o ~ 
rasão para que não sejam compellidos, ou a exercerem algum mister, ou a h em_para a 'I er· 
eeira, pois que esta despeza ::~eria em pouco tempo subscripta por estu cidade. Sendo eu um 
dos que trabalham de dia }J::U'a manter n famíli a, e uão q1tcr enclq ser csCiavo de noite p~ll'a sus
tentar estrangeiros na ociosidade, uso cl'cste meio para dar publicidade aos meus scnt1mcntos 
como - · ContTibuinte. , 
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que. agora, findos aquelles trabalhos, reinando a ab~ndancia, e correndo muito di
nhen·? rf..~ ilha pela presença da sua brilhante guarnição, todos estavam contentes 
e, satisfeitos; disse-me que o bloqueio lhe parecia inefficiente, porque, apesar 
d elle, eu continuava a ter uma r egular commtmicação com a ilha; respondi-lhe 
que ~ssim era·, que tinha a fortuna ele lhe poder assegmar que até hoj e nenhum 
sub~rto da rainha, nem objecto algum elo seu serviço que para ahi tinha exp~dido 
hav1a caído no pocler dos vasos elo bloqueio; quiz saber quantos emigrados tmha
mos. na Inglaterra, na Belgica, na França e no_ Brazil, e sobretudo se demorou 
no mau acolhimento que os ultimos encontraram no paiz onde deviam esperar 
tel-o melhor, e, a este respeito, repetiu o quanto lhe parecia mesquinha a política 
do gabinete do Rio ele Janeiro, e ridículo o ciume e medo que os brazileiros mos
travam ter elos portuguezes; concluiu-se esta grande confer encia por me pedir 
lorcl Abercleen por mais uma vez que me não esquecesse ele repetir ao ex.mo 
sr. marquez ele Palmella as expressões ela sua consideração e estima . 

. Certo, pois, da existcncia das referidas instrucç.ões e plenos poderes, o que 
n;tars se confirma por haver o marquez de Santo Amaro fallaclo a alguem em Pa-
1'1~ em amnistia para as pessoas que se votaram á causa d::t legitimidade, espera
ror que elle chegue a esta côrte para protestar contra todo e qualquer acto que 
P0.SS:1 prejudicar os direitos ela .rainha fidelíssima e as regalias ela regencia do 
remo, á qual sómente, como legalmente constituída e já installacla, compete tra
tar pelos seus representantes elos negocios e interesses ela corôa portugueza. 

U capitão Thornton parte áma.nhã ou, o mais tardar, na quarta feira, 28 elo cor
r~ute, e muito é para desejar que o seu regresso tenha logar o mais breve pos
srvel, e que por elle v. ex. a se sirva remett~r-me os diplomas que lhe pedi para o 
conde ele 1\ftmster, é pa.ra este soberano, na qualidade ele r ei elo Hanover., para 
Vern~os se é possível obter por intervenção cl'aquelle conde alguma declaração elo 
el-re1 que nos seja favoravel. 

J?ens g uarde a v. ex." Londres, 26 ele julho de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. Lniz 
da Stlva Mousinho ele Albuquerque. _ Jo sé Balbino ele Ba1·bosa e Amttjo . 

Officio 

(N .0 12 rcscnado) 

In. mo e ex.1110 sr.-Não podendo eu tluvielar, á vista. elo que me disse e escrc
veLl o marquez ele Santo Amaro, que nas conferencias cle...Lonch es íam cl efiniti
V:amente ser tratados· os negocios ele Portugal, e que a estas conferencias não sc
l'Iam ~onvidaclos os plenipotcnciarios ela regencia em nome ela rainha, nem mc:>mo 
se farm menção ela r egencia, hoj e a tmica auctoridade suprema que o~. P?rtugue
~es leaes reconhecem, julguei do meu elevel' protestar contra um tao illegal e 
n:a:u<!l.ito procedimento r e assim o fi z, como v. ex." verá pela inclusa copia do offi-
010 que dirigi ao marquez ele Santo Amaro. 

Lisonjeio-me que a r egencia, em nome da rainha, se dignará approvar a minha 
couclucta; se, porém, ella julgar que eu excedi os meus poderes, ou que elo meu 
protesto se poclflrão seguir más consequencias, o que eu não penso, facilmente 
poderá remediar tudo, clesapprovanclo solenmemente a minha conclucta. 

Estou, porém, persuacliclo, apesar elo desgraçado estado em que está a justa 
·Causa que defendemos, que a dignidade. eleve. ser conservada até ao ultimo mo
mento, e foi este o motivo que me obrigou a fazer o mencionado protesto, não 
obstante estar persuadido que cl'elle se J.iJ.ão seguirá resultado algum favoravel .. 

J?eus guarde a v. ex.a París, 26 de julho ele 1830.- lli. 1110 e ex.mo sr. Lmz 
da Silva. Motls'inho ele Albuquerque. = D . F1·ancisco ele Alme-ida. 

' 
Oflicio n. que se refere o anterior 

IU.mo e ex.1110 sr. --Tendo-me v. ex.a communicaclo, tanto verbalmente como 
por e~cripto, que se achava munido ele plenos poderes para t~·atar em Londres os. 
negoc10s c~ e Portugal, cqnvencido .eu, pelo que v. ex. a me ~sse e escrev~u1 que 
nas negocmções que vão ser abertas em Londres não tomaTao parte os m1mstros 
elo Sl~a magestacle fi<leliss~ma a rainha minha augusta soberana e ama, e .que con-
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seg-uinteroente os interesses da rainha :fidelíssima e os de seus fieis subditos vão 
ser tratados sem intervenção da regencia de Portugal, Cl·eada por sua màgest~de 
o imperador do Brazil, actualmente estabelecida na ilha Terceira, e hoje a u~te.a 
auctoriclade legitima c1ue os portuguezes reconhecem ; venclo, pois, que um Slilll

lhante procedimento é c.ontrario aos inauferiveis direitos ele sua magestacle ficle
lissima a rainha minha augusta soberana e ama, e á inclepenclencia ela nação por
tu.gueza, cumpre-me, em minha qnaliclacle de ministro plenipotencia.rio ele Sl.Hl• 

mao·estacle :ficlelissima, protestax ela maneira a mais solemne e formal, em nome da 
rai~a ·minha soberana e da regencia ele Portugal, contra todos .e c1uaesquer actos 
ou transacções que, clirecta ou inclirectamente, }JOssam atacar ou comprometter os 
legítimos e inauferiveis direitos ela senhora D. Maria li ao. throno ele Portugal, 
na sua integridade, ou em qualquer elas partes que os constituem, ou que cl'elles 
derivam, bem como protesto contra todos os actos ele trausacção que, ainda mesm.o 
não atacando os inaufcriveis elireitos ele sua magcstacle fielelissima, não forem fel
tos de accorclo e com a approvação ela regencia em nome ela rainha. 

A uma pessoa tão illustracla como v. ex. a parecc~me inutil desenvolver os fun
damentos cl'esta minha solemnissima protestação, em tuclo conforme aos sancla
veis principi~s da legitimidade, proclamados pelos soberanos ela Europa no con
gresso ele Vienna e subsequentes. 

Se a causa em que eu . e tantas pessoas illustres por seus talentos, senjços c 
nascimento, succ.umbir, restar-nos-ha a consolaçãq ele havermos sido fieis ao nosso 
juramento. 

Perderemos tudo, excepto a homa, e, apesm· de vencidos, a Europa nos con-
siderará com admiração e respeito . · 

Deus g·uarcle a v . ex.a París, 24 ele julho de 1830.-Iil.mo e ex.1110 sr. mar
quez ele Santo Amaro. = D. F1·ancisco de .Almeida. 

Disse .. ~taQão analytica sobre o governo absoluto 

N1.mca se avaliam tanto as doçuras e os prazeres ela bonança como depois ele 
se haverem sentid(} todos os incommodos e os perigos ele uma tremenda tempes
tade . Então o espírito já socegado compara os bens de que está gosanclo, assim 
como os que antes cl'clla j~i gosou, e protesta que, sendo-lhe possível, nunca se ar
riscará a passar por iguaes ttabalhos para se não tmuar a ver em taes extremos. 
Os portuguezes na longá serie de annos que têem vivielo como nação incle].Jendente, 
mmca tinham experimentaclo os horrores ele um governo tyrannicamente absoluto 
senão nos quarenta annos ela usmpação hespanhola; mas, alem de que estes hor
rores já estão esquecidos, como tinham sido praticados por príncipes estrangeiros, 
ninguem se podia persuaclir que os mesmos males se houvessem de encontrar no 
governo ele um príncipe nacionaL Acostumados, em verdade, depois ele mui~o 
tempo a um governo absoluto, que os tinha reduzido á indolencia, e por meiO 
cl'esta ·á insignificancia e á pobreza, ntmca n'elle haviam encontrado esse espü·ito 
ele ferocidade e clemencia que converte o absolutismo em tyrannia; e por isso, só 
em consequencia elo habito e elas falsas doutrinas em que o fanatismo interessaclo 
os ía educando, se d-avam por mui contentes e satisfeitos com elle . 

O despotismo com que até antes ela ominosa e fatal appa.rição ele D. Miguel 
tínhamos sido governa.clos, tinha, o caracter da nação em que elle se exercia, isto 
é, indolente, pacifico, e quasi sempre irresoluto e tímido. De vez em quando re
bentava um acto violento ele arbitrariedade dcspotica, se não tyrannica; porém 
a victima recorria, ou á ortmipotencia elos empenhos) divindades mui milagrosas em 
nossa terra, ou á venalidade do executor ou executores elo mandado ele violcncia; 
e esta, mais por aqui ou por ali, 01;1. se destruía, ou emfim se mitig·av~ . Se is~o 
assim acontecia com as pessoas, pouco mais ou menos tambem o mesmo succedia 
com as propriedades ou com os bens; porque se por algumas vezes se nos rou
bava metade d'elles, com a outra compravam-se os escrivães, os juizes, e até 
gentes de mais alta categoria; e então tudo tornava pouco a pouco a tomar o ~eu 
antigo equilibrio, c cada nm, ainda que por outra cousa não fosse, só peJo s1~11 -
ples habito cl'csta sua longa situação política, ía-sc calando c soffrenclo como pocl1a. 
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De ordinario os actos eles poticos eram inelividuaes, e por isso apenas sentidos por 
aquell<;ls que os padeciam, e raras vezes se viu uma setemb?·isacla horrorosa e bar
b.ara, ou uma ca?'lzicm·ia atroz e selvagem como a elo campo de Sant'Anna, e as
s~m mesmo, quando estas duas barbaridades se commetteram, tiveram ou achai·am 
a~da a desculpa de serem praticadas por alguns. subalternos ela suprema aucto
nclade que taes horrores ignórava. 

Era . este, pois, pouco mais ou menos, o caracter elo poeler absoluto com qu'e 
08 portuguezes estavam acostmnaclos a ser g_overnaclos, e apesar de que não era 
bom, nem o podia ser, comtuelo era toleravel, porque nfio era extremo, n~m co:r:
staute e uniforme, e alem d'isto a elle j á estava habituaçlo o povo, como se diz 
que a certos venenos se habituam os estomagos . Por aqui se explica como esse 
mesmo povo, não só por effeito do habito, porém elas venenosas eloutrinas com 
que a malícia, a hypocrisia e os sorclidos interesses os tinham corrompido, blas
~hemou contra a carta constitucional e deu vÍ'vàs ao poder absoluto ! Que viu, p~
l ém, o povo portuguez quando o anjo maligno ela exterminação e ela morte, isto 
é, _o usu~·pador e o pe1juro D. lVIiguel, em fatal hora desceu em suas praias para 
0 Ir gqvernar? Os caclaf~:ulsos e os patíbulos, que até aquella epocha mui r ar as 
yezes ~e tingiam com o sangLle criminoso elos mais famosos malfeitores, viu elle 
~mmediatamente inundados, não só ele copioso sangue innocente, porém do mais 
Fustre, do mais_ leal e mais religio_so que tinha _Po;rtugal. ,E pm:que? Porque aquel-
es em quero grrava esse sangue lllllOcente e rllustre, nao qmzeram ser rebeldes 
ne~ pe1juros; e como homens, e não como brutos, preferiam um governo consti
t~clonal e limitado a um absoluto, e esse usurpado e atroz . Viu ainda a desola
Çao e o terror espalliarem-se por toda a superficie elo re:ino em consequencia ele 
Uma cafila infame de espias, delatores e juizes algozes, que por meio ·ele infor
n:,es e vingativas devassas o têem completamente reduzido a uma teiTa el e malcli
âao e ele miserias. E viu, finalmente, pelo meio cl'esse· insensato e elestr1,uclor po-

er. absoluto, acabado, destruido, aniquila.elo tudo quanto até ali havia ainda ele 
agnct~ltlU·a, inclLtstria e commercio, convertendo em um vasto cemiterio quanto 
até a;h .tambem ainda tinha viela e vigor. 
t . Po~· es te caracter ullico clu governo ele D. Miguel, governo que excede em 
Y~anntas, dilapidações e malelacles aos governos ele vinte tyrannos, t em conse

gmu_temente visto o povo portuguez que seus intentos não têem sido punir e .as
s:sst~a~· estes ou aquelles inclivicluos, porém a nação toda :inteira e em massa. E 
nao e Isto verdade? Nós o vamos provar. Se ela nação toda -d'cduzirmos esse pe
queno aggTegaclo ele facciosos, rebeldes e pmjuros, que não só foram os instru
lllentos ela usurpação elo tyranno, porém têem continuado a clefendel-o e ajudn.l-o 
bm suas depredações e vinganças; instmmentos que se compõem ele tudo o que l cl.e ntais immoral e mais vil na alta nobreza, na alta e baixa mag·istratura, no 
a t@ e baixo clero, tanto secular como r egular, na força armada, tanto de terra 
colllo de mar, e emfim nas ultimas e mais clesr)reziveis classes ela socieelacle ·, ve-
rem · os que todo o r esto, ou a grande parte, que só se pôde chamar nação, tem 
~stado, e ainda está el ebaixo do cutelo brutal e assassino ele D. :Miguel. A cacla 
e ~a elas victimas, ele quem o tigre tem bebido o sangue, quantos inclivicluos não 

8 
s ava~ Egaclos, quer pelo }Xtrentesco, quer pela amisacle, ou quer pelos interes

c es socraes? Pois a cada um cl' estes tem igualmente o monstro assassinaelo, se não 
e 
0~ 0 .~~rro elo algoz, ao me~os coro a tortura mo:·al da sauclad~, da inclignaçã~o 

p ~a tnsteza. De quantos mil seqüestros está, chem a bs.rbara h sta: das proscn
iJ{J.e~ de D. Miguel? E têem sido esses bens roubados sómente a este ou áque~le 
n"' lVtcluo que os possuía? Não, certamente. Por meio el'esta ferocíssima violencra, r:J.ó se roubm1 o pão ao verdade iro }JOssuiclor, mas. a tpclos os. membros ela sua 
e ele taJ, a: sua 1~ulhe:, a seus filhos. e a seus. clomestlCO:>; e ass1m por. este atroz 

111 
. mente castrgo nao é só uma umca pessoa que o tyranno tem pumclo, porém 

0 
tntas e mui numerosas, que por esta brutal legislação estão vivendo na mise_ria 

e ná.~0~Tenclo ele fome. Por um emigrado, que te~ t!d_o a. fort:ma ele escapar á r arva 
i 

1 
vmganças elo monstro devoraclor, quantos mcllvicluos nao soft"t·em e padece:m 

i~~a m~nte? São todos aquelles que dependiam do seu auxilio, que viviam ela sua 
llstna e que se consolavam com a sua companhia; a estes serve ele supplicio, 
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não só a tortm·a moral da ausencia, mas o desamparo em que por t~t:l emigração 
são forçados a estm·. O mesmo se póde tambem applicar á situação cl'aquelles que 
andam errantes ou se acham escondidos dentro do reino, e a quem não é licito
entrar em suas casas e abraçar e consolar as suas famílias . 

Eis-aqui em grosso como a perseguição tem chegado a todas as classes ricasJ 
porque não ha uma só entre ellas que não tenha muitos e muitos indivíduos, ou 
mortos, ou emigrados, ou escondidos, com todos os seus bens sequestrados, ou, 
para melhor dizer, violentamente roubados . Qual é, porém, ainda a sorte elos po
bres? Elles soff1·em clirecta ou indirectamente tanto como os ricos, porque só d.'1 
abundancia, que nasce da paz e segurança d'est es ultimas, é que aquelles se sus
tentam. c vivem. Ora, quando toda a gente abastada está geralmente perseguida, 
quando suas casas estão roubadas e desertas, e quanclo, por consequcncia, faltam os 
meios e a segm·ança para cultivar bem as terras, como se podem empregar os ope
rarias, ou se podem pagar seus trabalhos? D e necessidade os pobres devem então 
seguir a sorte dos ricos, c participar das mesmas calamidades. O que dizemos dos 
ricos proprietarios agricultores, se pócle igualmente dizer dos fabricantes e neg~
ciantes, tanto em grosso como em retalho. N'esta classe ba tantos r eputados cn
minosos, como em as outras, e por isso, estando suas manufactm·as e seu commer
cio tambem em estado de agonia ou de morte, nenhuns braços se podem empregar 
dos que antes se sustentavam cl'este trabalho ou industria.· Assim, se lançaruws os 
olhos, não só para todas a3 classes ele indivíduos, como para toda a qualidade de em
pregos, veremos que tambcm a ellas tod~s tem chegado o flagello do atrocjssirno 
governo absoluto de D. Miguel, e que este, por sua demente tyrannia, não só t~m 
assassin-ado , roubado e empobrecido indivíduos, mas a todas as classes da naçâo. 

Depois d'esta comparativa exposição de factos, tão verdadeil·os e t ão claros 
co~o a luz· do dia, bom é que o povo portugL1ez, o povo de tod.as as classes, de 
todas as j erarchias e de todas as condições, faça a si mesmo a pergunta seguinte, 
e n'ella, depois com muita pausa e seriedacle, medite : Seria humanamente pos
sível que o monstro D. Miguel poclesse desenvolver tantos vícios, tantos crimes, 
e tanta demencia, se um punhado ele scelerados, se~p. brio, sem honra, sem ver
gonha, e até sem. os naturaes estímulos ele homens, não· lhe tivesse bnltalmente · 
confericlo um poder absoluto? Por certo que, apesar de suas perversas inclina
ções e de sua inclole feroz, elle nunca teria desenvolvido, e menos praticado taes 
honores, porque ar lei, ou o temor d'ella, o teria impedido. Logo o poder absolnt~, 
que seus cumplices e sicarios lhe conferiram, tem siclo , e ainda é, o movel pr.incl
pal de todas as clesgraças qne Portugal está soffrenclo ; logo o podm· absol~do. é um 
instrumento fatal, que nunca uma nação deve confiar a um ou a muitos homens, 
porque pócle fazer a sua perdição. Haverá, comtuclo, quem ainda ao mesmo povo 
portuguez se atreva a dizer, que por casualidade, e só porque em taes mãos como 
as de D. Migt;tel caíu o poder absoluto, este t em siclo desastroso, porém que, 
caíndo em outras :n;tãos, n!:to é geralmente tão mau como o t emos pintado? Se hou
ver quem tão pcrfida desculpa ouse dar-lhe, deve elle olhai-a como vinda ele uUJ 
dos seus maiores inimigos. Não se póde duvidar que nem todo o poder absoluto 
é feroz, é selvagem, ou barbaro e tyrannico como o de D . 'Miguel; e d'isto mcsJ?0 

temos nps muitas provas em os nossos governos antecedentes; mas pm·que as sUO 
o não é regularmente, çleve-se expor uma naç!:to a passar alguma vez pelos hor
rores que elle pó de com toda a implmidacle commetter? Quanclo a cousa é cssen
ciabnente má, e cl'ella é facil abusar com o detrimento gemi de todo um p'ovo, ~ 
prudencia, e até mesmo o dever sagrado, mandam não consentir na sua existen
cia; porque, assim como nenhum individuo deve expor a risco a sua vida sem .um 
grancle interesse ou necessidade, tn.mbem uma nação nunca deve expor a sn~ 'fe
licidade e a sua existeucia 'politica 7 sem a isso ser obrigada por um motivo n·re
sistivel. E que motivo poderoso póde haver para que uma nação prefu·a um go
verno absoluto a outro constitucional ou legal? .Nenhum, certamente ; porque, 
ainda quando tal governo não é barbaro e tyrannico, como o de D. Miguel, 6 sem
pre dissipador e indolente, desconfiado e tímido, e ele ordiuario mais amil?o _J~s 
seLlS interesses particulares que dos do publico; de tudo jsto temos nós tnstlssl
mos exemplos na longa historia ele muitos dos nossos r einados . 
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Agora, portanto, que o. povo portugucz tem desgraçadamente tido tanto tempo . 
para comparar os· males e os horrores do poder absoluto com os poucos intervallos 
em q.ue t.em gosaclo ela perspeativa ele um gov.erno constitucional (e dizemos p e?·
spectwa, porque ainda os seus inimigos não lhe deram tempo para saborear pacifi
camente os seus fructo s), que !;leve fazer o mesmo povo? Derribar a tyrannia do 
~onstruoso pocler absoluto, que o flagella e o assassina, no primeiro momento que 
tiver para tão heroica e indispensavel acção, e· depois jmar eterno oclio e eterna 
aversão a esse ànti-social e mortífero governo. E não se eleve só contenta~· pes
soalmente com isto, porém inspirar a seus filhos e a seus netos esse mesmo oclio 
0 essa mesma aversão, para que o ominoso e execravel nome ele Miguel, assim 
001110 o ele. governo absoluto, nunca mais se ouçam em nossa terra, senão parare
ceberem as maldições e as· pragas ela presente c futura geração i. 

Portaria 

Logo que n' esta ilha se installou ~ regencia, subiram á sua presença os cla
tnores de algumas pessoas zelosas do serviço ele D eus e elo bem ela humaniclade, 
qlle se queixavaiJJ. altamente elo desleixo com que eram tratados os meninos ex
postos na roda elos eng·eitaclos cl' esta cidade, ele que se seguia a mais escandalosa 

. :mortandade d'estas infelizes victimas, e o atrazo ele pagamento devido ás amas 
e~carregaclas ela sua 01·eação, sendo este atraz;o junto com o pouco zêlo e vigilan
Cla das auctoriclacles, a quem incnmbe esta importante administração, nova causa 
para serem mais mal .tratados. A barbaridade elO' caso tornava-o clifficil de ser 
acreditado, ' e para elescobrir a verdade pediu a regencia, por aviso elo 1. 0 ele jmilio 
passado, as informações necessa.rias á camara d'esta cidade, a qual, tendo tomado 
~ espaço de mais ele trinta clüts para retmir os esclarecimentos nccessa.rios, in-
ormou no di a: 2 ele julho, com tanta obscuridade e incerteza, que nem soube clizer 

com exactidão qual fo sse 6 numero elos expostos· existentes , nem quanta a im
portanciru dos salarios cleviclos üs amas que os ~riam. 

. Todas estas circumstancias obrigaram a r egencia a crear, por portaria ele 16 elo 
c~l'l'ente mez, uma commissão composta ele pessoas muito recommenelaveis pelo seu 
ze 0 e amor ela humari:iclacle, a quem encarregou o exame· c verificação ele toclos 
0~ factos e circumstancias relativas á m·eação elos expostos, cujo conhecimento 
~ode servir de base para . se dare~ a~ ;provi~lencias opportunas para se prevenir 

e fLl~uro e se remecliar ele prctcnto tao lastimoso mal. / 
b' A~ncla que a commissão tenha apenas encetado os trabalhos ele que foi incum-
1tda,. é já manifesta a urgencia ele se occorrer sem perda ele tempo ú salvação 
c a :'1da · cl' aquelles expostos, qu,e na casa ela roda, ou em poder elas amas, estão 
em 1ll1f!1inente perigo ele morrer á fome, como a centos ele outros tem acontecido 
ll.os ~tl'tlmos vinte mezes passados. Emqnanto, pois, se não reunem todas as infor
tnaçoes necessarias para regular esta materia definitivamente , mllillda a regcncia, 
em nome da r ainha, 'O seguinte : · 

1.0 A camara d''esta cidade pagan\. às amas elos expostos os seus salarios aos 
lllezes, em pagamentos adiantados, ·no principio ele cada mez, sendo obrigadas as 
~mas a apresentar n'esse acto os expostos que criam, elo que não serfLo dispen
ladas senão · por muito justa causa. O primeiro pagamento será feito no principio 
c 0 mez ele agosto proximo futuro. , · 

2.o O pagamento elos salarios vencidos, e que se vencerem até ao ifim elo pre
se?-te mez ele julho, serão pa~:os pelos meios nue fo~em ordenados, quando a com-
llllss~ t• ~ ' 1 ao Iver concluído os seus trabalhos. 

3. 0 Quanelo se entregar algum exposto á ama que o ba ele oreM·, receberá 
esta logo o salario correspondente aos elias que faltarem até ao fim elo mez; que 
correr . 800 . d t ' e mms r é1s para a compra o enxoval para o expos o. 

4. 0 Em logar ele uma ama de leite e ele outra ama sêcca, que actualmente ha 
na rocla elos expostos haverá duas amas ele leite, vencendo cada uma o ::.alaria 
:mensal ele 4tl\800 réis; pagos ·adiantados no principio ele cada me~. . 

5. 
0 

A commissãJ~ Ol'eacla por portaria ele 16 elo c.orren'te fica mtCJramentc cn-
1 p t d cu1ue c e rort~bgal, datado aos 26 ele j~1lho. 
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carregada da escolha das amas para a roda, ás quaes a camara fará o pagamento 
dos salarios á vista das r espectiva3 nomeações, constando que com effeito servem 
~ro~ . 

6. 0 A mesm::t commissão fica auctorisada para fazer um r egulamento proviso
rio, que será obsexvaclo na roda, tanto para o trata,mento dos expostos, como para 
o asseio e salubridade ela casa, ficando salva em tudo o mais a jm·iselicção e au
ctoridade da camara. 

7. 0 Emquanto se não provicl enciar o inteiro pagamento elos expostos, :ficam 
suspensas· todas as propinas e gratificações que até agora eram pagas dos bens 
elo concelJ1o, tanto as vencidas como a,s que se vencerem ; e os vereadores, offi
cia;es e thesom·eiro são r esponsaveis por seus bens por todas as ditas grati?ca
ções ou propinas que pagarem ou mandarem pagar, · qualquer que sej a o t1tulo 
por que se devem. 

Palacio do governo em Angra, 27 el e Julho ele 1830. = btiz ela Silva lJifousi
nlw ele AlbttquenJ.ue. 

Offi.c.io 

(N. o ~) 

Ill.mo e ex. mo sr .~No meu o:fficio de n. 0 6 procm·ei dar a v. ex. a uma succinta 
idéa ela ~ituação cl:1 Europa n'aquelle momento, e ag·ora tenho a satisfação ele lhe 
participar que as conjecturas que eu então formava, relativamente á França e á 
Inglaterra,· se acham em grande parte justificaclas pelos acontecimentos subse
quentes. 

Em França as eleições offerecem uma maioria consideravel contra o ministe
rio, e dos 221 votantes da famosa resposta ao discm·so elo throno, 19 sóment_e 
não saíram reeleitos. A conquista ele Argel nenhuma ínfluencia teve sobre a op~
nião publica, e el-rei ver-se-ha de novo na alt ernativa., ou de mudar os seus nll
nistros , ou de dissolver novamente a ca.mara. Se el-rei se decidir por este ultimO 
expediente, não me resta a menor duvida de que as eleições a que se proceel~r 
sexão ultra-liberaes, e não é possível que o governo francez ignore esta disposi
ção dos espíritos n'aquelle reino. Se, porém, el-rei, obsti;nando~se a conservar 0 

actu~l min:isterio, r ecoiTer a medidas illegaes , s~ja para mttdar ele seu motu pro
prio a lei das eleições, ou para modificar a constituição em virtude do pocler c~n
stituinte, que cessa na presença da cousa constituída, estou tambem convenCido 
~e que encontrará uma r esistencia compacta e tranquilla, tal qual é ·propria da 
força, e que será obrigado a ceder, caso não queira correT o gr.ande e immin~nte 
risco de ver repetirem-se as tristes desventuras da familia dos Stuarts . Abolu: ~ 
constituição seria talvez obra possível a mn principe de origem revolucionana, 
porém é impossível a um i·ei Bourbon. Este, se pxetenclesse assumir os dll·eitos de 
1791, reivindicaria implicitamente todos os clire-itos contemporaneos de particula
r es e de corporações, cujos henleiros despojados os quereriam com rn.são fazer 
valer como igualmente legítimos e sagrados. D'aqtú resultaria acharem-se amea
çados ela perda dos seus bens todos os possuidores dos bens chamados nacionae~, 
confiscados ao clero, á l}Obreza, etc ., e estes possuidores montam a algtms nll
lhões . ele proprieta1·ios. E, l'Ol'tanto, evidente que só uma fataliclade inexplic~vel 
podena conduzir a uma meclida cujas clcsastrosas consequencias são obvias e 111°

vitaveis . De tudo isto concluo, que, ou el-rei terá ele mudar o seu ministerio, pas
sando .pelo descl?mo de alterar . a.s re~oluções qu.e imprudentemente. ~u~ciá:·~ 
como Jrrevogavets, ou que o nnmsteno será obngado a faz er á opiruao libera 
concessões maiores que as que contentariam esta opinião vindo de muústros ela 
sua con:fiança. 

Em Inglaterra el-rei é verclacle que parece querer consnltnr a nação sobre ~ 
opinião ele que gosa o actual ministerio, para em consequencia d' ella o conservar 
ou modificar; entretanto varios actos ele sua magestacle britannica, t aes como a 
reintegração de su· Robert Wilson, lLSsaz provam a OlJiuião pessoal ele sua mages
tacle . 

T1:lClo parecia conspirar n'esse momento a nosso favor, e se a inexplicavel e 
indecente conclucta elo ministerio elo Rio de Janeiro não viesse paralysar, ou mesmo 
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~e todo destruir tão propicias circumstancias, poderíamos esperar .ver terminadas 
revemente as nossas desventuras com o comp.leto tr-iumpho ela legitimidade. Eu 

conto, ~odavia, que el-rei ele Inglaterra não co:p.senti.rá no horrível sacrificio arran
ca~o v10lentamente ao imperador D. Pedro por uma política inj Llsta e miseravel, 
P01S que assim convem á cligniclacle da sua corôa e aos bem entendidos interesses 
da G~·au-Bretanha . Por outro h'tclo

1 
tambem estou quasi certo ele que o infante 

D. lYügllel, ufanado pelas proposições que lhe poderão ser fe itas ela parte de seu 
angusto irmão, se r ecusará com maio1• obstinação ainda a quaesquer concessões 
ql1e cl' elle se cxü am. 

Tomo a liberdade ele lelllbrar a v. ex, a a expeclição ele novas crcdenciaes com 
0 nome ele sua mag·estacle Guilherme IV, ' · 
d J:?eus guade a v , ex." Bruxellas, 27 ele julho de 1830.- In .mo e ex.1110 sr. LlÚZi 
a Silva Mousinho de Albuqum•que . = Luiz Antonio. de A.b?·eu e Lima. 

Alvará 

Eu el-rei faç-o saber aos que este alvará oom força de lei virem, que, tendo 
~heg~do ao meu real conhecimento as questões que no f'ôro contencioso se t êem 
~epettdas vezes agitaclo sobre a successão éte filhos illegitimos nos bens vincula

os i que ela variedade ele opiniões tem r esultado a diversidade elos j ulgaclos, e 
~or conseq uencia a incerteza elo direito, tão clamnosa á segurança ela propriedade, 
:o socego elas famílias e aos justos interesses ela minha r eal corôa e fazenda, como 

notorio ; tendo mandado proceder n' esta ma teria ás convenientes informações, 
e. 0 LlVic1o sobre tudo a mesa elo clesembargo do paço, que me consultou, a neces~ 
Stdade absolutà de uma no,_a lei para fixar o direito ácerca de n~gocio tao im- · 
porta~te, pondo termo ás referidas questões muito prejucliciaes nas suas conse
quenctas, e q1w nas sobreditas informações que me foram presentes se r econheceu 
serem diametralmente contrarias, não sómente ao espirito das leis, que permittem 
08 _lll.01•gados, mas tambem á chu•a disposição da de 3 agosto de 1770, que a res
~e.lto de todos estabeleceu a successão r egular, na conformidade ela ordenação elo 
~:mo, . no ~:rro rv, titLÜo c, em que são designados pa.ra a suecess.ão os clescen
d ntes leg1ttmos : conformando-me com o parecer ela cltta mesa., het por bem or-

enar o ~;eguinte : 
al . Lo Os filhos ~Ilegítimos, posto que sejam simplesmente natlU'aes, sem outro 
~!u~ ~e~eito elo seu nascimento, e sem imped.irp.ento nos lJaes-lJara contrabü·em 
d tr.tmomo quando os procre::wa.m, serão semp1•e em todas as hypotheses r eputa-

os 1~abeis para succeclcrem em vinculos ele rn01·gaclos, de capellas, ou em :fi.dei
comnnssos, qLw n'este caso, e para o dito e:ffeito, hei por bem igualar inteira
mente. 

2.o Com a extincçào dos pa1•entes legítimos e consang1uneos dos instituidores ih. haverú por extincta a família, para entrar nas successões a minha corôa, como 
d·~ pertence, com a exclusão de todos os illegitímos, e com a sua intenção fun
c a a de facto e de d ireito para fi car a prova elo pm·entesco, da legitimidade e 
c 

0
fsang-uíniclacle a c·argo ele qualquer outro, que aspirar á successão elos ditos vin-

Ll os, não senclo legitimo successor notoriamente conhecido. . 
l'e ~· " To~las as vocações ele filhos illegitimos, ou sejam anteriores ou posterio
es 

8
: _Pu~ h cação ela carta. ele lei 3 de ago~to ~~ 1 770, ainda mes~o. aquellas por 

asph c:aes dec1•~tos concecl1clas a fa':or de llleg·~tu;nos, r eputar-se-hao ur.egu.lares, e 
Vid et por abolidas como se n1mca ttvessem ex1st1clo . Para o mesmo e:ffelto sou ser
Vid 0 c~ssar as cartas ele legitimação, cujas clausulas se encontrarem com as pro-

enctas cl'este alvará. 
Por 4:

0 

'rod?s os J;>r?~essos- pencle~ltes sob1: a: ref~rida t~ateria. que s~ ~charem 
~ sentenC1ar clefillltlvamente, se1a nas I)l'rmen·as mstanClas, sela nos JUlzos das. 
<•P]Jell ~ · J · : fi d' açoes ou aggl'avos ordina1•ios serão julgados na conform1clacle elo que ca 
lSposto . ' 

dit ~ ·o Pa~·a evitar os graves inconvenientes que resultariam ele serem as sobre
sis~s ~roY.tclencias applicacbs ao preteri to, sobre o qual descansa a paz e a sub~ 

euela de diversas famílias, apesar ele illegitiruas acquisições, sou servido man-
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dar declarar subsistente c válida a successão elos illegitimos, f]UO ao tempo ela 
publicação d'este alvará com foa:ça de lei se tiver verificado sem opposição nem 
contradicção alg'Llma, ou se achar titulada por sentenças que tenham passaclo em 
iulgado. 

6. o Querendo precaver que mais se não renovem as duviclas a que têem dado 
causa as exorbitantes clausulas insertas em algumas cartas de legitimação, e par::J. 
que as mesmas sej am sempre aJustadas ás disposições elo presente alvará :. son 
servido prohibir que da sua publicação em diante se expeçam cartas de legitlroa
çrio a favor ele filhos natnraes para ficarem habilitados para a success[io elos bens 
acima declarados no § 1. ", c Ol'd!'-mar que em todas as que se cxpeclir em para ou
tros e:ffeitos , se declarem por modo explicito para quaes, e que deverão sempre 
ser concordes com as leis que :ficam em vigor, ou por esse tempo o estiverem. 

7.0 Prohibo, outrosim, que da clita publicação cl'este alvará em diante n enhtill?a 
carta de legitimação possa, ser expedida a favor ele. filhos illegit imos, que não f?
r em pura e simplesmente natmaes, e assim mesmo sempre precedendo aucliencil1 
elos pm·entes dentro elo quarto grau, que tiver em direito para succecler aos paes, · 
fallecenclo estes ab intestato. 

8 .0 Ordeno, finalmente, que as cartas ele legitimação sómente possam ser i.rn
pctmdas pelos pacs em petição por ellcs assignacla, c reconhecido o signal por 
o:fficial p1Lblico competente, ou por seus bastantes promuaclores, especialmente c 
em fórma legal auctoTisaclos para o dito e:ffcito, calando-se sempre os nomes elas 
mães . Se os paesfallecerem depois ele principiadas as diligencias, poderfio os fi
lhos por si, sendo maiores ele vinte e cinco annos, e, sendo menores, os sons tuto
res e cma,dores por elles, continuai' os requeTimentos para a decisão final quc.for 
de justiça. P oderão tambem os filho s natuTacs, senc16 já falleciclos seus pnes, l])l

pctrar carta ele legitima,ção no unico caso ele ter em a seu favor disposição testa
m cntaria com expresso reconhecimento n' ella feito . 

E est e se cnmprirá como n' clle se contém. Pelo que, mando <Í mesa do d~s
cmbargo do paço, regcdor da casa ela supplicação, ou quem seu cargo SCl:vn·, 
governador da relação c casa, do Porto, conselhos ela, minha, real fn,zcncla c elo u~
tramar, mesa ela conscicncia e OTclcns, senallo ela camara

1 
governadores c capi

tães gcneraes ele todos os meus domínios ultramarinos, c a t odos os desembarga
dores, corregedores, provedores, ouvidores, j [Úzcs, justiças e officiaes, e pessoas 
dos meus r einos e senhorios, qllc cumpram c guardem este meu alvará com força 
ele lei, ass im c da maneira que n'ellc se contém, c lhe façam dar a mais inteira 
e inviolavel observancia, não obstante quacsquer leis, ordenações, resoluções, 
s~ntenças e opiniões que ha:ja em contrario, as quaes todas clerogo e hei por de
rogadas, havendo-as aqui todas por expressas, como se ele cada uma cl'ellas fizesse 
littcl'al e expressa menção . E, outl:osim, mando ao clr. Antonio Gomes Ribeiro, do 
meu conselho c chanceller mór tlo r eino, que o faça publicar na chanccllaria, re
g istanclo-sc em todos os logaros oncle se costumam registar simil]umtes leis, e 
g uardando-se o seu original no ,meu real arcbivo ela Torre. elo 'rombo. . 

Dado no palacio de Qncluz, aos 29 ele j nlho ele 1830. = H.Er, com guarda. = 
Jóão de Mattos e Vasconcellos Ba1·bosa de Magalhães. 

Decre-to 

Sendo ncccssario dar providencias geraes para que os processos elos réus Jll~
litares ela primeir a linhn. elo exer cito, que são julgados em cm1sclho ele o·ue1-ra, nãO 
soffram demora no seu seguimento , como aincla está acontecendo em di~ersos pon
tos elo r eino , pela r asão ele ser em occupaclos em outros muitos objectos elo 1~ eu 
r eal serviço os ministros ten:itoriacs, que nos clitos conselhos servem de aucltto-
r es : sou servido determinar o scgtúnte: · . 

~- 0 Em. cacb uma.. elas provincias elo r eino have1~á um a1.1clitor pcrmanen~~f 
e cl01s na mdacle ele L1sboa, para promptamente expedirem os conselhos ele guel l • 
que houver a fazer, e que pelo respectivo general encarregado elo governo· das 
armas , em consequencia elas participações que r eceber elos commanclantes ele cor
pos, forem indicados . Os ministros territoriaes ficam clispensn.clos, por effeito ll'est~ 
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lnec1ic1a, de servirem de ::umlitorcs nos ditos conselhos de guerra, como até aqui 
~~es estava incumbido, desde o dia em que o ,general lhes .pm'ticipm: a apresenta
ç~o elo auditor permanente da provincia, salvo o caso em que por molestia do au
c1itor permanente ou vacatura que d'elle occorra, o mesmo general, por uma or-
dem especial, assim o determine. · 

2.o Para os ditos empregos de auditores permanentes serão sempre escolhidos 
ele entre os bachareis mais habeis os que estiverem a caber ao menos em um lo-
gar de segLmda intra.ncia. . 

3. 0 Os au:clitor es permanentes estabelecer ão a sua r csidcncia ordinaria, de que 
os ge11craes elevem f~tzer scientc os corpo s, 119 local da província a que perten
cerem, aonde houver maior numero ele tropas aquartehclas, e na falta d'esta cir
cumstancia, como no Algarve, Beira Baixa e província ela Extremaclura (sem com
prehenclcr a capital, que tem os seus auditores privativos) no ponto que :fic::tr mais 
central aos eliffercntcs quarteis occupaclos por tropa, a fim ele que prompta.mentc 
possam ir a qualquer d' elles, seg1mdo a ordem q Lle r eceberem do general. 
·"' 4. 0 Os ba:chareis que servirem estes logares de auditor es permanentes· gosa
lao elas mesmas honras c privilegies que pelo alvará de 18 ele fevereiro de 1764 
eram concedidos aos auditor es· ele que elle tratava, menos na parte em que lhes 
mandava conferir patentes de capitães aggregados aos corpos em que servissem ; 
~er-lhes-ha inteiramente applicavel o disposto na portaria ele 2q ele novembro ele 
d 813, e veucerão mensalmente 40aooo réis ele soldo pago p ela thesouraria geral 

as tropas e uma ração de fonagem por dia. 
As auctoridades a quem o conhecimento d' este pertencer o cumpram e façam 

cumprir c executar com·o n'elle se contém, sem embargo ele quaesquer leis, ele
eretos c ordens que existam, que tudo hei por bem dcrogar em quanto se oppo
z(~· ao que aqui vae determinaclo. Palacio de Queluz, em 30 de julho ele 1830. = 

om a ntb?·ica de sua magestade.) 

Decre-to 

. Constando na minha real presença que se não tem enteuclido applicaveis ~ís 
~lhas adjacentes as providencias dadas nos decretos ele 2 ele agosto e 24 ele se-
embro ele 1828, para se conservarem em segurança e boa administração os bens 

sequestrados aos réus ·pronunciados nas devassas, a que mandei proceder pelo 
execrando c horroroso crime de r ebellião que se manifestou na cidade elo Porto 
1\0 dia 16 de maio elo dito anno, e em outros pontos do ter,ritorio portugnez, as
snn c.omo aos que se a~1sentar:1m sem licença minha ou a excederam; e tomando 
na lllt~ha r eal consideração que a respeito dos sequestras praticados nas ditas ilhas 
:e venficam os mesmos motivos que me moveram a providenciar para serem evi-
adas as dilapidações dos bens e r endimentos sequestrados dentro do r eino, e a 

que a declaração n'esta materia, j á feita pelo aviso de 11 ele maio proximo pas-
. :a~?' não será bastante para occorrer a outras difficuldaeles que se possam susci

dar sobre este obj ecto; sendo-me presentes as informações e consulta da mesa elo 
. esembargo do paço, a que ultimamente mandei proc.eclcr, a fim ele r egular com 
~~~tas ? opportunas proviclencias negocio de tão grave importancia .: sou servido 

ermmar o seguinte : . 
· fó. Todos os bens sequestr ados nas ilhas adj ficentes serão administrados ]_J'ela 

C 
rma prescripta no citado decreto elo 2 ele agosto ele 1828, elegendo cada um elos 

orregecl cl b d l · r· . ores, c accorclo com a camara ela ca eça a comarca, os quatro e eposlta-
los fica d · a· · l cl ~· 

8 
.~ n o r esponsave1s tanto os ttos corrcgec or es como os verea ores; nao 

0 

61.ao, J?Ol'ém, ·os mesmos depositarias obriga los a prestar :fianças, como determina 
refer1do elecreto no artigo 2. 0

1 
que n'esta parte já foi r evogado. . 

t't C!s corregedores, cada um na sufi comarca, expedirão ordens aos jmzes tcr
d1 orbaes para lhes remetterem copias aLlthenticas d'os sequestros com as avaliaçõc·s 

8
os _cns; e o desembargador juiz relator da commissão, estabelecida na casa da 

t lt~lhcação por elecreto ele 15 de agosto de 1828, para sentenciar os r éus, r emct
ae1 e da mesma fórma aos r espectivos correg~dores os se<;l_l·~esn~s que exi~tircm 
n):lp l1~os aos processos criminaes dos ditos reus. As part101paçoes cletermmadas 

0 
artigo 3. 0 do mencionado decreto serão mensaes em logar de scmana.es, e es-
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tas serão dirigidas ao dr. João Baptista Estoves, desembargador dos aggTavos, 
j u iz da corôa. e administrador dos referidos bens sequestrados, elo qual r eceberão 
as ordens e instrucçõos, qLle com promptidão farão executar . Na cabeça da co
marca se estabelecerá 11m cofre pela f'órma e para o fim que ordenei no dito de
creto de 2-! ele setembro de 1828; todos os bens e rendimentos sequestrados nas 
sobreditas ilhas ficarão excluídos ela j urisclicção das j mltas ela administração ela 
fazenda e serão immocliatamente á disposição elo meu real erario1 ao qual os cor
regedores enviarão todos os mezes um mappa circumstanciaclo em que se decla
rem todos os clinheiros recebidos e da mesma fórma os que se não receberem, 
apesar ele estarem vencidos, dand9 o motivo de não se ter verificado a cobrança ; 
c um igual mappa enviarão ao sob1'eclito el esembargaelOl' dos aggravos, j uiz ela co
rôa, com as participações acima cletel'minadas. 1'oclas as causas movidas e que se 
moverem, relativas aos bens sequestmdos, serão privativa e exclusivamente pro
cessadas e sentenciadas na commissão estabelecida pelo referido elecreto ele 24 de 
setembro, summaria e verbalmente em uma só instancia, como se está praticando 
nas cansas relativas aos sequestras a que se tem procedido no reino. Poclení na 
ci.clacle elo Funchal o corregeclo1', de accorclo com os quatro clepositarios e com ap
provação elo dito desembargador j u iz da corôa, nomea1• uma ou mais pessoas in
telligentes e de probidade, que ponham e conservem em regular e especial arre
cadação administrativa, com a precisa escripturação, os bens, direitos e acções 
sequestradas ao réu João elo Oarvalhal Esmera,lclo, que se me tem representado 
serem de consideravel importancia , e existirem a seu r espeito t ransacções com
mer ciaes que fazem necessaria esta particular provielencia, a qual tambem pru
dentemente se poderá ampliar a outros, se assim· o julgárem conveniente o corre
gedor ela respectiva comarca e os depositarias, e for da approvação do sobredito 
desembargador j1uz da corôa, devendo em todos os casos ser na escript1uação 
separaclos com a devida clareza os bens vinculados, livr es e allodiaes e os ele 
prazo, especificando-se não sómente os fóros e laudeinios a que for em obrigados, 
mqs tambem a natureza com que foram coustituiclos . 

A mos~ do desembargo elo paço o tenha assim entendido e faça executar, ex
pedindo as ordens necessarias. Palacio de Queluz, em 30 de julho ele 1830.:;;;:;: 
(Com CG n~b1 ·icct de el-'rei nosso senho1·.) 

Decreto 

Havenclo.-me sido p1•esente que a nomeação feita no aviso elo 3 de novcmbr_o 
de 1828, ele thesonreiro para os rendimentos elos bens que têem entrado e conti
nuam a entrar no fisco por inconficlencia, nao é conforme á unidade estab elecida 
nas duas leis ele 22 de dezembro ele 1761 para a, administração e arrecadação a[t 
minha real fazenda, nem ao disposto no alvará de 21 ele f~vereiro de 1766, no 
qual se Ol'clenou a extincção elo cofre que havia sido estabelecido pelo decreto de 
18 de janeiro ele 1759, para n'elle se recolherem todos os capitaes e renclimon~os 
dos bens confiscados aos réus elo horroroso crime c sacrílego insulto commettlclO 
na noite ele 3 ele setembro ele 1758, ficando clcbaix.o ela inspecção Pl'Ívativa a_o 
desembargador elo paço, que então era juiz ela inconfidencia;; e não sendo ela n:u
nha real intenção alterar o methodo e uniformidade com que convem que sejaUl 
administrados e arrecadados os bens elos proprios da minha 1:eal corôa : sou sel',. 
vido determinar que, ficando sem c:ffoit.o o referido aviso de 3 ele novembro de 
1828 e a nomeação do thesoureiro para os bens e r endimentos que têem entr·aclo 
e continuarem a entrar no fisco por inconficlencia, se observe inalteravelmente a 
fórma de administração e arrecadação prescripta no sobredito alvará de 21 de fe
vereiro ele 1766, tanto a respeito dos bens actualmente administrados pelo j uizo 
do fisco pm• inconfidencia, como por ausencia . 

O conselho da fazenda o t enha assim entendido c faça executar com os des
pachos e participações necessarias. Palacio ele Queluz, em 30 ele j ulho de 1830. = 
(Com a n~b1·ica de el-1·ei nosso senhor.) 



IV 
A carta que n. cxLinct:t jttnLa pt·ovisol'ia do P01'Lo clit·igitl 'w sobcrn.no elo Bmzil em ii <lc n.gosto de 1828, c se publicou 

quatorze mezcs depo is uo Pa']l.telc (Zc Port·Lt{Jal, provoca violenta. controvcrs in..- João Carlos de Snldauha, usmulo já 
a este tempo o titulo de conde, rcfu. l;n. co m muitn. act·imonia as censttl'as feitn.s por seus u.ntigos collegas, c re une ~\ 
d_efczn. proprin varias peças elucidativas. - L embranças pat·u. :.t hislorin. do. sobred ita.juntn., pelo cu.pi.t.ão c1e cavn.ll n.
l"L~ Albino Pimenta de Aguiar, que ~ttribuc os dcs:tstrosos succcssosclos principias de julho, 1Ht província do 1\:finho, 
n tncuria ou injustificavel pn.nico de qaom ali assumira n. sn1>rema. n.uctoridade. - Observações a alguns paragTaphos 
elo oscripto qne moth•ou energicos p1·otcstos de nmigos paTticulares do outr'ol'a tninist1·o dn. guetTa., impressas soU 
nnonymo, maA da. peruut do indivillao qno mais tarde foi barã.o da. Ribeira de Sn.brosa. - Ann.lyse ao primeiro opus· 
ct~lo <lo g"CllCral, por Joaquim Antonio de Mn.gllillliics e l!'rancisco da Gama J"obo Botelho.- O coL'OLLCl Roclrigo Pitlto 
P!zn.t·ro com menta a precedente coutestn.çii.o.- Outr:.t testemunha oculat· dos actos governa.mentnes, Noutcl Corre in. 
de Mo t;qui.ta, cousidm·a ta.mbem infuudaclns cHvcrsns n.sserçõcs d'aquelJes do:i.s antn.gonistn.s. - Dcclarn.ção nos por· 
tttguczcs fie.i s Íl. causa. de D. !\1a.ria n.-Not.n.s do editor do folheto ÂJ1C1:ficlia clcsmaBCa1·a<.Za, etc.-Trechos de uma 
~)l·a histo ,·ico-politic:t de José Libcmto Freire elo Carvalho, que corroboram ou contr:triam argumentos a<lduzidos.-

'olUo expliclli o estallista. Palmell1t o seu modo de proceder desde a revolução do 1820 até pn.ssa.L' à ilha Terceira.. 

É opinião geralmente admittida que o acto dissolutivo da junta provisoria do 
Porto em 1828, quando esta ainda dispunha de grande força. do exercito e tinha 
outros elementos para resistir por muito tempo ou talvez mesmo supplantar o go
verno absolutista, se empregasse meios energicos, proveiu ele grave divergencia 
entre alguns chefes do partido liberal, desaccordo que mais se accentuou descle a 
chegada elos passageiros do Belfast á segunda cidade elo reino, onde apenas per
lllaneceram seis dias. 

Já mencionámos no tomo IV a carta que ao soberano elo Brazil dirigiram al- · 
~nus membros da extincta junta, procurando justificar-se do imprevisto facto, as-
8111.1 como transcrevemos diversos trechos de memorias escriptas por testeniunhas 
0~ulares, quasi todas pouco favoraveis, se não severas; res ta inserir outras cu
liosas analyses que esclarecem pontos mtútos importantes, e liquidam responsabi
fi dacles, reunindo d'este modo a violentissima · polemica, conforme as datas, até 

ns de julho de 1830. 
As subsequentes peças, excepto a Analyse ás obsm·vaçõe3:1"'foram impressas se

~ara~amente em París, typographia de J. 'l'astu, e duas cl 'ellas reproduzidas pouco 
epots n'um folheto sob o titulo A pmficlia clesmasca1·ada, etc., ct'0o editor trans

cre:reu tambem a carta e portaria que deram origem á contestação, e addicionou 
vanas notas suas, as quaes mais adiante formam grupo distincto para evitar equi
X0C0s, fazendo -se refereneia no texto com algarismos entre parenthesis ou preee-

endo-as dos r espectivos trechos qnando o documento a que alludirem estiver in
serto em tomos anteriores, e seja, p0rtanto, inutil repetil-o na integra . 

. ' 
Observações do conde de Saldanha 

Não era necessario que eu visse impressa no n. 0 8 elo Paquete de Po1·tugal a 
Bart~ que a junta provisoria do Porto di.Tig-iu a sua ma.gestade o im1Jerador do 
e razil_en;t data de 5 de agosto ele 1828, para ter conhecimento do conluio, acinte 

1Jarc1ahclade que promoveu e clictou aquelle documento. · 
Ra muito que me eram notorias as intrigas trumaclas c<Dntra mim, porque al

âllll~ dias depois de chegar a Londres, em ju.l1w de 1828, soube ela renni~o 'Olan
es~lna do marquez de Palmelb com alguns membros ela ,iunta, e dos mews que 

~ntao se combinaram para fazer recaír sobre mim os desastres do Porto; _soube 
0~ estorvos oppostos pelo marquez ele Palmella á viagem ~ue o coronel P1za1:ro 

qutzera fazer á sua p·ropria cust.a ao Rio ele Janeiro, recemndo gue este offi.e1a.l 
poclesse desmentir ali qualquer imptttação injusta que me ~osse feita. 

Soube tudo· e tanto me inclio·nou e surprehendeu a cav1losa conducta do mar-
quez b ' o . 1 d e os o.atos espalhados pelos seus numerosos agentes, que tra.tm og·o e re-

2o 
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élig-ir e publica.l', por meio da, itn}Jrensa, uma naÚ'ação dos sucoes·sofj elo Porto, pa· 
t enteando eu mesmo as faJtas ele que posso arg-uir-me; mas sendo nccessario 
mencionar o nome do visconde de Itabayana, não quiz fazel-o sem lh'o participar. 
Para es te fim fLú ler-lhe a minha exposição. O vi.sconcle, depois ele ouvir-me, pe
diu-me e aconselhou-me que desprezasse a voz ela calumnia, fosse ele quem fosse 
a corrupção, o patronato e o oiro que a impellisse. Eu instei ati.nda, repetindo que 
os mesmos diguitarios que n'outro tempo tinham envenenado as minhas intenções 
e serviço~ em Portugal, se combinavam em L<>nclres com alguns honiens de aff~
ctados princípios liberaes para melhor me calumniarem; apesar d'isso aquelle di
plomatico pediu-me novamente, em nome e a bem elo serviço de sua magestade 
imperial, c da rainha ele Portugal (1), que não publicasse ele modo algum a minha 
exposição : cedi; mas antevenclo os }Jrojectos ele homens tão baixos como ambicio
sos, qtúz obter esclarecimentos e títulos que poclessem rebater um dia meus 
calumniadores, se publicamente se mostrassem. Entabolei, portanto, uma corres· 
pondencia com o marquez de Pa.lmella, com alguns membros ela junta, e com al
guns chefes elos corpos que se achavam em Lonch·es, a }Jedir-lhes explicações 
sobre os ultimos succcssos elo Porto. Das suas respostas se poderá colligir o prin· 
cipio ela cabala contra mim urclida em Inglaterra, e outras circumstancias que 
farei notar. 

Ftú calurnniado perante sua rnagestade imperial, e ainda que eu saiba que o 
imperador tratou com o desprezo merecielo aquelles que ousaram e aquelles que 
se incumbiram ele ennegrecer-me na sua imperial presença, tenho o direito para 
dirigir-me ao publico, já que ao publico acaba de communicar a junta elo Porto o 
seu manifesto contra mim. 

Sou tmico e contra muitos ; sei a força que dá uma auctoriclade, por :fictic1a 
que seja, ql.1anclo sem contraste nem responsabilidade clispõe dos dinheiros publi
cas. T enho por mais ele uma vez experimentado a versatilidade dos homens i 
mas nem ainda assim receio que haJa tnn só que me conheça e duvide da minha 
palavra. Contarei tudo com a franqueza que costumo, e o publico me julgará. 

Nos princípios ele maio de 1828, assim que foi palpavel a per6dia elo infante 
regente de Portugal, o visconde ele Itabayana e o marquez de Rezende, zelosos 
elos direitos e decoro do seu soberano, convieram commigo em que, para aprovei· 
tar a tempo o patl'iotismo e o leal -espírito da nação portugueza, e particularmente 
do exercito, era preciso que eu fosse a Genova, onde estava a fragata brazileira 
IzabelJ c que a seu bordo me transportasse á Madeira e ao Porto para dirigir a 
ins1uTeição proxima a manifestar-se em Portugal contra os proj ectos usU1·pac1ores 
elo infante D. MigL1cl. Novas consiclerações, porém; quando eu me dispunha para 
atravessar a França, alteraram o primeiro projecto, e resolveu-se mandar vir a 
fragata a Falmouth para eu ali embarcar. Sua magestadc o imperador do Brazil 
foi informado pelos ditos diplomaticos (segundo me disseram), e por mim, d'aquel· 
las idéas, as quacs se esconcliam do marqucz ele Palmella com o maior Tecato; 
tão pouca confiança merecia elle no serviço ele sua magestade o imperador e no 
de sua augusta lilha a senhora D. Maria II. 

Ao mesmo tempo fiz eu sabedores elo mencionado projecto alguns subditos 
sempre fieis a sua magestade, e que então se achavam em Portugal : «Ü zêlo pa: 
triotico dos cOJ·oneis e o:fficiaes do regimento n .0 6 ele infanteria e caçadores n. 0 10 
accelerou a reacçào elo PortOJl. 

Apenas esta noticia chegou a Londres fui p"edir auxilio ao visconde ele lta· 
bayana para me transportar ao Porto, e para o que me offereceu logo uma escuna 
vcleil:a que estava prompta em Plymouth; quando eu devia pôr-me a caminho 
com o general Stubbs e com os officiaes dos nossos estados maiores i receberam-se 
novas de Portugal, e publicou-se o brilhante successo ela reacçfto que . parecia g·e
ral e consummacla. 

Na noite em que as folhas elo Porto e cartas ele Lisboa confirmavam estas no· 
ticias fui a casa elo marquez de Palmclla, o qual, separando-me da companhia, me 
disse que tinha a melhor vQntacle ele contribuir para o bom resultado ela cansa. 
em que estavam empenhadas as tropas e leaes habitantes do .Porto; pecli1t-me que 

1 O coronel Pizarro, capitão Praça e tenente Tl10ma:( Pinto Saaved1·a. 
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lhe fizesse a justiça ele o acreditar e fosse ele accordo com elle. Respondi ao mar
quez; contando-lhe o que havia IJassado com ,o visconde ele Itabayana e os gene
rosos soccoiTOS que elle queria facultar-me para transportar-me ao Porto immedia
tamente (2). . 

No €tia seguinte não foi pequena a minha admiração quando fui convidado para 
uma conferencia em casa elo visconde de ltabayatna, aonde encontrei o marquez de 
Palmella, yonde de Villa Flor, conde da T a:ipa e Candido José Xavier. Reconhe
ceu-se a junta do Porto como governo legitimo de Portugal: logo depois propoz 
0 conde da T aipa que o marquez de Palmella fosse para o Porto, aonde a pre
sença d'aquelle diplomatico lhe parecia ele umA- incaleulavel transcendencia. O vis
conde de It.abayana rej eitou ~imllhante proposta, não obstante ser apoiada pelo 
conde de Villa Flor e mui sustentada pelo conselheiro Candido José Xavier . ..(\pe
~~r elos argumentos d'este conselheiro, o viscoJJ,de de Itabayana persistiu nas me-

Idas que tinha tomado commigo, oppoD,do"se ~ís insta:q,cias do conde da Taipa, o 
qual ehrectamente me pergtmtou ft minha opinião ; r espondi-lhe que me parecia 
~outracilictori0 reco11,hecer o marquez a jm1.ta do Porto1 e deixar a emba-ixada sem 
hcença ~o g·o:erno ~1econheciclo; acrescentei que eu ju~gava os serviços elo mar~ 
quez mms llte1s em Lortcll'es elo que no Po1•to. 

No dia seguinte houve ou,t:ra conferencia no mesmo logar e entre as mesmas 
pe~s?as, e. logo no prineipio clecla,rou o viseoJJ,cle ele Ita,bayana a muclatnça ela sua 
oppnuão, elando como couaa decidida a partida do marque~ ele Palmella para o 

orto! . 
Vim depois q. saber que em mna reunião, a que não assisti, tinham feito crer 

~o visconde «que Salclanl!.a, á frente ela canalha (nome com que chLssificavam os 
~lberaes, un.icos sub ditos fieis á. seP;hora D. ~Iaria IJ) ei'a mais perigoso que o in
Q.nte D. 1Vbguel ;i frente dos Süveu·as ! » 
. Assim a r epug·na.ncia contra um governo monarchico r epl'esentativo (porcque 

l'l.em e.u, nem os lioeraes pOI'tuguezes jam.ais cleJ:iejámo~ o·tltro) immolou PQrtugal 
ao lílla1s feroz despotismo ( 3). ' 

Se o marqugz tivesse parti~lo logo ua escun.a que devia conduúr-me ele Ply
lJJ.ollth ao P(ln:to, grandes males ::;e teriam poupado; JJ:!.l1S eram outras as vistas elo 
lllm·.quez : querifl. esperar outro paquete ele Lisboa, e portant<;i a esclma em que 
P.0 d1amôs ir, eu1 o gt;meral Stubbs 13 outros o:fficiaes, ~ão lhe parecia propria para 
81 i fretou-se its cégas um barco ele vapor, que nem prompto estava, e que se 
dchava. tão ai'I'tÜnado que logo na viagem ele D eptford a F _a.lmoutb soffreu consi
Feravels avarias. Foi pl'eeiso I'epm:a,l-as em um dos portos do canal, e ao saír ele 
i wlm._outh as caldeil'a.s e appal'elhos r ebentaram tantas vezes, que fomos obrigados 

a an:Jbar a B,ibacleu e gast~mws dez clia,s do catbo Lizard ao Porto . AiJJ,cla mesmo 
~~po1s ele es.tav pvoll!.pto o bai'CO em J?almouth, foi forçoso esperar ali sete ou oito 
Pias pelo mapquez, fJ Jil.O elia; ~;1m que saímos d'aquelle porto ainda o marquez de 
E~lmella !'I e queria demo1'a1•, espel'ando sempre a chegada elo paquete de Lisboa. 

i ts com? o marquez tinha a peito tomar 1)arte no peril?o ela reacçã.o. elo .Porto ~ 
No dia 26 ele junho desembm•cámos finalmente na prata de Mathos~nhos, e alt 

~esmo na 'praia me disse o ruarquez <c que elle não ignorava a minha populari
. ade em_ Portugal, e principalmente no Porto ; mas q tte me lembrava quanto era 
~ece~sano que eu não quiz es.se separar-me d'ell e, nem attribLli'l·-me uma ascen
t enc1a,. cl'on.de poderiam vir grandes prejtlizos á legitimidade da nos:;;;:t causa, vis-
~s as 1déas de que alguns grubinetes se achavam possuídos a meLl respeito>>. Não ;ra esta a primeira vez que diante de mim se repetia ser bastante o meu nome 

a ~esta elo exercito ou no ministerio de Pm,tqgal, pf-\ira dar a CGrtos governos sus-
peitas ele l'epublicanismo. · · · 
cl No TI:l§io dos transportes de alegria com que tanto nos homou a infeliz cidade 
a 0 _Porto , apresentámo-nos á j:tmta, e logo cada um se separou a abraçar o~ .seus 
t:t"gos, apinhoados entã~ na proprta casa elo governo. Jlo~co te.mpo. depms, es-

ndo eu ~ o conde ele Villa Flor em um quarto ela secretana, vem ali ter o mar
J~ez d<:l _Palmell~L e nos disse «que a junta . o qc:eria ~omear general e~ chefe 

.A_ ie:x.ercrto ; m~s que elle duvidava acceitar, · r ece1anclo . offen.~er nosso melindre» . 
sto respond1, que sendo elle marechal de campo ma1s ant1go, em nada me of-
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fendia a sua nomeação, c que eu sem difficuldade serv1na, de qualquer maneira 
que me collocassem. As portarias da junta mostraram-me logo clepois a J.il.Omeação 
do marquez para commandantc em chefe (4); e para membros do governo o conde 
do Sampaio (Manuel), D . Fi\ippc Maria de Sousa, irmão do marquez, e o conse
lheiro Candido José Xavier. E notavel que a jtm.ta do Porto se esquecesse· de en
viar estas portarias a sua magestade imperial, e que nem ao menos as menciG
nasse na carta de 5 de agosto, deixando assim ignorar ao imperador quem t.iuha 
commandado as suas tropas desde o dia 26 de junho até 2 de julho lt noite, mo
mento em que devia começar o meu commando: talvez haja quem pense que a 
jtm.ta não queria informar o imperador, mas sim deslumbrai-o e chamar sobre mim 
só a sua indignação. Emfim, nomeado o marque·z commandante em chefe do exer
cito,. nada mais me pertencia do que esperar as suas ordens; mas, conhecendo a 
necessidade de nos r eunirmos ao exercito, e ardendo 0m desejos de o verificar, 
instei com o marquez para que marchassemos no dia 27; elle, porém, differiu a 
partida, sob pretexto de combinar algumas medidas com a junta, e a unica pro
videncia que cleu foi mandar o conde da Taipa para o Vouga. Não receio r epetir 
diante elo marquez de Palmella que no dia 28 fui pela manhã para sua casa, 
cl'onde á força de muitas instancias, e s·ó depois <il.e inuito trabalho, pude conse
guir que saíssemos para o exercito As sete horas da tarde ; já tínhamos sabido que 
a posição do V ouga, occupada pelas tropas leaes a sua magestacle, havia sido ata
cada n'aquella manhã ; mas ainda ignoravamos o ultimo resultado. Nos Carvalhos 
appareceu-nos o conde da Taipa, que, como já disse, tiriha sido mandado pelo 
marquez para o exercito no dia aJ.il.tecedente ; e affirmou-nos que a cavallaria elos 
rebeldes tinha passado o Vouga em Angeja, e occli!pava a estrada que devíamos 
s-eguir (5) . Esta inesperada informação aterrou o marquez e alguns outros elos mui
tos que nos acompanhavam; e logo então o marquez, sem pro em· ar nenhum es
clarecimento mais, t eria voltado para o Porto se eu lhe não fizesse observar a 
perturbação elo conde çla Taipa e o desdouro ele similhante contt·amarcha. O mar
quez, animado pelas minhas reflexões e pela mui opportumt chegada d.@ tenente 
Cesar, elo 4 ele cavallaria; que se r etirava ferido, mas oom 0utras icléas mais agra
daveis e mais exactas elo combate, avançou ainda, m31ndando tm.icamente pa1·a a 
r etaguarda seu filho e seu sobrinho. Algum tempo depois encontrámos um sa;r
gento elo 10 ele ·infanteria e dois milicianos, e perguntando-lhes noticias da :h·ente, 
tivemos em r esposta quasi o mesmo que nos dissera o conde ela Taipa, de tl!Ul 

modo, porém, tão confuso, incerto e incoherente, que nenhum m·eclito podiam mere
cer taes homens. Apesar cl'isto as minhas reflexões não lJocleram conseguir que o 
marquez continuasse a, sua mãrcha; voltou para o Porto acompanhado ele quantos 
nos seguiam t, menos o capitão Praça, meu ~udante de ordens, o capitão Albino 
Pimenta ele Aguiar, elo 12 de cavallar ia, e o coronel Pizarro, que apesar ele estar 
ás ordens do · marquez de Palmella, assim como o capitão Albino ás elo governo, 
preferiram acompanhar-me. 

'l'a~ foi o principio ela nossa infeliz campanha! O desalento que espalhou n~ 
Porto a subita apparição elo marquez ele Palmella na madrugacla immediata fo1 
sobej amente publico. Eu marchei com aquelles officiaes ao encontro das nos.sa:~ 
tropas, sem poder persuadir-me que ellas fossem cortadas e batidas ele tal sm-te 
que estivessem aniquiladas; não me illudi: logo depois começámos a encontrao: 
as bagagens c algtm.s carros com feridos, cujas escoltas me disseram que tinham 
recebido ordem de se retirar em sobre o Porto, e que se tinha espalhado a voz de 
estar prox.ima a cavallaria inimiga. Successivamente fui encontrando os membros 
ela jtlllta, que acomp~nhavam. o exerci~o e que se retiravam tambem para o Porto: 
dois cl'elles me pediram mm encaremdamente que me não expozesse e que se
guisse a sua. r etirada; ma~ o. coronel Gam~ Lobo e o clr. Magalhães voltarwm 
commigo e ficaram em Ohvmra de Azeme1s, emquanto eu fui ao encontro ela 
tropa, a qual se r etirava sobre a mesma villa, sem ser perseguida pelos rebeldes. 
Em todos os exercitas as r etiradas successivas clesmoralisam os soldados, mas os 
ele sua magestacle vinham animado~ elo melhor es1Jirito. Fez-se alto. em Oliveira 

1 O t enente general Stubbs tinha marchado pm·a Penafiel ao mesmo tem1J0 que nós saímos 
do Porto. ' 
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de Àzemeis; eu assisti o generrul Saraiva na collocaçl:io elos piquetes e cuidou·se 
no rancho . Apesar do ardor ela tropa era commum a idéa de que poderia haver 
~ ~anqueamento, -vista a nossa pouca força; um pequeno barulho, mesmo clentro 
a villa e no meio dos corpos, deu log::t.r a um alarme e fez confusão . A falta de 

P_olvora e ele sa}Jatos, e o terreno em que esta-vamos, tornavam indispensa-vel a con
~nuação da retirada ; e tae~ · eran: as or~e~1~ que tinha o g·eneral Saraiva de veri-

cal:a até ao Porto. Eu qtnz ouvtr a opmüto do coronel Gn.ma Lobo e do clr. l\fa
galhaes, e saber que iustrucções elles tinham do governo ; mas aquelles dois 
membros da jtmta tinham começaclo no-vamente a s~m r etirada para o Porto, no 
mo~e?-to do pequeno alarme que já referi. Mandei, portanto, o coronel Piza,rro 
partt~1par ao marquez de Palmella o estado do exercito, e commtmicar-lhe que 
a. rettrada se continuava ele noite até Grijó, oncle o major Bernardo ele Sá de
V:ta marcar o cam}JO . Na madrugacla elo cli[t 30 acampámos em Grijó, e ahi veiu 
0 marquez passar uma rapida revista a cacb corpo; -voltou, porém, para a cidade 
e. eu fiquei ainda no campo. Se ·o marquez já n'este dia desejava sair de Portu
~al, porque não deixou o commando ele uma maneira publica e solemne? Se a 
Jl~nta obse1'vava a conclucta do marquez 1 porque ,o não cl'esonerou elas suas ÍLmc
çoes ~ confiando-as a qualquer outro? Se, :mnuinclo ao elesejo ele muitos officiaes, 
eu ttvesse logo em Oliveira de Azemeis recusn.elo a auctoriclade da j1mta e elo 
~rquez, quanto clamor se elevaria contra mim? Obeclecer era o meu unico par
ti o; _assim o fiz. No dia 1. 0 de julho acampou o exercito em Santo Ovidio, perto 
ele V1lla Nova, •para melhor se r eorganisar e fornecer. N'este dia voltou o mar
~lle_z. a~ campo; mas nem elle· nem a junta tinham noticias seguras das posições 
b ~ llluntgo; e como o marquez não tinha organisado o seu estado maior nem pu-
ltc~do a ordem que havia mandado redigir pelo coronel Pizarro, e que depois de 

mod1ficac1a e a}Jprovada pelo mesmo marque:r,, foi por elle apresentada á jtmta e 
por ~sta mandada imprimir; como alem cl'isso o marquez não permanecia no 
~ampo, tttelo estava paralysaelo pela mui sensi vel falta ele 1-lilla auctoridade legal, 
Iesponsavel e forte, como em taes circumstancias só pócle ser a ele um bom com
manc~a.nte em chefe. Logo que o marquez ele Palmella p.cabou de visitar os postos 
~~nvtdou-me para uma conferencia no seu quartel, onde r euniu o concle ele Villa 
O Gr, o conselheiro Ca.nclido José Xavier, e convidou tambem o coronel Pizarro. 
,N 1llarquez fez uma pintma dolorosa ela nossa situação, conclttindo que a revolu
~ao estava peTdida; que nem elle, nem algum elos que tinham ido no Belfast eram 
cu~Jados no precioso te~po que a junta havia perdido, nelD.""clas mal concebidas 
0~ ens 9.ue ella havia dado ao general Sarai-va (6); que a ninguem tínhamos com
~Iometttdo , antes pelo contrario tínhamos sido victimas elos mal combinados piamos 
? outros, etc., etc. ; que por estas r asões elle estava determinado a embarcar 

11 aquella noite para Inglaterra no barco de vapor que tinha demorado no Domo, p· que nos convidava a seguil-o. Eu desapprovei similhante projecto, e o coron!=Jl 
lZarro clisse em meu àpoio que a retirada do marquez, depois de ter tomado o 

â?mmando do exercito, acabava ele tirar a força moral á r evolução . Conseguimos 
n' esta sorte evitmr que em barcassc o marquez ele um modo tão vergonhoso, e 
d'~sta conferencia mmca se introduziu a especie de dissolução da junta . Depois 
igtsto, conhecendo a necessidade ele verificar a posição e a força do inimigo, quo 
fa noravamos completamente, pedi e obtive licença do marquez ele Palmella para 
cezer um reconhecimento na madrugada seguinte ; a esta licença, porém, acres
Ih nt011 o mat·quez a rec.ommendação ele que me não adiantasse alem dos Carva
geoE. Marchei com oitocentos homens ás duas horas ela noite, acompanhado pelo 
n' ll.eral Saraiva, o qual poderá testemunhar um dia quaes eram as minhas idéas 
c ~quella manhã; não encontrando até aos Carvalhos os piquetes do inimigo, avan
ve1 n.té Grijó, e só d'ali descobri uma patrulha, que fugiu quando nos approxi~na
ot?J.o~. Soube então que os rebeldes se estenclia,m ele Ovar para Santo Antomo e 

11 tvei:·a de Azemeis . Voltei para o campo tendo estabelecido communicações que 
p a ~o~te seguinte deviam prevenir-me se ~à rebeldes se approximassem ás nossas 
e otçoes e resolvido a empenhar toclo o meu credito com o marquez, para que 
e s ,e me permittisse tentar uma st1rpreza na mesma noite. Mal pensava eu que a 
ssa hora estaria embarcado e fugido! Ao voltar ao campo, seriam onze horas do 
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c1ia1 encontrei ali o marquez; convidou-me logo a uma conferencia no seu quar
tel, e para ella tinha chamado tambem o general Stubbs, o conde ele Villa Flor e o 
conselheiro Canclicló José Xavim: (7) . Então tornou o marquez a repetir que estava 
na resolução ele embarcar n'aquella noite, e que devíamos embarcar juntos os que 
com elle tínhamos chegado ao Porto, pois que tudo lhe parecia perdido (8). Já eu 
lhe tinha respondido que o não acompaDhava, quando chegou o desembargador 
Caldeira e nos disse <<que a ex .ma junta, r eunida na sala elas suas sessões, nos 
convidava a todos para uma conferencia m·gente» . 

Foram todos , e eu tambem fui, em hora fatal! Estas sessões simultaneas se
riam filhas elo acaso (9), ou sel-o-íam ele combinação .entre o marquez e alguns 
membros da junta? Alguem o examinará. Sem responsabilidade e sem auctoridade 
alguma legal, eLl nflO tinha O mais pequeno meio ele tomar as meaidas que julgava 
indispensaveis; eram meus supel'iores o marquez de P almella, commandante eJ? 
chefe, o tenente general Stubbs e o conde de Villa Flor, marechal ele campo ma1s 
antigo e em situação igual it minha : os chefes dos corpos só podiam r econhecer 
em mim o desejo de servir, mas não a auctoridade necessa.ria, por mais que anhe
lassem vel-a depositada nas minhas mãos, p1'Íncipalmente depois do dia 29. Eu 
estava no campo com o general Saraiva e com o o·eneral Pizarro mais por instin
cto elo que por obrigação ; a falsa · posição em que fu~ deixaclo por tantos dias, bem 
mostrou que figma me qqeriam fazer representar. E mais á junta elo que ao ro~r
quez de Palmella qüe eu devo attribuir um tal desprezo ; mas os membros m
fiuentes d'esta junta não viram no B elfast senão o marqnez e os seus sequazes : 
novas ambições rejeitavàm já a lembrança ele nieus passados serviços, de meus 
passados sâcrificios . . . 

O modo de organisal' o mlnisterio na capital tinha oceupado mais n'aquelles 
dias algumas cabeças, que o desempenho dos rigorosos deveres de chefes de urna 
revolução; a mesma idéa tinha começado a preoccupar algumas personagens ainda 
antes de saírem de Londres par::t o Be1J"ast! · 
. Partimos, pois, os que estavamos r eunidos no quartel do marquez em Víhla 
Nova i para li saia das &essões da junta, e ahi, seriam duas horas da tarde, elll
contrámos a I'eunião ele todos os membros da mesma j1Ulta. Era natm·al que esta 
perguntasse noticias elo campo de Santo Ovidio e do reconhecimento que eu e o 
genel'al Sataiva acabavamos ele fazer . J.VIas que fim teria similhante pergtmta? O 
plano estava formado, à r esolução tomada; e logo o desembargador Moraes Sar
mento dísse , n'um discurso mui prolongado, que V alen.ça tinha· caído nas mãos 
dos r ebeldes, e qut\ o governo presumia ter acontecido ·outro tanto a Almeida, 
visto que d' ali nenhumas noticias sabi·a; que as tropas com mandadas p e'lo coronel 
Cayolla, e ultimamente pelo general Azeredo, tinham sido obrigadas a retirar-se 
de Braga e Guimarães para Vallongo, onde as ameaçava a força commandada pelo 
visconde do Peso da Regua e pur Gabriel Antonio Fra;nco de Castro; que D. Al
varo da Cost~, á frente das tl'opas qtte reunira no Minho, avançava tambem pela 
estradà de Villa do Conde ; acrescentou o dito desembargador que, segundo as 
inf'Ol'maçõe·s obtidas pelo governn, a ±'orça dos r ebeldes commandacla pelo general 
P?voas excedia a onze mil homehs, e que as forças dos outros tres generaes sn
bwm pelo menos a nove mil: continuou affirmanclo que ainda quando as trop~5 

leaes acampadas em Villa Nova podessem repellir os ataques do inimigo, era e"Vl
dente que a divisão do general Azeredo ~ão podia impedir a entrada elos r e?el
des na cidade na manhã seguinte . Cont:htiu, :finalmente, que a junta, á v1sW. 
d'aquellés motivos, tendo bem maduràmente ponderado a situação em que se 
a:chava, tinha re~olvià.o disso_lver-s~, mandando primeiro retirar para a Galliz~ a: 
tropâ.s, que r euruc1as não t enam dtfficuld·acle em abra· caminho para aquelle remo' 
mas que antes de pôr em p1'atíca a sua l'esoluçãn queria ouvi!' o nosso parecer (10). 
Fui eti b primeiro que, surprehendido e esp!:tntad\J d.e similhante proposição, le-

i O tenente coronel Sen ·ão, que servl.a U'e chefe do ·esta'él'o maior no governo das armas ~o 
Porto, cons•er'va a corrcspon dencia que tev·e. com· Candido José Xavier, relativa ao quartel c_ ~ 
maTquez de Pal.mella; n'esta corresponclenCJa rep ete constantemente o conselheiro, que s. C~· 
o sr. rnarquez não quer dccencia, mas sim um quartel na rn arg·em esquerda elo Douro, rocswo 
na praia : isto queT dizer, um quartel cl'oncle podesse emb arcar sem ser visto. 
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vantei a voz, e disse que havendo sómente seis dias que tinha chegado ao Por.to, 
e }enc~o pa~s~do a maior parte d'elles no campo, attento só aos meios de defeza, 
nao tmha mf01·mações que podesse oppor ás q-q.1,3 o governo tão solemnemente 
apresentava; mas que ainda, suppondo-as exactas, eu via um expediente prefe
d~vel ~ r~tirada para ~-Iespanha; que me lembrava ter perguntado ao go:rerno n.o 

la segmnte ao da mmha chegada ao Porto, .que viveres e recursos hav1a na Cl

dac~e; e que estava certo terem-me respondido que existiaw mantimentos para 
~ais ele sete mezcs; que sendo assim, e reunindo toda a força, eu me compromet
tia a defender a ciclacle á maneira ele Saragoça, e qtte cl'esse modo podíamos es
penvr os soccorros e as ordens do senhor D. Pedro IV. Pouco faltou para me 
cluamar~m lmGco; e clepois ele alguma discussão, decicliram que não podiam tomar 
sobre SI a respoasabiliclacle de submetter a segunda cidade elo reino aos horrores 
~ qu~ eu a queria expor. A esta opinião, commmn a todos os que fallaram depois 
e m1m, acrescentou o marquez de Palmella que elle e os que o tinham acompa

hhado. ele Londres ao Porto embarcariam n'essa noite no barco ele vapor, oncle 
aver1a lagar para alguns membros elo governo. . 

O dr. Magalhães lembrou então a necessidade ele fazer annunciar aos habi.
~'ll~t~s élo Porto a resolução que se havia tomado; mas o desembargador Sarmento 
1 ~J e1tou esta lembrança, pretendendo que o povo os assassinaria se tivesse conhe
Cllllento ele tal determinaçao (11 ). Recommendou-se e exigiu-se, portanto·, o se
gredo. mais rig·or0so ácerca da meclià.a que se tinha adoptaclo. 

E1s-aqui a junta elissolvicla, o general em chefe arnnullado, o Porto abanclo
nad?, e os chefes que .haviam ·feito a reacção sacrificados, sem que ao menos os 
~l1V1s~em ou consultassem! lVIas até aqui ninguem do governo se tinha lembrado 
e m1m para me impor responsabilidade ou commando algum. Foi depois d'isto 

que o desembargàclor Caldeira ponderou que se a tropa se visse abandonada pelos 
~neraes vindos no Beljast; de certo se debandaria e não chegaria a entrar na 

espa;nha. L evantou-se depois, e cheio de consternação veiu direito a mim, abra
ÇOtt-me e pediu-me que fizesse rb.ais o sacrifieio de nãó abandonar as tropas. Eu 
estava, sem duvida, tão affiicto como o desembargador Caldeira; mas estava cer
tamente muito mais admirado ele tudo quanto diante ele mim se passava: foi 
aqnella a primeira vez que no Porto me recordei elos vaticínios feitos por algtms 
PGl·tuguezes em Londres, quando souberam que o ma•rquez embarcava para Portu
~a (12). Apesar cl'isto respondi que, não obstante o estado em que tudo :ficava, tal 
Interesse m!'J deviam aquelles bravos officiaes e soldados, q~;~, não duvidava acom
~an_hal-os, tanto na retil;ada como em Hespanha, persuadido que ainda lhes po
d erl~ S~ t· util dentro e fóra ele Portugal; muito mais por me parecer que depois 

t
e Sllllllhante resolução o unico serviço possível era conservar retmidas aquellas 
ropas. 

Extincta d'este modo a junta, levantei-me para ir fazer algumas disposições, 
e. entã0 observou o desembargador Sarmento, que antes ele eu saír era conve
Ee~te saber se alguns elos membros da junta quereriam acompanba,r a clivisão. 

. x.ceptuando o coronel Gama Lobo, o. clr. Magalhães, c não sei se os desembaT
âadores ,Queiro.z e Caldeira, .todos os outros responde.rmn que e~ba~·<;ariam. Saí 
a sala Immedratamente, no mtento de tomaT as medtdas compattvms com o se

gredo exigido e ao qual me tinha obrigado; e mal podia eu presumir q~1e na mi
n.h~ ausencia a junta se tornava a installar e clisptmha ele mim á sua vontade. Se 
a Junta se queria dissolver nomeando uma commissão, devia ser essa a sua pro
~o~ta; mas tal pensamento só veiu depois que eu, a rogos elo clesemom·gador Cal
}\{]1ra, me prestei a acompanh~r a tropa, e depois que o coronel Gama e o clr. 

~galihães declararam que igualmente assim o fariam. Então, e só então) é que 
~ ~lnta e o marquez se lembraram ele deitar sobre mim, ele uma maneira furtiva, 
d~t ~ .o pe,so da .sua ;:esponsab~dacle. Aquelles mesmos qúe seis dias antes .me .re
. zuam a humühaçao de offiCJal de ordens elo marquez ele Palmella, proc1Igahsa
~:~ so'IDre_ n:i~, na hora elo terror, titulos e ~;uctoriclades inuteis2 e po~· mrrm .igno-

as. Ins1stlret em notar que emquanto estive na sala elas sessoes, nao ouv1 nem 
llUla ~ó pahvra que significas~e portaria, commissão da jtmta, presidencia d'essa 
com:mussão, ou outro algum projecto alem elo proposto pelo desembargador Cal-
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deixa, isto é, o de dirigir a retirada até Galliza . Tan,to é verdade que só na rni~ 
nha ausencia lembrou alguem o plano de faz er de mim o ·seu delegado, c tanto 
era conveniente para execução .cl'este plano que eu o ignorasse, que voltando eu 
depois a casa. elo barão de Rendufe, aonde estavam o marquez de Palmella, o 
conselheiro Candido José Xavier, c outros do s que assistiram á dissolu~ão da 
junta, nenhum d' ellcs me fallou na portaria agora publica pela irnpa:ensa, 11em 
nos projectos concertaclos na minha ausencia e sm:n meu conhecimento! Nada 
mais soube do coronel Gama L obo, nem do dr. Magalhães, nem da sua installa
ção, nem da minha presidencia. 

Voltemos ao ma.rquez de P almella. Se ;não hou.vesse motivo para se me escon
der essa portr.ria posthmna i da jtmta, porqne me nrio fallaria o mesmo marquez 
em um documento de tan ta importancia? Mas pelo contrario, depois de j antar, 
em casa elo barão de Renclufe, quando eu ía partir para o campo, chamou me o 
marquez de P almella à parte, c disse-me 2 «que era necessario lembrar-me que 
n'aquellas extraordinarias circumstancias não seria de admirar se os soldados, 
vendo-se conduzidos para H espanha sem lhes haver dito cousa algum, se consp.i
rassem contra quem os conduzisse, e estorvassem a execução elo que se hav1a 
prometticlo n. Acresceu tou mais «que me não devia esquecer a cleclru·ação por 
mim escripta, assignada e entregue · ao visconcle ele Itabayana em Londres, na 
casa da sua r esidencia, e na qual declaração eu me obrigáJ:a a obedecer em tudo 
ás determinações da junta do Porto a,,. T erminou, finalmente, observando-me «que 
se eu, por alguma casualidade, deixasse de cum prir o que na junta se tmha com
binado, os meus inimigos aproveitariam a occasillo para me calumniarem; que por 
isso me aconselhava que em chegando ao campo convocasse os o:fficiaes generaes e 
commandantes, e que se elles r espondessem pela disciplma elos corpos, mtuto bem ; 
de outra sorte, porém , que me não compromettesse sem vantagem alguma>> (13). 
Ou isto é verdade, ou é mentira. Se é mentira, o marquez de Palmella que o de
clare; se é verdade, porque, torno a pergcmtar, me não deu elle conhecÍplento da 
existencia da portaria em que a j1.mta me nomeava para a presideneia ele urna 
commissão? Porque me não foi esta portaria enviada pela mesma j1.mta? Porque 
me não procm·aram, ao menos por comprimento, os meus novos collegas? E, em
fim, porque me nr,o com.municaram, nem o rnarquez de Pahnella, n em os mem
bros da junta, aquelle documento , quando nos r e1.mimos a bordo do Belfast~ A 
verclade é que só em Londres eu tive cl'elle conhecimento, quando o marquez m'o 
remetten pot copia, inclusa na r esposta que deu á carta que l11e dirigi em 31 de 
julho. Era quasi noite ; parti para o campo, e tendo-me feito alguma impressão as 
ultimas reflexões do ma1•quez em casa elo barão de Rendufe; t endo o major Ber
nardo ele Sá manifestado igualmente a opinião de ser necessario convocar os corn-

1 ão de1·e admirar que esta portaria se lavrasse depois da di ssolução da junta, quando 
outr;ts se passaram ás oito horas e meia ela noite, dispondo de alguns fundos publicos ... 

2 A minha clefeza contra a perfidia de homens conluiados, que me calmnniam, obriga-we 
n. publicar todas as verdades. 

3 No dia ·em que nos retmimos a primeira vez em casa do visconde ele Itabayana, tive a; 
honra de visitar urna al ta personagem, e f.LSSim que lhe .disse que o marquez de Palmella ten
t~tva ir para o Porto, sem hesitar me a!;;segurou «que isso era uma desgraça; que o marquez 
ía J.Jerdcr a cat1sa e atraiç.oar-me, . Perguntei-lhe qual era a sua opinião sobre o procedimento 
que me convinha; respondeu-me "que pelo modo como havia servido a causa constitucional, 
geralmente me reputavam um dos mail! fortes sustentaculos do g·ovcrno r epresentativo em J:'o~·
tugal; que as intrigas dos apostolicos e dos cliplomaticos, instigados pelo marquez de Pabnel~a, 
ti.úl.tam vulgarisado a idéa de me considerarem como um ambicioso e republicano; que as~u;n 
me julgavam díffcrentes gabinetes, e que se o rnarguez de Palmella fosse e eu me não suJei
tasse á penosa necessidade de faze~· um papel sccundario debaixo das suas ordens, daria occa
s ião a que os meus inimigos, nada afl'ectos ao systerna constitucional, sobre p1·etexto de Ii_v~n.
r cm Portugal dos sans · culotte~, atacassem a c~rta;. que por isso, e por conhecer a po~t1ca 
curopêa, me aconselhava a r!')s1guar-me a cumpr1r tm1camente as ordens do governo, proxuna
mentc estabelecido no Porto». 

A opinião d'esta personagem, não tanto pelo logar qtw occupa na sociedade, como pelos 
seus nunca desmentidos e semp;t:e efl'ectivos serviços á causa da liberdade, era para rnim de 
maior peso; em consequencia, para que não viesse em duvida se era ambiç.ão ou descj.o de 
bem servir a minha soberana, o que me obrigava a votar contra a ida elo marqucz, escreVI, as
signei c entreguei ao visconde d~ ltabHyana, em sua casa e perante os que se rctmiram na se-
g unda COllfcrencia, a dccla.ntção <)U C tenho mencionado. . 
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man.cla?-tes elos corpos, e não cluviclanclo eu da necessidade ele os prevenir ácerca 
da rettrada, icléa affiigiclora para todos e inesperada para muitos; resolvido, po
rén,:, a occultar-lhes ainda, como tinha muito imprudentemente prometticlo, a disso
luçao da junta e a r etirada dos outros generaes, mandei-os convocar logo que 
c.h~gu~i ao campo, e, quando estiveram reunidos, disse-lhes que, segundo as no
·inctas obtidas pel0 governo, era muito perigoso arriscar uma batalha na esque~·da 
U(!) Dot~ro, cfue perdida ella. tudo ficava exposto ; que a vontade ·da jtmta era f~
zer retirar o exercito para a Galliza, onde se esperariam novas ordens de el-re1; 
que eu os não abandonaria n'aquelle movimento; mas que lhes pedia me dissessem 
se contavam com a subordinação dos seus corpos depois de tantas r etiradas. To
elos os chefes, assombrados de uma tal proposta, r esponderam que para a Hespa
nha não íam de modo algum ; e o tenente coronel Schwalback acrescentou que, 
Gfil tal caso, divicliria o seu corpo em guerrilhas, e se conservaria por onde po
iess~, preferindo todos morrer em Portugal a depor as armas em Hespanha (14). · 

qtu principia . o meu embaraço e talvez os meus erros .(15) . .. Declarar aos com
~'tn.dantes dos corpos a dissolução ela junta e a retirada elos outros generaes, seria 
âao . só faLtar immediatamente ao que lb:es havia prometticlo, mas immolal-os sem 
uv1~la alguma, e começar eu 1nesmo as scenas ele confusão e vingança que era 

trectso evitar. A bravura e a corajosa lealdade <1le todos os chefes era por mim 
elll conhecida, e pensei que depois ela sua resposta tão unanime, nem mesmo 

ttma_ r evelação mais ampla os abalaria. üonclescender com elles , occultar tudo, se 
posstv el fosse, e ficar nas mesmas posições, era por extremo arriscado (16); bas
tava que os r ebeldes evitassem bater-se na madrugada seguinte, para que o Porto 
conhecesse toda a extensão ela sua desgraça, para que os chefes elos r ebeldes ata
cassem por differ entes direcções, e para que a cidade fosse o theatro ela carna
gern._ que a junta não qniz consentir. N'esta perplexidade pensei que os chefes e 
~~ctaes do ~staclo maior, a qhem fallava, . d~viclariam declarar por ,escripto a sua 
I e~app~·ovaçao a uma ?rcl~m que eu lhe~ mtnnava i mas ~a~a u_:u cl ell~s (r encler
hes:h~l sempre esta JUstlça) es~ava ammaclo ele um esp1nto tao coraJoso, fi el e 

PMrlOtlCo, que promptamente assiJgnaram uma declaração de que se não retira-
vam. para H espanha. Maior foi então a minha irresolução , e não quero disfarçar 
que to~ei o partido mais desgraçado ! Guarclei o meu fatal segredo, horrorisaclo 
d_0llll a 1cléa que, divulgado elle, a juntã; e os generaes seriam victimas elas minhas 

ec arações . 
A. voz tmição já tinha ferido os meus ouvidos; r eceiei qae me fo·sse impossi

V..el ~anter o soceg;o na cidade e a subordinação nas tropas, vista ã disseminação 
e P~s1ções em que se achavam. Não me julgando auetorisaclo a alterar aquillo que 
se tmha convencionado na ultima sessão, pensei na melindrosa coalisão em que me 
coUoca_va a duvida elos chefes, que, tornando a consultar o marquez ele Palmella 1, 

~ prestdl.ent e e os membros da junta, algum expediente poderia achar-se, que a 
odos nos tirasse de embaraço i e não me julguei auctorisaclo para alterar funda
llle~ta~ente aquillo que poucas horas antes tinha com elles convencionado. Se a 
P,ortana, que, depois ele quinze mezes de silencio, me obriga hoj e a publicar t ão 
P~nosa ~xposição, me tivesse sido communicacb no Porto, a minha perplexidade 
nao .P0 dta ter logar ; eu daria ordens em nome ela minha r econhecida auctoriclacle, 
~ !'1'8 e?nsequencias seriam outras; mas os chefes não viam nem pocliam ver em 
lll llll n aquella hora senão um orgão accicle:htal elo governo e não o seu unico com
t'dnclaute ; esta illusão comprometteu-me a mim, arriscou o valor mmca clesmen-
\ 

0 ele tantos homens honrados, e deu aos seus esforços um resultado que tão fa
~lm:n~e pocléra evitar-se . Seriaw, pois, derz; horas ela noite, fui ao Porto, procmei 
b ~lestdente ela junta, procurei o marquez e não achei nenhum : já estavam a 

ore 0 i antes ele lá os ir proctu·ar J'ulo·uei conveniente communicar o q·ue se pas-
sava o . E 

, . aos membros da junta que tinham promettido acompanhar o exermto . 's 
~r eVI-lhes apressadamente n'uma botica dizendo que me via na impossibilidade 

P
e CUfilprir O que tinha tomado sobre ~Ílll I)Orque OS commanclantes elos COr-
OS na · ' h · ·a · o quenam retirar -s·e para Hespanha . . A borclo ac m o pres1 ente e se1s 

já 
0

1 ~ara o que man,dei logo 0 capitão Albiuo pedir-lhe que demorasse o seu emba.rque, mas 
nao achou. 

• 
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membros da junta, o marquez de Palmella e todos os generaes e mais pessoas 
· que nos haviam acompanhado ~e Inglaterra! . Expuz logo ao marquez qua~to 
se tinha passado entre mim e os chefes dos corpos e o:fficiaes do estado mawr 
do exercito (eu não tinha estado maior, nem havia organisaç~o alguma) . O mar
quez respondeu-me «que visto recusarem-se os commandantes dos corpos a crun
prir as ordens do governo, eu não podia, sem faltar 210 que tinha prometticlo 
em Lonclres, voltar ao campo e r eunu:-me ao exercito» . Só então (confesso-o, 
porque a vaidade não é o meu defeito), só então· é que eu sondei a proftm
diclacle do abysmo em que me tinha precipitado ; a minha consternação foi a 
maior da minha agitada viela, e na mais cruel pertru·bação desci para a camar!J. 
grande, onde estava já immensa gente . Vinte vezes tomei a resolução de voltar 
para o campo 2 ; mas se se tivesse divulgaclo a clissolução da junta, como era pro
vavel, visto que eu encontrava j á a bordo muitas pessoas que não deviam ter sido 

· informadas d' aquelle segredo, não seria possível achar tudo em confusão? Não 
seria eu accusado de int~nções criminosas? E se a fuga da jtmta e dos meus com
panheiros, a quem promettêra segredo, ainda não fosse conhecida, não iria eu 
mesmo delatai-a? Não daria eu lagar a severas accusações contra mim, se uma 
tal delação fosse a causa de um ataque contra o barco ele vapor, ataque que 
tanto lembrou no campo e na cidade, e do qual no mesmo barco chegou a hav~r 
tanto susto? A minha promessa em Londres, a minha pxomessa na junta, o rece~o 
de haver perdido a confiança e a estima dos chefes a, r esfriaram o impulso elo meu 
coração. Havia seis noites que eu n fio r epousava ; :fiquei n'um lethaxgo e n'runa 
pertmbação inexplicaveis. Digam em voz alic6 todos os offi.ciaes que me têem visto 
fazer doze campanhas, todos aquelles que me têem commanclaclo ou que me têeJJl 
obedecido, digam se o r eceio de combater costuma perturbar-me, se o p erigo JJle 
fez deslisar nunca, nem um só instante, ou na Europa ou .na America, da rigorosa 
~inha elos meus deveres, ou se, pelo contrario, me não viram muitas vezes , seJJl 
que o dever o exigisse, expor-me aos lances mais arriscados para coadjuvar os 
meus companheiros de armas? Entretanto não me desculpo ela minha inesolução, 
elo meu precipitado desacerto; mas não posso soffrer que homens que mmca vi
ram um combate, que nunca á sua patria fizeram um só serviço arriscado, ge
n eroso ou desinteressado, que não praticaram senão actos de cobardia emquanto 
governaram ou commanclaram, se conluiem um anno inteiro ~í. custa ele uma au

. ctoriclacle extraorclinaria e ela fazenda publica, confiados sem reflexão no patro
nato elo marquez de Palmella, para me imputarem r cflecticlamente os effeitos cl~
sastrosos ele érro;s muitos dias antes calculados, r esultado ela incapacidade e baixo 
servilismo de uns, ela ambição c frustrados projectos cl 'aquelle que, esperando· e 
preparando tudo para levantar-se sobre as ruinas ela carta constitucional, entre
gou a sua patria ao j ugo da tyrannia e despedaçou o throno ela legitimidade que 
a r eacção elo Porto teria levantado em Portugal se o valor e a lealdade elas tropas 
não tivessem sido paralysados pelo inerte governo que ellas elegeram. Se algumas 
das circumstancias que tenho relatado assombrarem os meus camaradas e os meus 
concidadãos, o seu espanto ha de crescer quando ouvirem ela minha bôca e sou
berem que eu fico disposto a sustentar em todo o legar e por todo o modo o que 
agora vou referir. 

O barco de vapor saiu elo Porto quasi ao romper elo dia, e foi só fóra da barra 
que eu -vÍln no conhecilnento elo motivo por que se achavam a borcl0 0 general 
Saraiva, o coronel Torres e o major Xavier! Foi então sómente que cu soube que 
estes officiaes ali tinham vindo portadores ele uma segunda declaração elos gene
raes Saraiva e Pizarro, e elos commanclantes elos co11Jos, em que afErroavam que 
estavam p1·omptos pa1·a cump1'Í1' as o1·dens qt~e se lhes dessem. Admirado do _que 
ouvia, dirigi-me ao marquez ele Palmella e perguntei-ll1e <<porque me não tmb_a 
feito saber a causa d' aquella deputação?» Respondeu-me com apparente ingentll· 

I Menos o coronel Pizano, que veiu ·depois, e o Saaveclra, que me acompanhou. . _ 
2 Se quando eu fui a bordo tivesse tenção ele ali ficar, não teria deixado de preveru~· oca 

pitii.o D. FcrnaJJdo, o capitão Albino e o. coronel Pizarro. · _ 
3 E nganei-me, fiz-lhes uma injustiça; está vivo o official superior que ía dal' ordem ao cas 

tello ela Foz para impedir a saída do Belfast, e que a não deu, só na c.onsicleraç.ão de que eu 
me achava a bordo. 
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dade «que, como amigo, e vendo que da minha volta para terra só me podiam 
resultar c0mpromettimentos, se tinha decidido a não me commlmicar a declaração 
por escript0, de que fôra IJortadora a deputação» (17). A perfiilia que n:ie cercava 
mostrou-se então claramente a meus olhos; toda a sombra ele corilialiclade clesap
p~receu ele entre mim e elo marquez ele ,Palmella; ficou, porém, existindo entre 
nos .uma cliffere:b.ça: et'l. limitei-me a chorar a perda ela minha patria e do meu 
crecltto, e o marquez a preparar instrumentos para novas perficlias, que, dirigidas 
c?~tra mim, pensava elle dii·igil-as contra os constitucionaes de reconhecidos prin
ctpws e nobre inclepenclencia, e contra o governo representa;tivo que ha oito annos 
persegue. em Portugal (18). Recapitulando agora o que fica dito, o publico observará 
que nem no Porto se me fallou na portaria ela jlmta (depois remettida a sua ma
gestad·e o imperador e actualmente ·publica pela imprensa), nem o marqnez me 
fez cWella menção alguma quando entrei a bordo a communicar-lhe a repugnancia 
dos chefes elos corpos contra a: retirada para Galliza. Pelo contrario, notará que 
o ~arquez se valeu I da promessa que eu tinha feito em Londres, para me im- ' 
pedu· de voltail: a terrà e de pôr-me á frente das tropas a combater os rebeldes; 
e, finalmente, observará que se me occultou a mudança de opimão dos comman
dantes., e o desejo ultimamente manifestado por elles (ou sómente armncado pela 
8~1a tnste situação) de se conformarem com as malfadadas ordens que eu j{L lhes 
tmha participado, · 

Chegámos, em:fim, a Londres, e o marquez pôde então subornar, seduzir, pro
metter e deslumbrar á custa da representação, que nós, emigrados, lhe deixámos 
e~ercer, e elos meios que foram postos á sua disposição; organisou então o seu 
governo, cercou-se dos seus antigos socios, e não lhe faltaram chefes de policia e 
UJge~tes proprios para toda a especie de manejos (19). As vozes d'estes chegaram 
á rnn1ha ha:bitação, e soube que um certo numero ele homens, para quem aquelle 
~lle governa, promette e distribue é sempre tudo e em toda a parte, sem lhes 
1lniJ?ortar o abandono dos princípios ou a traição mesmo ao homem que lh'a: não 
Pe1,ecia, teJ.iltatram espalhar gemlm.ente a idéa de que eu perdêra a reacção do 

ort<ll, etc. Apenas isto me constou fui peclir ' ao marquez de Palmella a primeira 
declaração dos generaes e chefes por mim convocados em Santo Oviclio ele Villa 
~ova, na qual elles se oppunham á retirada para Hespanha. Esta declaração cle
Vta estar em poder do marquez, e elle não a negou; mas, depois de ter revolvido 
~ sua carteira, affirmou-me que a tinha perdido. Não conseguiu com isso privar-me 
· e um documento que nada me consola, mas que serve pa!~ marcar o principio 
e 0 pr0gresso elos meus embaraços e elos meus erros (documentos n. 05 1, 2 e 3) . 

O marquez conhece melhor os chefes de po,licia e os agentes da intriga e da 
b~lumnia d? 9-ue os che[es dos corpos elo exercito portuguez; persuadiu-se. que os 

lavas e cl1stmctos offimaes, que, levados só do seu valor e lealdade, quenam an
~es .morrer nas posições de Villa Nova do que retirarem-se para Hespanha, duvi-
anam confirmar· a declaração que me tinham feito. Mas enga.no1:1-se; os que es

tavam em Lonclres repetiram as mesmas expressões, e nenhum elos outros tem 
C1liracter pa:ra contrariai-as. Foi então, e não na viagem, nem na Corunha, nem em 
0.utra alguma parte, que eu soube e pude conhecer c0m exactidão os motivos clis
~n;nula~os, fingidos e mascarados com um véu de .affectado interesse que tinham 

etermmado o marquez ~e Palm.ella a impedir que eu soubesse da vinda ela cle
P~ltaçãG a bordo. Os generaes e chefes reuuiclos não diziam na segunda cleclara
Çao que estavam promptos a obedecer sómente ás minhas orclens, mas ás elos ge
pel·aes Palmella, Villa Flor e Saldanha. Porque não acceitou o marquez o convite'? 
m?rqne não desembarcou'? E se a sua coragem ou os seus projectos lh'o não IJer-
ttba~, porque me não mostrou o papel quando lh'0 entregaram '? P0rque me 

não clmxou entender com a cleputaçãlll? Invejoso ela gloria aliD.eia, incapaz ele sal
var a patria e resolvido a cleixal-a perecer, uma vez úJUe não fosse elle quem a 
goyernasse, quiz reservar-se o meio de lançar sobre mim o que só a elle pertence; 
qn~z estatbelecer assim uma nova escada pela qa.a:l elle ainda poclesse subir, fa
~enclo-me descer a mim! Chamo a attenção elas pessoas que lerem esta jo1·çada 
1 ~t"elação, a considerar os meios que se tomaram sempre para me levarem a uma 
Sl nação menos briósa. Como os socios D agentes do conluio espalharam « qne eu 
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não tinha ordens de retirar-me para Hespanha, mas sim de dar no dia seguinte 
uma batalha» (para elles a verem do mar), antevi logo qual seria o fim dos meus 
detractores, e pa.J"a preparar os meios ela minha defeza escrevi a caela mn elos 
membros ela junta, pedindo-lhes nova explicação a respeito elo que se tinha pas· 
sado na ultima sessão, emquanto eu estive presente. Responderam com os do
cumentos n. 05 4, 5, ·6, 7, 8, 9, .lO, etc ., os quaes mostram completamente a clu
plicidacle e má fé ele quem se esforça para encobrir, á custa elo meu credito, o 
que póde haver ele reprehensivel na sua conclucta. 

A resposta elo conde de Sampaio, lVIanuel (que sem duvida confio~~ demasiado 
na probidade de quem lhe pediu a sua assignatura para a estranha carta ele 5 de 
agosto a sua magestade imperial), prova com a luz ela evidencia <]JUe eu não re
cebi commissão alguma, alem elo commando ela ret irada para Hespanha; tudo o 
mais foi inventado na minha ausencia e reduzido a systema em Inglaterra. O mar
quez de Palmella, sempre ardiloso, confessa menos que o conde de Sampaio, mas 
quanto basta para provar .que eu devia retirar-me n'aquella noite e não dar mna 
batalha; evacuar a cidade e retirar-me para as fronteiras de Hespanha, como se bo_u
vesse ele ser possível, na singular situação restutante do desalento inspirado pela chs
solução da jtmta, pela clesappaa:ição elo general em chefe e de tantas outras pessoas 
de presumida influencia, como se em taes termos houvesse ele ser possível ir á fron· 
teu· a da Galliza e tornar para Lisboa! Depois conftmcle o marquez os tempos, e dá 
como uma meclicla combinada por elle e pela jtmta o que só foi restutaclo da lenl
brança que teve o desembargador Caldeira, promovida pelo interesse que lhe d~
viam aquelles briosos militares, o que elle tão evidentemente manifestou cl~po1s 
de approvacl,~ a proposição elo desembargaclm: Sarmento, e cle1Jois ele elissolv1da e 
acabada a sessão ela jtmta. Occulta, porém, o marquez ele Palmella que tocl~s 
aquellas brilhantes mecli.clas foram tomadas (se o não foram em Inglaterra) clep?IS 
sómente que eu saí ela junta, sem conhecimento meu e sem ele tal se me dar lU

formação! O mesmo marquez (apesar da sua habitual cliplomacia) offerece a prova 
mais irrefragavel de tudo quanto cligo, pois que no parag1·apho segtmclo do seu 
officio deixm.t escapar as palavras «no cloc:mnento que remetto por copia inclusa»· 
Então só em Londres, quando eu sei que me calmnniam, é que muito por acaso se 
me dá conhecimento ela portaria da mi.Jiha nom,eação, levacla pelaju;nta á presença 
de sua magestade imperial e agora publicada! E isto acreditavel? Como se poderá. 
perdoar á jtmta o não me ter rcmettido no Porto mesmo essa portaria que n.:e 
encarregava de tamanha responsabilidade, fazendo clepender de mim a salvaçao 
ela patria e do tlu·ono? As palavras elo marquez, que ha pouco citei, e a remessa 
da portaria na occasi~o in.dicacla, provam ,que nem em casa do barão de Rendufe, 
onde tantas cousas se me disseram, nem menos no Belfast) se me tinha coromn; 
nicado tal documento, aliás para que era remetter-m'o segunda vez e tão tarde· 
Se o mesmo docmnento foi lavrado no Porto, a nada me obriga, porque ningLleJ?l 
me participou as suas clisposições; se foi f01jaclo em Londres, e se se anelou assl
gnanclo como a carta ao imperador, é o invento ela mais desprezível falsidade. 

No citado paragrapho segtm.do elo seu officio releva o marquez o innocente es
quecimento que teve a jtm.ta em não mencionar na sua carta a sua magestade_ 0 

imperador elo Brazil quem fôra o general nomeado para o commando do ex:ercito 
no dia 26 de junho, e ·que, apesar de ter fugido no dia 29, sem ao menos cbeg·ar 
a ver uma vedeta inimiga, conservára ainda tão honrosas funcções. A junta me~ 
rece muitos elogios por ter reservado tocla a sua ingenuidade para me rel)resentai 
como o homem ela sua escolha, como o seu delegado na hora da sua agonia, como 
o seu representante no commando acciclental de que eu quiz incmnbll.·-me; e .tuclo 
isto depois de ningnem se ter lembraclo ele mim emquanto era tempo, clep?1s ele 
ser só o desembargador Calcleira quem refl.ectiu, já depois ele dissolvida a JU~t~, 
na necessiclaele de acompanhar as tropas algum elos gencraes que tinham Vlll 

0 

.ele Inglaterra. ~ 
É horrível, é quasi inacreclitavel, que trm certo nmnero de homens q Lle . teem 

exercido funcções homosas na sociedaele, magisb:ados, militares e propri~tano~ s~ 
liguem, se conluiém para desculparem seus erros ~í custa elo meu cred1to unlC~
mente . Não imputarei a todos esta infamia, mas só á perficla cabala qne o u1a1 
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quez de Palmella alimenta contra mim clesde 1826; imputai-a-hei ao marquez e 
a algum aventmeiro que a enxmrada arrojou á junta, e que, privado das vanta
gens.lJromettidas por aquelle lance ele fortuna, pensa grangeal-as hoje, tornando-se 
um mstrumento de calumnia nas mãos do marquez ele Palmella. Levantaram a 
mas~ara. Não seriL, portanto, esta a ultima vez que eu tenha ele defender-me, se 
contmuarem as imputações contra o meu credito; e então desenvolverei os primei
ros fio s d'esta cabala, as suas ramificações, os seus agentes dentro e fóra ele Por
ttlgal; os seus orgãos na camara hereditaria, na electiva, e o caminho por onde 
entraram no gabinete de sua alteza a senhora infanta D . IzabellVIaria para sus
pend~r o andamento ele um governo que ella tinha começaclo com tanta gl.oria, 
maut1do com tanta fu·meza, e que prezava tanto no centro do seu coração . 

. Nomearei, se a isso me obrigarem, todos os compar sas, todos os antigos cum
plices no assassínio elas constituições, associados hqje com algtms desertores cl'este 
systema, na bem pouco gloriosa empreza de manchar a rep1.ltação de um homem 
que, se um dia fez menos do que desej ava fazer no serviço ela sua soberana e da 
sua patria, tinha em outras elJochas, sem o concurso ele nenhum cl'elles, feito al
âuma; cottsa mais elo que elles fizeram. Eu farei ver que não fui auctorisado para 

emanclar a ilha T erceira em j aneiro proximo passado senão depois que o mar
quez ~le P almella soube que, tanto eu como todo o deposito de Plymouth, não 
P:-ssanamos sem tentar. soccorrer a leal, corajosa e para sempr e distincta gt"~;m·ni
ç~o d'aquella ilha, e que ainda assim me foi negada toda a ingerencia no arranjo 
~hesta expedição, ele que r esultou navegar sem praticos e não desembarcar. na 

a ror .esta tmica falta (20). 
] areL ver as intrigas sorcliclas que me persegun·am em França, e o descara

:en~o com que se abusou elo nome de sua magestade a rainha para me afastar 
a dn·ecção elos deposites na Bretanha, espalhando os agentes elo marquez ele Pal

~ella com demonstrada falsidade que o governo francez assim o exigia, qua.nclo 
c~rto que, dois mezes depois, aincla os prefeitos não tinham ordem elo governo 

: : dao Pa:ra. se. e~tenderem commigo na distrib~úção. elos socc~rros que su?' :nag~~-
e chnshamss1ma, a meus rogos e pela bemgna mtervençao elo sen mmrsteno, 

~andára conceder aos emigrados que cu r elJl'esentava. Quem falta assim á verdade, 
lltvocand · cl · h ~· · ·a · cl d · · di l · P o o nome a t1gusto a ram a, nao tera Sl o mms ver a etro ante c o IDl-

d erado.r seu pae; mas eu irei, tarde ou cedo, offerecer-lhe a minha cabeça ou 
estruu· pela raiz esse ecli:ficio de calumnia que o marquez ele Palmella e seus 

agentes, assalariados pela fazenda publica, qtúzeram levantar, ainda que debalde, 
contr~ a minha reputação. F arei ver quem foi que se encarregou da verg·onhosa 
commtssão ele reunir em l?lymonth uma cabilcla de antigos espiões e delatores, 
que tomaram a smb nob1·e e pat1·iotico enccurgo o trabalho ele manchar a minha re
r~ação, onde j amais caíu a feia nodoa que l11es enferreta a fama. Farei, emfim, 
b~ .0 qnanto for n.eccssario para clesmascn.rar a hypocrisia de um, as vist as am-
1 

1010Sas ele outros, a inconsequencia de mtútos e a prostittúção de alguns, que em 
:ome ele uma causa, de ~1m systema, que perderam ou perseguiram, sempre que 
d~polgaram a auctoriclade, se congregaram hoje para vexar, opprimir ou clesacre
d1 ar. homens que servli·am sempre o seu soberano e a sua 1mtria com indepen
ll~ncta, firmeza ele princípios, valor e nunca interrompicla lealdade. N'este exame, 

11~s~a exposição, que folgarei ter o ocasião ele fazer, não anonymo , não por via de 
ar··Jornal que me seja consagrado, mas debaixo elo meu proprio nome, nada posso 
:nhl!sc~r; a verdade é o meu alimento, a honra a minha rucliroenta : offereço a mi
ill a VJ.da publica, offer~ço a minha viela domestica, e espero que sitiam sempre 
a es?-s

1 
da ~ais profnncla investigação. Não é do publico, não é da imprensa ~ue 

ás mm la vtda se r eceia ; mas das immoraliclacles ele homens qne me calumruam 

111 . esctwas, l1avenclo entre elles caracter es que não têem pejo ele bandear-se com 
ç~etts detractores, depois elos serviços que lhes tenho visto fazer e das protesta-

taoles qtte lhes tenho ouvido! ... Talvez IJorém eu fosse então ministro ou generaJ, 
. vez e di ' ' . . . h 

1.,..· u spozesse então não ela fazenda publica, de que JamaJs qmz ser t esou-"Jro o a· . . 1 m u. Istnbmdor, mas ele alguma consideração; e quando esta passa., os. ho-
o-1~~8 bancos e desmora.Iisados mudam sempre de bandeiras . lVIas que t em canse
o 

1 0 0 marquez ele Palmella? Que pensam consegtúr os membros que foram 
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influentes na junta do Porto? O exercito, que os aborrece; o exercito, cuja esti
mação desejam rnubar-me; o exercito, finalmente, julga-me o unico auctor dos 
seus inforhmios na r etirada do Porto ? Bem pelo contrario, o marquez de Palmella 
e esses membros da junta, que se lhe consagram, bem sabem as provas de inte
resse, am~sacle e confiança que todos os o:fficiaes me têem dado, t anto em Plymouth 
como em França. O general Pizarro, que t eve a ventura de saír da c~Ltastrophe 
do Porto com honra, acrescentada ao credito illibado de que sempre gosou, não 
duvidou pedir, e qlúz servir, como .voluntario debaixo elas minhas ordens na ilha 
T erceira; e não r eceio que nenhtrm militar dos emigrados recuse .servil· ele baixo 
do meu commando. Se a calumnia solapada, e mesmo minhas faltas involuntarias, 
de algumas affeições me ·privaram ; se alguns homens menos grartos1 menos coN
stantes, me abandonaram, tenho a doce convicção de que a nobre imparcialidade 
:ficou con:imigo . Eis-aqui, tanto quanto posso recorda1·-me, tanto quanto posso ex
trahir da minha carteira, uma exposição :fiel das minhas acções nos dias infelizes 
que decorrer am, desde 30 ·de maio até 16 ele junho, em Inglaterra, e desde 26 
de junho até 2 de julho do mesmo anno no Porto. O publico decidirá se ha al
guma analogia entre a denominada portaria de 2 de julho, pela qual a junta pre
t ende haver-me confiado auctol'idades e poderes de que não tive conhecimento, e 
ordens que não recebi, e a sincera exposição qu~ faço cl'aquelles acontecimentos . 
O plJ.blico decidirá se é á j L1llta1 ao marquez de Palmella ou a mim que se deve 
imputar o fim desastroso da gloriosa, mas malfadada, reacção do Porto. O publica 
decidirá se eu merecia que tantos homens conspirassem contra mim em Londres, 
a fim de me calumniarem pemnte sua magestade o imperaclor do Brazil, e }Jarw 
fazer recaíT sobr e mim sómente o peso dos seus desacertos ou infortunios. O pu
blico decidirá se depois de publicada no Paquete de Portugal n . 0 8 a carta da 
junta ao ilnperador, e a portaria, tantas vezes mencionada, eu poderia continuM" 
o silencio qtle guardei qtúnze mezes, e deixar ele responder como faço. A provo
cação, a impolitica, emquanto aos nossos negocios, não é minha, mas d'aquelles 
que mandar·am ordem de P arís, para que se fize sse t al publicação em um mo
mento que julgaram proprlo para prejudicar-me. A junta não devia argtúr-me po_r 
eu não haver cump1•ido ordens que me não deu, por n ão haver exercido aucton
dacles que me não confiou, mas sim por fi elmente haver guardado o segredo a que 
me tinha compromettido na sua ultima sessão, para que não fo ssem assassinados, 
como temiam, pela :fidelidade que julgtwi clever ás conferencias em casa do vis
conde de Itabayana, pelo -receio ele passar }JOr um homem ambicioso, p elo t emo_J,' 
de prejudicar na Em'opa a causa da minha soberana, motivos que produziram a ~:n
nha irresolução, e que me determinaram a rejeitar no dia 29 de j'Lmho, em Oliverra 
de Azemeis, a proposição que muitos o:fficiaes me fizeram, que se reduzia a des~a~ 
nhecer a auctoridade de uma junta servil e a fuzilar um genel'al em cllefe que fugi~· 

P arís, 13 de novembro ele 1829. =Conde de Saldcmha. 

Documentos anne xos 

N .0 1 

m. mo c ex. filO sr. -Respondendo á carta que v . ex. a se Sel'viu clirigir-.me oom 
data ele hontem, tenho a honra de dizer que a declaração assigna.da pelos com
mandantes ele brigadas e de corpos na noite do dia 2 de jullw, no quartel de v. eX·

3 

em Santo Ovidio, no Porto, foi exactamente a seguinte: ecOs officiaes genei'a,es, os 
commandantes de brigadas e de corpos abaixo assignados formalmente declaram 
que se não quei·em retirar para Hespanha», assignando (seglmclo me lembro) a 
mesma dechn·ação os constantes ela r elação jmüa. 

Sou com a maior consiclemção e r espeito-De v . ex. a venerador mlúto attento 
e obrigado. =Fr·anc'isco Xctvie·r da Silva Per·eim. = Londres, 2 ele agosto d'e 1828-

RelaÇão dos generaes, commandantes ele brigadas e ele corpos que assigna:ralll 
a declaração de que trata a carta junta : Brigadeiros, Saraiva e Pizarro. Coro
neis Tones de cavallaria·; Pereira, de infanteria 6; Julio de Carvalho, ele caçado
res lO. Ten~ntes coroneis, Almeida, caçadores 11; Schwalback, caçadores 3; EB1f 
gdio , ele infanteria 3 ; Rocha, de infanteria 9; Mendonça 1\.rraes, de 23; SaJazar, c e 
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?açadores 7; Nepomuceno, ele cavallaria 10; Bernardo iBaptista, de cavnJlaria. Ma
JOres,. Sen·ão, de cn.vallaria; Xavier, de caçadores 12; Romão, dito 2; Figuei
ra, .~to 6; José Maria ele Sá Camello, chefe do estado maior; o commanclante 
ele mtanteria 18. 

Londres, 2 de agosto ele 1828 . = F'1·ancisco Xavim· da Silvct P eTeú·a . 

N.• 2 

Ill. mo e ex. mo sr . -Respondendo á carta que v. ex. a me escreveu hontem, e 
na ~ual v. ex. a pergunta. quaes foram as expressões usadas n'um papel que em d nolte elo dia 2 de julho assignaram, como declaração, os dois bTigadeiros e to-
00s. ~s commanclantes ele brigadas, e dos corpos que estavam no campo el e Santo 

VJ.dio, nas immediações da cidade elo Porto, cumpre-me dizer a v. ex. a que, tanto 
quanto me posso lembrar, me persuado que a tal declaração dizia simplesmente: 
((Os. o:fficiaes generaes, commandantes de brigadas e commanda:ntes dos corpos 
abalXo assignados, declaram formalmente que se não querem retixar para Hes 
~anha»; e na relação junta faço menção elos nomes Che todos, devendo decla~ Dr que póde ser que algum me esqueça, e que desejo sempre mostrar que sou
L e v. e:x .a, subdito, verdadeiro amigo e obrigado. = José lJ!ia?·ict de Sá Camello. = 

ondres, 2 de agosto de 1828. 

Relação do s o:fficiaes de que fallo no o:fficio ju.nto. (Esta 11elação contém exa
c~amente os mesmos nomes que a antecedente, inclusa no o:fficio do major Fran
Ctsco :Xavier ela Silva Pereira.) 

N.• 5 

lll .mo e ex. mo sr. - Tenho a honra de accusar a recepção da carta de v. ex.a 
~o Lo elo cor1rente, e, em consequencia elo seu conteúdo, elevo clizer a v . ex. a que, 
seg;nudo a minha ~embrança,. me per suado que a declaração ele que v. ex.a faz 
:menção e que foi assignada pelos brigadeiros e commandantes de brigadas e. de 
co~·pos, dizia da maneira seguinte : <(Os o:fficiaes generaes, os commandantes de 
btlgaclas e os commandantes dos corpos abaixo assignados, formalmente declaram 
llle se não querem retirar para Hespanha». Na r elação inclusa constam os nomes 
c os officiaes que assigna,ram a dita r elação. 
d Sou com a mais alta consideração e respeito -- Ill.mo e ex. mo sr. J oão Carlos 
e Saldanha Oliveira e Daun- De v . ex. a, subclito e muito attento venerador e 

0 lllais obrigaclo. = José Antonio da Silua Ton·es. ~/ 

0 
N_. B.- Com este o:fficio vinha inclusa ttma lista igual ás que acompanhavam 

8 clo1s antecedentes. 
N .• 4 

Dl.mo e ex.mo sr.-Tendo recebido, perto das cinco horas da tarde, a carta ele 
r-o ex. a, na qual v . ex. a exige que lhe dedare, debaixo ela minha palavra de hom·a: 

· ., ·se na ultima r eunião dos membros elo governo do Porto e elos officiaes gene
~aes se clecicliu que se desse uma batalha, e que, no caso de desastre, nos reti
lassemos para H espanha, ou se a decisão foi que n'aquella noite se pozesse a tropa 
!lll marcha pa.ra Ga.lliza; 2.0 , se até ao momento cl'aquella ultima r eunião era 
ali ex. a commandante do exercito, ou se foi em consequ.encia das considm:ações .que 
e$ ~e fizeram que v . ex. a se prestára a tomar o commanclo para o umco fim de 

ettuar a retirada em que se havia assentado : 
c Cumpre-me, por tanto, satisfazer plenamente aos dois quesitos antecedentes , 
p 0.~ aq uella franqueza e verdade que cleven:i. qualificar o caracter de tnn homem 
l 10 0 e a honra de militar, que tem encanecido no exercício ele serviços mui 
~s e :fieis feitos a sett r ei e patri.a, declarando em consequencia, debaixo ela 

a palavra de hom·a, e na conformidade que v. ex. n requer : 
b 1. 

0 
Que, tendo-se ventilado com toda a machu·eza na ultima r etmião dos mem-

ros do p 1 :ffi t · · l e . governo, no orto, e c os o ciaes generaes, se porven tua sena possrve 
t" ~til á causa ela :fidelidade arriscar a . sorte de uma b;;~.talha com as forças que 

. zlQ amos á nossa disposição constantes ele tres mil e quatrocentas bayonetas, clu
d~nt.os e tantos cavall0s e ~eis peças de fogo ele diversos calibres, em opposição 

aquelJas com que os inimigos estavam proximos a atacar-nos, pela parte do sul 
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da: cidade do. Porto (as quaes forças constavam de um numero ele infanteria e ar
tilheria mui superior ao nosso, e de um corpo ele cavallaria de quasi novecentos 
cavallos, e bem assim resistir com a força de mil e trezentas a mil e quatrocentas 
bayonetas, noventa cavallos, e poucas peças ele artilheria), a qual. força occupára 
ultimamente a posição de Vallongo a um ataque combinado pela parte elo norte 
por todos os corpos reunidos, que os generaes visconde ele Peso da Regua, Ga
briel Antonio Franco de Castro e D . Alvaro ela Costa tinham debaixo do seu com
mando; os quaes corpos, igualando pelo menos em tropas ele primeira linha as que 
tínhamos n'aquella posição, as excediam comtuclo mui consideravelmente, em con
sequencia elas milícias e elas numerosas guerrilhas que se lhes haviam reunicl.?, 
sendo a maior parte de umas e elas outras ela província elo Minho, a qual se havw. 
na sua totalielacle encarniçadamente elyclarado pelo reconhecimento elo senhor in
fante D . Miguel como rei absoluto . A vista, pois, ele todas estas considerações, 
mui sizuclamen~e 'L'eflecticlas e ventiladas, decidiu-se finalmente que na presença 
ele tão areluas como clesgTaçaclas circumstancias, seria ela mais notavel inconsicle
ração e impruclencia tentar ·a sorte ele uma batalha; porquanto, ainda elo supposto, 
bem que improvavel caso cl' ella ser favoravel e gloriosa ás armas elo exercito q~1e 
pugnava pela sustentação dos justos direitos elo senhor D . Pedro IV, nao poclena, 
comtuclo, · ser ganhada sem o penoso sacrifício ele uma grande parte do exercito :fiel, 
:ficando assim o resto d'elle na impossibilidade absoluta, não só ele tentar opera
ções activas ulteriores, mas nem sequer tambem ele fazer uma retirada em orelelll 
por qualquer elas duas províncias elo Minha e Beira, por isso que as pequenas 
forças que lhe r estassem da acção não poderiam ser bastantes para r esistirem aos 
ataques continuados e violentos das guerrilhas e corpos milicianos elas duas men
cionadas províncias, os quaes ataques deveriam necessariamente praticar-se clestde 
o ponto em que as ditas tropas fi eis dessem principio á sua clesg-raçaclissima re
tirada, até áquelle em que houvessem ele entrar em Hespanha, hypotheses com
tudo que, em tão apuradas circumstancias, era qu asi impossível aelmittir . Em con· 
sequencia elo que, ficou assentado e r esolvido que, quebrada a ponte elo Douro, 
se retmissem todas as forças disponíveis ele um e outro lado el' aquelle rio, e qt~e 
fizessem logo a sua retirada para Galliza, abrindo ele viva força, pela provin~u:1 
do Minha, a sua passagem por entre as tropas elos tres generaes acima menmo
naclos, não só por ser aquella marcha a mais proxima elo ultimo ponto ela r etirad.a 
designada, mas tambem porque batidas, como era de esperar, e o foram, as Jlll

licias e guerrilhas adjuntas aos mesmos generaes, se salvava ao mesmo tel11P0 

a cidade elo Porto, assim elo furor de um saque, como ele todas as maás atrocida
des quo. om sintilhantes circumstancias costumam praticar os corpos irregulares. 

Quanto ao segundo quesito, cumpre-me tambem declarar debaixo ela mes~a 
palavra ele honra, quo até á r etmião ele todos os mencionados corpos, v . e:x: .a nao 
commanclára o exercito senão accidentwlmonte, e que só movido pelas considera
ções que se fiz eram na r efericlá ultima sessão ela jtmta, se presilha a tomal' .0 

commanclo cl'elle para o determinado fim ele effeituar a retirada em que se haVIa 
assentado . 

Eis quanto tenho que r esponeler a v. ex.a, em sati sfaç~i.o elo que el:e mim exige 
na sua carta datada elo ultimo elo presente. 

Deus guarde a v. ex .a muitos annos. lVIount street, 31 ele julho ele 1828:--; 
In. mo e ex.1110 sr. João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun. =Conde de Sarnpaw · 

N. 0 5 

111.1110 e ex.010 sr. - Cumprindo com o desejo que v. ex. a me nnnuncia na 811~ 
carta ele 31 ele julho, responderei aos dois quesitos que na dita carta se contêel· 
1.0

1 
na ultima reunião dos membros elo governo no Porto, celebrada no dia 2 c e 

julho) assentou-se ttnanirnemente que a tropa, que se achava na posição ele Santo 
Oviclio o Novo, ao sul do Domo, deveria na noite seguinte retirar-se para a outra 

1 Esta declaração elo ' conde ele Sampaio é a unica sincera e vercla~leira em toda a sua ex~ 
tensão; comparem-se todas, c mais facil será reconhecer n'ella a linguagem da verdade. A 8~~- · 
boa fé e probidade foi, sem duvida, stU]Jreza, quando assignou no dia 5 algumas linhas contl 
rias áquillo qtte me havia escripto no clia 1.0 ele agosto. 
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margem elo rio; e esta clctcrminação foi tomada de accordo com os gcneraes que 
se achavam presentes, a sab er: o general Stubbs, o conde de Villa Flor, v. ex." 
e eu. 

N A conseqmmcia d 'este primeiro movimento devia ser a subsequente evacna
çao ela cidade elo Porto, e a continuação da r etirada até ás fronteiras de Hespa
nh_a, para sa,lvar em ultimo recmso os o:ffi.ciaes e a tropa fiel. Reconhecendo, pois, 
a ,Junta, que para es tas operações militares convinha entregar o commanclo a mn 
80 general, e que v . ex .a reunia a seu favor a opinião ele todas, encarregou-o do 
l ornmanclo em chefe de todas as tropas, e determinou outrosim dissolver-se e cle-
egar todos os seus poderes em v. ex.", para esse arriscado e honroso serviço . 

fi. O. documento que r emetto lJOr copia incluso confirma a exacticlão elo que acima 
uh~ cltto, e manifesta que a junta elo governo se dissolveu e:ffectivamente na ma-

a do clia 2 ele julho. 
. 2 · 0 Até ao mencionado dia 2 ele julho não teve v . ex. a o commanclG> em chefe 
elo cluzmado exercito ele operações, havendo-me esse commanclo sido deferido por 
~ma portaria datada ele 26 de junho, e havendo-o eu· acceitaclo, como v. ex. a não 
Ignora, a instaucias suas e do conde ele Villa Flor, com o uni.co intento ele sal
var a delicadeza de clois generaes, cujos serviços er am tão apr eciaveis, e ele asse
gurar a sua cooperação ele ambos ao mesmo tempo . Espero que esta.s explicações 
contenham tudo quanto v . ex . a entende ser-lhe necessario, e tenho a honra ele 
:er ~ lll.1110 e ex. mo sr. João Carlos el e Saldanha- De v . ex. a, amigo obrigado e 
crv1clor. = Ma1·quez de PalTJMlla. = Londres, 2 ele agosto ele 182!; i . 

N.• e 
. ~.mo e ex .mo sr .-Tive esta manhã a hom·a ele r eceb er de v . ex. a uma carta, 

~:Xtg1ndo de niim, debaixo ela minha palavra ele honra, quaes as clecisões qtie se 
omaram na ultima retmião elos membros elo g-overno, elo Porto. 

d .R.ouve uma questão, se se deveria dar uma batalha, o que positivamente se 
Pe~ldt:l que não, ist.o para evitar em ca?o ~le desastr e. um saqtte á ci~:_cle elo 

1/nto, r esolveu-se, s1m, que a tropa constltucwnal, que tmha as suas pos1çoes em 
1 a Nova, no lagar ele Santo Oviclio, as abandonasse e se retirasse sobre o Porto, 

cortando a ponte, r etirando-se ao mesmo tempo sobre a p1'ovincia elo Minho, a 
~ual occupariam emqtmnto fosse possível, e no ultimo caso de desastre se cleve
ltam r etirar para , a Galliza. L ogo que os o·fficiaes generaes chegaram ao Porto, 
0 commanclo da tropa constitucional se deu as . ex.a. o sr. m~quez ele Palniclla; 
e hquando se tomaram as decisões ele abanclonarem o Porto e ele se r etiJ:ar para o Mi
~a ~' V. ex. a foi o unico g(;'!n eral que voluntariamente se offm·eceu para o comman-

1 · Isto é quanto eu posso informar a v . ex. a, ele quem tenho a honra ele me sub
dc:·ever-DL1110 e ex.'"0 sr. João Carlos ele Saldanha-De v . ex.a, a,mig·o vercla
:wo, e attento venerador e Cl·eaclo. = F1·ancisco Ignacio Vanzeller· . = Q.-Georgc 

8 rect, 31 ele julho2. 
N .• 7 . 

d ~Lma e ex.'"0 sr. - Accuso a r ecCJ.)ção ela carta que v . ex.o. me dirigiu em data 
h~ _1 elo me~ passado, exig indo que eu declare debaixo ela minha palavra ele 

llla às scgumtes perguntas: 
1. 0 

Se na ultima r etmião dos membros do governo no Porto c dos officiaes 
generacs, se decidiu que se desse uma batalha, e qu:e no caso de desastre nos 

da 
8

1 
Observe-se a cavilosa af:feetação com qne o marquez se exprime no segLmdo paragTapho 

Para ua frspos_tu., que!'cndo inculcar que n evacuação do Pol'to e a continuação da retirada era 
tiuh as ·ontell'as de Hcspanha, etc. O ultimo parngrapho mostra bem a certeza que o marq~ez 
tenc:;t d~ que cu uão havia sido informado elas ultimas resoluções da jttnta, nem sabia da e::.:1s-

~a c a portaria, pois que elle se incumbe ele enviar-m'a, etc. 
Para 2 Br.}·anzeller,.como homem independente, não duvidot~ affirmar qu~ eu meofJ'erecêra 
sclll oncluzu· o exerc1to, phmse que prova ó que eu sustento, 1sto é, que !1 Jt~nta se chs~olvcu 
Uttta ~ensa1· encarregar-me do commaudo elo exercito, e que eLt me offereCl, nao por efi:'etto de 
deir resohtção da junta, mas só em consequcncia ela lembrança especial do desembargador Cal-a. 

Poi sO ssr .• Va~zel.ler saíu 5_1a junta log·o depois ele mi?l, nad: p~de saber do que :;H se fez dc-
p01.t' ~uao po1· tnfonnaçao, tanto axs im que a sua firma nao figura entre as asstgnaturas da ana. 

21 
• t 
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retirasscmos para Hespanha, ou se a decisão foi que n'aquelb mesma noite se 
l)Ozessc a tropa em marcha para Galliza ; . 

2.0 Se até ao momento d'aqucUa ultima reunião era cu commanda.nte do exer
cito, ou se foi em conscqucnci.c'1. das consiclerações que ali se fizeram que eu me 
prestei a tomar o commando para o uni.co fim de effe1tuar a retirada em qne se 
havia assentado . 

Emquanto ao primeiro artigo responelo: 
Que se não determinou em dar batalha alguma, mas, attendendo ~ís reflexões 

que se fizeram e ~ís participações que se leram, que o exercito se retirasse. 
Ao seg1.mdo respondo : 
Que v . ex. a nao era commandante em chefe até a ultima reunião da junta., e 

que depois ele muitas reflexões, e algum silencio, v . ex. a se prestou a comman
dar o exercito . 

É o que se me offercce responder êÍ carta de v . ex. a' e sou-m. mo c ex. mo sr. 
João Carlos de Saldanha de OliveiTa e Daun - Dc v . ex.", amigo e fiel captivo.=· 
Thomaz G1.dlhe?·me Stubbs. =Londres, 3 de agosto ele 1828. 

N.• 8 

rn.mo e ex .mo sr.-Tive a honra de receber esta manhã uma carta de v. ex .a., 
em que me pede haja de informar a v. ex . a, debaixo da minha palavra de honra, 
o que se decidiu na ultima rem1ião dos membros do govcrnv do Porto, e dos o:ffi
ciaes generaes, respeito à r etirada ela divisão constitucional e nomeação ele coro
mandante para se pôr em pratica a mesma retiraela; sobre o que sinto não pocler 
responder a v . ex.a com a exactidão que este melindroso caso pede, pois que por 
causa ele uma indisposição fui obrigado a r etirar-me da junta, em antes que se 
tomasse uma resolução definitiva sobre este assumpto . No emtanto, para satisfa
zer de algum moclo aos desejos de v. ex .a, d irei que ao depois que cheguei a esta 
cidade, soube de alguns membros da junta, que o que se decidiu foi o segumte : 
Que se não houvesse de cla.r combate, visto a pouea probabilidade de bom successo, 
procm·ando assim salvar a cidade do Porto das violencias a que fic::n·ia exposta 
.em caso de desastre. Que a divisão se houvesse ele retirar para o Porto, cortando 
a ponte , e depois para o Minho, conservando-se na mesma província emquanto 
podes;:;e ser, e em ultimo casô houvesse de continuar a sua retirada para a Gal
liza. E notorio que o commando em chefe ela divisão foi confiado ao cx.100 sr. ma.r
quez de Palmella, no mesmo dia em que s . ex .a chegou ao Porto, e tambem n~o 
padece duvida que v. ex. a foi o 1.mico que se offereceu para commanda.r a mesroa 
divisão na proposta retirada. 

Nada mais posso r esponder a v. ex.a sobre as perguntas que me faz, c por 
isso concluo, ficando sendo com o maior respeito e alta consideração-De v. e:x:.a, 
amigo e muito attento venerador e creado = Ch?·istiano Nicola7.b Kopke . =Lon
dres, 31 ele julho de J 828 . 

N. 0 9 

Londres, 3 ele agosto, 68 South AucUey street.- In. mo e ex.mo sr.-Tive :.L 

honra de receber a carta ele v . ex. a. com data de 31 elo mez proximo passado, e, 
satisfa2'1endo com a melhor vontade ao desejo que v . ex .a n'ella expressa., curo
pre-me responder: 

1. 0 Que na ultima sessão da junta do governo do Porto, celebrada no dia 2 
de julho ultimo, a cuja sessão assisti, assim como v. ex.", o marquez de Palrnclla 
c o general Stubbs, 1.manimcmente concorclámos que na noite seguinte toda a tropa 
que se achava ao sul do Dom·o deveria retu·ar-se para a maro·em direita d'estc 
1·io, a fim de se veri~car a evacuação ela cidade elo Porto, e a 1?etu·ada d'aqueUas 
forças para as fronte1ras de Hespanha, a fim de em ultimo caso salvaTcm aquclles 
leaes e briosos officiaes e soldados . Que tend-o-se n'aquella mesma sessão delibe
rado que para as mencionadas operações convinha encarregar o commando a nn1 

só general, n'esta conformidade a junta encarregou a v. ex.a do commanclo cltl 
chefe de toda a tropa, e resolveu dissolver-se, como de facto se dissolveu, dele
gando os seus poderes em v. ex.a e nos dois membros da junta., que, como v. e:x: .a, 
se offereceram para este honroso serviço. 
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. 2.o Que tendo a. jtmt::L do govemo elo Porto, pel::t portaria ele 2G de jtmho ul
~mo, conferido a.o general marquez ele Palmella o commando em chefe das tropas 

e oper~ções, é evidente que v . ex. a não teve aquelle comma.ndo antes da já ci
tada nltlma sessão da junta. . 
a· Tenho a honra ele faz_er a v. ex.a os meus comprimentos, e _de lhe pedirNacre
C:te que eu sou com mJ.nto gosto - -De v. ex. a, camarada e am1go elo coraçao. = 

onde de Villc~ Flo1· 1. 
N.• 10 

lltmo e ex.1110 sr.-Posto que v . ex.a se dignou de me escrever, :finalisando a 
~ua carta com o honrad01· titulo de amigo, comtudo não posso deixar ele a. concei
uar como uma r equisição offi cial, não só a.t tende 1clo ás expressões que n'ella cm

yrega, mas t ambem a ter o cunho ele uma verdadeira circular, podendo eu, em 
al_ cas?, e sem oJJensa elo meu dever, eximir-me ele dar resposta, visto que n'este 

Pmz s~ me eleve reputar um simples particular, estando por outro lado a falta ele 
n?cess1cla~e elos esclarecimentos que me pede, por isso qtte v. ex. a tem, como eu, 
~este obJ ecto, o mesmo cabeclt~~l ele sciencia, o que se colhe ele exacto principio, 
. .C que a junta, em tal assumpto, não fez outra cousa mais elo que, depois ele va
lhas reflexões , approvar as definitivas medidas que v . ex. a e os mais generaes 

6 1n:opozeram7 no acto de serem convocados pa.ra conferenciar com elJa sobre 
matena de toda a transcenclencia; tocla.via é ta.l o desejo que tenho ele concles
cen~er com a sua vontade, que me promptificar ei a satisfazel-o ele palavra, ou por 
escnpto, mna vez que sej a na presença ele toclos os membTos que foTam da j unta, 
08 q1.~aes aqui se acham, e com a inclispensavel assistcncia ele v . ex . a 

. ~ face cl'este meu procedimento, fico convencido ele que v. ex. a me fará a 
~ustiça . ele se capacitar ele que, alem de lhe fazer evidente o gosto q tle t e:JithO ele o 
hseqmar, ponho os meios para apparecer a verdade tal qual se r equer entre 
~essoas ele probiclacle, e a que é facil faltar em obj ectos cuja delicadeza está até 

epenclente ela alteração ele uma palavra, uma vez que os individuas de certa. cor
poração respondam em separado sobre negocio que foi tratado e clecidiclo collecti
"amente. -Ill.1110 e- ex.mo sr. João Carlos ele Saldanha-De v . ex." , muito attento 
vener~tclor. = J osé J oaqzbim Genb?·do de Samp(âo. = Lonclres , 1.0 ele agosto ele 1828 2 . 

N.• 11 

m lll. 1110 e ex . mo sr.- A censo o r ecebimento da carta de v. ex. a em ela ta ele 31 elo 
ez. passado. Cumprindo com os desejos ela v . ex . a, possó responder aos seus 

)u~sltos pela segninte fôrma : Que assistindo eu como membro da junta pro,7 isoria 
t~lta na cidade do Porto, para. manter a legitima. auctoriclacle elo senhor D . Pe-

.0 IV, não testemmiliei na ultima sessão, em 2 ele julho, que v . ex. a recebesse 
ordem positiva ele dar batalha ao inimigo antes elo exercito leal largar as posições 
~~ll n'aquell~ dia occupava, sobre a esquerda do Domo, nas alttuas proximas ele 
t 1

,. a Nova. Le~bra-me que, antes ele se toma.r a deliberação determinada na por
~rla ele 2 ele julho, ele se entregar a uma commissâo permanente ele governo a 
d esma a~lCtoricladc que exercia a j tmta provisoria, e ele se entregar o commauclo 
c ° C:Ke~·ctto a v. ex. a, houve mtútas observações a respeito elo territorio, que era. 
don:ven1ente o exercito occupasse, bem como dos pontos de communicaçao que po-
011a1u s~r interceptados . . 

de ~epo1s de uma longa confer encia, se achou que, sendo imprati.cavel a clefensa 
em 01'to, o exercito deveria passar o Dotuo, retirando-se para o Miuho, :ficanelo 
fo caso ele ultimo apm·o segura a retirada para a Galliza,' a fim ele que nunca 
· ssem as valorosas tropas constrangidas a depor as armas ao inimigo . P ela mesm3! 

tnell
1 

O conde ele Villa F lor moclelo~b, como é vi sivel, a sua r esposta sob1·e a elo marquez de Pal-a. 
2 A . 

tão . _resposta que se d1:gn(Ju clax-mc o desembargador Gerardo de Sampaio é d? um cunl!o 
1.• J1tthcular, que o publico a classificará. Observarei sómente que, tendo-me cscnpt~ no dm 
tnetn~r agos~o, que em Londres não era mfl.is que um particular, se tran~iforJ_?Oll no dia 5 e!U 
seu:- 0 . ela JUnta do Porto. Não se julgou auctorisaclo parft dar-me a cxpltcaçao que lhe pedia 
ten a_o ~tante da jlluta c na minha presença · mas para arguir-me não reclamou a minha assis
cus~~~- Espero _qu ~ a s tu~ resm·va _me não p1~ejudiquc mais diante elo publico, do que a sua ac.-

ç 0 1DC pre.J t1chcou dmntc elo rmpexadox. · 
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portaria foi v . cx.a nomeado commanclante em chefe elo exercito, presidente da 
commissão governat.iva., e dissolvida a junta provisoria. Anteriormente a esta no~ 
meação, se achava v. cx.u collocado no exercito de operações, segtmdo a antig~~ 
dado da sua patente. Ilonvc quem lembrasse na j Lmta a necessidade de se impn~ 
mir a portaria mencionada, porém prevaleceu a consideração de que o movimento 
do exercito para o outro lado do rio poclcria ser demoraclo, tendo os moradores 
de Porto e ele Villa Nova de se retirarem. Parece-me ter satisfeito aos quesitos 
que fazem o objecto da carta de v. e:x .a-m.ma e ex. 111•0 sr. João Carlos de Sal~ 
danha Oliveira c Daun - De v. ex. a, maior rcspeit:ldor e Cl·eado obrigadissimo. = 
.Alexcmd1·e Thomaz de J.l1o1·aes Sannento. = Lonch·es, 6 de agosto de 1828 i , 

N.• 12 

Ill .ma e ex. 010 sr.-Tendo lido em o n. 0 8 do Paquete de Po1·tugal uma carta 
da junta provisoria da cidade elo Porto, clirig·ida a sua magestacle o impcntdoi: do 
Brazil, dando~Ihe parte do inesperado modo por que clla se dissolvêra, na qual s_e 
diz : 1.0

, que nas ultimas sessões da j unta se accorcUra lmiformemente que a Cl

dade do Porto só se poderia defender por pouco tempo e sem utilidade alguma, 
etc . ; 2 .0

,_ que as tropas que v. ex.'' devia começar a commandar na noite de 2 
de julho, não haviam retirar-se logo para Galliza, mas para o lVIinho, etc. . 

Tenho a honra de offerecer a v . ex . a o meu testemunho, e outros apontarei 
se v . ex. a quizer, para provar que n'aqnella conferencia v. ex . a se o:fferecêra para 
defender a cidade até á ultima extremidade, e que aqllella proposta fôra rejcita~a 
pelos membros da mesma jlmta; o que não só a mim me constou na secrctana 
da mesma junta, de que eu era officiaJ, mas foi constante logo em toda a cidade. 

Emquanto á segtmda }Jarte, é tão certo que as tropas deviam á meia noite 
sair elo Porto e retirar-se para Galliza, que ás dez horas da noite j á o dinheiro 
que devia acompanhar aquella divisão se estava carregando, e já todos os mem
bro>l da jlmta se estavam embarcando, c com tanta 1n·ecipitação que deixaram os 
livros elos rcgistos (elas secretarias que os tinham), autos de camaras, e todos os 
papeis que podiam compromctter muita gente ; e nenhum elos em1Jregados nas se
cretarias n'aquella tarde ignorava aquclla resolução . .r ada mais offer ço por agora 
a v . e~. a, porque julgo ser bastante para destruir aquelle caviloso embuste, o qne 
·não obstante farei em qualquer occasil:-Lo, se v. ex. a o julgar conveniente. Sou coiJl 
··toda a consideração-m.mo e ex ."'0 sr. conde ele Salclanh~t--De v . ex. a, muito -ve-. 
nerador e respeitoso creado. = Noutel Co?"'·eia de Mesquita Pimentel.= París, 9 de 
novembro de 18 29 2 (21). 

N. 0 13 ° 
Senhor : - Confiado lmicamente no coração generoso ele vossa magestaclc irn

peria.l e real, e no profundo conhecimento que vossa magestacle tem adquirido das 

' O desembargador Montes Sarmento altera essencialmente a ordem das 'delibCl·ações na. 
ultima sessão da junta. Este desembargador devia lcmbntr-se que a sessão principiou 13or um 
mui dilatado discurso sP.u, propondo logo a dissolução e fuga da jlmt.a. Resohtçiio infeliz c ver· 
gonhosa, que tal1'ez não tivesse existido, sem a pintura incxaeta, exagerada e aterraclo1·a que 
elle fez da nossa situação. O dr. Magalhães lembrou sim urna proclamação, anuuneiando aq ueUa 
ultima determinação, lembrança que o desembargador Sarmento combateu, rcceiando ser ~s· 
sassinado; _mas nun~a se fallou ~m portaria diante de mim, c muito menos na sua impressao. 
O con elheu·o Candtdo José Xavtcr respondeu-me, t·cfcrindo-sc a uma portaria da qual sabe 
que eu não tive conhecimento algum no Porto ... ' 

;N. B.- Não escrevi ao dr. Magalhães, nem ao coronel Gama, porque não pocli~t cluviclar, 
nem duvido ainda hoje, que me haviam. responder com as mesmas palavras c com as mesmas 
syllabas que o m~rquez de ~almella lhe~ clictassc. Eu já cu~ão sabia que o marqu~z de P:U: 
mella os tinha subJugado ass1m que chegara a Lonclrcs, que tmham mudado. de linguan-cm, tta. . 
tando de ser-v·i1· o marqucz, menoscabando-me a mim; não quiz, portanto, cl.irigir-lhcs u":na caJ"tll 
minha. N 

2 A prompta generosidade com que o sr. Mesquita me off'creceu e remetteu esta cleclara.çao 
dctcrrtú.nou-me a publicai-a já, em abono d~ minha exposição. , 

3 Eu ta~bem escrevi a su:- mag~stade rmpe~·ial ~ real, e já que me obrigam, aqui pnbl_Jc~ 
tambem a minha carta: eu nao devta, nem pocha d txar ele defender o exercito contra as 1n1 

putações que alguns bomeus, para se desc~lparem, lhe queriam fazer em Londres. Compare a 
junta a minha linguagem com a sua, e d1ga ella mesma quem obrou com boa fé. Tenbo·IIIe 
deixado calumniar para não prejudicar a causa da miuba plttria, mas se nem esta cons ider~· 
ção, nem o l:>em do serviço de sua magcstadc, nem os interesses dos emigrados, impõe silcncto 
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cousas, ·elos homens e dos variados modos com que o odio, a inveja e o espírito 
de partido desfigtu·am a verdade, estou certo que se vossa magestade julgar que 
merecem algum peso as imputações que me tinham sido feitas, ou por pessoas 
sobre quem possa recaír a responsabilicl'Lde, ou pelos orgãos dos inimigos de 
vossa magestade imperial, vossa magestade se clignará suspender o seu juizo a 
meu respeito, até que eu sej a ouvido ; e lisouj eio-me que o r esultado será o ele 
Vossa magestade vir uo conhecimento ele que nos ultimos desg-raçados acouteci
Wntos em Portugal, eu coutinuei a servir a vossa magestade com a mesma :fide-

ade e zêlo com que sempre o tenho feito, e com que protesto fazel-o em qual
quer parte do mundo, onde vossa mag·estade me honrar com as suas ordens. 
d ~enhor, clesm:tlpe-me vossa magestade o não narrar as circumstancias que con-
~Zll'am á catastrophe do dia 2 ele julho. Os r epresentantes ele vossa magestade 

n e~ta côrte e na ele Vienna de certo o farão com imparcialidade ; e ainda que eu 
multo desejo que vossa magestade conheça bem cletalhaclamente todos os meus 
pas_sos n'aquella epocha, eu não o pocléria fazer sem fallar em outras pessoas; e 
assim? assegurando a vossa magestaclc pela minha honra que só ha quatro dias é 

· J~le t1ve ~onhecimento ela portaria do governo de 2 de julho, porque só n'aquelle 
la ~e f?1 apresentada pelo marquez de Palmella, tmicamentc clirei po1· lwn1'a do 

e:erctto, que não foi o exercito quem dissolveu o governo, mas que foi a clissolu
çao do governo que percletl o exercito . 

6 d Deus guarde por dilatados annos a vossa magcstacle imperial e r eal. Londres, 
e agosto ele 1828. =Conde ele Saldanha. 

Le:rnbran.ças para a h is-toria da jun-ta do Por"to 
' . 

d' A p~rfidia ~oro que. a junta_ do Porto argue o conde ele S~~danha, procurando 
. es~a vil maneira desVIar de mma ele sua cabeça a responsabilidade, que lhe cabe 
~nte·wa e cabal, pelo infeliz exito da r evolução do Porto, impõe-me a obrigação 
. e romper o meu silencio, para que os emigrados vejam, e até para que o impe
Iador ~lo Brazil saiba o credito que póde merecer uma junta cujos membros se 
~onduz1ram pelo modo que vou a dizer. · 
. Não foi o general Saldanha qtlem perdeu· a causa elo Porto; foi o governo ali . 
~;{aliado, c com particularidade algtms de seus membros, de ct~a conducta vou 
da ar com aquelle conhecimento que pócle ter um official que ·u e observou muito 

e perto todas as suas acções . 
A. minha-exposição é fundada em verdade e franqueza, c eu me comprometto 

a sns.tental-a ele qualquer maneira,. sempre que haja alguem que duvide da sua 
'Veraci(lacle. 

~o dia 16 de maio de 1828, quando o regimento ele infanteria n .0 6 levantou l ~rlto no Porto a favor ela legitimidade, o coronel Gama Lobo, do 12 de caval
ar,a, ' foi avisado de que aquelle corpo se achava no campo de Santo Ovidio e 

que era necessario, em consequencia, que elle marchasse immediatamente para o 
{lutrtel elo regimento do seu commanclo. Os officiacs do 12, que a este tempo es-
011~a~os já no quartel, observ~ímos que o rebelde major Rosa se clispunha a levar 
á ~e!nnento para as ordens do perfido governador Gabriel Antonio; entao eu corri 
e l e ea so~ta a casa do coronel Gama, e disse-lhe o que se passava no regimento, 
d que ~ra mdispensavel que elle fosse quanto antes, a fim ele evita.r que o plano 
P 

0 
maJor se pozesse em execução . Montou elle a c:wa.llo e marchou 1múto a passo 

P~ra_do quartel, aonde J. á tinha chegado o tenente coronel Abreu, e dado algmnas 
lOVl e . d b , h ret'. nc1as, orclenando ao r ebelde major que mettessc a espa a na . am a e se 

a ~-asse. (A moela n'estc tempo era dar posse aos patifes.) Isto tendia a provar 
r'clg~ncleza ele alma elos constitucionacs que embebidos na sua presente prospe
f:1 a e, não tinham consideração ao mal' que para o futuro os rebeldes lhes podiam 
azer, e .effectivamente fizeram !!! 

á voz cai · 'l l · · · é do nmuJ adora ele uma dnzia ele homens sem caracter, a quem um Vl sa ano mspu·a, 
tautn10 ~1 dever. defe11dcr a minha r eputação contra uma conspiração tão igpobil. Não é} p~r
Ula 

0
' bbre m1m que deve recaír a imputação elo mal que podér resultar d esta controvel'Sla, 8 80 l'e aquclles que nã.o quizeram deixar-me em paz, longe e separado d'elles como vivo. 
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'l'omou o cor onel Gama o commanclo, e, em logar de marchar para o cn,mpo 
de Santo Ovidio1 como lhe pediram o tenente coronel c alglms officiacs, marchou 
para a Praça Nova, em cumprimento das- ordens que o governador Gabriel lhe 
havia dirigido. Chcgàmos á Praça Nova ; formámos em linha, e o coronel Gama, 
csperanclo ahi novas ordens elo governador Gabriel, quasi á noite recebeu uma 
para marchar ao quartel .do r egimento, aonde clevin. conservar-se com todos os 
officiaes até segunda ordem. Antes ele chegar ao quartel r ecebeu outra ordem do 
governador pam ll1e mandar um destacamento elo regimento, alem ele outro des
tacamento ele quinze soldados e um officüd, que o mesmo Gama, em virtude ele 
r cqtúsição, j á h n.via posto ás ordens elo governador, contra a opinião ele todos os 
officütes . O coronel Gama, apesar ela opposição ele todos os officiaes, mandou, n ão 
toda, mas metade da força pcclicla . Finalmente, algumas horas depois de chegar
mos ao quartel, recebeu o coronel Gama uma outra ordem elo governador para lhe 
mandar um outro destacamento, que abrangia qlmsi todo o resto elo r egimento . Então 
todos os o:fficiacs nos oppozcmos decididamente á obecliencia que o coronel Gama 
ainda queria prestar ao governador, e a ordem não teve execução . Foram in
uteis todos os esforços que empregámos para ·r esolver o coronel Gama a mar char . 
com o res to do regimento a unir-se ao 6. 0 ele infanterin., e só uma participação 
qLw recebeu do commanclante elo 18 .0 ele infanteria, em que lhe estranhava a ele
mor a em o fazer, é que pôde resolvei-o a tomar este expediente ás onze horas da 
noite!! 'l'al foi a boa vontade que o coronel mostrou no principio da r evolução, e 
continuou a clemonstrar na qualidade de membro ela fa,tal junta do Porto, como 
farei ver. 

Nomeada a jtmta, s. ex."5
, Gama, Magalhães e Sampaio, que compunham a. 

delegação mandada a Coimbm, não quizcram saír elo Porto sem ser em acompa
nhados pela. unica cavallaria c1ue havia n'esta cidade, c que pela maior parte se 
compunha de officiaes . S . ex. a;, estando de perfeita saude, só qtúzeram fazer a 
ma1'cba em carruagens, que foram puxadas pelas parelhas que os particulares 
haviam offcr eciclo para o serviço ele artilheria ela divisão, aonde faziam cons1clera
vel falta)!"' Chegados s . ex."5 a Aveil·o, na noite elo mesmo dia ela sua partida do 
Porto, esperava-se que na seguinte madrugada saíssem para Coimbra, mas a ja
.cliga em que s . ex.as se achavam, obrigou-os a descansar esse dia u'esta cidade, 
aoncle r eceberam um officio elos outros excellentissimos elo Porto, em que lhe pe-
diam, quasi por favor, que lhes mandassem a cavallaria que os acompanhava, 
pois n'aquel!a cidade não havia alguma, sendo aliás indispensavel. Foi considel:a·
vel o embaraço em que s. ex.as se viram para annuircm ao que se lhes pecha, 
visto que tinham de continuar a marcha para Coimbra sem tropa ; o medo dos 
rebeldes (de que ainda nem noticias havia, a mais ele 12 leguas) não os desaxn
parava. Emfim, s . ex.as cederam e a cavallaria foi para o Porto . 

S. ex. as, t endo chegado a Coimbra e destinado o palacio elo bispo para casa 
elo governo, não fallavam depois ele j antar (com especialidade Sampaio) áqucllas 
pessoas que os p1:ocm·avam, ainda mesmo em materia ele serviço, e dava-se por 
desculpa que s. cx.as es tavam a descansar, etc. 

'l'oclas as noites ficavam as parelhas postas nas carruagens e as bagagens de 
s. cx .as carregaclas, e fazendo eu algumas observações ao ex .mo Gama áccrca do 
terror que taes medidas espalhavam na cidade . e elo quanto perdia a força ro.<!)r~l 
das tropas pela conclusão que estas tiravn.m ele que a delegação não t encionaV'a 
avançar, etc ., dava-me resposta::; frívolas , e mandava que eu e outros ajudantes 
de ordens tivessemos os cavaDos apparelhado s durante a noite!! 

No dia 24 ele j unho o ex. mo Gama, estando pela manhã nos postos avançados, 

1 É cousa sabida, assim que as r evoluções, a protecção, a intriga, a ost entação de ~ons 
princip ias e o merecim ento mesmo, levantam entre nós um doutor do trat amento da hum1~de, 
mas bonl'osa rnercê, para o da exoellencia, tão aviltada, transforma-se logo o cor.ipheu do. libe
ralismo, o amante das reformas, o inimigo dos privilegias, n'um cortezão muito mais ridículo, 
n'um ministro muito mais insolente, n'um vampiro muito mais cubiçoso das prerogativas da altll. 
nobreza que a t6 ali abocanhava, do que e1·am aquelles mesmos contra quem vociferava ! Que~ 
se esquece da arrogancia enfatuada do ex."' ° Felguciras ? Quem não viu o ex.'"0 M. A. ele C!lrl 

valho atraiçoar o bispo elo Algarve c o general ::laldanha para c?·cwcG?' no peito uma commendll. 
ela Torre e E spada, em premio do tal serviço'? . . . 
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ap~nas ~iu que o inimigo se approximava, despediu-se do general Pizarro e foi 
Fara ~ormbra. Ás nove horas ela manhã principiou o fogo, e s. ex.as mandaram 
mmedi~tameute pôr as parelhas nas carruagens c carregar as bagagens que lhes 

pertencram. Nenhum de s . ex.as, durante uma grande pm·te do dia, se animou a 
n: ao campo da batalha, chegando a tanto a sua valentic~) que nem saíam elo pala
~1b do bispo, onde. mencliga:vam n?ticias por via dos seus ajL1clantes de ordens, qu.e 
d astante custo tmham clmxado n· á Cruz dos Morouços !! i Em:fim s. ex. as, avr
d 0~ de apresentar em ao publico acções ele valor e intrepidez, alarmaram meia cit: e para que se lhes dessem as chaves elo observ:.tori~, ele onde foram ver o c?mba-

' q~e era para lá da Crnz elos JY[orouços! Entao nM fallava o sr . Sampaw! . . . 
Arnda não satisfeitos com todas estas demonstrações ela sua cobardia e inepcia, 

mandaram s. ex. as (eu f Lu o portador) uma ordem á cavallaria, que se achava no 
campo ele Santa Clara, para que não saísse cl' ali sem expressa determinação do 
governo, e isto segundo se colligc do seu val01·, para terem aquella força que os 
alompanhassc na fuga, que devia cffeittuur-se no caso de que o inimigo forçasse 
a g'tlm dos pontos da nossa linha, o que poderia acontecer, mesmo pela inutilidade 
~ <[t~e s. ex. as r eduziram a cavallaria com a ordem que lhes tinham dado. Quasi 

0norte, c.m virtude ele cliffcrentes argtuç.ões que se lhes fizeram, resolveu-se s. ex . a 

ama a n á Cruz elos M01·quços, não se approximanclo comtudo da linha elo fogo, 
nem se elemoranclo muito. A noite, à uma hora pouco mais ou menos, mandou-me 
â_· ex. n Gama a casa elo coronel Vasconcellos, do 16 de infa.nteria, pedir-lhe ela parte 
d 0 governo que pelo a~or de Deus fosse torua1: o commanelo ~lo exercito; respoJ?--

ell-me que estava mtuto doente das hemorrh01clas c não podia em consequenCia 
Jnontar a cavallo! Apesar d'esta r esposta, tornei a procm·ar o dito Vasconcellos 
P?r ordem do governo, que lhe pedia qne fosse tomar o commando ·do exercito, 
b~cla m~smo a pé; respondeu-me qne em ultimo caso iria para o campo ele Coim-
:,a se o rnimigo atacasse por aquelle lado . Ao romper da amora elo dia 25 s . ex. as, 

n~ ~c julgando seglU'os no lJalacio do bispo, muelaram a sua residencia para o h. acto ela inq1usição, de onde com ma,is facilidade poeliam fugir. N'essa manhã 
n mandado ao Porto por s. ex. a Gama peelir polvora para o exercito, que se 

achava sem ella, scgtmclo me disse s . ex." ! A retirada de Coimbra na noite de 25 
~ara 26, foi tão precipitada, que muitos piquetes, e mesmo alguns corpos, el eixa
s a~ ele ser avisados 2 • Depois ela chegada elos gcneracs ao Porto, no dia 26, pas
L erd ás ordens elo conde ele Saldanha, c marchando para o exercito no dia 28 ele 
dar e, com clle, com o marquez ele Palmella, conde de Villa'Flor e barão ele Ren
Pllfe, etc., 2 leguas antes ele chegarmos a Oliveira de Azemeis, o marquez de 
~'UlJnella, conde ele Villa Flor e toda a sua comitiva fugiram }Jara o Porto em vir
( ~e elas noticias elaclas ]Jelo conde ela T aipa e por um sargento ele infanteria n . 0 10 
~ao obstante serem fundamentalmente desmentidas pelo tenente Cesar do 4. 0 r e-
~1bento de cavaHaria, que marchava ferido para o Porto), de que a cavallaría 

· 
1 
e elde havia cortado a retirada elo nosso exercito, etc. 

r yon~inuanelo, pois, a nossa marcha para o exercito, o conde de Saldanha, eo
t~n~ Pmto Pizarro, capitão Praça, eu e duas ordenauças, principüímos a encon-

at llJl1a immensidacle de bagagens, e ele entre ellas vimos saír o ex. mo Gama, 
~11\ reconhecenelo a minha voi, me perguntou se era verdade ir ali o general Sal
e an a, ao que o mesmo general r espondeu que sim. Então conf~::sso que o meu 
c~l~anto foi considerayel quanclo observei que um homem como s. ex. a Gn.ma, 1..1111 

1. tonel, um membro do governo, occupaya um clistincto log:ou· entre os bagagei
gos que se retiJ:avam na maior desordem! Porque não mostrou s . ex. a e outros 
t~·andes impostores, seus collegas, a.lgtnna capaciclacle na clirecção cl'esta retirada, 

0 mal aconselhada ao general Saraiva? 
1 Dois d · h · t~ I:> ' fo1·atn , aca .em1cos , que tambem estavam ás ordens ele s . ex.•• e que OJ e es ao em a~·1s, 

dos . •bn. esse cha mandados pelas ruas de Coimbra procurar um soldado ele caçadores, fug1do 
~e el.de.s, para que viesse dar noticias ao paço do bispo! .. . ~ 

só .' A. .r etu·ada de s. ex.•• e ela divisão }io·eu·a tendo principiado pelas duas horas ela manha, 
as o1t " · b ' • 1 ' d · 't d c071 'd 0 "OI o corpo academico avisado e incumbido de tn·ar c as ca ems mm os p1·esos e 8t m·ac ~ • · ~ ó d t ~)ar yCW pa1·a condu-zir ao Po1·to · de maneira que os acac,emwos nao s careceram e empo 

rido~ ~cautelar o seu 7Jrecioso, mas ta~nbem quanclo passavam com os presos na Sophia já ala
cbeldes se ouviam pelas ruas ela cidade. 
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Emi-im, s. ex .3 , talvez vexado elo que acabava de praticar, abandonou o resto 
da delegação (que tambcm fugia entre as bagagens) e com a outra ex.3 Magalhães 
acompanharam o conde ele Saldanha até Oliveint de Azemeis, onde ficaram espe
ramlo o exercito, ·que o conde foi encontrar a mais de 1 lcgua antes de chegar a 
esta 'povoação . Entrado o exercito em Oliveira de Azemeis1 e depois de postados 
os piquetes, houve um pequeno alarme dentro ela villa, e então s. ex ."5 Gama e 
Magalhães, sem esperarem o conde de Saldanha, que tinha ido observar a causa 
que o havia procluziclo, continuaram a fugir para o Porto! De Santo Antonio de 
Arrifana fui manclado á noite pelo conde de Saldanha ao Porto com uma cart~:> 
para o marquez de Pa.lmella e outra para José Maria Brandrio, em que o mesmo 
conde pedia que fizessem immediatamente de, embarcar a condessa, sua mulher, 
que em. consequencia das falsas c aterradoras noticias que o conde da T aipa c o 
barão de Rendufe t inham espalhado no Porto, se achava a bordo. Eu fui encal'
rcgaclo pelo mesmo conde de Saldanha, não só de exprimir ao marquez ele Pal
mella o sentimento que a inconsicleraç~io elo conde ela Taipa lhe havia causado, 
mas tambem ele lhe pedir ela sua parte que fizesse publicar aos leaes hab itantes 
do Pprto a falsidade ele taes noticias, etc . 

As nove hQras da tarde elo dia 2 ele julho (vespera da r etirada para Galliza), 
fui mandado pelo conde ele Saldanha ao Porto a fim ele pedir ao marquez Lle Pal
mella que. nrio saisse elo quartel sem que elle ali chegasse, pois tinha cousas in
t eressantes a commlmicar-lhe. Cheguei ao quartel elo marqucz ele P almella, roas 
::1. tempo que elle e seus comp::mlteiros j á haviam fugido para bordo . Fui dar parte 
d 'isto ao conde ele Saldanha, que tambcm os tinha procurado; apenas elle acabou ele 
ouvir-me, apeou-se e entrou n'nma botica, onde escreveu uma carta as . ex. a Gama· 
Eu mesmo fui levar esta carta, e encontrando s. ex.a Gama com s. ex.a l\1aga-
1Mies, estes dois senhores, depois ele haver en.1 conversado em segredo um grande 
espaço, separa.ram-se, pedindo-me s. ex .a Gama que fo sse dizer ao general Sa
raiva que lhe m:;mclasse uma explicaçfio ele tudo que se passava; que elle espe
rava pela resposta, e por consequencia que fosse cu com a maior brevidade pos
sível. F ui ao campo, e quando voltei n~io encontrei s. ex ."" ! Soube entfoo que elle 
havia tambem fugido, e com tanta precipitação, que nem tinha avisado um primo 
que estava em sua casa ! 

Em abono ela minha exposição eis-aqui o que se passou entre um membro da 
junta elo P01·to e o capitão elo 10. 0 batalhão ele caçadores José de Vasconcellos, t1])1 

elos officiaes mais clistinctos, bravos e leacs do exercito ele Portugal. Poucos dias de
pois ele installacla a j lmta do Porto, este officia.l visitou o .desembargador Qu.eiroz, 
com quem tinha muita familiaridade , e por isso lhe ponderou o seLl descontent amento 
pela inacção em que estavam os corpos elo exercito obeclientes á auctoriclade ~a 
jtmta elo Porto; c exponclo-lho francamente a sua opinião sobre o que era. roaiS 

conveniente em taes circumstancias, apresentou-lhe tmnbem uma nota em que ~se 
propunha a organisação em Coimbr::t ele duas brigadas, compostas elos batalhoes . 
ele caçaclores n .os 2, 3, 6, 9, 10, 11 e 12, e elos r egimentos ele infanteria n.os 3, 
6, 9 e 10, ás quaes se lmiriam, quanto antes, os r egimentos ele cavalla:ria n. 05 6, 
9 c 11, já a esse tempo em marcha para Coimbra e Porto, bem como os co~pe
tentes pm·ques de artilhm•ia destacados do r egimento n . 0 4 cl' esta arma. Indica
va-se o numero de commis1>arios e c::tvalgaclu:ras para a bagagem elo s o:fficiaes ,0 

munições ele guerra que devia mandar-se para cada brigada; e nada era iropratL
cavel, porque nada faltava, inclusivamente dinheiro, que havia mais elo que se 
precisava. Lembrava-se que estas brigadas, commanclaqas interinamente pelo o:ffi
cial mais graduado elos corpos que as formassem, deviam marchar quaRtO antes 
ató Lciria, e mais adiante, segunclo as noticias que obtivessem ele Lisboa. ~ue 0 

regimento de infantcTia n. 0 21 se reunisse no Porto e guarnecesse esta 01clacl~ 
conjtmctamcntc com o rçgimento n.0 18, com as milicias ele confiança e com 0 8 

vohmtarios elo Porto e de Villa Nova; c, :finalmente, que o batalhão ele caçadores 
n .0 7, forte pouco mais ou menoE? ele trezentos homens, guarnecesse Coimbr~ colll 
o auxilio elos acaclemicos e milioías · cl' esta cidade e sustentasse a commumcaçfio 
com o Porto e com as mencionadas brigadas. 

O desembargador Queiroz, depois ele ler esta nota, disse que nada entcn-
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dia ele guerra, porem que ía immedüvtamente apresentar à junta, que se achava 
em sessão, o esc1'ipto oTiginal) sem, comtuclo, declarar o nome e profissão do a:u
ctor. ~ouco tempo depois voltou o desembargador Queiroz, e, com a franqueza 
ele amtgo íntimo, disse que o coronel Gama Lobo, membro da junta, não appro
vava taes indicações , acrescentando que o auctor d'elias, ou não era militar, ou não 
est~va ao facto das noticias do reino, e .que á vista d'estas rasões (na verdade 
meu convincentes) a jlmta as não tomava em consideração. () militar não se jul
gou co:mvenciclo das faltas em que o suppoz o coronel Gama Lobo, que, por ser 
coronel, podia swber menos que alguns dos seus inferiores, ou tl esgraçadamente 
e~-rar mais elo que elles; mas como não podia -oppor-se á marcha da junta, despe
~nl-se ~lo seu amigo Queiroz, e cleclarou-lhe o quanto r eceiava sobre os clestinos 
c a_ P.~tr1a se a junta, e particula;rmente o coronel Gama Lobo, não mudasse de . 
oplntao . 

No dia seguinte o mesmq militar dirigiu-se ao tenente coronel Sen·ão, que era 
0 chefe de estado maior do partido elo Porto, pediu-lhe guia de marcha e foi unir-se 
~o seu batalhão, que estava em Coimbra; porém, como na entrevista com o dito 
. :n;mte coronel Sen·ão se offereccsse opporttmiclade de fallm· dos corpos aclheridos 
Já a reacção do Porto, o auctor elas inclicações mostrou-lhe uma - ~opia, que ainda 
conse:rvava, e o mesmo tenente coronel extrahiu outra. F oi por taes princípios, 
â·por a ignorancia orgulhosa da junta, que a, revolução elo Porto·se perdeu até ao 

la ~6 de junho, e pelo seu sen'ilismo aos planos ele Londres cl'ahi }JOr diante. 
f . Se o conde de Saldanha tornasse para a clivisfio, como era sua-intenção quando t a bordo elo barco de vapor, a r etirada havia ser mais regular; mas é inques
~o:m.avel que a noticia ela fuga do governo, do mm·quez de PaJmella e outros fidal

gos fez acreditar que tudo estava perclido áquelles mesmo que ainda ignoravam 
pne o conde ele Saldanha não commanclava a clivisão . O abanclono ela ciclacle do 

o
1
rto por similhante modo affiigia por si só muitos officiaes e consternou muitos 

80 dados, que tinham pensado vencer ou morrer diante cl'aquella cidade, e que, 
venl elo-a abandonar sem uma: batan'J.a,, c0meçamm a desconfiar de tudo, apesar do 
va or e consta.ncia dq general Pizarro. 

liéclé, 6 de dezembro de 1829. Albino Pimenta de Agu:ia1·, capitão do r egi-
mento de cavallaria n. 0 12. . 

Observações 

Sobre alguns paragraphos da carla da junla ./ 

O pl'imeiro paragrapho .que chama a nossa attenção é o seguinte : 
• ~· 0 «Os esforços elos leaes patriotas foram mal succecliclos no-Algarve, sendo 

· ;~~tu~a cl'~qll~lia emprez.a .o _major Chateauneuf, barbarn:mente ass~ss~aclo pela 
~dclclade lnCitacb pelos 1111m1gos de vossa magestade. A JUnta prov1son a quando 

~o e c?nsegt~i.T enviar um emissario áquelle reino, j á elle se achava em completa 
bn1.arcllia, e era impossiv:el communicar disposição alguma com as auctoriclacles pu-

lcas. u 

0 
.1 ~ste r espeito perguntaremos á j tmta qu~nto s dias passaram primeiro que 

.al r e el'lclo .e~issario partisse elo Porto para o Alg·arve ; se leYava, como clevia, 
Pl~l~ls ?'u~ilios pecuniarios, pois é s~bido quanto são. escassos o~ r ecursos d'aquella 
Illa:i~la , e J?erguntaremos os liiOtlvos. por que a Jlmta clefer~u por ~auto tempo 
n' c ar ao ~·emo do Algarve lun offimal, turra pessoa conhecida, cup presença 
coa1uelle r emo confirmasse o progressivo impulso ela r evolução do Porto. A junta 
cr n entava-se com escrever · ella devia ter imitado o goyerno surJremo ele 1820, '111e e · ' . óu UVIou il_)ara toda a parte officiaes destemidos, que promoveram a cooperação 

· ~a!·alysaram a reacção contra ell~: , . . . . . 
orde · <lO gov~rn? usurpa~01· ( contmua ,a Jlmta) consegmu mc1tar a ~esma de..s
foi ~ _:na provmCia ela Bmra, armand.o a gente do campo, ele mane1_ra que nao t atrcavel estabelecer communicação r egular com a praça; de Almmda.» (1) 
Q orqt~e não foi praticavel? Quem deu tempo á gente elo campo para se armar? 
si ue dastrgo r eceberam os pl'imeiros paizanos, fi·acles ·e clerigos, que foram apri
g~1~a 0 ~ com as m:mas na ~ão? Qual foi a povoação gue a Junta manclou casti-

por se haver 111surrccmonado ele seu motu propno? V1lla do Concle, por 

' 
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exemplo, a 6 leguas do Porto, insultou a auctoridadc da j tmta emquanto exisliiu, 
sem que a junte. ali mandasse cem vohmtarios castigar aquclla ousadia. QueJll. 
mandou fazer alto á columna, que, tendo derrotado os insm·gentes ele Penafi.el para 
Amarante, quizera c podia cruzar o Douro, reunir-se ~~ guarnição de Almeida, c 
retrogrn.dar n.o Porto mesmo, se a junta esteve sempre determinada a nao saír do 
eapitolio? (2) 

Foi a somnolencia da j unta, desde o dia da sua installação, que deu tempo ao 
·governo de Lisboa para incitar e armar os povos . Os agentes de D. Miguel che
garam primeiro ao Minho que os ela j unta elo Podo. A marcha elas tro1Jas para 
Coimbra foi mais um novo impulso elos mesmos officiaes superiores e capitães que 
tinham feito a revolução, que da jtmta. A j unta ctúclou mais no formularia el as 
suas cobiçadas excellencias, que na fixação ele um plano rapiclo e vigoroso ele ope
rações contra o governo elo usm·pador. 

3 . 0 «Parou a concorrencia elos corpos do exercito a se reunir ao estandarte 
de vossa magcst'ade, e o inimigo, senhor elos principaes recursos da monaTcb.ia, 
assim como da marinha, mandou com toda a presteza bloquear a barra do P or to. >) 

A concorrencia dos corpos do exercito não parou senão depois que a junta pa
tenteou a sua til;niclez e irresohlç.l'io. Se em vez de ficar a despachar capitães móres 
no Porto tivesse reunido promptamente em Coimbra n.s foTças que teve ao quar~o 
dia da revolução e marchado afoitamcnte para Lisboa, a conconencia não hav;ta 
parar (3) . O 13 ele infanteria e o 22 estiveram r evoltados ; o 8 de caçadores vacil
lou; :1 resolução ·ele servir o usurpador veiu ela inacção da i unta, nasceu ela lenticlão 
com que saíram elo PoTto as t ropas constitucionaes . A tactica está nas pernas, es
creveu ha muito tempo um celebre general; se i sto é verdade p.as operações ~e 
uma guerra ordinaria, muito mais o é n'uma guerra onde é miste1· tanta pr omptl
dão como intrepidez . A clirecção qa guerra civil exige qualidades de que a j unta 
nem signaes mostrou. Emquanto a revolução elo Porto se mostrou forte nas mãos 
dos militares que a fizeliam com tanta lealdade e valor, o impulso foi progr essivo, 
a conflagração marchou; os corpos c os povos só começaram a vacillar quando · a 
jtmta vacillou. Emquanto ella se OCCLlpou a gerar secretarias para governar as 
cinco partes elo mundo, desarmava D . Miguel a capital e mettia nos calabouços 
os subditos fieis da rainha, que deviam realisar a revolta em Lisboa assim que a 
junta se appToximasse, etc. , etc . 

Quaes foTam os recursos ele que a jlmta careceu para marchar sobre Lisboa? 
Que frívola c mal fundada desculpa é esta? Um governo que nadou em dinheiro ; 
um governo de quem se confiaram com mais generosidade que lJJ:eviclencia as 
mais valentes tropas ele Portl1gal; um governo que teve imperio absoluto na -von
tade generosa da mais patriotica cidade do reino; um governo por q ucm se decla- · 
rou rapidamente a cidade de Aveiro e a ele Coimbra, c por quem tomon as ar
mas a mocidade estudiosa ela universidade; este governo, em:fim, senb.oT de tantos 
recursos e de tanta força moral, omm affectar na sua carta ao imperador do Bra
zil , que st~cwmbínt p01· .falta de recursos ! Que mais queria a j unta elo Porto para 
fazer o seu dever? Nada lhe faltou senão capacidade para ordenar ou valor para 
executar (4). O bloqueio mesmo elo Dom·o, longe ele dever paralysar o andamento 
da .revolução e as operações ela junta, era um motivo mais para marchar co~ .'-;c
lomdade sobre a capital. O segunclo fóco do patriotismo e lealdade ao legü10l~ 
soberano exist ia, como a j unta não ignorava, dentro das barreiras ele Lisboa; to
mada esta, o que infallivehnente acontecia, acabavam os bloqueios, c esses rec~·
sos marítimos passavam de repente das mãos do infante para as da jtmta. O ln
fante poderia fugir pam o Alcmtejo e levar comsigo o corpo ele policia que ull1 
ministro obsequioso lhe reorganisou nos ultimas mezes do governo da infanta l'e
gcnte; poderia retmil: algumas outras tropas, e chamando os malanc1l'inos do :ro.&r
quez ele Chaves, continuar a guerra civil, mas ela peripheria para o centro, co~0 

em 1826 e 1827; c _d'esta sorte a excellencia da jtmta estava mais segum e:ro. L1s
boa que no Porto; a revolução solidamente baseada, c o tbrono ela senhora D . 1V!a
l'Ía II levantado e :firme. Esta desculpa, portanto, é tão frívola, como irrc:B.ect1da 
a vaidade e a presumpção de pu b lical-a. 

4.0 «Esperava-se pela nau D . João VI para o dobrado fim de se levantar 0 
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r.oqncio, c ele haver meios marítimos para alguma .cmpreza ou e::cpecliç?io sobre 
lsb~a; tudo ficou frustrado com a entrada ela refer1cla nau no TeJO. >) 

. Se esta fntil e mesmo jocosa allcgação não estivesse abonada por quatro as
Pgnaturas ele homens, que humildemente se presumem os Ctmhas e Pombaes ele 

.ortul?al, pensaríamos ler um cpigra.mma elos reclactores elo Paquete apontado con
tla a J mlta! Quando entrou o auxilio ela nau no calculo da revolução? Por certo 
bs regimentos c habitantes elo Porto que a fizeram, ou aquelles que repetiram seu 
rado em l\Ioncorvo c Santarem, nunca se lembraram da nau D. J oão Vl! Que 

pretende inculcar a junta com a phrase «expedições sobre Lisboa?» A jtmta não 
~ubc reunir c marchar com as forças que teve sobre Lisboa, e quereria cliviclil-as?. 

nau ne:t;n augmentou nem diminuiu os recm·sos do infante; nem a falta ele assu
Sa.r 0:1 manteiga a1)res~ou a ren.clição elo Porto. A estrada real~ ele Coimbra para 
;ca·v em era a verdaeleu·a, a uruca e segtua derrota da revohtçao do Porto, se os 

PI o~os. conhecessem a carta; não souberam marcai-a; é melhor confessai-o, que 
att.l'lbtur o naufragio a tormentas que não existiram. I\fas se a jttnta tinha tanto a 
~eito commanclar uma esquadra, que providencias tomou pnra prevenir o capitão 

e_1~ar e guerra Vasconcellos e para o informar da r evoluçao do Porto? Este epi-
80LU0 da nau póde eliminar-se do poema, não tem com elle relação alguma. 

5.o «Nós nos abstemos de informar a vossa magestade ácerca da nenhuma 
protecção quo a jtmta provis01·ia achou no ministerio britannico, para o qual olhava 
com alguma esperança.» 
l Ntmca houve jtmta mais esperançosa em tudo aquillo que estava fóra de seu 

a cance ou influencia, nem menos confiada nos meios que possllia. A junta com
mandava cinco mil bravos soldados, que nunca proferiram outro grito senão «Le
Vem-nos ao inimigo». A junta surprehendeu o infa]fte nos degraus do throno usur
pad? i a junta conhecia o patriotico espírito da parte intelligente e industriosa ·da 
capltal; não voltou os olhos para Lisboa e voltou-os para ln<r]aterral Quantos me
df8. ~~nham passado depois que lorcl Wellington tinha mandado r etirar elo T ejo a 
d VIs~o do general Clinton? Quantos mezos tinham passado depois que o conde 
Ve VtiJa Flor, D. Thomaz Mascarenhas, o marquez de Fronteira, o marquez de 
in aienç-a c outros fidalgos haviam sido imp.ellidos a homisiar-se em casa elos chefes 
b ~ eze~ e do seu mesmo embaixador, fugindo de Portugal pOJ.' entre as fileiras 

0 
IIt~n~nca~, sem que este signal das intenções do infante D. Miguel des1Jertasse 

e ~ster1o inglez? Q11anto caso tinha feito lord W cllington das representações 
b :o~fir~ados vaticínios de sir Freelerick Lamb? Como é possível que alguns mem
c'ds da junta, convivas e commensacs de sir William A'Court se tivessem esqua
v~ 0 ela doutrina cavilosa e r efa.lsacla em que elle iniciava os seus pupillos? Á 
bstr/'isto, quo l)Odia esperar a junta do governo britannico senão hostilidades 1 
e e. lsboa, c sómente de Lisboa, quando uma das regencias decretadas na carta 
phtivesse installada, é quo a jtmta devia di1·igir-se ás côrtes alliadas; o seu trium
:D • 0 era a melhor argumentação; mas esperar auxílios no principio da revolução 
01 grande credulidade. 

ca 6· 
0 

«A falta, pois, de protecção dos alliaclos1 o levantamento ela gente elo 
P dpo, formada em corpos denominados gt~m·1·ilhas; as ordens do governo usm·
b:t or, que determinou se fizesse contra nós uma guerra de e ·terminação (aqui 
:pl e 0 pon~o; o medo de arriscar a excellenoia começou mlli cedo); o mau ex.cm
:p1~ ddj ma10r parte elos prelados ecclesiasticos transcendente ao clero inferior; o 
pr00? ~ento do alguns gTandes ela côrt c de algumas famílias ele influencia nas 
80°!Jncu.ts, tudo concorreu para que nos fins ele junho se achasse a jtmta provi-

tia red · J d · · · 1 h em uzma a es1gu~es recursos, para proseguu· na ucta em que se ao ava 
Penhada.>) 

se .. ~ste paragTapho, se não formar o corpo ele elelicto da jlmta provisoria, 
dr~~ ~o menos na _lembra?-ça elos emigrados e ~a historia de. P~rtu~al um pa
crev 1IDmOrtal da mcapaciclade governativa da Jtmta, ela sua: mcliscnçao em es
desdcl-o e mandai-o publicar. Que fez a jtmta nos quarenta dias que decorreram 
jttlhoe 20. de maio at6 30 ele jlmho, dia em que, se~ esperar pela tarde de 2 ele 
qu }·a JUnta se reputou perdida? Compare os me1os quo teve com aquelles de 

c c 18Poz o louco marquez de Chaves em 1823 e 1826. Compa~·c a conclucta 
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d' essas jtmtas creadas em Villa Real e Bragança ; comparé a constancia de t~l 
gente com a sua tibieza, indolencia e cobardia ... e morra de vergonha. Se D . 1\'Il
guel armou os povos, foi porque a junta lhe deu tempo para isso. Porque nâo 
armou a jtmta as villas e cidades que lhe obedeceram? Que uso fez da imprensa 
para exaltar o amor da liberdade? Longe de empregar esta poderosa alavanca, 
seguiu o exemplo dos ultimas ministros ela infanta e teve-a agrilhoada! d A junta, 
ou fosse }JOr acaso, ou por: combinação, mostrou mais receio elo desenvolvimento 
do enthusiasmo popular, que ela inercia elos habitantes; seguiu mais á risca as 
maximas fementiclas, sob nome de moderação conciliadora, dos conselheiros que 
illucliram a infanta regente, desde agos·to ele 1827 até fevereiro de 1828, que as 
regras do bom senso patriotico, que os dictames ela theoria e da experiencia e:rn 
materia de revoluções . Se a jtmta tivesse daclo o devido impulso aos primeiros 
tTansportes da revolução, _quem duvída que toda a população comprehenclicla entre 
o Dom·o e o IVlonclego, se teria armado por ella? Se quando marcharam elo Porto 
para Coimbra as primeiras tropas constitúcionaes quizessem levar comsigo os ha
bitantes elos povos que atravessavam, quem se recusava? Se a jtmta não teve os 
corpos ele guerrilhas, foi porque os não quiz . Para que :fim reuniu no Porto todos 
os corpos ele voluntarios provincianos, porque não os mandou todos para Con
cleixa ao general Saraiva? Se o governo ele Lisboa determinava contra a jtmi:.'L 
uma guerra de exterminação, porque não fez a junta outro tanto? O clireito era 
o mesmo, a situação igual. Como queria a jtmta conter os povos a,gitaclos por 
esse clero, etc., e intimidar os rebeldes, pondo ele um lado a impunidade, ele ou
tro o patíbulo! Finalmente, deJ)OÍs de expor ao imperador elo Brazíl que a revo
lução encontrára barreiras (attributo inseparavel ele todas as r evoluções), mas sem 
narrar, como devia, como era. sua obrigação, a serie elas mecliclas que tomou ou 
providencias que cleu, os esforços que fez; sem declarar qual foi o plano elas suas 
operações, conclue com toda a suáviclacle que no fim de junho estava a revolução 
frustrada ! 'l'udo isto quer dizer : os militares :fizexam a revolução ; nós preparárno
nos para colher os fructos cl'ella se caíssem ele maduros; se Lisboa se revoltasse 
logo, e todo o reino apoz ela capital, tínhamos triumphaclo, e todos nós cra:rnos 
hoje excellentissimos secretarias de estado ; como isto não aconteceu, nada fize
mos, nada soubemos conceber nem det erminar, e aqui estamos em Londres, sa
cudindo de nossos corpos a carga que podemos. Uma carta como esta, pócle urna 
jnnta escrevel-a ao imperador do Brazil ou á rainha de lVIaclagascar; qualqu~r 
d'elles sem jus ou possibilidade de nomear mna com.missão ... ; mas grande ser1a 
o risco de appareccr com uma justificação tão pobre, descosida e pouco exa,cta, 
diante ele um governo forte e regular 1 . 

7. 0 «0 valor e energia ela tropa leal, e :fidelidade dos seus chefes, sem duv1da 
alcançariam que o inimigo não conseguisse no }Jrincipío vantagem alguma . ~ 

Aqui r evela a jtmta, sem o perceber talvez, o espírito. ele timidez, irresoluçã~ e 
fraqueza que dirigiu os seus conselhos, desde os primeiros dias logo da sua u:
stallação. Antes de combater, sem poder calcular mesmo a r esistencia que pocler~a 
encontrar, já o governo tremia, já clescou:fiava das suas forças, ela sua influencH.1 
e elos seus recur sos ! Eis-aqui a origem d'aquella singular portaria, que paralysou 
a maTcha elo general Saraiva e comprometteu a r evolução 1 Pois se a jtmta eSI?e
rava, e com rasão, que as tropas constitucio11aes altançassem vantagem no pr~n
cipio, porque não havia permíttir, exigir e ordenar que seguissem na carren·a 
dos· seus triumphos? Ainda mesmo depois ela victoria da Cruz elos lVIorouços, para 
que ordenou a parte da jtmta c1ue estava em Coimbra uma r etn:ada tão intempes
tiva? O general Povoas mesmo confessa nos seus officios1 que não esperava que 
as tropas constitucionaes se retirassem. . 

8. 0 «Os encontros da Ega, ela Cruz dos lVIorouços , elo Vouga, de Tebosa e Glll
marães mostraram com toda a evidencia aquellas vantagens; porém a nossa per.da 
em gente não era facil de ser suppricla por meio de novos r eforços, porque havta
mos chegado ao maximo ela reunião elas tropas, que se havia dêclarado pela V'OZ ele 
vossa magestade, emquanto o inimigo conseguiu reunir gente em maior numero.» 

1 E a camara elos deputados docilmente o consentiu!. .. J. L. Freire, atropellado pelo conde 
ela Ponte, não pôde conseguir que n'esta camara se lesse um requerim ~nto seu! . .. 
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A palavra encont1·os1 escolhida }Jara significar os gloriosos combates dos Mo
r~uços, do Vouga, T ebosa e Guimarães, exprime por si só a constante oscilla
çao em que a jtmta viveu sempre. Combateu-se, mas por encont1·os; as tropas 
leaes ven~eram nos Morouços, venceram no Vouga, porque os rebeldes as ataca
ram, J?Ois a junta nunca mandou combater. As tropas leaes, cuja meta e salvação 
era L1sboa; as tropas, que nem um favo de mel deviam tocar senão no castello 
d~ S·. Jorge, acantonaram-se no Mondego, esperaram,· deram tempo ao decrepito 
RLO Pardo, ao tardio Barbacena, para animar, subornar e pôr em marcha as tro
~s elo Alga~rve e elo Alemtejo, para as retmir em Leiria e atacar com el1as nos 

?rouços! Em todo este tempo, trinta e quatro dias, que fez a jtmta? Uma só 
bngacla dos r ebeldes esteve isolada em L eiria, nem sobre ella se marchou! 

A _j~mta não tinha ainda perdido um só homem ; não ~abia ainda o animo ele 
qt~e v:ma uma parte ela guarnição de Lisboa; os chefes e officiaes dos corpos con
~titt~c~onaes estavam anciosos ele marchar, de combater; valor perdido, patriotismo 
~utüisado ! Coimbra foi Capua onde a junta se entorpeceu; o Mondego foi o Ru-

lCon que a jtmta. não quiz passar. Se d'este fatalissimo paroxismo, se cl'esta im
pel:doavel lentidão se tirasse ao menos o partido de retirar a guarnição ele Al
rtl.etda; mas nem isso ! ... 

~"junta, ou no Porto .ou em Coimbm, tomou por divisa a immobilidade, e 
admn·a-se hoje que os povos a reputassem morta! Não arguim'os o general Saraiva, 
a quem a junta dirigiu uma portaria prenhe de cavilosa timidez; não accusâmos 
0 general Saraiva, tão ancioso ele ace1'tar e bem servir, que sacrificou até o que 
tanto custa a sacrificar, o seu amor proprio, peclinelo á junta provisoria que lhe 
mandasse reunir algtms militares do, numero dos· seus membros, que lhe elessem 
00?J:selho nas operações necessarias . E esta fracção da junta, e particularmente os 
~tarcs el'ella, que nos elevem dar os motivos da retirada dos Morouços e elo 
h andono de Coimbm. Abandono feito com uma precipitação e clesorclem, de que 

a po~1cos exemplos em circumstancias taes! Um alferes deu parte que vha a ca
;allarta inimiga cruzar o :M:ondego no vau ele Pereira, ou cousa similhante; não se 
Uz 1UU reconhecimento, não se verificou aquella parte, não se calculou a possibi
d dacle ele tal movimento, e contra o voto e opinifio do ajudante general da divisão 
~do. '~\1ma conferencia presidida pela fra.cção da. jtmta, começou-se trma retirad~ 

P~ectpttada, abandonando piquetes, munições e todo um r egimento de milícias! A 
"Vtsta el'cstas operações, quem póde admirar-se que as tropas do sul se firmasse:rp. 
110 proposito de servir o usm·pador? / 

9.~ «A nossa cava.Uaria era muito infm:ioi· ~t elo inimigo . >> 
TN esta asserção verdadeira participa a junta de um. prejuízo cowmmn a muitos 

!.UI ltares portuguezes, mui bravos por certo, mas pouco habituados a commanclar 
~u a calcular a utilicla.de e emprego das differentes armas nas províncias de Por-
ttg~. Não sendo no Alemtejo, n'uma pa.rte da Ex tremadma, e n'a]gumas leguas 

acctdentalmente nas outras províncias, uma divisão de infanteria póde marchar 
l)Or. todo o reino sem ter que receiar da superioridade ela cava.llaria do · seu adver
:no. O marquez de Chaves teve sempre em 1826 e 1827 muito mais e muito 

· r elhor cavallaria que os nossos ·generaes: apesar d'isto pouco lhe serviu; pa
dece-nos que o conde de Villa Flor só teve occasia,o de realisar uma vez uma carga 
e cavallaria. 

~o ~efe1:e a junta as medidas fortes OL1 tyrannicas que o infante empregára para 
n r Ltsboa, e conclue clizend.o : 

0011 
_o. o «J?or este meio conseguiu o inimigo evitar em Lisboa algum levantamento 
~a a vwlencia de seu procedimento . » 

1.0 t orque não empregou a jtmta aquellas mesmas medidas, inseparaveis, Íllhe
ph~ cs a todas as revoluções? Foi a ju~J.ta, que viu por toda a parte gi~an~es e 
~L nta~r.nas e não soube combatel-os. E verdade que a parte fiel e constituciOnal 

11~ capttal, gue é sem duvida a mais importante, intelligente e. n:rmerica mesmo, 
Cjl 

0 tno~trou aquella resolução que devia esperar-se do seu patnot1smo; é verdade 
e~~ a Cldade nova, o corpo do commercio, artilheiros ~ atiradores, a mocidade, 
ele ptll'. ele Lis?oa, não c01-respondeu <1, opinião qt~e d'e]~a .se formava dentro ~ fóra 

Ottugal; e verdade tambem que mmtos offi01aes chstmctos por sua fidehdacle 

/ 
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e amor ela patria, se deixaram prender isoladamente, depois: de conhecida a revo
lução do Porto, sem tentarem paralysar as forças do usmpaclor. Toda a vida sen~ 
t iremos a irresohtçã.o da. officialidade do 1. 0 ele cavallaria, o:fficialidade escolhida e 
experimentada, que se deixou illudir pelo seu novo chefe até que foi inutilísacla.. 
Mas esta mesma irresolução e duvida da capital era o motivo mais poderoso e m·
gente l)ara que a junta marchasse rapidámente sobre ella, evitando cl'osta sorte 

· que o infante prendesse, afugentasse e desarmasse quem lhe era suspeito . Porqne 
não segtlÍtl a junta o mesmo tr.ilho do governo supremo em 1820? Este govcmo 
teve pela frente, não só os mesmos estorvos, mas até os mesmos chefes ; a sua. 
energia por si só triumphou de tudo . Apenas aquelle governo saiu de Coimbra, 
a capital revolto tt-se; o mesmo teria acontecido em 1828. · 

A jtmta justifica nmito mal a r endição de Valença, e nf1o tem pejo ele confes
sar que um pache paralysára a sua influencia n'aquella praça. A mesma inClu·ia 
perdeu a guarnição de Almeida. Ainda do V ouga algum official propoz o ir colll 
seiscentos homens r etirar a guarnição el' esta praça, poTque I).ão foi ( ::>) ? 

11 .0 « N 'este mesmo tempo chegou ao Porto o marquez de P~tlmella , acompa
nhado dos gcneracs conde ele Sampaio, Guilherme St~tbbs, conde ele Villa F lor, 
João Carlos de Salclanha, Francisco ele Paula Azereclo ; elos conselheiros barão de 
Rendufe, Candiclo José Xavier, D . Filippe de Sousa;. dos condes da T aipa e do 
Calhariz, e ele otüros portugnezes fi eis a vossa magestade c á homa, m"0os bons 
desejos e fidelidade a junta aproveitou, tmindo uns ao govemo o collocanclo ou-
tros no exercito, como melhor achou convir.» . 

Ha n'este paragrapho uma ligeira omissão, que t em chocado a r eminisceu01a 
dos leitores . Parece-nos que se calou e escondeu com mtúto ardilosa subtileza a 
menção ela portaria, pela qual a junta apenas viu o marquez ele Palrnella lhe la~
çou a investidura de commandante em chefe elo exercito elo sul ! Esta porta.r~a 
de 26 de junho de 1828 constitue um elos pontos mais interessantes ela historHL 
d'aquella epocha. A junta, que conta tantos contos ao ]rnperaclor, tinha obrigação 
de não omittir ac1uelle . 'l'alvez o marquez de Palmella não seja hqje duque ele 
Gr~j ó, por aquelle esquecimento culpavel elo negligente r elator! O imperador não 
podia deixar de ter remtmerado já os ser viços que o marquez fez n'aquelle coJXJ· 
mando. Esta r eticoncia, esta concisão, não se combina com a cliffusão em que a 
junta se deleita, q uanclo nos ultimos arrancos ela sua malfadada existcnci a arroj ott 
todo o peso elo seu desleixo e desvarios aos hombros elo conde de Saldanha. A ses
são em que a j tmta se propagou, aggreganclo-se muitos Cesarcs , foi, e parece que 
a junta o não quer reconhecer, ele tamanha· transcenclencia, que merecia tambeJ]l 
menção honrosa. O vigor q c'le a jtmta experimentou, os conselhos que recebeu. ele
pois cl'aquelle refresco c r eforço, as mecbdas que o general tomou, as operações 
que incl.icou ou poz em execução, tudo isto ora digno de ser levado á presença do 
imperador. A entrada que o marqnez ele Palmella fez no Porto no dia 29 ele wa
dmgada, pela ponte do Dom·o, é tão historica e significativa como a sua entrada 
por lVln:thosinhos. Emfim, esta transição elo dia 26 de jl!lllho á tarde ele 2 de julbo 
é t ão rapida, é tão succinta, que revela o calculo e amor com que foi traçada. 
Nem todos mereceram tanto ! 

12.0 «As opemções militares condttziram o exercito ás vizinhanças elo Porto.P 
Parece que a junta se compõe ele letrados, mais attentos á defeza de sell 

cliente que á verdade. Aquella retirada pela perpendicular, t ão anti-militar coD1° 
impolitica, foi COltsequencia, nao das opeTações militares, mas elas ordens que 0 

general Saraiva conserva na sua carteira; foi o r esultado das ordens cl'aquella 
parte ela j tmta, que se reuniu ao exercito e que decicliu a retirada de Coimbra, 
contra a opinião · declarada elo ma:jor Sá Camello, ajudante general. A retirad~ do 
Vouga foi necessitada, não só pelas ordens que o general Sara.iva tinha r eceb1do, 
de r etirar-se sobre o Porto, mas até por falta ele polvora ! Quem acreditará que a 
cl.ivisao do general Saraiva, depois ele dois combates, carecia de mtmições ? 

13.0 nA junta consultou os generaes ácerca da clefensa ela cidade, a qual se 
achava estreitamente bloqueacl~t, tendo aug;mentado o numero elas embarcações d_o 
bloqueio; e depois ele se deliberar sobr~ o estado elas cousas, o á vista ch~s noti: 
cias communicaclas á j unta sobre a r eumã.o geral das forças inimigas em cMferen 
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t~s pon~os elas estradas para o Porto, accordou-se uniformemente que a defensa 
cl.esta Clclacle SÓmente Se poderia protrahir por pouCO tempo, que elJa era prej u
dlal à segurança elos ·habitantes, por tender a trazer contra elles grancles calami
dades, sem que ele um tal sacrificio resultasse utilidade alguma á causa dos direi
tos de vossa magestade. » 
a· Para analysar este paragrapho 6 necessario clecompol-o e observar, para assim 

lZer, cada um dos elementos que o constituem . 
. «A junta consultou os generaes ácerca ela defeza ela ciclacle», etc. Por que mo
~lVo se .attr ibuiu a junta esta iniciativa nas operações da guel'l'a? As portarias ele 
6 de JUnho não tinl1am confm·ido o coromando do exercito ao marquez de Pal

jell.a e a clefeza da cidade ao general Stubbs? 1 Este general, de reconhecida va
entta, não havia governado jà c defendido o Porto em dias bem perigosos? A 

segtll'ança do exercito, a defensa da cidaclc pertencia, portanto, estava incumbida i estes generaes. Nenhum d'elles pediu á j unta aquella fatal sessão ; nenhum d'el
es lhe _Propoz a sua dissolvição ; nenhum d'elles lhe o:fficiou ou deu pmtes vocaes, 

que ex1gissem a r esolução que ella propoz e adoptou; foi, portanto, a jtmta a in
~entora do panico terror que se apoderou de muitos homens sempre corajosos . 
d «Achava-se a cidade estreitamente bloqueada, tenclo-sc augmentado o munero 
as embarcações do bloc1ueio», etc. Os defensores de Diu não teriam empregado 

~Xpl·cssão ele maior penuria, tão prostituída e mal applicacla á situação elo Porto! 
~llaes enm os artigos, quaes eram os generos do paiz ou coloniaes, da primeira 
~u da ultima nccessiclade, ele que a j unta carecia? Que relação havia entre a de
frza da cidade, as operações elo exercito e uma charrua de mais reunida a uma 
b agata: e um brigue que form avam tun bloqueio? 2 Embarcações que faziam um 

loq71e1o tão estreito que era illudido por quem o tentava! Este pretexto é tão 
Pllerü como phantastico . 

«.Depois de se deliberar sobre o estado elas cousas, e á vista das noticias com
:ulllcaclas à junta sobre a reunião geral das forças inimigas em cli:fferentes pontos 

as estradas para o Porto», etc. Quem cleu á jmlta estas noticias tão exageradas 
c?mo aterradoras? O general Stubbs sabemos nós que não : bem pelo contrario ; 
11 

es.sa mesma manha fez elle saber ao marquez de Palmella, que não receiava re
belhr o inimigo se avançasse para a cidade pela direita cl0 Domo ; sabemos tam
c·em .9n e o marqnez ele Palmella responclêra ao o:fficial portador cl'aquella parti-

tp~çao «o seu general està mal informado», mostrando .uma carta ele quatro 
~aginas, e ordenando que o general Stubbs viesse ao seu qJWrtel general. Quem 

0 
screveu essa carta? Do exercito que avançava pela estrada de Coimbra., devia 

" ~arqnez ele Palmella dar noticias e não a junta, que mmca as havia dado, c era 
c e~ ad~ que n 'aquella mesma madrugada tinha o conde de Saldanha feito um reAn e~Imento sobre Grijó e confirmado que o inimigo estava ainda entr e Santo 
1 t~Ulo e Oliveira ele Azemeis e para Ovar. Que noticias, portanto, foram aquel
"as, que, sem esperar esta informação, nem querer ouvil-a, levaram a j1mta a con-

ocar os gene~·acs a uma conferencia, p~ra lhes propor a ~na dissolvição ! Em
:!,ua~tho o conde de Saldanha pedia li cen<;a ]_)ara proclU'ar o inimig() ; emquanto clle 
.o.uatc ava · h G .. ' J . • com Oitocentos omcns para rLJ O, aoncLe esperava encontrar a van-
~h~da do gencn.ü Povoas; emquanto o general l:>tubbs promettia ao general em 
fu=· e repcllir o inimigo pela estrada de Vallongo, etc., preparava a jtmta a sua 
tã~l~a.! Lembrança que foi a origem principal do desdouro que poz termo a uma 

l'llhante empreza ! 
prot:.t~orclou-se uniformemente que a clcfens~. c1'~sta cidacl~ s?mente se po~e_:·ia . 
l'f a n por pouco tempon, etc. Tambcm nao e exacta s1rmlha.nte ex,]_JOsJçao. 
p1~ll.gu~U:, duvída que o conde ele Saldanha propoz defender a cidade, e qnc esta 
daO]_)Ostçao fôra r ej eitacla, havendo um membro ela junta que lamento a logo a rnina 

sua casa, se tal defeza se emprehcndessc ! 
co tQne a defeza era prejudicial á segmauça dos habitantes por tender a ~razcr 
abn 1d ellcs grandes calamiclacles . » Se a jtmta abraçava o desesperado partido ele 

an onar de seu motu proprio e n'aquellas circumstancias a base das suas limi-

~ ~Je~ de u.ma commissão de clefensa que a junta tinha e1·eado. 
u nm dta entraram onze embarcações ! 
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taclas operações; se a junta queria abandonar por aquelle pl'ecipitaclo modo a 
fonte dos seus recursos; se a junta não temia, nem duvidava dar com sua propria 
mão um golpe dto decisivo na força moral da revolução; se a junta, emfim, aban
donava a linha do Douro para salvar a cidade e os habitaJJ.tes do Porto das cala
midades ela guerra, devemos acreditar que tinha combinado medidas, ou ele paz 
ou de guerra, que tinha enviado parlamentarios, convocado o' corpo municipal, etc., 
ou qualquer outras disposições proprias para realisar tão pl'ulanthropicas intenções. 
Quaes foram, porém, estas medidas de salvação? Fio1'1·esco 1·ejm·ens! Reuuiu-se a 
junta; convocou, não os chefes da r evolução, mas os generaes que se Jhe haviaro 
associado, e sem exorclio disse-lhes : «Pela manhã, nós o sabemos, .somos atacados 
por todas as estradas, atalhos e viellas; o sr. secretario Caldeira ali tem uns fcw
rapos que demonstram esta informação; nós, membros da janta, estamos resolvi
dos a tomar as ele villa-diogo; para melhor o fazermos, ninguem havemos prevenir 
da imminencia elo perigo; apenas escurecer vamos sepultar-nos n'mn barco de 
vapor, cujos topes protege a bandeira ingleza; estas m ulheres, estes homens, estes 
velhos e estas ereanças, que de nós se confiaram, podem passar .todos elo leito á 
sepultura, mas a essa hora fatal já nós e::;tamos segmos : a divisão elo sul repasse 
o Douro á meia noite, bem enganada, bem illudicla ; é preciso reunir a perfi.clia 
á cobardia, e quando o sol alm:niar tamanha atrocichcle, nós sulcaremos o oceano; 

, e esses officiaes tão bravos como generosos, que nos pozeram á st'la frente; esses 
soldados valentes e leaes, que só querem combater; esses habitantes qlite nos ele
geram, ou chorem ele raiva nas estradas do Minho, ou morram ele pena nas praças 
elo Porto !» Não ardeu esta leal cidade ... ; mas se os habitantes não soffreram os 
horrores que deviam resultar êl,e uma traição tão vi l, deveram isto ás providencias 
da junta? Nãó, tres vezes não! Mas sómente á moraliclacle elo soldado portuguez 
em geral, e á ventura de estarem os rebeldes ainda tão distantes ela cidade, que 
não entraram Ii'ella senão formado's e debaixo das vozes elos seus chefes, · qu~ 
leaes ou rebeldes não podiam querer a. clesfmição de trio heroica cidade! Eis-aqu1 
o que a junta não disse a sua magestade imperial e r eal, . sendo mais verdade 
que maior parte ele quanto lhe contou ! Os legistas que redigiram esta carta, o 
clesei:nbargaclor que a fez copiar, não se lembraram ele certo que nas ordenações 
elo reino ha um livro v, titulo x, aDos que mentirem a eJ-rei, em pr~juizo de al
guma parte», etc. Se lhes lembrasse, deviam tremer ele ousar ~•ssim faltar á ver-

. clade na presença ele um soberano . · 
14.0 «A nenhuma cooperação em Lisboa e a impossibilidade ele mudarmos para 

ali o theatro ela guerra em rasl.to-do bloqueio .» 
Este período é tão absurdo que faz vergonha. Digam, srs . militares, nacionaes 

e estrangeiros, que enfeitaram a junta elo Porto, como se transferia nas suas pe
ritas e atrevidas mãos o theatro ela guerra para Lisboa se não fosse o bloquelO? 
Qúanclo rebentou na junta es te profundíssimo vulcão de tãG incalculavel sabedo
ria? Nos primeiros dias da ·sua existencia, não; porqne as tropas tomaram á es
trada que deviam e não calçaram as botas ele cortiça para se transmigrarem ao 
largo de Belem . . Depois da retirada ele Coimbra? ·cremos tambem que não, porque 
a junta não teve desde esse dia outro projecto senão o da sua segurança. DigaJJJ, 
pois, como, quando e com que meios se mudava o theatro ela guerra para Lisboa 
se não fosse o bloqueio? A junta, que consentiu que a marcha elas suas tropas se 
paralysasse em Concleixa a meio caminho ela capital; a junta, que não mandou uma 
lancha ao Algarve, nem a tempo nem a horas; a junta, que não mandou tres on 
quatro das mil pequenas embarcações de qne podia dispor cruzar ao mar elo cabo 
ela Roca, para advertir essa nau D. João V I que clesej ava; a junta, que não mandou 
aos Açores nem á Madeira em tempo competente; a junta, qúe reduziu todas as 
s·uas operações a esperar mui socegacla as noticias elos povos que a seguiam Dtl 
que se revoltavam, etc. , etc:, esta junta escreveu ~o imperador do Bl'azil, que se 
nao fôra o bloqueio transfena o theatro da guerra para Lisboa ! Aqui os tendes, 
emigrados portuguezes, julgae-os por suas proprias vozes. 

15. 0 «Allega a junta ao imperador que resolvêra dissolver-se e fugir, parEL 
evitar que as tropas não fossem obrigadas a clepor as armas aos pés elos rebel
des», etc. , etc. 
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Quem havia reduzir mais de quatro mil sold.n.clos e esses bravos volnntarios e 
ahaden1icos a depor as armas? Porventura esses combates que a junta testemu
; 011 não lhe mostraram a corajosa firmeza das tropas que commanclava? Que in
.ormação deram elas tropas aos seus collegas os coroneis que constituíam parte da 
{~nt~, que ~erviu ele conselho ao general 8araiva? Não viram elles que ~s tl·?pas 
. aes repelhram. sempre oom denodo os rebeldi:!s que as atacaram? Nao VIU a 
JU~ta como os voluntarios combateram na Tebosa; não constou á junta a determi
Bac a valentia ·com que as tropas por ella abandonaclas se bateram ainda em 
t raga debaixo do commando elo general Pizarro? Então ç,omo se atreve a insul-
ar tão bravos militares, clizenclo ao imperador que receiava que elles clepo:z;essem 

as armas! Qne penosa liç~o não clá a junta com esta carta, com .estas expressões 
d?s gener?sos militares que cl'ella se confiaram! Esse pavor ela junta na tarcle elo 

ta 2 de Julho no Porto, e confessado ainda em Lonm•es no dia 5 de ag·osto, não 
se combina com a esperança manifestada, só em Lonch:es, é. verdade, de que o 
g~ueral Saldanha poclesse destruir no Minho as forcas combinaclas e reunidas elo 

. ~sconde do P_eso ela Eegua, ele D . Alnuro, ele Gabriel Antonio Franco e ele Ray-

s ~elo José Pinheiro ·; seguindo aincla depois as operações militares, segundo a 
orte das . ~ . '"' . . l S l ' armas qnE! a JLillta mto qutz tentar. :Se a Junta presumia que o genera 

e a danha pode1•i& r<::alisaJ: aquella esperança, para que fL1gia, para que mandava 
v-acuar o Porto com simiJhante IJrecipitação e mysterio? Os vohilltarios nor si só eram . . . ]!' 

~· ~Luto capazes de defender, e por muito tempo, a passagem do Douro. E 
~ lttmc1o que conviesse abandoum• o Porto, mmca, porém, como a junta o fez; 
p a~ por um~ convenção, quando o general Povoas estivesse no convento da Serra; 

ala qt1e fill!. clesapparecia o governo, e porque não acompanhava no inforttmio 
~fuelles que se p~opoz a dirigi1' nos trimnphos? A verclacle é qLle a jtillta reco 
t lec.eu que o acto ela sua clissolvição quebrava a ca.cleia da revolução e os laços 
ca vez. cl~ disciplina; r econheceu que o g·eneral Saldanha, envolvido no lVIinho 
p~~o a Jl.ll.J.ta no Porto, n~o podia deixar ele entrar em Galliza., e não quiz ex-

. se aos mcommoclos ela JOrnada, etc., etc, 
cida\6·

0 
(1Debai4o cl'este principio se julgo~"). ele absoluta. necessidade abandonar a 

l:J.o >te e elo Porto, ~·etiranelo-se o exercito do sul junto com as fOucas forças a.o 
1 E elo Porto, e que existüuu sobre Vallongo para a pl'ovincia elo Minho. o 

ral ~ sta. r esolução. foi tomada por a junta, sem querer ouvir nem sequer o gene
~h ;r alva e o general Pizarro, 1micos chefes que tinham visto o inimigo, r echa
tal'1tn O-o e batendo-o sempre : esta resoluçfio foi tomada por--:" junta sem consul
l'a ~8 :,ommanclantes elos corpos, que tinham feito, sustentado e combatido peJa 
:r 0v~ 1í_ao !_ Como pô ele a junta comultar e seguir a opinião elo conselheiro Canclido 
aul d av1er, ele D. Filippe ele Sotl.sa, etc., e rejeitar o voto elos officiaes,. que, 
éle ma os elo mais puro civismo, lhe haviam confiado nobre e· lealmente a clirecção 

1~ma empreza com tanta venttu•a começada? 
a n. 7·

0 
.'<Como este plano (o da l'etí1>acla para o lVIinho) devesse trazer comsigo 

gra.:desslcla~e de .muitos e diversos ~ovim~ntos, que a_jnnta cornpo~ta de um 
a ) ·

1 
e .. nume1•o ele memb1•os nl:i.o pocha segULr com a raptclez neccssana, e. antes 

bl'~~c_erta entorpeQ.ei', assentou-se que fosse simplificada ao numero ele tres mem-
0 cd que foram o marechal de campo João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, 
qua, ronel ~ran_cisco da GÇJ,ma Lobo e o clr. Joaquim Antonio ele Magalhães; dos 
chefes 0 !J.'ll'lll.].e ~l'O seria o presidente e ao m.esmo tempo t eria o commando em 
lllen~e do e~ermto, o qqe _tuelo consta ela portn,ria. n:"' copi.a junta, q,ue respeitos~
till.J.a se a.}tmta; e depo1s ele lhes haver transmlthdo po1! este acto legal a legt
tada ~uct0.1'Iclade, que devia continuar a ser executada em nome de vossa mages-

É: e dtssolveu a mesma junta.» 
satis:B~verá. i)ortugt<tez, haverá um subcl.ito só ela rainha ele Po1•tugal, que fique 
bitan:~!o COIQ. os motivos gue a junta allega para a sua _dissoh;ição! Quanclo o~ ~a
o8 11 do Porto e os chefes que os convocaram depositaram na tU'na das ele1çoes 

0mes cl · di · d b · · · h d~ · _os m v1 uos que a compoze11am lem rar-se-1am Jamms que os omens 
" sqa ll . ' . cidadão esco 1a _lauç~nam mão ele ttnl p1•ete~to tão fnvol:o pm'a a~andonar seus cm~-

tico e J~ para 1llucbr suas espemnças, trahir s~1a con~ança ~ fugir no mo~ento ?r~ -
22 ehcaclo ·! Qnaes eram os estorvos que Impediam a .JUnta de seg-u1r a cbv1-
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sãu? Que estorvos teve o governo supremu de 1820? Que barreirns encol\trou' a 
fracção. da · junta quo acompanhava o general Saraiva? S . ex. as andaram sempre 
de carruagem. Os soborat1os da Europa têem seguido e acompanhado os seus exer
cites inteiros i os deputados da convenção nacional nunca abandonaram as legiões 
fi-ancezas ; a junta ele Sevilha, a junta central, r etirou-se sim, diante elos in vaso
rEis ; mas não se dissolveu: as côrtes r etiraram-se de lVIadricl, mas não se dissol
veram, e até (se é .licito comparar) as juntas elo marquez de Chaves 0 acompa
nharam sempre i só a jmlta elo Porto não quiz affrontar os inhosJ)itos sertões elo 
Minho! Observâmos n'isto notavel contraclicção . Se a j1!mta esperava ainda ( espe
rança, aqui para nós, que lhe não veiu se:z;tão em Londres) que o exercito poclesse 
fa,zer muitos e cliYersos movimentos, para que largava as redeas do governo, on 
porque a,s não largon tres dias antes? Para que :fim declarava a junta a r evolução 
perdida? E se j á no :fim de junho, como a junta confessa, .t inha expirado a sua 
esperança, porque· não emubinou logo desde essa hora a sua dissolução; poréw 
de um modo mais honroso, lento e regular? Se a junta se dissolvesse por uwa 
proclamação, dando Jogar ao seu delegado para se orientar e tom ar as medidas 
necessarias, ainda a disciplina do exercito e a confiança do p0vo poderia ser man
tida. Mas nem as tropas, nem os povos pocleri am ver nunca n'aquella vergonhosa 
o clandestina desapparição senão · o trium1Jho elo usurpador. Todos os governos 
têcm por maxima inalteravel esconder ·seus desastres até aos nltimos transes ; -~ 
j únta elo Porto, pelo contrario , foi a sombra ele Nino, que aterrou o seu partido ; f~1 

a cabeça de Meduza, que petrificou com a sua conclucta os homens mais destenn
clos; foi ella, foi a j 1.mta o primeiro clarim que tocou a dispersar ! Pergunte a 
junta ao tenente coronel Abreu, um dos mais v.alentes officiaes elo exer cito de 
Portugal; pergmlte ao capitão José Pedro de lVIdlo, official d~ YaJor r econheciclo i 
ouça o tenente coronel Schwalback, de coragem experimentada, c saiba d'eJles 
quem os clesoriemtou : se a fuga do marquez ele Palmella, ·que o exercito desco
nhecia, ou a nunca esper ada, nunca presumida dissolução elo governo? Cmlsulte, 
para r espondcr-n.os, os offic iaes que foram ao Belfast para declarar que os chefes 
elos corpos estavam promptos a obedecer a,o marquez ele Palmella, ao conde de · 
V illa Flor e ao conde de Saldanha ; consulte estes officiaes, e saberá que só fica
ram traspassados quando Yiram ali a maior parte da junta, e tão impassiva qne 
nem sensível se mostrou á sitHação do exercito. Saberá que á vista ele similhante 
quadro acreditaram, e deviam talvez acr editar, que a junta obtivera informação ele 
um desastre, de uma calamidade tal, que nem se atrevia a diYulgal-a; e que cl'esta 
calamidade, perficlia ou deserção ÍL1gia . O major Xavier, sempre distineto e bra-v-o 
nos combates, uas batalhas, chorou dias inteiros a bordo elo Belfast, quando co
nheceu a falsidade ela impressão qt'le o sossobrúra . Porque não adoptou a jtUlta· a 
theoria dos simplices, qnando, .cedendo ao rogo do general Saraiva, mandou n:;e
taclc de si mesma: pttra Uoimbra? Seia duvida nenhuma as operações que o exerc1to 
devia então começar exig·iam mais diversos movimentos, que ao depois qne fosseJJl 
limitadas á província elo Minho, aonde o exercito le al devia medir-se com todas 
as f o ~:ças dos ' r ebeldes reunidas e contra os povos exaltados com a fu ga elo go
verno . A junta sentou-se quarenta dias na casa pia a cobrar excelleucias o a pl'o
motter bispados; não saíu da sua penna m;na só portaria, uma só medida qne 
respil:asse o ar das circumstancias, e quando fugia pedia milagres ! A junta do 
Porto, tornâm.os a r e1Jctir, imitou mais os ministl·os que cercaram a infanta D. Iza
bel lVIat·ia desde setembro ele ;1.827 ruté fevereiro de 1828, qüe o governo supren10 
de 1820: pairaram todos, :fizeram jogo, mas nns e outros perderam ;;us pastas, sen 
vellocino . , 

A jtmla nada avançou emquanto a corrente ela força moral a impellia e ~n~
tentava · n rio empregou as medidas proprias para conter os povos · ao prinCJP10 

indiffer~ntes, e as 21"\lctoridades surprezas; e quando a insurreição, que a ~ua apa
thia criminosa promoveu era geml; quando as forças do usurpador a desmcha:vaJll 
do Acropolis da casa pia; quando as tropas leaes se viam privadas elo seu go
verno, da sua capital e do auxilio que a junta, em phrase campanuela, lh_es _fe~ 
esperar do aerisolado constitucionalismo do barão ele Rendufe, ela espada -v-1rgJD 
elo. marquez ele Palmclla e dos conselhos ele Cancliclo José Xavi er, mentor d 'estes 
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gu~neh:os, entfio é que a junta determina diversos e varios movimentos c a des
~-l~Ição dos rebeldes !· Esses Ulysses da junta acrescentada, que t~ul1~m vi~to as 
aL~lhas do grande homem, as retiradas de Moscow, Dresde e L mps1ck, nao an

revtram que uma retirada, tal. qual a calcularam no espaço ele mu.itos dias e r ea
dsarar_n na ultima e preparada sessão ela j Lmta, havia le,mr necessariamente a 
e~~mmaçã0 ao centro elas :fileirats constitucionaes e centuplicar-lhe os embaraços 

e 1~nni gos; porque niuguem ignora que para perseguir um corpo em retirada, o 
mais cobarde cobra a.lento ! ~e previram, como deviam, este resultado, grande 
respons~bilidade pesa sob1·e a cabeça do primeiro homem que lembrou a clissolui:o ~a Junta; se não o previram, para que têem a louca, a viela e cr~minosa pre-
1nsao de querer governar-nos sem1J1!e· e sempre perder-nos ! ... A junta, coberta 
\~ ?probrio, perseguida pelos r emorsos, detestada pelos habitantes elo Porto que 
a 1. oram tão cobarclemente por ella abandonados, horrorisada com a leitura elas 
Pl'lmeiras cartas de Portugal, que lhe imputavam todas as calamidades da patria, 
al~llpada, assurriada., enlameadà em todos os j ornfl,es ing·lezes elo mez de julho e 
;gosto de 1828, a junta pensou ensaboa.r ele alguma malí.l-eira a sua reputação en
d~det~cl~, reconendo ao estribilho de que ~ sua alta _sa.bedoria n~o tinha man-

o Ietn·ar o conde el e Salcla~ba para Galhza, mas 151m pa.ra o 1\fmho. Um ge
neral de cujo patriotismo, valor; integridade e pura moral ainda ~nguem duvidou, 
~ulteuta o contrario, e todas as aircumstanci;:ts corroboram a d('lclaração do geneA dlcontra o COitlnio que copspirou contra eJle nos clubs anti-I;iberaes de South 

u ey street. . 
. Aualysemos esta lembrança de estra.tegica invenção . . 

11 
Se_ o conde d!'l Saldanha devia r etirar-se para o Minha e não ])ara Galliza, que 

ecess1clade havia de evacuar o Porto n 'aquella noite? A junta, farta de valentia , 
~as . só em Londres, diz que o conde ele Saldanha devia faz er varios e diversos 
tn.o>"~entos no Miuho, etc . Logo é claro que as f'orças elo Minb.o e Traz os Mou
Ds llao assustavam a junta, e que o conde ele Saldanha podia mtú bem passar o 

ouro no dia seguinte ou quando 14e conviess€;)
1 

dando tempo })OI' esta fóúua a 
· que Os .habitantes mais compromettidos ela cidade salvassem suas pessoas e suas 
P~opriedacles . Mas que a evacuação da cidade devia t el' logar n 'aquella noite, se
~e~~ocl a l'esolução da junta, ningLlem cluvíeb; então que contra dicção .é esta ? Se a 
Yi~:a a I).ão era para a Galliza, e se o conde de Saldanha devia fazer varios mo
co ntos, q_uell!- eleu ordem ao general Azel'edo para abandonar as tropas que 
h ~andava . em Vallongo, e paPa vil' tambem metter-se, aá"fechar da nQ.ite, no 
:tcd ele vapor! E15te general não es tava: na ultima conferencia da junta; quem o 

an ou cL1amm•, para que fim e por que motivos? O conde ele Saldanha não foi; 
~uem. lhe communicou então a r esolução ela junta, e de maneira tal que o metteu 
ego no barco de vapo1•! ~ Ainda mais; depois d ' esta communicação, que phrase 
a 
8~~e:e21 elle ao seu ajudante ele orclens? Se ao general Azercclo se dissesse que 

b . L'\"lsao se r etil'ava para o JYiinho para faz er val!Íos e diversos movimentos de
u:1~0 elas ordens elo conde ele Saldanha, queremos acreditar que elle não abando
co~t 0 sell commando. Não ptwa aqui o encadeamento elas nossas lllações. Se o 
0 e de Villa Flot• ê o marquez ele Pahnella tinham resolvido com a junta que 
fi~on~e ele Saldanha se retirasse pa1•a o Minho e não para Galliza, para que 
tnel:!.r'lVaFam a divisão ele a lguns o:fficiaes, seus parentes e acldidos, que digua:
cia e andavam servindo com o general Saraiva? Por qu.e rasão fora.m estes offi
do:s para. bordo com aquelles gene1'aes ? Qual f'oi o memb1•0 ela junta que convi
lua· 0 lll~Jor Leitão, elo 18 de infanteria, para anoitecer no baJ.·co ele vapor? O 
0 ;or Le1~ão fez a guerra ela península com muito credito, se lhe dissessem que 
na.,.:11 Peg1meuto devia fazer ~linda diversos movimentos, de certo não o abando
Petcl' 4ttenda-·se b ell'!l á segmnte obseJ•vaç:;to . O conde de Saldall!ha atrapalhado, 
dos oe~n?s elle a expressão, com as suas p1•ornessas em Lomlres, com os segre
Pos e:ngtd~s por a junta, com a duvida offerecida pelos generaes, chefes dos cor
e d el ofiic1ae~; elo estado maior ela divisão elo sul, foi a bordo do barco ele vapor, 

ec arou b · · fi. t · 
Pi" aos gen.eraes ali r ellllidos e aos mem ros ma1s lU ueu es e mms cons-

"llos m·lit jJ ·a . 1 ares e oraeh~res cl'aquella jtmta, que as tropas ~mv1 avam ret1rar-se 
t A: 

Incla em Lomh-es lamentava ter abandonado em Vallongo a sua bagagem. 
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para Galliza, c mencionou a declaração por escripto d'estes officiae.·. Nã.o era este 
o momento, não era cst::t a occasião propria para E[UC os generaes e a maior parte 
dos membros da junta que ali estavam reunidos declarassem que a retirada ~as 
tropas era para o JVIinho e não para Galliza? Não era aquella hora. ainda mmto 
oppmtnna para alterar a sua resoluçào? Para saltar em terra., retomar o governo, 
patentear que o conde de Saldanha alterava as ordens que recebêra, etc.? Se 
nada d'isto fizeram, precisa o publico de outra demonstração da incontestavel ver
dade que o conde de Saldanha é forçado a publicar? Quando o general Saraiva 
veiu a bordo, porque não lhe explicaram as ordens e .resoluções ela junta? Be.Dl 
longe d'isso trataram sómente ele fugir, ainda mesmo elo barco ele vapor, para os 
brigues de guerra inglezes, amedrontados todos por a idéa de que do campo de 
Santo Ovidio o Novo viesse alguma partida de homens desesperados que lhes 
tin"tsse a vida! Desdouro, vergonha eterna para todos os membros da junta elo 
Porto, que na noite do dia 2 para 3 de julho de 1828 temiam mais as bayonetas 
dos leaes e generosos solclados, que por infortlmio lhes obedeceram quarenta 
dias, que a espada dos rebeldes! Por certo as tropas leaes á rainha de Portugal 
não mereciam á jtmta tão cruel injuria! , 

Esteja certa a jtmta do Porto que o exercito não se ha de esquecer nunca do 
conceito que lhe mereceu em premio da sua obetliencia, patriotismo e lealdade! 
Não tornaremos a ter patria i assim o quizeram os diplomatas e seus ,apanig·uaclos, 
que desde 1826 não cessaram de chamar democratas aos servidores mais zelosos, 
mais fieis e íntegros ele el-rei D. Pedro e ele sua augusta filha i mas se a tiver~os 
o marquez de J:lalmella e a junta não hão ele tornar a expatriar-nos ... lntelltgO 
qt~id loqua?'. 

Ora, se nem a jtmta nem os outros generaes declararam a bordo do BeTfast, 
emquanto no Douro, que <t retirada devia ser para o lYiinho e não para Galliz~, 
claro fica que a junta áquella hora já não via segmança para os subclitos ela r~n
nha ele Portugal senrio em reino estranho. A junta não podia deixar ele conhecer 
que a sua fuga, e a elos chefes e conselheiros que tinha mostrado ao Porto coroo 
ancora de salvação, devia produzir a maior consternação nos habitantes, .descon
fiança e desanimação nos soldados i n'esta persuas?i.o adaptou a medida que o roa.r
q uez de Palmella já tinha q uericlo realisar na noite antecedente, isto é retirar as 
tropas do meio de uma cidacle populosa, fazer-lhe ganhar uma marcba

1
na estradll 

de Braga, porqtle estava atordoada com a icléa -elo ataque simultaneo, embarcar e 
fugir quando es te movimento se realisava, ele medo que a approxirp_açã.o dos re· 
beldes a Villa Nova não impedisse a saída elo Belfast ott de outras embarcações 
inglezas. A precipitaçrio ela fuga, o seu mysterio, a evacuação elo Porto, a honr~ 
ela junta e a gloria elo partido da legitima soberana ele Portugal, tudo, tudo fo~ 
suj cito ao calculo de poder saár pela bmTa fóra! E 011sam estes homens lovr,ntai 
a pedra para atirar com ella ao conde ele Saldanha ! 

Jove potente, onde estão 
Os teus vingadores raios? 

A junta, no enthusiastico fervor ela reacção contra o ·usurpaclor, nào soube 
conter nem arrastar os povos ; a fracção da junta destacada no quartel general do 
brigadeiro Saraiva mandou-o retirar elos lVlorouços, ele Coimbra e elo Vouga . .Â; 
junta e o marquez ele Palmella viveram apoplecticos desde o dia 29 de junho. at~ 
2 de julho i porque nem o marquez ele J:lalmella soube commandar; nem dencai 
commanclar, demittinclo ·se em tempo proprio, n em a junta soube punir .o chefe 
que na manhã elo dia 29 veiu trazer ao Porto o terror e o grito ele espanto, ~u 
pelo menos tirar-lhe elas fracas mãos o bastão ele general que elle arrojáa:a? na~ 
~ís trincheiras, como Coodé i não ao centro elas cohortes ·inimigas, como Agnppa, 
não para a frente, como um chefe moderno i mas para a retaguarda, para o D_ouro, 
quando o inimigo estava no Vouga! Esta junta, emfim, negligente, pregUJgo~a.~ 
servil e descoroçoada, que nen~um talento, valor ou firmeza patente~u nos diÊ
dos seus triumphos, esperava, d1z ella, em Londres, que o conde ele 8aldanha 
zesse diversos movimentos, destruísse as forças inimiga-s depois de reunidas e 
animadas ! Depois que a fuga elo governo demonstrasse a fraqueza elo seu par-
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tido i depois que a fnga elo marquoz de Palmella revelasse o nosso perigo ; depois 
Íue ? cam]JO sagrado, a cidade do Porto fosse tão indignamente abandonada, e 
c epors que a divisão das tropas leaes se visse isolada c envolvida nos desfiladei-
ros c1 11 ,r· h b o lr.t.m o, atacada, vexada e perseguida pelos povos e pelas tropas! Não é 

em aclmn·avel este p rojecto? Aquella esperança não era b em fundada? O mar-
qtlez de Oh · · · 'll · 1: • H h . aves, em ctrcnmstanmas stmr 1antes ou mms Htvoravels, porque a; es-
!Jan a era o seu centro, não fez no Minho uma campanha brilhante em 1827! A 
~~t~ póde clizel-o; é claro que teve a coragem de o escrever ao imperador do 
bl~~Zl~i é pat.ente a calculada pruclencia, delicacleza e utilidade que resulta da pu
. açao tardla c extempomnea cl'aquelle manifesto contra o conde de Saldanha, 
~· em pa:·te contra as tropas leaes ~L senhora D. Maria II; póde, em fim, a junta 

tzer hoJe o que melhor lhe convier·, mas nós, e comnosco todos os emigrados 
~tlia nunca foram espiões ou delatores 1, fi.câmos convencidos de que o conde de 

. f: a. anh~ nunca se offerecêra senão para conduzir as tropas á Galliza, e nã.o para. 
oaze~~ tnumphar os direitos da senhora D. Maria II, depois que a junta os tinha 
"acn.u.cado . 

jt /8 · 0 
• <c T emos a honra el e informar a vossa magestade que a geral opinião ela 

j :~ a fo~, q.ue a retirada se effeituaria para a p rovíncia elo .Minho, tendo por ob
,/ 

0 pnnctpal destruir as forças que n'aquella província podiam ter reunido o 
t ~sconde do Peso da Rcgua, D. Alvaro da Costa, Gabriel Antonio Franco de Cas
do e Raymtmdo José Pinheiro; seguindo as operações militares, segundo a sorte 
lias armas, tendo como ultimo recurso a possibilidade de uma r etirada para Gal-

za.» 

0 Este paragrapho é uma especie de post sc1·iptmn~ e a junta deixou para elle, 
efmo fazem as seuhoms, o mais essencial ela sua carta. A palavra «Galliza», 
do~o sobre o qual g ira ·a cliscussão do conde , ele Balclanha, ela j tmta e dos chefes 
po ~t e~rpos, _vem ali, quasi por demais, e não figura no corpo ela carta nem na 
gal (aua : é Isto natm·aliclade 0~1 affecyação? Quando transmittiu _a j tmta o acto le
tent nome u~urpaclo) ela sua drssoluçao ao conde ele Salclanha, visto que elle sus
nã ~· que amda hoje ignoraria a sua existencia, se o marquez ele Palmella lhe 
l'et~ . lVesse d' ellc dado conhecimento em Londres? Se o co nele ele Saldanha se havia 
e cl~aVpara Galli za só em ultimo recurso, porque saiu elo Porto o _g·eneral_ Stubbs 
CJ.tla t allongo o gener al Azer eelo? Emq·uanto a este nenhum motivo hav1a; em
lol' n ° á~ue~e não vale o ele antiguidade, porque o general Stubbs, cheio de va
pto e P.atnoüsmo, tinha sido o primeiro a declarar em Lond1'ê's que estava prom
recllt~ ll' para Portugal servir debaixo elas orelens elo concl e de SaJdanha. Se esse 
cha 80 ela Galliza estava certo, para que tinham alg uns membros da junta lan
Pa~ lll'ornptas que os deviam conduzir? Por que motivo demorou o marquez el e 
e e a o barco el e vapor Belfast no Douro, devendo ter ido para L-isbúa vinte 
clJ~l~tro ~ora:s depois ele entrar no Porto? A junta e os gener1-1.es porque não ele
si ~~t~m .1~to ao general Saraiva, quando elle veiu a borelo? Esta cleclaraçrio per 
cond tecttficava as idéas no campo ele Santo Ovidio o Novo. Supponhamos que o 
silen e. ~ Saldanha tinha morri elo : continuariam a junta e os generaes no mesmo 
carta01~ • Se a ~om~issão e~stava installa~a~ mesmo atraz da por_ta, como diz a 
um cl a portana, mstallaçao ele que clt1Vtdamos, porque, se nos mformam bem, 
ta>'a os membros cl' aquella com missão ain(la ás oito hD1·as e meia ela noite consul
lllai:l 

08 seus amig·os para deciclir- se a retirar-se elo Porto por mar ou por terra; 
nha' e~fi.m, se estaya installaela, que uso fez da auctoridacte que a junta lb e ti
elUb en ossaclo e transmittido? Quando esta commissão veiu no conhecimento elos 
qne araçd~s, inesolução e transtorno em que se via o conele ele Saldanha, que fez, 
l'esp ~e ldas tomou? Foi ao campo de :::Janto ÜYidio o Novo? Não. Esperou pela 
llleu~s a do capitão Albino, qne manclára ao campo sab er o que se passava, no mo
botic 

0 
em que r ecebêra uma carta que o conde ele Saldanha lhe escrevêra ele uma 

Uão nem Villa Nova? Não. Procurou novamente os seus collegas ? Ouvimos que 
val). , en alg11ma ordem fez conhecer a sua auctoriclacle? Não. Foi · ao barco de 

.c ot aonl b' ' . d . ? c e sa 1a que devia estar o general em chefe e a mawr parte a JUnta 
1 o ' 

siJrt co1 
8 001

'08 do mtwquez ele Palmella recrutam n'estc deposito, que é de todas as bolsas, as-
no os ca · . ~ l ' Ha·scos sao c c todos os go>crnos. 
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Não . Sacrificou-se por a: cidade, l.·etmiu-sc ás tropas, combateu, retirou-se com ~l
las para o Minbo, como devia? Não. Então que fez? Salvou alguns contos ele r é1s, 
de cuja perda se queixava em L ondres,. e fugiu tambem para os brigues de 
guerra inglezes! Que é isto? Sete dias antes desprezo h a j unta os serviços .do 
conde de Saldanha; não qniz tirar partido elo prestig·io do seu nome, sete cllas 
depois s6 elle , e niJ1gnem mais, tinha a vara ele condão 1 Nos dias 26, '27 e 28 de 
junho pozeram o conde de Saldanha na penosa necessidade de estar no Porto .o. 
esperar que se comprassem pcnnachos, selins e até uma espada para o secreta:·Jo 
militar do marquez de P almella; nos dias 29 e 30 e no 1. 0 de jul ho a mesma m
differença; o conde de Saldanha foi obrigado a pedir licença para fazer um reco
nhecimento, etc.> etc. ; no dia 2 ele julho á tarde, só porque o conde de Saldanha 
se embar aço u, vacillou on duvidou da sua influencia sobTe os corpos, já n-ingueiU 
viu salvação senão na pessoa d'elle ! A commissão compunha-se cl€4 tres mero· 
bros, üütou um; porque não conservaram os outros dois a. sua auctoridacle e o s~u 
logm·? Que ordens cleü, aonde procm·ou os gener aes Saraiva e Pizarro, immedlft· 
tos ao conde de Saldanha? Qtte o:fficiaes consultou, que fez antes d~ ft~gir par~t os 
brigues, para que nós possamos conchúr elo que fez em Coimbra., no Vouga e oro 
Oliveira. de Azemcis e no P orto, o qüe ~eria capaz de fazer no Minho? 

Quantos generaes estavam no ba,rco de vapor l cavallo de madeira que entrou 
no Douro para incendiar o Porto, quantos eram? Seis; o generalissimo, feitura da. 
junta, marquez de Palmel!a, os tenentes gen.eraes conde de Sampaio (Manuei), IIy· 
palito da Costa c Stubbs, e os marech aes de campo conde de ·Villa Flor c Aze· 
r elo i porque não foi um d'cstes generaes occupar b posto que o conde ele Salda· 
nha declarava não poder exer citar? Que dialogo holl'Ve nas escadas ela camara elo 
barco ele vapor entr e o marquez ele P almella e o conde ele Villa Flor , quando se 
recebeu uma carta que só no mm• se soube ter sido cscrípta por Bernardo de Sá, 
pedindo que fosse um dos generaes para terra? Porque não reassumiu a jLmta as 
suas fLmcç:ões e o commandânte em chefe o seu commanclo : ainda era tempo; caiU 
a mesma ligeireza e a uctoridade com que a junta se despia da investidura d~ g~
verno, que tão solemnemente t inha recebido e exercitado, com essa mesma hg~
reza podia ter r eassumido as suas funcções; porque o não fez, diga, falle? N•ta 
foram a b01·clo elo vapor o genetal Saraiva, o coronel Torres, os majores Xavier e 
Sá Camello, declarando que as tropas estavam promptas a obedecer ao marquez 
ele Palmella, ao conde de Vil1a Flor e ao ele Salclanha? Que resposta lhes cleu 0 

marqnez de Palmella, que r esposta lhes deu o conde ele Villa Flor, que resposta 
lhes deram os outros generaes, que resposta lhes deram os sete OLl oito membros 
da junta que ali estavam r eunidos ? A verdacle é que ning nem se atreveu a occ~
par o Jogar que o conde de Saldanha abandonava, e ninguem dL1vidou então e 
que os corpos se deviam 1'ctirar immediatamente para Galliza . Se assim não fosse, 
como era possível que n'aquella noite deixasse de declarar-se o projecto de occu
par o Minho, quando os chefes do s corpos s6 r'ecusavam r etirar-se para IIes~a
ilha! Qual foi o magico poder que deslumbrou tambem os quatro o:fficiaes ela. e
putação, se não o aspecto frio do general em chefe c da junta? Quando os offic1aes 
viram que o marqu·ez de Palmella deixára a embaixada c fõra associar-se á reac
ção elo Porto, pensaram que elle levava o gabinete inglez mL barriga; e ela rocsroa. 
sorte , quando o viram fugir, pensaram que elle ntl.o fugia elo general Povoas, roa.~ 
da Europa inteira, que se teria cleclarado contra a r eacção elo Porto. Não concod 
reu pouco para acreditar esta conjectura o haver entrado no Douro no dia 1.0 

e 
julho um brigue inglez, pelo qual o marqüez recebêra cartas ele Lisboa . Se s. 
hmta, se todos os generaes succumbiram, como se ati:'e-vem a levantar a voz, co~~ 
se conjuram todos ele um modo oscandalo'so contra aquelle, que ele todos .sela 
sempre o menos r eprehensivel, assim como foi sempre o mais leal, mais pwtnota: 
e sobre todos o mais independente, no meio da sua pouca fortLm·a ! A junta. re~u
sou os seus serViços ; o marquez de Palmella foi ao Porto para annullar a sua 1~ 
ftuencia i desprezaram o seu valor sete dias, conservaram um a auctoriclade, outl~ 
o coromanclo até o momento ela agonia, e s6 então é que lhe an·ojaram o peso 

1 
a responsabilidade ele uma causa que elles tinham perdicilo e arnúnado! ~1~e~. 
governa, quem com mancla escolhe o momento, ou ·par a servir ou para atraiçoal ' 
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d~ chefes secundarias pouco podem fazer e em taes lances menos ainda reme
lar. QLw fizeram oitenta mil guerreiros eÚl'igiclos por quarenta generaes expel'L
Pe~taclos , quando um commanclante em chefe abriu aos a lliaclos as barreiras ele 

aris? Duas horas antes podiam salvar a capital e talvez a França; mas o chefe 
f scolheu . o momento ele inutilisa.r o seu valor, e esse momento foi bastante para 
.e:rar·as baterÜ\Ii'.l estrangeiras de Pantin e 8. Diniz ao Jardim elo Rei, e para ar 

lOJar ao Loire os veteranos ao·uerridos do cxeTcito francez. Assim fez o mar
B~e~ ele ~almella! ·~ A ?arta _q~e a junt~ ~o PoTto escT~veu ao imperador, a pu
d Clclade mtempcst1va, 1rnpoht1Ca ou cnrnmosa que hoJe lhe mandou dar, longe 
de enfraquecer a iwputaç~io que lhe cabe por os desastres do Porto, serve só para 
ef0~1~trar o .servilismo dos seus auctores, a inconsequencia do seu caracter e a 

v-o ttbüidade dos seus principias . 
h Que uma g1·ancle parte ela fidalguia portl'igueza calumnie o conde de Salda

n a, porque desertou elas suas fileims, sempre engorduradas nas marmitas do the
souro publico, i. so entendemos nós : a maior parte da :fidalguia portngueza olha 
0ll~l'lncle de Salchunha com o mesmo r esentimento, que a velha fidalguia france>~a 
0 

a 
1
o gene1;al L afayette . S~io inj nstos taes fidalgos, mas siio cohcrentes. Toda a 

~ano a, toda a inconseqli.encia, toda a corrupç~w cabe aos depu tados sem ca
r~cter, que devendo t er outros interesses, que tendo sustenta elo outros· princi
kos, se prostituem á cabala, á ]JOlitica e ás paixões que outr'ora vituperaram! 

contra quem se alistam? Contra um elos poucos homens que mais têem pu
gua~o com nobre inclependencia por um governo r epr esentativo em sua infeliz 
patna! 

D Qtte. li çrio dolorosa não oftcrece á contemplação dos subditos da senhora 
h· lVIana II e~ta conspiração de ta.ntas grimpas, de tantos cataventos contra um 
~luem de bem; contrt't um official que o exercito preza ; contra um general que 

~res.t~u o mais forte apoio parl1 o juram ento, sustentação c cle fensa dos direitos 
a 11l:10 ha ele Portugal; contra o un ico ministro que manteve e fez manter a carta 

â~nst tttt~ional; que pox ~lla se_ sacrificou a si e seus amigo~ ! Se o. conde de Sal
d ~a r ecebe tal galardao, qLte podem esperar aquelles CUJOS serviços nunca po-
e~n: ser, nem tão gnmcles, nem tão brilhantes? 

d .. Junt~ _do Porto pócle estrebuchar, prostituir-se mais ou menos ; mas a tinta 
g allg~on:nma já marcou seu nome nas paginas vingadoras ela historia ele Portn-
0 a · -ti. dissolVIção elo governo do Porto é lembrança elos seus membros; o tempo, 
e ~odo da diss?lução e fuga é parto .monstmos~ da sabedor~a, do patrioti~mo 
d . valor ela Junta; todas as calam1dades nacwnaes da noite fatal do cha 2 
g e Julho de 1828 foram consequencia certa ela clesorganisação elo governo. Nin-
ue~ pó~e ver solidez n'um eclificio, cuja base se alluíra. O governo era, e nem 

~~dia ~le1xar de ~~l', _o centro d'aquella esphera, . ~ue perdeu, e nem P?clia cleix~r 
lll .l~ Bl cler, o equ1hbno quando o centro se prec1pltou. É, por tanto, n. JUnta a pn
lll~H a causa, a origem primordial ela catastrophe do Porto, e o marquez ele Pal-

a a segunda 2. 

1 B' \'alU lllg, Whitelok, Dalrimple, Mack, Dupont, o duque de Lafõcs, e outxos chefes que perde· 
dos '0po~ culpa stut, os exerci tos da sua patria, ou com}Jrcmetteram a glol'ia cl'ella, foram ptmi· 
sido lt esgraçaclos, e o marqucz ele Palmclla é o homem. a qu·em o imperador D. Pedro tem 
lllilha~~o.nselha~o a entregar a clefensa dos direitos d<t rainha de Portug}tl, e _abanclonm:-lhe 
IUarqu es de enHgrados, que por elle e por ella tão leal e generosamente se sacnficaram!. .. Ao 

2 ~z ·de Palmella todo o snbdi to da. rainha é pref ri vcl. 
kados]] para sentir que de tantos homçns de J.etrn.s, militar~s, n.caelemicos, voluntarios1 magis
e desasc ~eputados, que viram o _principio glorioso d~ reacçã<? elo Port?, suas pllasos, ~·1u~~hos 
uma trcs, n~nh~tm nos tenha dado uma só momona, que s1rva de ftmda:mento á h1~tona de 
dos i~lJOc,ha tao \l?lportantc. u~ ~str~ngciro virá, ignorante on ele má fé, como a mm~r parte 
as ac &'1e:es, que Impute á naçao mtcua os erros ele poucos, c que, CllllJanando e cs~mecenclo 
C<Jio Çocs_ ele Yalor c lealdade descubra só mente nossos desacertos c desgraças. OxahL que ore-

pucril t ' ' ' 11 t · ' l · bec'l o egoista _,mas cn re nos habitnal, de desagradar a esta ~m aque a_ auc onoac e tro 1 u 
couc· d' l!ao suspcud~, a I cuna dos briosos clefeusores da 1lha 'l'crcc11·a, que clcvcn~ ~os seus 
}lado~· ~claos e _á Etu·opa a historia da patrioticn. reacção cl'aquella .il?a contra o clomm10 ll. ~u·
c ac 1 a_-publJcação dos nomes mais distinctos dos habitantes, oilimaes, soldados, vohmtanos 
.Ana ~c e?11 cos que se immortalisaram na clefcnsr;~, da ca.pital elas ilhn.s elos Açores. O sr. José 
Qot;t~lal1° Falcão acaba do d<u·-nos un1. nobre e patriotico exemplo com a pnblicaç.ão do Estaclo 

G e P ortugctl. Oxal{~ tenha imitadores. 
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Analyse ás observações do g ·en.eral Saldanha 1 

A publicação das ObseTvações do general Saldanha sobre a carta que os mem
bros que foram da junta do Porto clii·igiram a sua magestade o imperador D . Pe
dro logo que chegaram a Londres , e que appareceu impressa no n . 0 8 do Paquet~ 
ele Po1·t~&gal; impõem-nos a obrigação de lhe r espo:mder, na parte que nos diz res
peito, ou seja como membros qne fomos cl'aquella j1.mta, ou como membros ela com
missão ele gov-erno, em que ella se resolv-eu, ou em:fim como paa:ticulares; não o 
fazer seria approv-ar tacitamente a narração elos factos ali procluzidos, c tornar 
sobre nós as consequencias que d 'elles se deduzem. Q.uando somos calumniados, 
um imperioso clever nos chama a defender a nossa reputação 2• 

Examinaremos, pois, o escripto do general Saldanha, na parte que r espeita ao 
nosso proposito, com impaa·cialiclade; exporemos os factos com clru: za, e de tudo 
quanto affirmarmos produziremos provas. O leitor não espere de nós um escTipto 
eloqucnte, mas um exame severo, justo, e sobretudo exacto e verdadeiro . 

Duas são as proposições essenciaes que o general Saldanha est8Jbelece nas sua,s 
Obsen ;ações : 

I . a Que elle n~l.o tivera em Portugal conhecimento ela }JOrtaria, pela qual fôra 
nomeado general em chefe do exercito e presiclente de uma commissão perma
nente do governo em nome ele el-rei D. Pedro por occasião da dissolução ela junta do 
Porto, dando corno rasão cl'isso que essa portaria só lhe fôra entregue em LondTe~ i 

2.a Que a jtmta do Porto, clissolvendo~se 1 o encan-egára sómente de conduzu· 
o exercito em retÍJ:acla pm:a Galliza, ao que os o:fficiaes generaes o commandan
tes dos corpos não qtúzeram annuir. 

Que o general Saldanha não recebeu em Portugal a referida portaria, somos 
nós os primeiros que o assev-erâmos ; mas asseverâmos e provaremos : 

1 . o Que o general t eve todo o conhecimento do conteúdo na dita portaria, ern 
tempo conveniente, e quo principiou a clirigi.r-sc em consequcncia d'elle ; 

2. 0 Que a commissão dada ao general não fô;ra principalmente a immeiliabt 
retirada do exercito fiel para Galliza; esta retir ada seria o ult imo recurso de que 
se clev-ia lançar mão . . 

Ver sando a questão sobre factos, força é segutr a narração simples d'elles, e 
ligar com essa narração as prov-as e os aJ:gumentos que esses factos offerecere]l)· 
Tal será o nosso systema, e como as duas proposições em que se funda essen
cialmente o cscripto que combatemos, se apoiam sobre os factos occorridos na: 1~
tima sessão ela junta elo Porto, no dia 2 ele julho, por esses principiare:pJ.os. Vn·~o 
depois algtms elos que occ'Orreram nos dtas antecedentes, e corno o nosso fim n~r 
é embrulhar, mas esclarecer a verdade, teremos o maior cuidado em que esta .11 -

tcração chronologica, aliás indi ·pensavel á ordem natm·al das provas, não preJU
dique em cousa alguma a verdade da nossa exposição. 

PRIMEIRA PROY A 

NAURAÇÃO DO QUE ' SE PASSOU Na JUNTA NO Dl.A ól DE J OLITO 

RCLmida a j tmta na manhã do dia 2 de julho, tendo o desembargador Ca~deiJ:a, 
um dos seeretarios da mesma, apresentado diversas informações que ll1e t~a]ll 
sido dirigidas, nas quaes se fi.gttrava que o P01·to seria atacado na ma,nhã segtnnte 
ela parte do norte pelos tres gcneracs G·aspar T eixeira, Gabriel Antonio Fra-nco 
ele Castro e D. Alv-aro da Costa, com mui grandes forças, e pelo lado do sul pelo 
exercito do general Povoas (noticias que a outr os membros da junta tinham igual
mente chegado), assentou-se que antes de tomar deliberação alguma, fossem con
vocados os generaes, e ouvidos sobro 'O que se poderia e deveria fazer . 

1 Impressa em Lonch·es, typographia ele B. Greenlaw.-Os cooTdenaclores. ~ do 
2 Esta resposta acl1 a-se feita desde a epocha em que foram publicadas as Obsen;afves ~ 

general aldanba; porém, cir~umstancias occorreram, que tê em feito differir a sua pubhc~vd~ 
Agora, porém, que essas circurnstancias cessaram, c que a obra do generalSaldanha, depo:L_S dl). 
traduzida em inglez, é enumerada entre aqtlellas qtte advogam a causa elo usul'pador, clogrl). '. 
pelos mais constllintes advogados ela usurpação, como JJ!Io? ·ning Po9t c outros, não julgf~mos coJl 
sistentc com o uosso clcYcr o demorar a nossa refutação. 
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Quando os generaes chegaram á sala das sessões, todas as pessoas que com
punham a junta guardaram proftmdo silencio ; e instando-se depois nns aos ou
tros, a fim de que a.lgm:n d' elles expozesse aos generaes o para que tinham sido 
chamados, foi o tenente general conde de Sampaio quem tomou a palaYI·a, e fez 
uma lo~g~ exposiçl'to do estado em que se achavam as co1tsas, conforme as ulti
ltlas not1c1às que á jtmta haviam chegado · conchtindo com pediT a opinião dos ge
neraes, sobre qual partido melhor convii·í~ tomar : 

1. 
0 

Se arriscar uma batalha em Santo Ovidio; 
. ~ - o Se retirar-se o exercito sobre o Porto, e, cortando a ponte, entrar na IJro

~lllCJa do lVIinbo, bater os generaes que a o.ccupavam, e depois1 segtmdo a ~ortuna 
as armas, ou passa.r á Beira Alta para r eunir a si a guarnição de Alme1cla, ou 

~ns_tentar- se no lVIinho emquanto poclesse, tendo como ultimo recurso o de llilla 
Ietu·acla para a Galliza. 
d F?i a opinião dos genemes que, nas círcumsta.ncias então occorrentes, não se 
e~ena ~u:riscar uma batalha alem do Douro; e posto que o general Saldanha, como 

~~~s ad1ante veTemos, quaJJdo cinco dias antes, em Oliveira de Azemeis, se c1e
f1 lll que se continuasse a retirada sobre Santo Ovidio, havia sido ele parecer que 
~go que o exercito se provesse do que lhe faltava, cumpria tomar a o:ffensiva, 
~ fcando o inimigo, não foi já esse o setl voto n'esta conferencia do dia 2; e, ge
ba mente, assim elle, como todos, concordaram em que nào devia arriscar-se uma 
ata~ha, c por consequencia decidiu-se que era 'indispensavel abraçar o segundo 

partulo proposto. . 

1 S?bre o modo de o pôr em pratica :fizeram-se muitas reflexões, c então o con
~e herro D . Filippe de Sousa foi o primeiro que lembrou a Magalhães a necessi-
~e ele nomear-se um clictaclor nas circumstancias extraordinarias em que nos 

bc .avamos. Esta id6a, emittida pelo ultimo, foi abraçada e ampliada pelos desem
t argadores Sampaio e Sarmento, lembrando este que devia nomear-se um logar
denente em nome de el-rci, por ser mais adequado aos nossos usos esse emprego, 
a? ~te um dictaelor, e que o rnarquez ele Pahnella era a pessoa que parecia in -

. Ica a para tal encargo . 
jl!llltDe 3ualgl:er mocilo qtle fosse, o ponto em que todos convinham, era que a 
de .a nao podia continuar tão mlillerosa! o que era incompatível com a celeridade 
nu resohlçÕes e providencias que as circumstancías exigim;n, mónnente nas conti
tads da.rchas que o exercito teria que fazer. A estas reflexões seguiu-se um es
gt 

0 
e profunda mclancholia na assembléa, · poxque, pareceíÍdo arduo obrigar al

oftun p_or uma nomeação para se encarregar elo g·overno, ninguem, comtudo, se 
talerecla, _sem embargo da refl.cxao feita pelo marqucz de Palmella, ele que uma 
ce commissão convinha que fosse conferida a quem espontaneamente se o:ffere-

sse para ella. 

'" Depois de um não IJequeno silencio, disse o desembargador Caldeira: «O mo""-'ento é · · 
0 cntlCo, c convem que sejan;J.Os francos; dos senhores generaes presentes , 
tiuqne tem mais influencia no exercito é o sr. general Saldanha». O silencio con-
0 :o~, ~ o desemoargador Caldeira proseguiu, voltaJlclo-se para o general: «Então 
ta~b oao O~n·los não ha ele abandonar-nos u'estas circumstauciasJJ. O general, que 
«Par:~ se tinha conservado mudo e reclinado sobre os copos ela sua espada, disse : 
eQ ltlc e ql~e o fado me tem talhado para sei:- o qu~ tome so_b~·e mim esse encargo; 

A offeieço a :ficar, apesar elo desamparo ela mmha famiha» . 
os lU pe~as 0 general acabou ele fallar, muitos louvores lhe foram dados por todos 
obr· ern ros da jm1ta, e o conselheiro D . Filippe de Sousa propoz que todos se 
de rgassem por escripto a sustentar a família do general e a cuidar ela educação 
corcr~ts filhos, no caso que ellc fosse víctima ele tão nobre resolução. Todos con
Pobrala~, e o g·eneral Saldanha, com as lagrímas nos olhos, respon~eu que, sendo 
de pe'l nao se despxczava ele acceitax esta o:fferta que muito agradema. O marquez 

arn~ a· 1 ducta 
11

, a 1sse que aos louvores dados ao genexal acrescentava que a sua con-
se t" aquelle momento era tanto mais dig·na de louvor, quanto elle marquez, 

lVesse ·a .c · 'l'. SI o nomeado, confessava que não se achava com 10rças para accmtar. 
rlllc :Dl~tou-se, pois, ele lavrar a sobredita obrigação c a nomeação do general, o 01 

encarregado a Magalhães, na qualidade ele secretario. Então levantou-se 



., 

346 

o general Saldanha, dizendo que saía para dar algumas disposições; mas dentro 
em poucos mim.: tos voltou, e disse que elle ·se encarregava sómcnte elo exercito, 
mas que para o governo queria companheiros . Conformou-se a junta com aquella 
proposição, e havendo-se então Magalhães e Gama Lobo espontaneamente offere
ciclo, deliberou-se que o governo fosse entregue a uma commissão permanente, ele 
que os nomeados seriam membros, e de que seria presidente o general Saldanha., 
o qual teria ao mesmo tempo o commando em chefe do exercito . Então o gene
ral nos disse : «Meus companheiros, eu vou dar as disposições para se começar 
a effeituar a retirada esta noite; ás dez horas nos encontraremqs no meu qlUbrtel 
de Santo Ovidio », e com isto saíu. 

:Magalhães foi de novo encarregado de l:wrar, como e:ffiectivamente lam:ou, 
tanto a })Ortaria ela m·eação ela nova commissão, ·que acab::wa ele nomear-se, como 
a obrigação de que acima se fallou; documentos dos quacs, depois ele assignaclos 
ali mesmo, Magalhães guardou o pritneiro para o fazer publicar pcla.imp.rensa no 
dia seguinte, e o segundo para o entregar ao general n'aquella noite. 

. Cumpre notar .9.;:-e o fn~clameiit? que se ~omou para não se publ~carem imm~
dratamente as de01soes da Jlmta, fm o ele evitar que est::~s chegassem ao conhec•
mento elo inimigo antes de effeituada a retirada; outro sim porque os babitn<Q.tes 
de Villa Nova., se as soubessem, tratariam ele pass~tr os seus effeit0s para o Pol'to, 
e obstruil'iam a ponte de fónua que o exercito encontraria gra.ude difficuldade na 
passagem do rio. Foi, portanto, ó interesse ela causa, e não o receri.o elo perigo par
ticular, quem aconselhou que se guardasse por algnmas horas o segredo d'aquella 
deliberação. 

Feito isto, todos aquelles que, em virtude do que se havia deliberado, tinhaJ1J 
cessado ele pertencer ao governo, se despediram de nós, e saíram a cuidar da sua 
viagem. · ~· 

Tal é a exposição :fiel do . que se passou desde que principiou aquella sessa.o 
do dia 2, até que, tendo n'ella provido a jcmta, pelo modo que dito é, á fntm·a aclml· 
nistração dos · nego cios, se dissolveu. A verdade d' esta ex.posição acha-se plena
mente provada p elos documentos n. 05 1, 2, 3, 4, õ, 6, 7, 8, 9 e 10, nos quaes 
ratificam o sec'l conteúdo os membros que assistiram á dita ses·são, e que tomaraJ1l 
parte nas deliberações. importantes d'esse dia. D iz-se ratificam, porque reilmente 
a sobredita ex posição já estav;a confirmada por elles mesmos ; nem podia de:i;s:al' 
de estar nas respostas que deram ao general oalclanha, rus quacs este produz coJJ!l0 

documento em seu abono, e que servirão de segtmda prova. 

SEGUNDA PROVA 
EXAUE DOS DOCUMENTOS PRODUZI DOS PELO GENERAl, 

Francisco Ignacio Vanzeller, cujo testemunho não pó ale ser suspeito ao ge
neral, porque elle mesmo lhe chama (pag. 321) -t homem independente) diz: «Resol
veu-se sim que a tropa constitucional, que tinha as suas posições em Villa Nova, 
no logar ele Santo Ovidio, as abandonasse, e se retirasse sobre o Port0, cortanclo a 
ponte, retirando-se ao mesmo tempo sobre a província do lVIinho, a qual occup~
riam emquanto fo sse possível; c no ultimo caso de desastre se deviam retiral' pala 
a Galliza . . . e quanclo se tomaram as decisões ele abandonar o Porto e ele se re
tirar para, o Minho, v . ex. a foi o uni co general que voluntariamente se o:fferecen 
para commanclar ... '' 

Diz o general Stubbs (pag. 322) : «Emquanto ao primeiro artigo, ;respondo 
que se não determinou em dar batalha al~;mna; mas, attcnclendo ás reflexões qu~ 
se fizeram e ás participações que se 1eram, que o exercito se retimsse. Ao ~~ 
gundo respondo que v . ex. a não era commandante em chefe até á ultima rel.U\).].!11° 
da junta; e que depois de muitas reflexões, e algum silencio, , v. ex. u se preston 
a commanclar o exercito n • · 

O conde de Villa Flor diz (pag. 322): «Na ultima sessão da jlmta .. . unanJ 
memente concordámos que na noite seguinte toda a tropa que· se achava ao st 

cn-
1 Substituímos, n'cste c casos analogos, a referencia aos n umcl'OB ele paginas d0s opus 

los pelo correspondente no tomo vn. - Os cooTdenadO?·es. . 
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elo Douro, devia retirar-se para a margem direita d'este rio, a fim de se verificar 
~ evacuação çla cidade do Porto, e a r etirada d'aquellas forças para as fronteiras 

.e Respanha, a fim de, em ultimo caso, se salvarem aquclles ·leaes c bTiosos offi
Claes . e soldados. Que tendo-se n'aqnella mesma sessão deliberado que para as 
mencLOn.aclas operações convinha encarregar o commando a um só g·eneral, n 'esta 
C@nform1dade a j Lmt::L encarregou a v . ex. a do commando em chefe de toda a tropa.> 
e resolveu dissolver-se, como de facto se clissolveu, delegando os seus poderes em h. ex. a e nos dois membros ela jtmtru que, como v. ex.", se offereceram para. este 
onroso serv.iço. 
lA resposta do desembargador Sarmento ainda é mais terminante que as pre

~~€ entes; c todas ellas provam inteiramente o contrario do que o general preten
\!lla provar. 

. . tqui se offerece naturalmente mna reflexão : por que rasão não produziu o ge
neia as respostas que teve ,elos outros membros da junta ? Não o sabemos; mas 
pr~vavehnente é a mesma por que nos n~Lo pediu as nossas clechÍrações, isto é, 
P~Ique talvez fossem aü1da mais explicitas elo que estas de que fizemos men
çao .E Qnaa:to a nós mais abaixo faremos ver que elle tinha, rasão ele assim o pensar. 
e:x.a j ~ammaclas, pois, as respostas que deram ao general os membros ela. junta, 

c n:nnemos ag·ora se as que lhe deram os commanda.ntes elos corpos nos doeu
l entos (pag. 318 e 3 19) lhe serão mais favoraveis. Que dizem, pois, estes tres 
b~ic:lmentos? Dizem uniformemente que os officiaes generaes com~andantes. ele 

~adas, c commanclantes de corpos declararam formalmente que nao se quen am 
retn·ar para Hespanha ; e esta formal declaração o que prova? Prova evidente
ll+ente qu1e, se o ge.neral, em vez de dizer úquelles bravos officiaes (pag·. 313) «qt~e 
a vontade ela jtmta era fazer retirar o exercito para a Galliza, onde se esperariam 
novas ordens ele ei-rei,>, lhes dissesse o que na verdade lhes devia clizer, isto é, 
que a vontade ela. junta era que o exercito passasse á margem direita elo Douro, 
~llM cortasse a ponte, que entrasse no Minho, que a,hi atacasse os bandos ele re
e e es que os ameaçavam, e que seguissem a sorte elas armas, na certeza ele que 

, ~ todo o caso teri.am uma retirada segura. para Hespanha, prova, clizemos nós, 
;u.e aqnelles bravos chefes, que fizeram tão honrosa declaração, nfio se teriam 
ecnsado ao unico partido brioso que lhes restava .. 

11, Se o general, em vez ele lhes dizer (pag. 313) qllle elle mão os abmuclonaria 
elfquelle ~ovimento», lhes dissesse o que na vel'clade lhes devia dizer, isto 6, que 
s·áe· se ha;v1a offerecido, e que a junta, recebenclo com reiS'onhecimento e ent:lm 
c~ 8~0 . o seu offerecimento, o havia nomeado general em chefe elo exercito, para o 
X n~uzn· nas chtvidosas e arriscadas cü:eumstancias em que se achava, como clei
v~·lam taes chefes, qt).e, segtmdo a propria express~o elo general (pag. 313), ha
a 'Jl. nobremente declarado que antes queriam morrer em Portugal do que depor 
ch·c~rmas e~ Hespa.nha; como deixariam ele o ter :;;eguiclo, e de tex tenta.ào, nas 
retil:msta:ncr~s extremas, uma empreza que, offerecenclo-lhos em todo o caso uma 
fat l ada mchspt'Ltavel, poderia talvez bem cle1n·essa collocn.l-os em uma offensiva 

a aos seus inimigos? 
j1111tA proposição do general nem foi 6el ás intenções e deliberações expressas da 
ci t a d que o encarregára., nem á confiança que n' elle tinham os offi.ciaes d:o exer
ltle~!ll e qu~ devia tomar o commanclo . Assim9 a consequencia foi, como o general 
resl odconfessa (pag. 1:313) que «todos os chefes, assombrados ele uma tal proposta, 
llod).0~ eram que para Hespanha não íam ele modo algum» . E que outra cl~cisão 
va.l ena es1Jerar se ele tão bravos officiaes? Que outra c011Sa t eriam responcliclo os 
!lla :~tes capit,ães romanos, se os consules lhes houvessem declarado que. a sua 
fat \c ~a atra'l!ez. do paiz dos samnitas não tinha por objecto senão conduzil-os á 

ai[> esgl'aça das forcas cauclinas? 
ltl , onhamos, porém, por hypothese o mesmo que já começámos, e con~inuare
t0~8 a pl·ovar ser impossível isto 6 que o g·eneral :hão tinha comprehcndlclo bem 

\!la a e:x.t .~ • ' ' · · ' · é · l qu ensao Cto dever a qu e se havuu lwado ; mas neste ca.so, corno · poss1ve 
fen~ e~e, ~ue, seglmdo cliz (pago. 311), pelabmanhã se havia «compromettid~ a ele
sol, e~ a Cidade á maneira ele Sarao·o~a» á noite não ousasse tomar sobre Sl a r e-

LlÇao a . b y ' • 'n] nfi ' ll e segtür a sor te elas armas com um exer01to que h 1:1 co ança n e e, 
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e cujos chefes «estavam animados (pag. 313) de lun espirito tão cor~oso, fiel .e 
patriotico, que pr·ompbmente assignaram uma declaraç~i.o de que não se retl
ravam para Hespanha? » E que outra cousa significava esta declaração, senão que 
esses bravos não queriam mais do qúe bater-se e vencer ou morrer na patria? 
E porque não se decidiu o general a bater-se e a vencer ou morrer com elles? 

O que era aquillo que o general chama (pag. 313) o sett fatal segTeclo~ Nã0 
era mais do que um discreto silencio que a prudencia recommenda em todas as 
operações arriscadas antes ele ser tempo de as começar; mas, fosse elle qual foss~, 
porventtua não era aquelle o momento, não eram aquelles os homens uteis e :fieiS 
diante dos quaes devia .acabar aquelle segredo? O que continha aqnelle myste
rioso papel a. signado em Londres? Continha a promessa cxplicitn, ele obedecer á 
jtmta, e não era aquelle o momento mais que todos 1Jrecioso de cumprir aquella 
promessa? Mas sobretudo, tendo soado a hora extrema da patria, deveria algm:n 
segredo, alg·um papel assignado, algLun conselho, alguma consideração partim:uar 
fazer calar o grito ela lei suprema da salYação do estado, no espírito de tun ge
neral a quem a fortuna tinha collocado á frente ele tropas que antes querin,m mor
rer do que retirar-se? 

Quaesquer que fossem, por6m, as causas que a isso o conduziram, seja-nos 
licito pergmltar que motivo, que principio ele rasão ou ela disciplina militar per
suadiu o general Saldanha a convocar os commandantcs de corpos, para saber se 
queriam executar o movimento que elle mesmo se t inhn. compromettido a fazer? 
O general nol-o declara; foi alguma impressão que lhe :fizeram as ultimas refle
xões que a este respeito ouviu em casa elo barão ele Rcndufe, n.o marqucz de 
~almella . Pois um general que ha pouco (pag. 311) reputava hu,milhação occupar 
no exercito, debaixo das ordens do marquez de Palmella, o logar que a lei P.el.a 
sua antiguidade lhe destinav-a; que attribhe a isso (pag. 309 e 310) a impossl?l
lidadc em que se viu então ele remediar os males ; agora que as cil:cumstanmas 
o elevam ao eminente logar ele general em chefe, e põem na sua mão sóroe~te 
talvez a salvação da patria, não se humilha de seguir, contra o seu clevm·, as In
spirações de um particular, que apenas tinha poc1ído supportar como co1J1Jna~
c1ante, e em cujas qualidades militares não ti;11ha confiança alguma? Não insis~l
remos mais sobre este ÍJ1ciclentc, que só tocámos para fazer sentir a incongruenma 
dos factos com os raciocínios. 

Quanto ao documento (pag . 324), sendo este uma deposição officiosa, unica .e 
de ouvida, :nenhmna importancia póde ter e)n presença de tantas outras, requen
das, conformes e de pessoas lJresenciaes. E lastima que o general Saldanha ·se 
veja obrigado a apoiar-se sobre lun documento, no qual a prova que se dá ele que 
a retirada, na noite elo dia 2, havia ser para a Galliza e não para o Minho, .é 
porque ás dez horas da noite já se estava carregando no Porto o dinheiro e maiS 
effeitos que deviam acompanhar o exercito ! Nós, comtudo, tomámos nota cl'esta 
declaração, a qual mais adiante servirá em abono ela nossa verdade. 

Das considerações que temos feito se vê, pois, que os documentos qne o ge
neral produz 3ao inteiramente contra elle ; é verdade que não podemos compre
hender a rasão que o induziu a produzir similhantes clocumentos ; mas sa.bernos 
de certo que, provando -estes completamente o contrario do que elle pretenclia pro
var, se tornam por isso mesmo uma prova. tanto mais vigorosa da vexclade que 
defendemos. 

TERCEIRA PROVA 

CONTrNÚ..l. A NARRAÇÃO DOS ACONTECru:ENTOS DO DIA. ~ 

Nós :ficámos na casa do governo para dar as providencias que então se j ulg::t
ram da maior necessidade, e ele que hoj e se nos faz um crime 1. 

l Estas foTam: 
1.• Dissolver a eommissào de fazenda, c mandar entregar a Manuel Alberto Collaço, the

soureiro geral das tropas, todo o dinl1eiro, para ser encaixotado c canegado, a fim de acom
panhar o exercito. . . . . . is 

2.n Mandar entregar ao mesmo thesoureuo geral o clmh01ro do deposd;o IJttbhco c o ma. 
que a companhia dos vinhos devia dar no clia seguinte. . _ 

O documento n.o 11 prova que o capitão Antoulo Pinto de Lemos, da policia do Porto, 1e 
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Gama Lobo saiu de ali primeiro, ajustando com Magalhães ir encontrar-se 
~om elle a sua casa, ás nove horas da noite, para se juntarem com o general em 

anto Oviclio . :Magalhães, saindo depois, foi a casa do dr. Ba1jona, de quem era 
hospede, para lhe dar conhecimento elo estado elas cousas, habilital-o a seguil-os, 
se lsso lhe conviesse ; quando ali estava, veÜl ter com elle D. Manuel ela Camara, 
~a parte do marquez de Palmella, pedir-l4e uma copia da portm,ia acima, referida, 
ct fim, dizia elle, de se publicar em Londres 1. Ali mesmo tirou Ba1jona a copia 
que se requeria e a entregou á.quelle official. 

Passou-se o resto do dia em disposições, e perto das dez horas da noite, quando 
ambos sahtmos de casa do coronel Gama Lobo, para irmos a Santo Ovidio jun
tar-nos C@m o general Saldanha, chegou o capitão do regimento ele cavallaria 
n.o ~2, Albino Pimenta de Aguiar , e nos entregou, da parte do dito general, mn 
offic1~, ~lo qual pela sua importancía offerecemos no n. 0 13 não só a copia, mas o 
fac-s·~~mle 2 ; officio que, destruindo quanto se tinha convencionado, dissolvendo 
~pso J:acto a commi.ssão, nos collocou na situação mais embaraçada. 
. D1sse-nos aquelle capitão que o general já não estava em Santo Ovidio, e 
~guoraud? nós onde o encontraríamos (pol'que n'aquelle momento não podia 'irir 
M n~ssa 1mag·inação que elle tivesse embarcado) fomos procurai-o a casa de José 

an a Brandão, de quem nos constava ter sido hospede, e nada soubemos; fo 
U:08 a casa do general Stubbs, onde já não havia mais que algmn cr·eaclo, e ~thi 
~~os no con~ecimento ele que _todos estavam a bordo! J OI'ge Vanzeller, então 
. de1 es do regtmento de cavallana n. 0 11, nos acompanhou em ambas aquellas 
lll agações. 
t d Abandonados pelo general, ignorando as disposições do exercito, que, em virct e o elo precitado officio, suppunhamos talvez em anarchia, fomos para o Dolli'O 

epots ela meia noite, e não t e11do ·encontrado o general a bordo do B'3lfast, e cle-

h~~êra1 aqucllas duas portarias da mão de Magalhães na sala do governo, pcl11o vol ta das nove 
ta~ c a uoitc, e se encarregára de as dar á execução. 

á d' .• ~:ndar, por duas outras portarias, de 4:000~0000 réis cada uma, pôr aquellas sommas 
l!er dP~81Çao de .Antonio Jorge, o qual ató ali tinha servido de deleg·ado da commissão de fa
pa~a a J~mto á delegação da junta, em Coimbra, e que, pela clissoh1ção d'aquella, foi nomeado 

Ea Junto do sobredito tbesom·eiro geral Collaço. 
lllei.' stffi ~luas ultimas portarias foram entregues a :b·ancisco ele Pa.ula e Mello, que era pri
cut~~ 0 · Clal de uma das secretarias ela junta; cl'estas portarias só uma parece ter sido exe
réi~ a i ha,~cndo o dito Antoni.o Jorge passado na eommissão da fa2oncla recibo de 4:000~000 
llllei 0,m ~u,1a sonJn1a a mesma commissão lhe incluíra tres contos n--tantos mil réis, que Ma-
1netti~fana da E~cha Colmiciro. fôra receber ~ao cofre d?- barra de Avoiro, o~ quaos haviam sido 

I c os nos bahus da sccretan a da delegaçao, qtle ulttmamente se cxtravw,riJ,m. 
nha sto prova-se pelo documento n." 12, c até pelo documento produl!:ido pelo general Salda
•qu a. pag. 324, ele que acima fa lh\mos, e no qual Noutel C01Teia de Mesquita Pimentel diz 
l'eo-; als dez horas da noite já o dinheiro que devia acompanhar aquella divisão se estava cru:-

., .. nc o" . 

lten~ Então soubemos que o general Saldanha, saínclQ ela junta, fôl'a para casa elo barão de 
boras~e, onde esperára pelo jantar e se demorára pelo espaço _pouco ll}ais ou menos de tres 
l.llarav'tllue cmqua~:túo todos estavam á mesa, entnl.ra o coronel P1za1TO eom ehapéuredonclo, c, 
disse. ando_- se alguns dos circumstantcs de o verem sem ch apéu armado nem espada, elle 
tes, ~: "q.u: J~ se achava assaz ,comprome~~do_; qne nilo queria ir bater-se c~m os ~ens pare:n
do se rn fazer gt1eua de guernlhas; que Jfl tmha tudo a bordo do Belfast, melus1ve o selun 
Inesa n eavallo, . Que poucos minutos se demorára a li e saíra ; que depois, quasi no fim da 
Loud't·eo 9enera l ~aldanha fizera a scg·uintc r eflexão : "Ora se eu ainda hoje os acompanho para 

8 . y 
~ s 
1 o obre este of-Hcio observaremos o seguinte : 

tuua ~ ~~e o _$eneral pretende csta,belecer n'elle que a retirada para a Gall iza fôra effeito de 
2 ~m lnaç?'o geral, figtuando sempre aquella retirada como o ünico fim a que se propo~e~·~ ; 

contr:i. , ·Que~ dtzendo-nos que os gencTacs e commandantes dos corpos eram todos de opwu~oo 
3' ~ta, nao ~o~ declara qqal era a opinião d'estes ; 
4.o ~ue refenuclo-se a uma declaração indusa, não nol- a r emette ; 
5·· ue ll?s oceulta que ía embaTcar; . . 

diz ll,g Que. 'finalmente, datando aquclle documento do seu quru·tel general ele Santo OvtdlO, 
.N~ra: (~ag. 313) que nos escreveu apressadamente de uma boti.ca! ! . . 

eoroneloP~eLxa tambem de offerecer materia para reflexão ser este o:ffic10 escnpto da letra elo 
r entes }Zarro, quando elle já, horas antes, havia declarado nã9 querer combater os seus pa
cia n~ nfao querer fazer gtterra de guerrilhas ter tudo embarcado no Belfast, e, por consequen-

' ao azer . r t d ' d . d ' 11 Ma· 1 Jct pa1· e o corpo de tropas nem do esta o maiOr e e. 
18 ongo commeuto sobre esta peça' notavel climinuir-lhe-ía o valor. 
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pois ele termos abordado divcrsn:s vezes os brigues ele gucl'l'a inglezes surtos no 
Porto, podémos em:fun subir ao brigue Co1·delie . Immediatamente o general Sal
danha saíu elo dito brigue co:rr a maior precipitação, dizendo-nos : «Querem-nos 
perder ?11 E sem nos ouvir , nem dar occasifto a explicação alguma., se lançou no 
mesmo bote que ali nos tinha levado, e se passou para o Belfast. 

Esta circumstancia importante prova-se pelo documento n. 0 1LJ. 1 e não poderão 
negar-nos testemunho d'ella o general conde de Sampaio e 01i.tros o-flici:ws que a 
presenciaram a bordo d'aquelle brigue, e que tiveram depois opportmudacle de se 
passarem para o Belfast ; mas a carta que sobre isso o general Saldanha nos es
creveu, e de que juntamos copia debaixo do n. 0 15, e bem assim a resposta n .0 16 
que a ella, n'esse tempo, lhe demos, e á qual o general não replicou, prova st~
perabundantemcnte a verdade d'esta notavel circumstancia; e n.qui I ertence clt
zer, em confirmação do que ja notámos, que se o general Saldanha nos não pediu, 
como aos mais, explicaçíto do qne se passou na junta, foi por estar certo ele que 
a resposta seria sim.ilhante á que se deu a esta cm·ta. 

Foi n'aquella occasião que se perdeu de nós o dr, Ba1j ona, e que, venclo-se 
obrigado a voltar para terra, rasgou todos os papeis que se achavam em um~• 
pasta que Magalhães lhe havia confi ado, entre os quaes estavam os originacs da 
portaria em questão e da obrigação que j á r eferimos . Este facto essencial prova-se 
completamente pelo certificado elo dito dr. Bm:jona, o qual juntâmos debaixo do 
n. 0 17, e bem assim pelo ccrti:ficado n. 0 18 que o corrobora. 

Nós fic{Lmo s a bordo elo Coq·delie até que, deixando o Porto na madrugada do 
dia 5, em uma embarcação mercante, c em companhia de vn.rios negocia.ntes por
tuguezcs tambem emigrados, chcg~1mos a L ondres mtútos dias antes dos viajantes 
do Belfast. · 

Tai é a exposição dos factos que se segui::ram no sob1,edito dia 2, desde que 
se concluiu a ultima sessão da junta até á saída do )3elfast, na madrugada do 
dia 3, exposição fundada toda, ou em doculllentos Ol'Íginaes e irrecusp,veis1 ou no 
testemunho ele pessoas existentes conhecidas e cuj os nomes se produzem. 

Em presença d' ella poderemos agora r esponder cabalmente ~1s pei'gLmtas que 
faz o general Saldanha (pag. 312): 

V ' "Porque me não deu elle (o marquez ele Palmella) conhecimento ela exis
tencia ela portaria em que a junta me nomcára para a 'p1·csiclencia de ·uma coJll
missão?" Pol'que, saindo todos de um a sessfio onde de commum acc01•do acaba-va 
ele concertar-se aquell a medida, ninguem julgaria necessario1 logo depois, neill 
prudente na acção ele um jantar em que até se achavam p resentes pessoas estra~ 
nhas a tLtclo quanto se havia passado na jcmta, r epetir ao general o que aca.bavn 
ele passar-se com cllc mesmo ; mÓJ'mentc sendo ainda então forçoso, pelos motivos 
já ponderado·, gua1•dar silencio sob1•e tal assumpto . 

2. a ((Porque me não foi esta porta1•ia envin.da pela junta? 11 Pol'que o genel'IÚ 
clcsappareccu, sem dar tempo a isso. 

3. a a Porque me não. proccwaram, q,o menos por comprimento, os meus no-vos 
collegas?n Po11que o general nol-o yedou pela s11a .carta ·n. 0 13, que teve o cuidado 
de fazer-nos chcga1• antes da hora em que havíamos ele juntar-nos a ellc, não por 
comprimento, mas em virtude do que havíamos todos tl1es ajustado . 

4 . a (( Pol'quc me não communicaram, nem o marquez ele Palmclla nem os ro.eJll~ 
bros da junta, aquelle documento, quando nos reunimos a bordo do Belfast"!» Pela 
mesma rasão dada em resposta ao primeiro quesito; e alem d'isso porque a essa 
hora era já desnecessario recordar ao general similhante ordem. Teria essa r~r 
c01·dação mais força do que uma declaraçãó dos officiaes do exercito, que nao 
queriam retirar pa1'a Galliza, mas que se queriam bater? Se1•ia ella mais effical'l 
do que uma deputação ela parte d'esscs mesmos officiaes? 

Mas tendo satisfeito áquellas pel'gunt::Ls do gmleral Saldanha, sejarnos per-
mittido agora pcrgLIDtai•mos.lhe nós tambem: . 

Por que rasão nos dirigiu clle a sua carta n . 0 13 elo quartel de Santo Ovíd~o? 
Elle escreveu-nos como membl'OS da j lmta goveruativa, mas a j Lmta governatr~a 
estava clissol vidn., e d' ssa u~n ele nós (Magalh~cs) era apenas secretario i se, poro: 
não hav ia nova circumstanc1n. que nos 1evestrssc de um caracter pubbco e o 
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cial,. por que rasão se dirigiu o general a nós? E se uma nova circnmstancia oc
corna, qual era clla ~ 
. Ou nós íamos com o exercito, como particulares, ou não; se íamos como par

tteulares, que necessidade tinha o general de nos participar que se clava por des
onerado da commissão que a jtmta governativa lhe havia confiado? Se não, qual 
era o caracter publico que tínhamos? N~io ora pol' certo o do membros de um go-
verno .que já se :1ehava dissolvido . · 

O tenente coronel Baptista e o desembargador Queiroz, ambos tambem perten
centes á cxtincta j1mta, thiliam igualmente determinado seguir o exercito, e por
que não dirig·iu o general tambem a estes o seu officio ? Que differonça reconh -
ceu elle, para isso, entre ellcs e nós? 
. Quem examinar estas questões, facilmente entenderá que estn. é uma prova ir
rec:lsn.vcl de que o general reconhecia a m·eação ela commissão pe1;manente, e que 
:~~Ia que ~ra seu pr:siclcnte, e ta~to basta pa7·a provar, com evidonci~, que elle 
tu~ 1a perferto conhecimento d;:t. deltberação da Jtmta, e, por consequenCla, do con-
errclo na portaria d' elho. 

QUARTA PROVA 
A l'ORTARIA. FOI ESCJUl'T.A. PELO DR. MAG..iLDÃES1 ASSIGNA.DA1 ENTRE OS OUTROS ME~ffiROS DA .nJNT.à 1 

PELO CORONET" GAi\lA 

c1r Aqnella portaria, que o general Saldanha pretende que fôra f01j ada em Lon-
·es, não só o constituía a elle, mas tambem constituía a ambos nós na necessi

dacle ~e justificarmos a nossa conducta, depois da clissoluçã.o da junta; por aquella 
portar1a a indecisao da opinião publica pesava tanto sobre nó , como sobre o ge
nel·al.; e que interesse tínhamos nós, pois, um em escrever, e o outro em assignar 
~IU. titulo, que só tinha por obj ecto compl'ometter a nossa propria responsabili-

ad@? Caberá porventura n'-este caso a presumpção de que nós nos resignaria
f0.s a. dar armas contra nós mesmos? Não; e se desde logo, e se até agora pre
drnnos calar-nos, julgámos esse sacrificio indispcnsavel ao systema ele uniao que 
ev~ .c?'racterisar homens l)erseguidos pela causa sagrada por que soffremos ; era 

~acrlfi.c10 penoso na verdade, mas repuM.mol"o. necessario á caus~• p11blica e dos 
111ter~sses da senhora D . Maria II ; e~:~te poderoso sentimento nos impoz, até agora, 
0 mars austero silencio; hoj e, porém, que as circmnstaucias nos forçam dolorosa
mente a rompel-o, este escripto, e particularmente a carta. elo general Saldanha, 
aue lUencionf'nnos na terceiJ:a prova, e de que offel'CCemO.S...-0 fac ,simile debaixo 

0 n.o 13, estabelece bem positivamente a l inha de demarcação entre a sua res
l)Onsabilidacle c a nossa. 
da. E CJ.ú.e venha agora o general Saldanha louvar, nos a sua moderação em guar
t : 0 stl.encio por espaço de quinze mezes (pag. 318), e que outra cousa porvcn
ch:a ma1s lhe convinha; a moderação foi nossa, que desde que chegámos a Lon
P es, ape ar de sermos fortemente instados para publicar os acontecimentos do 
G orto? sempre a isso nos recusámo!i; a moderação foi nossa, que seguros da nossa 
aonsclenc!a, a~ oiados pela forç~• irresistivel de muitos homens de bem, guardámos, 
)~esar d\sso, o silencio, . e fizemos n'csses dezoito mezcs o sacrificio generoso de 
~~sa.r na opinião publica, mal instnuda n'aquelles acontecimentos, por termos qui
"":Ao em uma responsabiliclacle que elo nenhum modo nos pertencia. Não venha o 
~o n.eral at tribuir-nos Wo pouco a inserção d' essa portar ia do que ello não gosta 

, va ,~ · 
0 

8 do Paq1~ete de Po1·tugal; a cer•ticlfio que ajuntâmos com o n. 0 19 lhe pr~
o-~1 que não houve em tal publicação o baL'!::O manejo que elle suppõe. Prosl-
0 lllos com a quinta prova. 

QUIN'rA Pl:WVA 
CONFOltMIDADE DO 'l'EOit DA POlt'l'.A.n!A COM O EX'l'UACTO QUE D 1ELL.I. DE~!OS EM LONDRES, 

LOGO QUE CllEGAMOS DO PORTO 

ant J á dissemos na terceira prova que tinham os chegado a Londres muitos dias 
es do · · d >.f-. ' ' t d di . s Vl~J antes o Bel;;'ast; acrescentaremos agora que, na mesma 1101 e o 

z a dem que chegiLmos, referimos ao visconde de Itabayana e ao marquez de Re
en e os acontecimentos ta.es quacs se haviam passado, e no dia 17 de julho lhes 
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entregámos aquella mesma narração por escripto, como se ,;pód.e deprehender da 
carta do visconde de Itabayana, que juntâmos debaixo do n .0 20, acompanhando 
a dita narração com wn ex.tracto da portaTia, conforme a lembrança recente que 
d'ella conservâmos c de que vae uma copia com o n . 0 21; tendo feito conhe
cer o motivo por que aquelle documento se havia extraviado, aquella copia prova 
que a substancia do que então escrevemos é conforme ao verdadeit'o teor d'aquella 
portaria; como podia, pois, ella ser forjada em Londres, antes do dia 18, de co~
hinação com o marquez de Palmella, que não chegou áquella capital senão D;O dv:• 
20( 

SEXTA PROVA 
EXAME DE .ALGUMAS J:>AB C!ON'l'RADICÇÕBB QUE SE ENCON'l'RAU NO.ESCRIP1'0 DO GllNER.AL 

A verdade é só uma: quem a defende, por qualquer modo que o faça, est~ 
certo de ser sempre coherente comsigo mesmo. O escripto a que respondemos 
está de tal modo cheio de contradicções, que estas sobejariam para lhe tirar todo 
.o credito, quando outras provas positivas não podessemos ter produzido contra a 
falta ele exacção com que n'elle se narram os factos, e com que d' estes se dedu- • 
zero os raciocínios . Nós exanlinaremos algumas d'aquellas sómente que maior con
nexão tiverem com o conhecimento da verdade que sustentâmos . 

1.a «Mtútos officiaes (pag. 309) desejaram que eu tivesse logo em Oliveira de 
Azemeis r ecusado a anctoridacle ela junta c do marquez; os chefes elos corpos 
(pag. 310) anhelavam ver a auctoridade depositada nas minhas mãos, princilJal
mente depois do dia 29. JJ 

Quão grandes remorsos pesavam, pois, na consciencia do genm·al, na noite do 
dia 2, que (pag. 314) o r ceio de haver perdido a confiança e a estima cl'esses 
mesmos chefes resfriaram o impulso do seu coração ! Se o general julgava ter 
feito o seu dever, como poderia ter perdido aquella confiança c aqueJla estima? 
Se desconfiava de ter faltado a elle, porque não fez justiça á generosidade cl'aquel
lcs bravos, e não se decidiu a ir r eCtl,_PeNtr com clles essa mesma honrosa con
fiança c estima que tinha perdido? 

2.a «Escrevi, assignei e entreguei ao visconde de Itabayana (pag. 3 12) en1 sua. 
c-asa, e perante os que se retmiram na segunda conferencia, uma declaração eiJl 
que me obrigava a obedecer em tudo :i junta elo Porto. n 

Mas a jtmta elo Porto tinha encarregado o general de ficar em Portugal com 
o commando elo exercito e com a presidencia da cornmissão do governo ; como se 
persLtadiu, pois, o general Salclauha, que abanclonar o exercito, tlesamparar o go
verno, embaTcar-se no Belfast para vir para Londres era o modo mais segLu·o de 
desempenhar aquella promessa? · 

3.a «Extincta cl'este modo a junta (pag. 311) levantei-me para ir fazer alguma.s 
disposições. Seriam dez horas da noite (pag. 313) fui ao Porto, procurei o p:resl
clcnte <la junta.» 

Então qncm era o ]Jrcsidente que o general foi, pelas dez horas c1a noite, pl'o
curar á cidade? Era porventuxa ·o d'aquella mesma junta que elle, pelas trcs ho· 
ras da tarde d' esse dia, pouco mais ou menos, tinha. deixado extinctu? 

Aqui tem logar I'esponder ao que o gene1al acrescenta (pag . 311): «Saí da sala 
immediatamente. . . e mal podia eu presumir que a jtmta se tornava a installa.r, 
e dispunha de mim á sua vontade)) . 

O general saíu porque disse CfLte pr•ecisava dar oTdens, e os que compunbaiJl 
a junta ficaram, e para que? N~io foi para di sporem d'elle á sua vontade, já tudo 
estava disposto antes d'ellc sair e na sua presença; ficaram para assignar, e.lll 
execução do seu dever, aqu.elles dois documentos, em que já se tinha votado_ e 
convin lo; porque, emquanto estes não fossem assignados, não estava a jtmta di~
solvicla ele direito; e menos podia o general considerai-a cllssolvicla de f~vcto, det
xanclo os membros cl'ella retmidos na sala cl<t:; sessões . 

4.a a Se a junta (pag-. 311) se qum•ia clissolvei', nomeando uma comp:~.issão, de
via ser essa a sua proposta; mas tal pensamento só veiu clepois quo eu, a rogos 
do desembargador Oalcleim, me prestei a acompanhar• a b•opa, e depois que o co
ronel Gama e o dr. Magalhães dec-lararam que igualmente assim o fariam . '1 
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offi ?r~ o g·eneraJ confessa que tal pensamento só vciu clepo~s do seu e do 1~osso 
ffieJ ectmento, o qual ellc concorda (pag-. 312) em ter presenCiado; mas nós so nos 

0 erecemos depois que elle voltou á sala da junta a pedir companheiros; logo, pela 
dua mesma deposição, é evidente qLlC elle teve o conhecimento preciso da creaçã.o 
~!!' COJnmissão permanente de governo, e por consequencia dos fins para que ella 
!Ora creada. · 

5.a a.O general Saldanha foi ao Porto (pag. 313), porque, consultando o mar
qt~z ele Palmella, o ]Jresi.elente e os membros ela junt:1, algum expediente poderia 
ac ar-se que a todos tirasse de cmba,raço ; não achou nenhum d' elles. » 

Por. que rasão não nos procurou a nós, e se contentou com escr ever-nos uma 
ca.rta ~e despedida? Por qtle rasão, quando chegou a bordo e lá achou (pag. 313) 
0 pres1dente e seis membros da junta, não tratou com elles de ver se concertava 
aquelle expedi,mte ~ 

h ~.a «Seriam dez horas da noite (pag. 313) fui ao Porto . .. logo depois, a bordo 
~c e! o presidente . . . desci (pag. 314) para a camara grande ... havia seis noi
eb que não repousava, fiquei n'um lethargo e n'uma perttu·bação inexpli.caveis .. . 
~ brco de vapor saíu do Porto quasi ao romper elo clia (pag. 314), e foi só fóra 
a arra que eu vim no conhecimento do motivo por que se achavam a bordo o 

gen-eral Saraiva, o coronel Torres e o major Xavier. » 
l D'aqui se vê , que o general Saldanha, vindo do Porte, pouco depois das dez 
1?ras, entrou a bordo do Be~f'ast~ onde se encerrou na camara grande, e ahi caíu 
nUm lethargo de que não acordou senão na madrugada do dia seguinte. Então 
~o\q~e mysteriosa circumstancia, depois ela meia noite, o encontrámos nós a bordo 

fa rigue Co?·clelie, çomo já se clisse, elo qual sem querer ouvir-nos se passou ra-
p a~ente para o Belfa.st? (n.0 14). . 

, 7.a. •Se quando eu úü a bordo, tivesse ten)lãO de ali ficar não t eria deixado de 
pllretvenu· o capitão D: Fernando, capitão Albino e o coronel Pizarron (pag. 314, 

o a). 

d ~u:nto a este ultimo já o que clle tinha clit~ na tarde antecedente. em casa 

11° arao de Rendufe, diante do general Saldanha, e que cleixámos referido em 
torna nota à t erceira prova, dispensava qualquer aviso para embarcar; pelo que 
seca, porém, ao capitão Albino, é verdade que nem veiu com o gene1:al, nem, 
chgtu;clo ·ouvimos, pôde haver o seu barrete, que ·lhe havia sido trocado por um 

apeu. 

u.e S~ja, porém, co~o for? o .que é notavel e contradictorio .é':que .assim o ~·eneral 
~rev nâ'._o. tmha tençao de fwar a bordo, como alguns elos offimaes que el~e de1xou de 
St enu, mas que o acompanharam ]Jara Inglaterra, trouxeram coms1go todas as 
e Ias hag:agens. Que differença entre elles e o general Saraiva, o coronel Torres 
b ~s il1aJores Xavier e S{L Camello, que tendo composto a deptltação que veiu a 
8 ordo .em vão rogar o general para, voltar para o campo, viera.m para Ingbtena 
s~rn ~;nheiro, nem bag·agcm, e apenas com o fato que traziam no corpo I Estes 
villll estes é que se póde dizer que nem tinl1am sido pr<:Jvenidos, nem tinham 

nc 0 a bordo com tenção de ali ficarem. 

EXPOSIÇÃO DE ALGUNS FACTOS QUE PRECEDERAM OS DO DIA 2 DE JULllO 

nh Como as proposições essenciaes, que se propoz demonstrar o general Salda
po~' ll fLluclavam nos factos acontecidos no dia 2 de julho, forçoso for começar 
til , ef e~, como no principio d'este escripto dissemos; agora, porém, não será inu
Porle ertr alguns dos qne tiveram logar antes d'aquelle dia, os quaes, pelo modo 
n' que o generaLos r efm·e, tendem a torna·r equivoco o nosso procedimento pessoal 

aq11ella 1 l · · d r h são l < epoc 1a, ou a esconc e1~ CircumstanCias e que !Omos testemun as, e que Q e grave importanci~1 para ajudar as nossas provas. 
Eelfi uando o m~lrquez de Palniella, o general Salclariha e os mais viajantes do 
be ast chegaram ao Porto, estavamos nós em C<;>imbra; foi na Mea.lbada que sou
chel11os ela chegada cl'elles e das nomeações que tinham recebido, o que tudo en-

ll elo m . . .1. ~ • b. V0 a10r prazer e enthusiasmo o exercito, que J ~~ entao se ret1rava soure o 
u ""a A · · d d T . .A.lb 5 · . : pnmen·a pessoa que vimos foi o con e a atpa, que nos encontrou em 
er~:na a V clha; com ellc fomos, na madrugada do dia 28 de junho, ver o 
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exercito que marchava sobre a ponte elo Marnel, onde effectivamento se postou. 
Voltámos depois com o conde da Taipa para Albergaria, e ali ti vemos noticia de 
que o inimigo, apparecenclo sobre o Vouga, parecia querer atacar as nossas po
sições. Dirigimo-nos então, segunda vez, áquelle r io; porém, tendo observado que 
apenas havia um tiroteio de IJOstos avançados, tornámos a Albergaria, el e onde o 
conde, na tarde d'esse dia, partiu em direitura ao Porto . · 

Nós acompanl1ámos o conde, não só pelas instancias quo elle para isso nos ferz, 
co mo por julgarmos nccessario vir até Oliveira de Azemeis, onde deveriam :ter 
chegado, segundo as noticias officiaes , o marquez elo P almella, o conde de Vlll.a 
Flor e o general Saldanha. Como assim não tivesse aeontecido, e o conde conti
nuasse a sua marcha para o Porto, passámos essa noite n'aquella villa; c foi na 
madrugada do dia 29, que, deliberando-nos .a ir procurai-os, encontrámos logo a@ 
saír da villa o geueral Saldanha, o coronel Pizarro e o cap itão Praça, os quaes 
nfls dis::;eram, talvez por lisonj ear-nos, que, tendo sabido que nós estavamos com, 0 

exercito, se eleliberaram a avançar até nos encontrarem, apesar elas inf01·mações 
aterradoras que lhes haviam dado no caminho; porque, diziam elles, queriam ver 
de que haviam ele fugir . · 

Este é o facto; vejamos como o general o expõe (pag. 308) : (( Successiva· 
mente fui encontrando os membros da junta que acompanhavam o exercito e·qne 
se retiravam tambem para o Porto; dois cl'ellcs me pediram mui encarecidamente 
que me não expozesse, e que seguisse a sua retirada ; mas o coronel Gama Lobe 
e o dr. Magalhães voltaram comllligo e ficaram em Oliveira. de Azemeis, emquilloto 
eu fui ao encontro da tropa, a qual se r etirava sobre a mesma villa sem ser per
seguida pelos rebeleles n. 

Porque não diz o general Saldanha a hora e o · sitio ~onde nos encontrou? ~s
tavamos nós acaso con;t os membros ela junta, a quem elle quer alludir, no pm.n
cipio cl'esta retirada? E o que parece inculcar, quando diz· que nós voltámos coJ]l 
elle. Se o general coofupclir as circumstancias d 'este fac to, como ·parece ter con
fuocliclo a.s de qnasi todos os que n'aquella epocha se passaram, nós lh'~ts recor
ela.remos . 

O nosso encontro foi el e madrug,ada, á saí ela de O li vcira ele Azemeis, de onde, · 
j á enfadados ele espera r, partíamos a procurai-o. Quando o general e os I!Jlle 0 

acompanhavam nos presentiram, tiraram as espadas para reconhecer-nos; o coro
nel Pizarro, depois que brevemente lhe contámos o que havia, disse-nos : ((Eu log(i) 
quo vi que o Magalhães e o Gama fi caram, disse que v iessemos para diante !v . 

Qu::mclo o general Saldanha foi ao encontro ela tropa nós não ficámos em Ü~J 
veira ele Azemeis ; pelo contrario, acompanhámol-o até ao sitio aonde clle ?' "àtt 
desfilar, o que aconteceu, pouco mais ou menos, a meia legua de distancia : 
villa . Ahi se manifestou em todo o exercito o maior 'prazer á vista elo general , 
foi ahi que este deu, e nós igualmente clémos, algum d inheiro a um soldado de 
caçadores, q Lle o general abraçou, por se lhe dizer que, no ataque da Cruz · dos 
Morouços, ele seis inimigos que o levavam prisioneiro; ~quelle soldado tinhUJ mú>rto 
dois, e c~mclnziclo os outros quatro. Foi ahi que o general, á vista d'aquellas J? ú>
sições, dizia, esfregando as m?tos : ((Só por estas moitas eu os entretenho olto 
dias>>, fa.llanclo dos inimigos !! 

Prosegne o general (pag. 309) : <<Um pequeno barulho , mesmo dentro clru vill.a 
e no meío elos corpos, deu logar a um alarme e fez confusão. A falta de pol-volít 
e de sapatos, e o terreno em que estavamos, tornavam inc1i!3pensavel a contiuna
ção da r etirada ... eu quiz ouvir a opinião elo coronel Gama Lobo e do clr. :M~
galbães , mas aquell.es dois membros ela jtmta tinham começado novamente ít sna 
r etirada para o Porto, no momento elo pequeno alarme que já r eferi>>. 

O leitor confrontará a verdade d'esta narração elo general, com o que vaJJ1°8 

a expor, tal qual se passou. · . 
Quando voltámos para Oliveira de Azemeis com o general Saldanha, depOIS ~! 

ter visto desfilar o exercito, fomos todos almoçar ao quartel elo mesmo general, on . 
se assentou em continuar a r etirada sobre o Porto, devendo toda a divisão, de~?~8 
de descansar e comer o seu rancho, ir · ficar n' essa noite nas vizinhanças de .~rlJd · 
Sendo então a opinião do general, como já em outra parte tivemos occaswo e 
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1~encionar, que logo que clla se refizesse do que lhe faltava deveria tomar a o:ffen
~tva , atacaudo o inimigo. Depois do :.ihnoço recolhemo-nos ao nosso quartel para 
~epal'armos o cansaço e muitas noites que havíamos perdido. E stavamos deita
.. ~s no momento do pequeno alarme de que se falla, c tendo-nos levantado e ve
~~ l cado que este não tinha fundam ento, fom~s ter com o gener:11, e atrever-.se-ha ,J a negm·-nos que o acompanhámos depots a um pequeno alto que elomma a 
' , a e seus contornos, onde se foram postar vedetas para evitar qualquer SlU'

pr1za s.e o inimigo avançasse? Nós depois rnarchámos para Grijó, onde j antámos, 
e c on~~nclo nos Canralhos, voltámos no dia 30 pela manhã a r eunir~nos com elle 

0m GrJ IÓ.! Como nos tinhamos nós, pois, retirado no momento elo pequeno alarme? 
orno d~txou o general ele nos ouvir sobre a continuação da r etirada ? 
~efenmos estas circurnstancias porque são de toda a notoriedade, c appellâmos 

~a~a 0 te.stemunho ele toda a officialiclacle do exercito, que nos viu quasi sempre 
l n. e. havta o perigo. Referirnol-as , porque, no estado d'es ta questão, occnpam o 
cle~ar de _Provas; e por isso, bem que fosse enfadonha a sua exposição, não po-

nos d~1:;ar ele procluzil-as . . 
G ,..Coutmu~ o general (pag. 309): «Na madmgada do dia 30 acarnpámos em 
l'é

1
'JÓ, e alu veiu o rnarqucz passar mna rapicla revista a cacla corpo ; voltou, po

m, pa~·a a cidade, e eu fiquei no campo''. 

1
, A.qu1 commette o general Saldanha uma omissão que não poclemos deixar de 
eparar nN ó . . N d d ) . ~ ' ao s porque a JUSttça e :1 rasao o pe em, mas porque esta noss::t e-h ~siçao lançará uma gra.nde luz sobre a questão de que nos t emos occupado e so-
re 9 grau de confiança qtLe merece o escripto que combatemos . · 

Pal E 111lla verdade (e foi a p1~imeira. voz na ~ossa vida que vim~s o marquez ~e 
de m~lla), que este, na manlür elo . clta 30, veiU ao campo de GnJÓ, com o conae 
llla,' Vüla Flor, como o general Saldanha refere; mas })Orque não referiu elle o 

0 '1~
8 que so passou na estalagem onde todos viemos almoçar e jantar? Eis-aqui 

n a,cto : o marquez ele Palmella chamou ahi o general Saldanha em particular e 
Fl~~s, de quem disse que queria ouvir o voto; e na presença do conde ele Villa 
a ·~ne de nüs ambos, lhe disse «que elle vinha na di. posiç~to, ele accorclo com i!J ta~ de lhe entregar o commando em chefe elo exercito, por ser constante a 
de ~~~.c~~ que n'elle tinha; que elle, marquez, não se achava em circumstancias 
htd lltgn· as O})erações militares, e que o conde éi.e Villa Flor estava disposto a 
pou~ececler da sua. parte» . Perguntou-~os logo o marqttez a n,9ss_: opiniã_o, e r es
qnn, t nclo-l~e um ele nós que tanto mats franca era a sua confissao e dehb eração, 
sr.' ~I 0 ma~.s promptamente "'devia ser acceita pelo general, este replic.ou: «0 
litic agalltaes, percloe-me, mw sabe cá d'estas cousas, sabe elas suas lets e po-

as · ett ~· b · c1 b J: h D · esta. ' nao r ece o o comman o em c ete })Ol' caso nen um. .mxa tu, marquez, 
tud 1 as cansas como estão, eu farei tudo ela minha parte, eu me· encarrego ele 

~ruas ha de ser do modo por qtte estão as cousas". 
tallb e~ pottco generoso é da parte elo general Saldanha esconder esta tão impor
tnat~ CI:·c;llnstancia; mas muito menos generoso é dizer depois (pag. 309) : «Se o 
de ll 1lez Já n'~ste dia desejava saír ele Portugal, porque n~io deixou o commanclo 
Perg::ll1. manetra publica e solcmne ?)) E porque n i\.o consentiu n 'isso o general, 
orderuntarem_os nós? O marq~tez estava t~o decidido a ceclel-o, que .i~ trazia .a 
con t .do dta para communtual' ao exercito aquella mudança, e se nao a pubh
lhe 'd.01 por causa ela r esposta elo general, e porque nós mesmos, á vista cl' ella , 
primd~~~lllos que, urna vez que as cousas ti cavam como até ali, era melhor sup-

~ 
since~o 0 general _Saldanha tinha conhecido o espírito da tropa,, se tinha un;. cles~jo 
o dh 2~e vet· trmmphar a causa que abraç~~ra ; se os chefes dos corpos, Jà desde 
Porq~e (pag. 31?) « anhel~yam ver a auc~oriclade depositada nas mãos d'elle~ ; 
a ollp não aproveitou no cha 30 esta occas1ão legal e decente, que lhe o:fferec1a 

R ortunidade de salvar a sua pau·ia e de satisfazer aquelles desejos ? 
dia 291llara:rilhoso o accorclo q Lte ha entre esta decisão .elo gene.ral Salcl~nha, no 
clesa de Junho e a outrq. que elle depois tornou n::t noite do cl1a 2 de Julho, ele 
fle.,.'..

0
tnparar o exercito · e recolher-se ao Bel+ast f f Abstemo-nos ele fazei· mais re-

..... es sob . :J ' · 1 0 este facto; observaremos sómente que, amda quando se queira pre-
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sumir que o marqucz desejava desonerar-se da responsabilidade, ninguem deixará 
de concluir CJ.Ua o general Saldanha tambom não quiz contrahil-a, acceitando logo 
então o con·.mando do exercito, causa q ne esse mesmo exercito e olle mesmo ge
neral, ·egnndo diz, tanto desejavam. 

Não acabariamos, se quizessemos apontar todas as con.tradicções e erros de 
facto e de raciocínio, q_ne se encontram no escripto que combatemos. O que te
mos dito sobeja para· provar o que no principio nos propozemos: 

1. 0 Que o general Saldanha teve todo o· conhecimento do conteúdo n31 port~
ria ela junta em tempo conveniente, e que principiou a dirigir-se em consequencia 
cl'elle; . 

2.0 Que a commissâo dada ao general não fôra principalmente u immechatll 
retimda do oxOTcito fiel para Galliza; esta retirada seria o ultimo recurso de qne 
se devia lançar mão. 

CONCLUSÃO 

Não nos propozcmos n'este escrípto public31r a historia dos acontecimentos do 
Porto na epocha de que temos fallado; o nosso obj ecto foi sómente aclarar a ver
dade ácerca d'aqucllas imputações, que o general Saldanha g ratLútamente fez á 
jLlllta e a nós; limitâmo-nos, portanto, sómente ao exame elo que nas suas Obse,·· 
vações tem particular relação com ·aquelle proposito . Não pretemlemos defender a 
junta em tudo quanto fez;. nãu presumimos tfio pouco de que não errámos eJll 
nada elo que então fizemos; mas não podemos de ixar de reclamar contra a i njt~s
tiça com quo se pretende lançar os erros proprios sobre a responsabilidade albe~a -

Suwm cuique : póde ser ql.1e a junta, até ao momento em que, no dia 2 de Ju
lh?, convocoLl os generaes, não podesse, não soubesse dirigir os negocias pelo 
modo que convinha; póclc , ser que sobre isso muitos erros commettesse; a fàlttt 
de experiencia, o aperto elas circumstancias, e muitas outras cansas moraes c pby· 
sicas concorreriam para esses erros ele entendimento, se os houve ; porque de 
vontade, mui certos estamos de que não. Mas desde o momento d'aquella co~-vo· 
cação, que fez a junta? Approvou os traços gm·aes do p lano que devia seglllr 0 

exercito no seu movimento; nomeou um general para o commandar, com o :fiill 
ele dar maio1: facilidade ás deliberações, e maior prompticlão ao expediente, red:t· 
zíu o grande numero de membros de que en~ composta a uma commissão de clOJS 

membros presididos por aquelle general, e entregou franca e lealmente a esttli 
commis ·ão de governo toda a jurisdicção que tinha e todos os meios que estav_a~ 
á sua dispo ·ição . O plano approvado era tão bem entendido, que poz em susto o ~
migo l; o general nomeado era o que passava por ser o ma.is bemqnisto do exerClto, 
que havia convindo em acceitar aquelle commanclo . A commissão de gover no qtte 
lhe foi concedida, foi a pedimento d'elle, e era composta ele membros que espon· 
taneamente toinaram sobre si aquelle peso. Em taes circumstancias, c1ue mais, ou. 
q ne melhor poclia fazer a junta? A sna dissolução era uma consequencia neces· 
saria d'aquellas medidas, dissolveu-se. Ahi. acabou toda a sua responsabilidade, 
ali principiou a responsabilidade do general e a ela commissão . . 

Do que se tem exposto e provado n'este escripto, elos documentos que a;) u~
t~tmos n .05 11, 12, 17 e 18, e até do proprio que o general produz nas suas Obseq · 
vações (pag. 324) se vê, como já notámos, que os membros da commissâo cttJll· 
priram, emquanto poderam, com o seu dever; que n'esse dia 2 não descansaraill 
emquanto não pozeram em execução as providenciaa que d'elles clepencliaJ)J, e 
qLle até ao ultimo momento, procurando retmir-se ao general , satisfizeram exacta
rqente ao que lhes cumpria . E o general que fez? Desampm:0u o exercito que 

1 Em um paragrápbo de um officio elo visconde elo Peso ela Regm.t, datado elo mesmo a\: 
2 de julho de 1828, c publicado pelo Moming He?"Ctld na sua fo ll1a ele 19 do dito mez, aque\11 
general, que, segundo _todos sabem, eommandava as tropas destinadas a atacar o Porto, P0er 
parte do norte, escrev1a ao _general Povoas, que commandava _elo ~ado elo sul : ·~I, ho-w~:n
cannot advance from the he1gbts 'Of Vallm~go b~cause tl1e const1tucwnal troops belllg con d 11 
tt·ated in the city of Oporto where the bndge ts cut, may easily cletach all its cavalry an a.r 
large force against me, so as to put me wbolly to tbe rout» . (Eu comtudo não posso avan?to 
adiante das altmas de Vallongo, porque estando a tropa constitucional concentrada no pz~ç~ 
c a ponte cortada, facilmente póde destacar contra mim toda a sua cavallaria e a grande 0 

que tem, e derrotar-me.) 
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~e:a commandar, desamparou a commissão a que clevia presidir, e contra a vou
a e d:esse exercito, contra a fé da sua promessa, contra a conüança que n'elle 

se 11'ama posto, r enunciotl á causa da patria, embarcou-se, de seu motu proprio, . ta. Belfa.çt, e veiu para Inglaterra! ! Sobre quem pesa, pois, aquclla responsabi-
1. ade? Qualquer elos membros da junta dissolvida, reduzido, por esse facto, ~í 

Slmples qualiclacle ele particular, ficou livre para fazer o que melhor lhe conviesse 
d?mo qualquer outt·o habitante elo Porto; p6de cada um d'elles, quando m11ito, 
lzer de si: 

... Vitavi denique culpam, 
Non lauclem menti . . . 

rnas o un' ã 61 a· . . l . . "' a· n~" d . Lco que n o p c e tzer Isto, o umco que, pe as cn·cumstanClas, nao po 1<11 
ct~ evta deixar o Porto sem o exercito, era o general Saldanha; c emquanto ellt:l 

assnn o .c. t . , . cl . l . . d uzesse, cnamos nos SL o 1gua: mente crunu;wsos, se o esamparassemos. 
d . ? desalento que a retirada elo general devia procluzir no exercito, não podia 
t:rx:ar ~e ser proporcionaclo á infLuencia que n'ellc tinha. A proposição dura, in-
o~restt;a e pouco ~o1:rosa, de se r~t~rar.em para Hespanha, sem comba~er, não 

~ 1. a detxa:~.· ele ter mcl1sposto os espmtos cl'aquelles bmvos; porta11to
1 

fo1 o pro
/c Lment_o elo general Saldanha, depois que ajunta se dissolveu, quem trouxe com
c~~ a ~1ssolução cl~ to_clos os ~lement~ ele resistencia, que essa junta, que elle 
d ma tne1·te e senzl, tmha sabtclo reumr, e que com tanta confiança e tão gran-

es }ll'ovas ele reconhecimento lhe entregou. . 
r Este é que é o verdadeiro estado da questão ; isto é o que, no esm·iptó a que 
~spondemos, se pretendeu, e até certo ponto, talvez, se conseg·uiu embrulhar; 
g ~ que n6s, depois de tudo quanto cleixâmos provado, entendemos' ter conse
n u 0 trazer á sna verdadeira h1z. A verdade ama a clareza., a calumnia só vinga 

· 0 a 1~o~fusão e nas trevas ; o general bem entenclia que estabelecer dist inctameute 
n~ Llllltes ~~ es.tas duas responsabilidades ei.-a um golpe mortal para elle; assim, 
hab~~l escnpto; t_rabalhou quanto pôde. p~r~ os conftu;t~ir; mas o leitor sizuclo c 
n'elle ado aN examt~ar a v~rclacle elos prmCLpws, e . a r~1e1tar ·as conse_quenCias que 
não t: se nao c~nteem, f~cilmente co~hece, pela lmtnra_cl'aqu~lle escnpto, que ell_c 
Xon d ve por obJecto senfw lançar poeua nos olhos ele lmtores 1m prudentes ou apat
e d~ ~s, _os _q~aes, ou ~ao A querem 0~1 nã? sabem ex~minar o peso elos documentos 

Q 1 ac1ocmws, ou nao teem a paCLenCLa necessana para o fazer. 
no uanto a nós, procm·ámos dar a este escripto o maior gTau de clareza ; a 
}lr~sa nanação é simples, precisa e convenientemente clividiáa. Os factos, ou são 
rna vados, não só pelos proprios documentos que o general proclnz em seu abono, 
llltt~hpor outros mu_itos authenticos e irrecusayeis, ou são auctorisaclos .. pelo tcst~
ller 0 de pessoas que referimos, e que, em todo o tempo, nos poderao contracl!
fact se assim o entenderem. Os nossos argumentos ou sã.o fundados sobre esses 
e c os? ou sobre as passagens cxtrahiclas do mesmo escripto elo general, c citadas 
pri:~L~clas escn1pulosamente por nós; e as consequencias são clecluziclas cl'esses 
llltüt~P~s por uma ordem necessaria; sobre tt1clo fugimos, nem isso nos custou . 
que .' e empregar aquclle estylo que Boileau chamava c<Le langage eles hallesll, 
e qtlevdlta, o leitor que sabe respeitar-se, qne enxovalha o assumpto que se trata 
serv~:· eshonra a penna elo homem ele bem. Não escrevemos para lis01~jcar ou 
Vera:a_ algum partido; não tomámos a clefeza de a.lguem particular, sustcntclmos a 
nos P ~' e ~ostrámos que rej<:.itavamos com justiça umaresponsabilielade que nào 
gener eÍ ten~1~ i sujeitâmos desafogadamente o nosso escripto ao publico, como o 
decicl'~á St\] elta o seu, e não receiâmos a concorrcncia; o publico desapaixonado . 

S n entre ambos com imparcialiclade. 
dtlrase a naturez_a do assumpto nos conduziu involuntariamente -a cli~er verdad~s 
e}(altÁ;e~ por 1sso atacál'~os as opiniões · nem a viela passada ele _nmguc~, nao 
Poré os a nossa modest1a nem fazemos alarde elos nossos serv1ços; seJa-nos, 
Vad m, permittido dizer, que se a nossa posição social não foi nunca muito ele
so8 a, ?Omtuclo nunca foi. equivoca a nossa vida IJublica, nem a firmeza dos nos-

prJn · ·· va111 l Clptos, dos qt1aes m·amos victimas, no mesmo tempo em que outros gosa-
.A.. fé c e 1~?nras e ele empreo·os, deviclos ao restabelecimento elo governo absoluto. 

- po .lt10a, que professá~os em 1820, em 1824, em 1826 é a mesma que ainda 
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agora professamos; fomo s, em todas aquel"las epochas, amigos da justa liber
dade ; nunca a.pplauclimos os triumphos elo despotismo, nem figur{~mos no enterro 
elas constituições. 

I sto é o que nós entendemos ser liberaes por convicção j liberaes ele ci1·w'?}· 
stancias cleverào chamar-se, na nossa opinião, aquelles homens (e infelizménte nao 
slio raros) qLw em 1822 applaudiram a sobera.nia nacional, e que em 1823 sDJU· 
claram o r egresso elo poder absoluto ; que, então, pretenderam fa zer que alguuJJa 
da força armada que se dirig ia a Villa Franca, r etrocedesse sobre Lisboa , parDI 
prender e ·.fuzilar os eonstitucionaes que cl 'ali procuravam evadir-se ; que n'es.sa 
mesma epocha pisaram espontaneam ente aos pés o laço que se dizia da naçao, 
que elles mesmos com tanta arrogancia se tinham até então gloriado elo trazer i 
que então, constituídos em auctoriclacle, per seguiram subclitos, pelo motivo só· 
mente de ser em constitucionaes, e soffreram tranquillamente que, em sua prese11ça, 
canalha insultasse nas praças publicas por aquel~e mesmo motivo homens bene· 
merito s e bonraclos ; que mais tarcle,, e depois elo horroroso dia 30 de abril, eJ)l 
que, po1· bons motivos, não foram victimas, deram vivas á imperatriz rain11a ; e 
que por ult imo, em 1826, indecisos por muitos dias sobre o que mais lhes con· 
vinha, feitas as contas, entenderam que deviam outra vez ser liberaes . 

A inclepenclencia elo nosso caracter está tão provada, como a firm eza elos no~
sos princípios, e as invectivas que n' aquelle es~ripto se nos dirigem n?io são !fla,JS 

elo qqe um arti:ficio miseravel , com que se pretende perder na O})inião pubhca 11 

nossa r eputação a fim de diminuir o effeito, assaz t emido, do nosso t estemunho 
e das nossas terríveis vercüidos. Fomos deputados, todos os portuguezes ~albeJ)l 
com que indepenclencia clesempenhúmos aquellas funoções ; todos os portugueze~ 
sabem como então fiz emos a côrte ao pocler, ou como d'elle soli citàmos graças ~ 
appareçam, para nos contmdizer sem r eplica os requerimentos ou memorias dos 
nossos pedidos n'aquella epocha . Que interesses t emos tido na actua}? Recebe]]JO~ 
20 libras para pagm· as clespezas elo nosso transporte elo, Por to a Inglp.terra, 
Magalhães foi mandado em · serviço ao Rio ele Janeiro, e depois elo seu regress~, 
pelo reconhecido aperto elas circnmstancias , ainda hoj e não está inteiramente p~go 
ela somma que por aqnella missão lhe pertenceu. Os seus actuaes soccorros s;l.O, 

como pela tarifa lhe t oca, e pelo n . 0 22 se prova, ;e 3- 19- 2 ; pelo mesmo cl~
cumento se jLlstifica, não só que o coronel Gama tem r ecebido sempre peias clt: 
ver sas tarifas ela commissão, como todos os outros coroneís seus camaradas, Jl)::ts 
que esses pagamentos nos têen;t sido sempre feitos nas mesmas epochas em qtte 
t odos os outros emigrados em Par~s t êem recebido, e que nunca solicitámos nef 
obtivemos somma alguma extraordinaria ; a isto acr escentaremos que, recebenc;. 
·com reconhecimento o pouco que nos toca, nenhum de nós cumula com os 80 

corros ela . ~ua legitima sobeTana os que provém ela generosidade ele um gover~~ 
estranho. A vista cl'isto , porém, como é possível que o general Srilclaniha escle 
vesse no p ost sc?·iptt~m ela· sua nota, a pag. 324, a nosso r espeito, o seguin~~ : e 

(( E u já então sabia que o marquez de P almella os tinha subjugado assnn qu,_ 
chegára a Londres ; que tinham mudado ele linguagem, tratando de servir _o llJ I:t~I? 
quez >> . Por que meio, pois, nos subjugou o marquez de P almella para o servn·D'l05 

· 

Pelo oiro, onc~e está elle ? Pelos emp~·egos, quaE(s são ? Çusta-nos a_ crer que, s::. 
prova e gratuitamente, o general arnscasse uma, pelo menos, tão nnprude_nte 
serção, a respeito da qual esperf~mos que elle nos esclareça de uma maneu·a gn~ 
não deixe duvida. Acreditâmos que o general Salclauha é· bastante :fidalgo e ca 

Ih · ~· t 1 1· ~· A 1. ,.,,ere· va e1ro, para nao r ecusar-se a uma a exp waçao, e esper;,~mo s tamuem _ ...... 'l ·. 
cm·-lhe o conceito ele que nós somos assaz melindrosos de nossa hom·a, para: c 

01 

xar ele exigil-a. . J)1 

Entretanto, dizemos que foi o general e não nós quem mudou de l iogL~~get 
L J E cara, de1~ oj s ele chegar a · Onctres. 1 squece-se elle, porventura, de que na sua. • ·to 

publicada no nme~ ele 28 de julho de 1 8~8, quer ~ize1> _logo que, vindo clo.PoSa{ 
chegou áquella capital , fa.llando de nós, amda entao d1z1a : ((He (thc gene1al ]J 
clanha) immecliately wrote t o tb e two members of the junta, who hacl ge~er0us 
anel loyally offer ed to accompany him . .. )) ter-

Muito nos r epugna descer a similhantes promenores, como estes com qne 
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~~~âmos . o presente cscripto; mas forçoso é faz el-o para repellir insinuações in
Slc lO sas~ com que, na nossa honra pessoal, so-mos atacados. 

Aqm terminaren1os esta nossa exposicão . Se conseguimos desmascarar a im
~ostura . e estabelecer a verdade, teremos~ con~eguido o fim que nos propozemos, 
l~sponde~do ao escripto do general Saldanha. E bem para lastimar que elle e mais 

· a ~lms, amcla que felizmente bem poucos, elos nos~os compatriotas, tenham occu
~ac 0 as suas pennas em semear a discordia entre homens a quem a honra e a 
h e~gTaça deviam conservar unidos ! Lastima é que os portuguezes, opprimiclos 

8~~. na patri~, ouçam que os set:s companheiros ~e infortuni,o, a quem foi c~ado 
el-o em liberdade em um pmz estranho, estepm por aquelle modo scrvmdo 

a. c~usa do tyranno, e ministrem desapiedadamente contra os seus concidadãos, 
~~cti.mas d~ ~yrannia, aquellas armas de que deveriam servir-se a favor c1a causa 

sua leg1t1ma soberana, contra o usurpaclor do seu throno e contra os seus se
qna.zes ! 

Audie~ cives accuisse ferrum, 
Quo gmvcs Pcrsm melius pcrirent. 

Joaqttim Antonio ele Magalhães= F?·w~cisco da Gama Lobo Botelho. 

Docurnentos ann('lxos 

N. 0 1. 

lh Ili.mos srs . Joaquim Antonio de lVIagalhães e Francisco da Gama Lobo Bote
o:- Os meus annos e enfermidades, aggravadas pelas nossas desgraças, posto 

~lle me não têem roubado o uso da rasào , comtuclo hão collocado a minha alma 
111 . estado de não se poder lembrar muito ao certo das minhas circumstancias, 

~e~tl:ica~as em uma crise tal, qual a do dia 2 de julho de 1828; e assim, não só 
~'tia e~ltar o riseo elos erros, que motivariam novas contendas, e agora especial
:rn ente por virem substituir os princípios de harmonia, que tanta conta nos faziam, 
das tambem para seguir a clareza desejada e exactidão cl'aquella verclacle e honra., 
cie]qne sou capaz; direi, em r esposta á sua ele 20 de dezembro ele 1829, o essen-
a' a saber: 

sit A junta, n'aquelle dia, conhecendo pelas ultimas noticias a sua clesagracbvel 
a· ~a~ão, convocou os generaes que tinham vindo no Belfast e tomado conta ela 
n~~ls~o i est~s , scientes ele tudo, deliberaram sem discrepancia abandonar a cidade 
~o d!a segumte, continuar a guerra nas províncias do norte, e só deixar o r eino 
b, caso ela ultima desgraça ; CLlinprinclo assim ter sempre--8eg-ura a r etirada so
tele ~a fronteira ele Hespanha, accorclo com que aquella conveiu em toda a ex-, 

nsao. 

d ~ssentou-se nomear dos generaes. presentes, isto é, marquez ele Palmella, conde 
a e .llla Flor, Saldanha e Stnbbs, um que, tendo a inteira confiança do exercito, 
'Cceltass d l r d l . ã . sob. ' . e o comman o em c 1e1e o mesmo; e elÇ< o que, para mawr acerto, os 
~e/editos foram auctorisaclos a fazer; e em tal conjunctura estimulado, a meu 
tan ' por algumas reflexões que se fizeram, o g·eneral Saldanha se offereceu espan
cas ealllente para tal fim, o que todos muito lhe loLlvaram, obrigando-se até, no 
ceu~ ele lhe succeder alguma desgraça, a cuiclar e SLlstentar a sua família. Oonhe
go~ s~ a ~~cessiclade ele ser dissolvida a junta, e ele unir a sua auctoriclacle ao 
risc:~uo m1htar, p~ra ficar a~s~m mais desembaraçacl? e deci.diclo em posição tão ar
geu . a e summana; e, demclmclo-se n ' esta conformidade, J ulg-on-se que o mesmo 
ele, ela~ .Saldanha devia com o poder militar re1mir o civil, ficando Jogar-tenente 
:tnilh -Iei, com o que elle, depois ele algumàs r eflexões, concordou, ficanclo em. si
ma ante assumpto intei rado e firme. Retirou-se para dar as ordens necessarias, 
e 

8
' voltando logo, mostrou que por si só não podia com tanta resl)onsabilidade, 

0 elll tal caso se tomou o partido de lhe dar duas p essoas que o ajudassem, para 
qllqlle v .. s. as se offer eceram, mandando-se pelo sr. lVIag-alhães lavrar a portaria 
ch:E coutives~e a dissolução ela junta, a nomeação ele Saldanha para g-eneral em 
sr. Ga e pres1dente . ele uma commissão govern~tiva, ele que ~quelle .senhor e o 
Pedi~dllla Lobo se~·1am membros, o que o refenelo general ass1m acceltou; e eles
ele . o-se e com bmanclo com as pessoas que estavam presentes o segredo que se 

~Ia g-uardar sobre as deliberações tomadas, e a hora e lagar em que com elle 
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se haviam ele reunir os nomeados para a cominissfio, saiu ele vez a tratar da re
tirada que se tinha accorclado. 

Cuidou-se em seguida em redigir e apromptar os papeis que se l1aviam de as
signar e levar ao seu fim, o que tudo se encarregou ele E;Xecutar o mencionado 
sr. Magalhães, e com a assignatura cl'estes, indusive a portaria ele que acüua fallo, 
::t.cabou-se a sessão, clissolveu-se a j1unta, ficaiJ:am seus membros reduzídos it classe . 
de particulares e o general Saldanha á de commandante em chefe de uma di vi
são respeitavel, cheia ele valor e anciosa por se bater, e á disposição cl' este uma 
caixa militar, que, tendo posto o exercito em dia e bem equipado, encerrava ainda 
abundantes recursos, devidos aos desvelos da junta e ás generosas prestações 'dos 
honrados portuenses; e ele presidente ele uma cornmissão governativa, que lhe as~ 
segurava }Jela honradez, firmeza de caracter, aptidão e patriotismo ele seus mmu-
bros;> a mais exacta e util coadjuvação . . 

E quanto se me offerece dizer a v. s. as em cumprimento da sua justa reqm-· 
sição. 

Deus guarde a v. s. as Lonclres, 4. ele janeiro de 1830.-De v. s. ns muito at
tento venerador- Ill. mos srs . Joaquim Antonio de Magalhães e l!..,rancisco ela Gama 
Lobo Botelho. =Antonio Hypolüo Custa. · 

N.• 2 

DI. mos srs. Francisco da Gama Lobo e Joaquim Antonio de Magalhfies:
'l'endo lido a expo~;;iç~to feita por v. s . as àccrca do que se passou na sessão ele 2 de 
julho ele 1828, na junta estabelecida na cidade do Porto para .manter a legitima 
auctoridade de el-rei o senhor D. Pedro IV, bem como a cleclaração a ella annexa, 
a qual v . s. as me pedem queira eu assignar para assim corroborar a verac~dacle 
da dita exposição, cumpre-me dizer a v . s. as que não posso annuir ao seu rogo, 
não porque descubra n'elb falsiclacle, mas por ser feita em detalhes, elos quaes 
nem todos me são conhecidos, uns porque terão escapado á minha · m.emoria, e 
outros · porgue não foram por mim presenciados, por já estar começacla a sessão 
quando n'ella compareci. Escrupuloso em certificar factos ele 'que não tinha toda a 
evidencia, julgo que melhor convem tomar o axbitrio ele expor separadamente ·o 
que observei na mencionada sess~io, segunclo as idéas que me fornece a minha 
lembranca. 

Qua~clo entrei na sala aonde se retmia a junta, no dia 2 de julho do 182~, 
já tinha começado a sessão, e estava fazendo um discurso o conde de SampaiO 
(Manuel), no qual pretendia mostrar que a cidade elo Porto se não podia defender; 
em consequeucia c1' esta idéa, a junta deliberou que se convocassem os generaes 
para serem consultados sobre o que se podia e devia fazer. · . 

Presentes os generaes, tomaram a palavra alternadamente o concle de SampaiO 
(Manuel) e o desembargador Sarmento, expondo as críticas circumstancias em que 
nos achavamos, e se pedin aos generaes a sua opinião sobre o melhor partido que 
convinha tomar; e depois de alguma clissensfio, tanto os generaes como a jtmta 
unanimemente concordaram que a divisão se retirasse para a pTovincia elo JV~inho, 
batendo as tropas rebeldes que encontrasse, e no caso ele se não poder sustentar 
cntr~sse na Galliza. 

Tomada esta cleliberação, a junta não nomeou pessoa alguma para a comman
dar, e conveiu que ella em l'asão de ser tão numerm;a não podia acompanhar os 
rapidos movimentos que tinha a fazer a divisão na sua retirada; a estas reflexões 
succecleu algum silencio, que foi interrompido pelo desembargador Caldeira, o qual 
se dirigiu ao g-eneral Saldanha, a fim de que elle tomasse o dito commando, ao 
que o mesmo general se prestou, apesar do desamparo em que, disse, cleixava a 
sua família. 

Logo que o general Saldanha declarou que acceitava, D. Filippe de Sousa 
propoz aos membros ela junta se obrigassem por escripto a manter a família elo 
g-eneral, se ella o precisasse, o que todos fizeram. . 

A este tempo saín o general Saldanha, mas logo voltou dizendo que só tomava 
. sobre si o commando ela divisão, porém que para outra qualquer auctoriclacle que

ria companheiros; para isto se offereceram instantaneamente o coronel Ga:ma Lobo 
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e 0 dr. lVIaga,lhães, o que foi pehi junta approvado, e depois decidido que o ge
neral Saldanha, alem ele commandante da divisão, formasse com o coronel Gama 
Lobo e dr. lVIagalhães uma commisslio de que seria presidente o mencionado ge
neral, e que para este fim se passasse a competente portaria. 
a· Devo clectarar que muitos mais fallaram na sobredita sessão e muito ma.is se 
tsse do que refiro sobre os objectos acima mencionados, mas que eu nfio retenho 

e:n memoria, e por esse mesmo motivo talvez me não sirva elas proprias expres
soes então usadas; porém, o que a:ffirmo é que soLl exacto no sentido d'ellas. 
b .. Üump~·e-me notar que o principal fundamento que se tomou para se não pl~-

hcm·em Immediatameute as decisões ela junta, foi por não chegarem ao conhem
mento elo inimigo antes de effeituada a retirada ela dirvisão, e porque os habitan
tes ele Villa Nova de Gaia, obstruindo a ponte do Douro, não difficultassem a pas-
sagem da tropa. · . 
D Eu sou com toda a eonsideração- De v. s.~s, atteuto venerador e amigo.= 

ttarte Guilhe?·nw Fe?'?'e1'i. = París, 23 de dezembro de 1829. 

N.• 3 

, IU.mos srs.- Foi-me apresentada uma carta escripta por v. s. ~s em París, aos 
20 de dezembro, ao ill. 1110 e ex. mo sr. Antonio Rypol.ito da Costa e mais membros 
que foram da junta provisoria do Porto, assim como uma narração do que se pas
sou no dia 2 ele julho na ultima sessão d'aquella junta, pedindo a assignatura dos 
n:,embros da r eferida junta, em prova ela verdade elo allegaclo na referida narra
çao i sobre o que elevo dizer a v . s. as que, tendo eu estado, durante todo o tempo 
~ue assisti áquella sessão, indisposto com uma perturbação ele eabeça, mal melem-
~a elo que alglms dos membros expozeram n' ella ácerca das medidas que se de

"Vtam adaptar, e tendo sido obrigado p'or causa ela mesma indisposição a retirar-me 
P:ra minha casa, muito antes ela junta se ter dissolvido, não posso assignar como 
rres~nte a proposta narração por inteiro, por não ter lembrança certa nem assis-
encla pessoal á maior parte elos factos ele que a mesma faz menção. E posto 

qne eu assignei sem restricçào a carta que os membros da junta dirigiram a sua 
n;af

1
estade o imperador D. Pec1ro, eleve entender-se que eu rubriquei os factos · 

n e a narrados passados s0b meu conhecímento, não podendo na assignatura ele 
uma carta dirigida ao soberano conj uncta descer ás particularidades que acabo de 
e:&:pe~cler, e que V. S. as presenciaram OU podiam presenciar. . 

Fteo sendo com estirnu. e consideração -De v. s. as, muito attento venerador M creado-IIl. 11109 ' srs . :Francisco ela Gama Lobo :Botelho e Joa,quim Antonio ele 
agalhães. =Christiano Nicola~~ Kopke. =Londres, 31 . éle .dezembro ele 1829. 

N.• · -4 . 

lh :n.mos srs. Joaquim Antonio de Magalhães e Francisco da Gama Lobo Bote-
200 · -Em cumprimento da requisição que v. s.as me :fizemm pela sua carta de 
fó. de clez~rnbro de 1829, achei que era em tudo regular o responder-lhe pela 
d rrn~ segu~nte, a saber : que entrando eu ás dez para as onze horas da manhã 
p 

0 .~lra 2 ele julho de 1828 na sala das sessões ela junta provisoria ela cidade elo 
a~h ?' e~c:=trregacla de manter a legitima auctoridade elo senhor D. Pedro IV, 

u 01 ah1 Já convocada a d' este dia, pela reunião do maior numero dos indivíduos 
~ c~mpunham aquella, elos quaes, que se achavam presentes, a melancholia e 
l'a. cf,ao me :mrprehendeu, visto nfio estar ao facto elas ultimas novidades moto
abs· c aCJ_uelles sentimeut.os, e c1issuac1iclo ele que no dia seguinte o nosso exercito 
S ·ldçaria a offensiva, ·corno em Oliveira ele Azemeis havia projectaclo o gen.en;l 
lha anba; e tomando assento procurei saber a causa de tal situação e ele SJml
p a~e ~uclança, ao que se me respondeu com a leitura ela recernchegacla corres
afn encia, apresentada por um elos secretarias, o desembargador Caldeira e mais 
e~ll~s. membros; vi . então que nos era uniformemente participado que a cidade, 
fo ·· vntude elos novos reforços que o iuirnjo·o tinha recebido, ía a ser atacada em 
si lÇa na manhã seguinte pelo lado do sul ~ norte; elo que todos capacitados, asn: c?mo de que a junta nada per si devia deliberar em tal caso (por ser este 

g0010 da immecliata competeucia elos generaes que tinham tomado conta da di-
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visão) se accordou que, sem perda de tempo, fqssem convocados, ao que, prestan
do-se, foi pessoalmente o desembargador Caldeira . 

Compareceram então o marq11ez de Palmelht, condr3 de Villa Flor, Saldanha, 
e pouco depois Stubbs, e tomando estes logar, e mediando algum silencio, o conde 
de Sampaio (l\fanuel), em uma miuda narraçào ·a gue uniu' a enumeração dos par
tidos que n'aquella crise, segundo o seu parecer, podiam ser tomados, lhes fez 
ver o estado das cousas. 

Os generaes, ,e entre elles Sálclanha, j á de outra opinião diversa da gue ti
vera em Oliveira de Azemeis, e isto em rasão talvez dos reforço s chegados ao 
inimigo e dos seus novos planos, depois de bem reflexionarem, em substancia as
sentaram positivamente e se·m discrepancia de um só voto abandonar a cidade no 
dia seguinte, retirar-se o exercito. para as províncias do norte, c, r eunin do a força 
que lhe fosse acrescendo, continuar a guerra, segtmdo as circ1lillstancias ; e só no 
ultimo apuro entrar na Hespanha, tendo para este fim. sempre segm·a a retirada 
sobre a fronteira, deliberação que a jtmta sellou com a sua auctoridade. 

Depois, calculando esta que, em posição tão violenta e para evitar coalisões, 
cumpria escolher ele en~re os generaes presentes um só, que tendo inteira con
fiança elo exercito, tomasse cl'elle o commando em chefe ; para maior exactidão e 
boa intelligencia clemittiu de si o poder de o nomear, e o conferiu áquellcs que, 
depois ele algtrmas attenções, tiveram por conveniente acceital-o . 

Não se deliberando, todavia, pelo prompto a fazer uso d 'aquella liberalidade, 
que tinha em vista o melhor acerto, mediou n'esta occasião algum silencio, o qual, 
sendo rompido pelo secretario Caldeira, apontou o general Saldanha como a unica 
pessoa propria para o fim desejado; e então este, levantando-se e pondo a m~o 
esquerda nos copos da espada, e a direita sobre a mesa, fallou, pouco ma1s 
ou menos, pela seguinte fórma: <t Parece que a sorte me ha reservado para me 
pôr á testa d'esses bravos, ao que, resignando-me, me offereço para tomar cont.a 
do commando em chefe, apesar do desamparo em que deixo a minha cara fami
lia n. 

N'estc lance todos os circumstantes á porfia lhe patentearam os maiores si · 
gnaes de reconhecimento e satisfação, singularisando-se no acto o marquez de Pal
mella e D . Filippe de Sousa Holstein, o qual, erguendo-se, pro1Joz que os mem
bros da junta se cleveriam obrigar, attentos os casos fortuitos, a concorrer pelo 
seu patrimonio para o futuro bem estar da família do general Saldanha, o q~1e 
unanimemente foi approvado e se protestou religiosamente cumprir; acção á qual 
o general, mostrando-se sensível e agradecido, disse em remate, se bem me lem
bro, que por ser pobre não se desprezava .nem da offerta nem da acceitação . 

Discorreu-se em continuação .sobre o estado em que a junta se via collocac~a, 
combinado com o plano traçado e força das mais circumstancias, que, por mmto 
salientes, não descrevo, e então se conheceu sem discrepancia ele um só parecer, 
que a sua existcncia, alem de inutil, c só tendendo pelo seu grande numero a em
pecar e a constit11ir seus membros em situação pouco decente, devia clesappare
cer e simplificar quanto fosse possível o conclucto ela sua auctoridade, lembrando 
para este fim o citado D . Filippe de Sousa Holstein a creação de um clictador, a 
cuj o nome, e não á idéa, se oppoz o desembargador Sarmento, opinando que se 
lhe devia substituir o de logar-tenente de el-1·ei, para o que (se a memoria me não 
falha) apontou como pessoa conveniente o marquez de Palmella, que, pensando 
sobre este assumpto, expoz qLte o bem ela causa exigia que, }Jara um cargo tão 
importante c arriscado ser conferido com utilidade, cumpria que para o mes~o 
precedesse um decisivo e espontaneo offerecimento; e alguns membros, que o maiS 
acertado seria unir esta qualidade á ele eommandante em chefe, e que n' este caso 
se tinha encontrado na pessoa de Saldanha o indiviclLto que com tanto desvelo se 
buscava. 

Passaram estas reflexões a tomar o caracter de unanimc accorclo, verificado na 
certeza da dissolução da junta, e da parte do sobredito gcneial Saldanha na resp~
ctiva acceitação do commando em chefe e logar-tencnte de cl-rei, e n'esta confon:ru
clade, retirando-se para dar as providencias, voltou sem detenção e expoz que, melhor 
combinando, conhecia que per si só não podia encarr egar-se de tão grande tarefa, 
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~ que assim, acceitanclo o poder militar, pedia escusa d0 civil; ao que julgando a 
J~lllta a proposito annuir em parte, e sempr e levar ávante no todo, e ponto essen
c~al ~ acerto ela primeira lembrança, abraçou o meio termo ele lhe dar de entre 
81 cl01s membros, que formando com elle uma commissão, de qLle seria o ·presi
clente, o coadjuvassem n'aquelle sentido; e cli~endo que seria muito. para desejar 
q~1e esta nomeação r ecaísse sobre ó offerecimento dos que para isto se promptifi
casse~, levantaram-se então v . s.~s, e a junta, nomeando-os da referida maneira 
e conJ_un_ctamente com a decisão ela sua dissolução, map.clou 1?-vrar a competente 
P?rtana, m"Ua publiciclacle, bem como a de todas as deliberações tomadas, se cle
'Vta embaraçar até o dia seguinte; porque, alem de não ser para receiar um saque · 
~ _ea~·nagem, visto que a cidade não apresentava resistencia, tal medida daria ao 
lllirn1go uma certeza elo plano que se tinha adoptádo, acto que o habilital'ia, não 
8~ para o transtornar, mas tambem para causar grandes males, atacando logo, ou 
PICaJ;tclo em força a retagtlarda; acrescendo serem postos assim os habitantes em 
movrmento e confusão, e por elles ·e seus effeitos obstruidos os caminhos e ruas 
para. a passagem dos corpos que se achavam do outro lado elo Douro, e que só 
clepo1s cl'esta realisacla a commissão faria as publicações e avisos que julgasse 
c_onvenientes, do que bem se conclue foi a utilidade geral, e não o interesse par
ticular, quem presidiu a esta deliberação . 

Acceitanclo, portanto, o general Saldanha as nomeações ele commatnclante em 
chefe e ele presiclente ela commissão, despedindo-se ele todos, e dizendo a v . s. as 

que ía dar as· providencias para effeituar a r etiTacla, e que os esperava ás dez ho
ra_s cl'~quella noite no quartel ele Santo Oviclio para fazerem as suas combinações, 
se retn·ou ele vez . . 

Foi o sr. Magalhães encarregado ele redigir e pôr a limpo as deliberações ela 
sessão, e entr e ellas aquella portaria, e dar a tudo o seu devido destino .; c tendo 
eu ~resenciaclo os factos succeclidos até este ponto, não ass ignei aquellas decisões 
~- nao . assi;;ti ao r esto ela sessão, por me ser necessario ir á cadeia dar algumas 
c lS}JOs1ções, e por isso cl'aqui em diante só posso dizer que, reputaJJ.do-me um sim
_ples p~rtieulm·, e j á ele nenhuma conveniencia para o bem ela causa, fiz o que me 
era hclto fazer e o que me cumpria . . 

Pela maneira que deixo exposta, creio haver dado uma relação, se não em tudo 
1~nforme os meus desejos, ao menos :filha ela verdade e honra que professo, e boa 

que sigo em todos os negocios. 
Deus guarde a v . s .as muitos annos . Londres, 1. 0 ele janeiro ele 1830,- De 

-v_. s. as, attencioso venerador,-- Ill. mos srs. Joaquim Antófuo ele Magalhães e F ran
·CJsco da Gama Lobo Botelho. =José Joaq~dm Ge1·a1·do de Sampaio. ' 

N.• 5 

Ill. tno sr.-Em consequencia de uma cir.cular que v. s. a dirigiu aos membros 
que foram ela extineta jtmta provisoria estabelec:icla na cidade elo Porto, pela qual 
pede 9.ueiram ass ignar uma exposição (que acompanhava a mesma) dos successos 
{ue t1veram logar na ultima sessão ela mesma junta no dia 2 ele julho de 1828, 
enh~ a participar a v. s .a que ele fórma alguma posso assignar tal documento, visto 

lu nbao ter assistido todo o tempo áquella sessfio; direi, porém, a v. s .a o que me 
em ra;r. 

d cl Foi pÕr parecer unanime elos generaes que a junta deliberou sobre a necessi
a e ele evacuar a ciclacle elo Porto, e deu ordem que o exflrcito que se achava 
e~ Santo Ovidio. (Vilia Nova) se retirasse sobre o Porto, e depois para a proviu
~!~ elo Minho, e ali se sustentasse o tempo que poclesse, e no ultimo caso se re-
ll asse sobre a I-Iespanha; em rasão ela junta ser composta ele t a.ntos memb.ros 

achou-se que todos não poderiam acompanhar o exercito, e s~ deliberou que o 
commanclo da tropa se daria a s. ex. a o sr. general Saldanha, que se offereceu 
pa~·a esse fim, unincio-se as . ex .u o sr. coronel Gama Lobo e v . s.u, que igualmente 
~o ~lDtariamente se offereceu · em consequencia a jtmta mandou lavrar uma por-
Lc'l.r~a p l l cl ' N c1 a l Sa . e a qua epos~tou todos os sm.:s po~eres nas ma0s e s. ex.' o sr. genera 

lclcunha, como pres1clente e dos cl01s antigos membros o coronel Gama Lobo e 
v. s. a O conselheiro D . FÚií)pe ele Sousa Holstein disse que, visto a nobre con-
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ducta do sr. general Saldanha, elle propunha que uma vez -que elle houvesse de 
ser infeliz na defeza ele tão nobre causa, que todos os membros deveriam tomar 
debaixo da sua p<·otecção a família eles. ex.", ao que todos promptamente se pres-
taram. . 

· Tenho o gosto do me subscrever - De v. s. ", attento e venerador.- Ao ill. 1110 

sr. J oaqui:m Antonio de lVIagalhães . = .Fhtncisco Ignacio Vanzelle?· . =Londres, 2-
cle j aneiro . de 1830. 

N.• 6 

Foi-me commu~ icada a carta que v. s.as diógiram a s . ex.a o tenente general 
Antonio Hypolito Costa, em data de 20 de dezembro proximo passado, e como 
julgo ser do meu dever dar a v . s .as todas aquellas informações de que eu me 
possa r ecordar, relativamente á sessão ultima ela junta provisoria do Porto, no dia 
2 de julho de 1828, pareceu-me que, transmittinclo a seguinte relação cl'aquillo 
que me occorre, satisfarei aos justos desejos ele v . s.38 

Participações feitas á junta e noticias particulares a respeito da juncção e mo
vimentos ele corpos e gente armada, que por cli:fferentes pontos mal'cluivam sobre 
o Porto, debaixo elo commando de Gaspar Teixeira, Gabriel Antonio Franco, 
D. Alvaro ela Costa e Raymundo José Pinheiro, com o fim ele fazerem um 'ata
que em combinação com o exercito elo general Povoas, que estava proximo á mar
gem esquerda elo Douro, exigiram da j Lmta o chamamento ele um conselho elos 
generaes que se achavam no Porto, a quem se deram as informações que tinham 
chegado, para que, combinando-as com aquellas que elles praticamente tinham elo 
estado elas forças e meios de defensa, decidissem aquellas operações que se pode
riam empr ehencler, e se a clefensa do Porto seria possível. Todos os generaes una
nimemente assentaram que os meios ele clefensa não eram bastantes. Pareceu in
justo sacrificar a cidade a uma defensa sem r esultado que justificasse similhante 
sacri:ficio . Conhecia-se alem el'isso o odio e sêele ele vingança que os rebeldes ti
nham aos moradores elo Porto . 

Depois de ouvicitos os generaes,· se achou ele absoluta necessidade ' o abandonar 
a lembra,nça ela clefensa elo Porto, para se tirar aos rebeldes todo o pretexto ele 
saquearem a cidade e commetterem violencias e vinganças. Julgou-se igualmente 
ele absoluta necessidade entregar a uma só pessoa todo o poder e auctoriclacle 
que a junta exercia em nome ele el-rei, para que a suprema auctoriclacle em erise 
tão arriscada se exercesse com maior vigor e presteza, e se achou que, concen
trando-se todo o poder em a mesma pessoa a quem se entregou o commando elo 
exercito, a segurança elas tro1Jas ficava acautelada. Como similhante commissão 
era ele muita delicadeza, foi assentado que ella s.e conferisse a quem voluntaria
mente se prestasse. A nomeação elo general Saldanha, apenas foi indicada pelo 
desembargador Caldeü'a, mere'Ceu a unanime approvação ele todos os membros ela 
junta, e, passado um curto espaço de reflexão, o general Saldanha acoeitou a no
meação, reccbenclo applausos e agradecimentos, de todos. O conselheiro D. Filippe 
de Sousa propoz que se tomasse resolução para que a esposa elo general e seus 
filhos tivessem a segurança de que não ficar.iam em desamparo, se perdessem seu 
marido e pae, lembrança que mereceu a approvação ele toclos e · á qual o general 
expressou os seus agradecimentos. 

Houve elifferentes pareceres a respeito elo titulo qtle se havia ele conferir ao 
general Saldanha. Eu fui ele parecer que elle fosse considerado como o lagar-te
nente ele el-rei, phrase mais conforme com o espírito elas nossas instituições mo 
narchicas, e que tirava quantos pretextos os mal intencionados têem s·empré inven
tado, parp, fazerem suspeitoso o nosso apego aos princípios da monarchia conform~ 
a carta. Antes de se concluir a sessão ela jun(.a e ele se tomar a final deliberação 
sobre a formalicl~de com que o· general Saldanha deveria receber os poderes ex
traorclinarios que se lhe tinham transmitticlo, o mesmo general voltou it sessão ela 
junta e rogou a coadjuvação ele algtms elos membros para se unirem á commi.ss~o 
ele qtw o haviam encarregado . V. s. as se offereccram para o auxiliarem, e esta cu·
cumstancia clictou á junta a necessidade ela· formaçfto ela commissão governativa 
compo>ta do general Saldanha, como presidente, tendo alem el'is:;o o com:rn.ando 
em chefe elas tropas, e ele v. s.as como ·membros ela mesma commissão. O gene-
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ral Saldanha presenciou o offerecimento feito. por v. s. as dos seus serviços para 
cooperarem com elle na commissão ao principio confiada a elle sómente. Quando 
o Ngeneral se despediu dos membros ela junta para ir dar principio á sua commis 
sao, nã9 podia deixar de ficar informado de que elle e v. s.as ficavam r evesticl<!ls 
da ~esma auctoriclacle que a junta tinha exercido, bem como ela junta fi car cTis
solvtcla. Eu assignei a portaria pela qual a junta se declarou extincta e m·eada a 
cornmissão govérnativa. Tambem propuz que se imprimisse a portaria, porém 
houv~ observações que prevaleceraJ;D, fundadas na necessidade. ele se não pnblica
rem llllrnecliatamente as ultimas deliberações ela junta. 

Julgo serem estes os esclarecimentos que a minha memoria pócle subminis
trar a v . s ." 5

1 sendo desnecessario observar que a boa fé com que se conduziam 
as sessões da junta, e a mutua confiança elos membros ela junta nunca fizeram 
suspeitar que em tempo algum se poria em duvida o que se passou na mencio-
nada sessão . · 

'reuho a honra el e ser-De v. s. as, amigo e venerador e obrigadissimo crea
do - I!l.mos srs. Francisco da Gama Lobo e Joaquim Antonio de Magalhães. = 
Alex:cuncl?·e Thomaz ele jj!f01'·aes Scwmento, ==Londres, 9 ele j aneiro de 1830 . . 

N.• 7 

. Ill. mos srs. - Respondendo á carta: que v. s. as me cli;rigiram, pedindo-me que 
l~es queira communicar o que me lembrar sobre o que se passou na ultima ses
sao ela junta do Porto, no dia 2 ele julho de 1828, entendo que nada posso fazer 
a este r espeito, nem mais simples nem mais positivo, do qu~ enviar-lhes a copia 
da resposta que, em 6 de agosto cl'aquelle anno, dei ao general Saldanha, sobre 
as cousas mais essenciaes que n'aquella sessão se passaram; aquella resposta, 
sendo escripta pouco mtüis de um mez depois· elos acontecimentos, hão é sujeita 
aos erros 'ele memoría que hoj e poderiam involuntariamente escapar-me . 

. Deus guarde a·v. s.as_nl.mos srs. coronel Gama Lobo e dr. J oaquim Anto
tno ele Magalhães. = Cand,ido José Xavier. =París, 14 ele dezembro ele 1829 . 

. Copia.- Ill.mo e ex. mo sr.- Respondendo á carta que v . . ex.a se serviu cliri
gn·-me na data cl0 31 elo passado, exporei a v. ex.a, com a franqueza e verdade 
que pede a minha honra; as icléas que eonservo àcerca elos dois pontos sobre que 
v . e:x..a me pede uma resposta. . · 

~uanto ao primeiro direi: que no dia 2 ele julho proximo passado, na ultima 
reumão dos membros da junta no Porto, ·com os srs. gene1'âés, sobre as informações 
por elles dadas e mais noticias alcançadas pela junta, se decidiu, cl.e accordo com. as 
~os srs. generaes, que o corpo de operações, acampado então nas alturas de Villa 
r ova, passasse na noite seguinte o Douro; que não sendo possível por mais obvias 
l'asões tentar uma clefeza no Porto, o sobredito corpo evacuaria aquella cidade e 
e?-traria na província elo Minho, po1: oncle1 caindo sobre as tropas rebeldes e guer 
rtlhas que a infestavain, nacla poderia embaraçar a sua retirada até ás fronteiras 
~e H espanha., na qLlal, em ultimo caso, importava salvar os restos d'aquella tropa 
_.el. T omada esta deliberação, a junta (como ella mesma se expressou na porta-ya pela qual no sobredito dia 2 regulou definitivamente aquelle negocio): «Atten
~ enclo. á~ imperiosas circumstancias que podiam obr.igar o exercito fiel e defensor 

os dtrettos elo senhor D . Pedro IV a retirar-se ela cidade elo Porto e a fazer mar
C~las successivas e rapiclas para ,diversos pontos , segundo as Inesmas circumstan
Oias o exigissem, e não sendo possível que a junta, composta de muitos membros, 
~)oclesse acompanhar o exercito em taes vicissitudes, nem. convindo ao bem ele tão 
sa~rada causa que uma auctoridaele legal deixasse ele representar a pessoa ele el
l'~l o senhor D. Pedro IV, e poclesse a tode o momento dar as providencias pre
o~sas: houve por bem depositar toda a plena auctoric1ac1e que até então tinha exer
Clclo nas mãos de uma commissão permanente, .comp~sta de v .. ex. a como presidente 
e general, que fi caria commanclando o exercito, e mais elos dois membros da junta, 
a qual commissão usaria dos mesmos poderes, ficando a junta dissolvida . 
é Quanto ao segundo ponto: da pt·ecGJclente portaria .se reconhece que por ell a 

que v. ex. a foi nomeado para commancla.r a<J.uelle corpo de tropa·, para o que 
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v. ex. a se tinha offercciclo, porquanto. até então aquelle commanclo devia, csta,r di
vidido entre v. ex .a e o sr. conde de Villa Flor, debaixo das ordens do sr. mar
quez de Paltnella, na conformidade da portaria elo governo de 21 de junho ante-
cédente. . 

Tenho a honrá de ser-Ill.mo e.ex.111 0 sr. João Carlos de Saldanha-De v. ex. a, 
amigo e muito attento venerador e fiel captivo. = Cand-ido José Xcbvim·. = Lon· 
dres, 6 ele agosto de 1828. 

Está conforme.-París1 14 ele dezembro de 1829. = C. Xavier. 

N.• 8 

In. mos srs. Francisco da Gama Lobo e Joaquim Antonio de Magalhães:
Lendo a exposição que v. s. as fiz eram ela sess·ão ela junta provisoria encarregada 
de manter a legitima auctoriclade ele el-rei o senhor D. Pedro IV, no dia 2 de ju
lho de 1828, e a carta que v.' s.as dirigem a todos qnc foram membros da mesma 
junta, a fim de certificarem a verdade d'aquella exposição, foi a minha primeira 
icléa renovar o protesto que havia feito quando cheguei a Londres (sobre que me 
parece fallei muitas vezes a v. s.3 6) e não .escrever mais sobre um objecto eles· 
agradavel em si, e que sobretudo, sendo agora publico pela imprensa com o fim 
de formar ou responder a arguições, só servirá a desacreditar-nos na opinií:io pu
blica, mostrando ás nações entr e que vivemos a pouca união que reina entre nós. 
No emtanto, considerando que todos os membros que foram da junta têem já r es
pondido, e que o meu silencio n'este caso é de nenhum pl'oveito, e poderá inter
pretar-se contra mim, direi succintamente o que agora me lembra em referencia 
á exposição de v. s.'" · 

Na sessão do dia 2 ele julho não propuz que o Porto ía ser ataçado pelo norte 
e sul; o que cu fiz foi ler as participações de Braga, que noticiavam a entr ega 
da praça de V alença, e o como os inimigos do lVIinho, reforçados por parte da guar
nição d'aquella praça, queriam fazer differentes ataques sobre o Porto ao mesmo 
tempo .que Gaspar Teixeira igttalmente o fizesse pelo lado de Amara:nte; noticias 
que me tinham sido entregues pelo juiz ele fóra elos orphãos ele Braga, e de que 
já antes da sessão muitos elos membros da jnnta estavam informados. Em vista 
das mesmas noticias assentou a junta dever informar d'ellas os gencraes1 e para 
este fim fez convocar o tenente g·eneral Thomaz G . Stubbs, e os marechaes de 
campo marquez ' de Palmella, João Carlos de Saldanha e o conde ele Villa Flor. 
E, chcg·aclos estes , os informou das noticias recebidas, e lhes disse qtte sendo ellas 
de objecto puramente militar, queria sobre as mesmas ouvir os seus pareceres. 
At.é este tempo não tinha a junta tomado resoluç~io alguma. 

Os generaes discorreram largamente sobre as melinclrosas circumstancias em 
que se achava a causa da legitimidade, não só em vista das noticias de que a junta 
os tinha informado, mas tambem pelo mais que clles expencleram1 e votaram tmn.
nimes que o exercito clevia cvacnar o Porto; depois cl'isto fallou-se por muito tempo 
sobre as operações posteriores elo exercito, e quaes as mais convenientes. Eotão 
considerou a junta a impossibilidade de que ella, composta como estava ele dez 
membros e cinco secretarias com voto, poclesse del1berar e decicli l' com a prom
ptidão e ener·gia que se tornaram então mais que nunca necessarias, e assentou 
dissolver-se, e (com a opiniao tambem dos generaes) commctter a sua auctorid.ad.e 
jtmtamcnte com o commanclo do exercito a uma só pessoa. Estou lembrado de 
que effectivamente o marquez de Palmella disse .n'esta occasião que para tal em
prego ningttem devia ser obrigado, mas devia confiar-se a quem se offerecesse. 
A junta pensou por muito tempo a este respeito sem que membro algum profe
risse a sua opinião, e .foi então que eu pedi licença para falla.r1 e, sendo-me con
cedida, disse que o commando do exercito devia ser entregtte ao general Su.lclanha. 
Approvaram todos a m inha lembrança, porém disseram que o caso era que e~le 
quizesse acccitar. O. general SalclaJ;J.ha, estauclo nm pouco a pensar, disse depois, 
por estas ou similhantes palavras: «Senhores, parece que o meu fado me tem des
tinaclo a isto; estou prompto para o que a junta julgar que en possa prestar, isto 
apesar elo desamparo em que deixo a minha familia'>. A pplaudilil. a junta, e agra
deceu como o merecia uma tão nobre resolução; e foi n'esta occasi.ão que o mar-
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quez ele Palmella dis.se que era tanto mais .louvavel e digna ele ser a.preciacla a 
resolução elo general Saldanha, qmmto elle marquez confessava que, se o tives
sem nomeado, não acceitava. Depois saíu o general Salclanha, ficando a junta em 
sessão para se lavrar o auto por que se clissolveu e o ela entrega da sua aucto~·i
dacle; poucos minutõs, porém, depois de haver saído, tornou o general Saldanha 
a en~rar e disse que a commissã.o era ele muita ponderação, e que por isso a não 
aeceüava sem que lhe nomeassem quem o houvesse d~? ajudar; immediatamente 
se offereceram o coronel Gama e o dr. Magalhães, e em consequencia a junta os 
nomeou para coujunctamente com o general Saldanha comporem o novo governo. 
Rm acto consecutivo se passou por isto a lavrar a necessaria portaria, que foi feita 
pelo . ~r. Magalhães. E saindo o general Saldanha, por proposta elo conselheiro 
D. FI11ppe ele Sousa se fez um papel por que t<)(los se obrigaram a encarregar-se 
ela mulher e filhos do mesmo general. Discutiu-se se a portaria devia ser publi
cada, porém decidiu-se que não, porque o povo, querendo ret irar-se juntamente, 
obs_truiria a estrada e clifficultaria a passagem do exerci to. Depois de tudo isto 
ass1gnou-se a portaria, e a junta declarou-se dissolvida . 

. ~stes os factos de que ao presente, com r elação á exposição, me lembro es
peclficaclamente . 

Sou c0m toda a consideração -De v. s .as, muito attento venerador e amigo.= 
Manuel Antonio Vellez Caldeim Castel-Branco. = Lonclres, 5 de j aneiro de 1830. 

N .0 9 

l U. mos srs . -Tendo-me sido presente a nota que v. s.as dirigiram em data ele 
20 do passado a todas as pessoas qne compunham a junta provisoria governativa 
elo Porto na sessão do dia 2 ele julho do anno ele 1828, pedindo-lhe attestassem 
0 que cada um soubesse e lhe podesse constar do que se passou na dita sessão, 
tenho a dizer a v. s.as que depois ele reunidos ~í junta os g·eneraes que em vir
tude das noticias que se houveram essa manhã sobre a crítica situaçno em que 
~-h negocios ou a ca~1sa ela legitimidacle se achava, o que se lhe fez presente, cle-
1 eraram os mesmos generaes que se evacuasse a cidade e se manobrasse ele 

lnodo que se conservasse quanto se podesse a província do Minho, tendo sempre 
seg:ura a ret[rada do exercito leal sobre a fronteira de Hespanha; determinando-se 
l~als qne, para melhor operar o dito exercito, se dissolvesse a junta , e se entre
gasse toda a sua auctoridade ao general que o fjcasse commanclnnclo, com o que 
se conformou tambem o general Saldanha e todos os membros ela junta. Propon· 
~O-se e~tão qual cl'elles generaes se queria pres~'tr áquellê serviço, depois ele al
ollns nunuto.s ele um morno silencio, se oifereceu o g·eneral Saldanha, que me pa-

. r_ece ter sido indicado por um elos membros da junta, pelo que mereceu o dito 
~ene~·al os maiores applausos .ele quantos se achavam presentes . Quanto acabo ele 
t eferu· foi presenciado por mim, assim <'Omo o v,entilar-se a qLwstão de se publi
carem logo á cidade estas clflterminações, o ·que se venceu negativamente; e pas
bando a redigir-se a portaria ou diploma que mencionasse quanto se havia deli-
~rad~, saí ela sala das sessões para a secretaria da m,inha repartição, e por i&so 

~ae fo1 por mim ín:esenciado o ter aquelle general, que me havia precedido na saída 
a mes~a sala, para começar a dar algumas providencias ~mquanto se lançava 

a portana niencionn,da, tornar logo a entrar para peclil: quem o coadjuvasse na 
parte civil, e lhe serem conceclidos v. s. as, porque espontaneamente para esse fim 
:e offereceram, o que tudo d'ahi a pouco me foi constante aonde me achava; por
. auto, sendo quanto · fica mencionado passado em acto continuado, é claro que a 
J~dnta se consideraria dissolvida logo que se assignasse o diploma que fica r efe
rt o. 

Quanto tenho expendido é verdade e o affirmo pela minha palavra de honra . 
. Deus guarde a v . s.as Londres, 1 de janeiro ele 1830.-m.mos srs. clr. Joa

{11lil1 Antonio ele Magalhães e coronel Gama Lobo. = Antonio José da Silva Pau
et, coronel de engenheiros . 

N .0 10 

G Tenho presente n'este momento uma copia que me remettem os srs . coronel 
ama e dr. Magalhães ela exposição que fazem os· mesmos senhores elo que se 
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passou na sessão da junta provisoria do Porto de 2 de julho de 1828 . Segundo á 
lembrança que conservo elos factos por mim presenciados n'aquella sess~ío, não 
encontro na dita ·~xposiç~to cousa alguma que seja contraria á verdade; posso 
mesmo afiançar a exactidão do que n'ella se r efere, pelo que diz respeito a al
guns factos que particularmente estão presentes á minha m·emoria, e dos quaes, 
se for necessario, poderei fazer uma .iudicaçã0 circumstanciada.= D. Fil·ippe de 
Sousa e Holstein.=París,. 17 ele abril ele 1830. 

N.• 11 

Antonio Pinto de Lemos, capitão ela guarda real ela policia elo Porto. 

Attesto que na noite do dia 2 ele julho ele 1828, ás nove e meia da noite, na 
cidade do Porto, na casa do governo, r ecebi ela propria mão do clr. Joaquim An
tonio ele Magalhães uma portaria para fazer apro.mptar uma escolta ele vinte ho-

- mens e pol-a á disposição elo pagador geral elo exercito, Collaço, para este ir r e
ceber o dinheiro publico para acompanhar o exercito, o que passei immecliatamente a 
executar, fazendo-se comtuclo inutil a minha cliligencia, porque a esta hora já o dito 
pagador Collaço tinha r ecebido o dinheiro elos cofres e já se estava carregando . . 

E por ser verdade e esta me ser pedida , passo a presente, que assigno. = An
tonio Pinto de Lemos. = París, 9 de ja~eiro ele Ul30. 

N. 0 12 

Como primeiro official que fui encarregado do expediente ela secretaria dos ne
gocios ecclesiasticos e de justiça da jlmta installacla na cidade elo Porto para 
manter a legitima auctoriclacle ele el-rei o senhor D . Pedro IV. 

Attesto que, achando-me na dita secrebria tlm o dia 2 ele julho d'e 1828, ft~Í 
chamado ~~ sala em que a mesma junta costumava celebrar as suas sessões, e ah, 
sendo oito para nove horas ela noite, me foi ordenado pelo dr. Joaquim Anto
nio de l\'f agalhães, membro ela dita jlmta, e que já a esse t empo o era igual
mente ela commissão permanente em que ella havia delegado os seus pode1'es, que 
lavrasse as portarias scg·uültes : 1. 0 , para ser dissolvida a commissão elo thesouro, 
entregando os dinheiros a seu cargo ao thesourciro geral das tropas, Manuel .Al
berto Oollaço, faz endo-os este encaixotar e carregar para acompanhar o exer cito; 
2 .0 , ao deposito publico para entr egar ao dito thesoureiro os dinheiros ali más
tentes; 3 . 0 1 á companhia geral elos vinhos elo Alto Douro para entregar ao mesmo 
thesoureiro os dinheiros elo estado, debaixo da sua administração , ct-0~ entrega não 
reaüsou; 4. 0 1 para se pôr á disposição do primeiro official da commissão elo the- . 
souro, Antonio J org·e de Oliveixa Lima, a quanti~ ele 8 :000aooo r éis, pçn· dnas 
portarias ele 4:000aooo réis cada uma , elas quaes uma se acha em meu poder, 
não tendo sido executada. Outro sim me foi ordenado por elle, clr. Joaquim An~o
nio ele lVIag·alhães, que . fizesse as necessarias disposições concernentes á secretar1a, 
para n'essa mesma noite marcharmos com o exercito para a província do Minho. 

E por ser verdade o exposto, passei a presente para constar onde convier.= 
F1·ancisco ele Paula e Mello. = Bruges, 7 ele j aneiro ele 1830. 

N.• 15 

In. mos e ex. mos ~rs.- T endo COllVQCaclo os generaes Saraiva e Pizarro, bem 
como os comma.ndantcs das brigadas e dos corpos, e propondo-lhes a r etirada p~ra 
Galliza pelo modo que v. ex. as e seus collegas propozeram, e accordaratlll comm1g:0 

e com o marquez ele Pahnella e conde de. Villa Flor, vejo que todos são de opi
nião clifferente, como v. ex. o.s se servirão ver ela declaração inclusa que todos as
signaram; d'esta fórma repntei-me desonerado da commissão que a jnnta gover
nativa me conferia com o fim de conservar para o serviço ele el-rei em melhores 
tempos as tropas que compõem esta leal divisão. . . 

Deus guarde a v. ex."5 Quartel general em Santo Ovidio o Novo, 2 de Julho 
ele 1828.-Til.mos e cx.mo$ srs . Francisco da Gama Lobo e Magalhães, membros 
da junta govemativa. =João Cm·los de Salclcmlu~ Olivei?·a e Daw~. 
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N.• 14 

IU.mo sr.-Accuso a recepção Lla carta ele v. s.• com data de 9 elo corrente, 
e querendo satisfazer aos desejos ele V . S . a sem faltar GÍ vercláde, curei em abono 
éL1. mesma que, estando eLl a bordo ele um elos brigues inglezes na barra do Porto 
~la noite elo dia 2 para 3 de julho de 1828, vi entrar a v . s.a n'aquelle brigue 
JUntamente com o coronel Gama, e poucos momentos depois saír elo mesmo o geue
r.al Salclanha, aproveitando-se (segundo u~ ouvi dizer) elo mesmo barco em que v. s." 
t~ha iclo ; é quanto posso dizer a v. s. a, protestando que sou com a maior venera
çao - De v . s .a, attento veneraclor e fiel amigo.= F1·ancisco de Paula de Aze?·e
do .= Brnges, 16 de j aneiro ele 1830. 

N.• 15 

.Sonth Audley street: 67.-Ill.mo sr. - Um amigo meu, de cuja opinião faço 
mtllto apreço, acaba de dizer-me que lhe affirmara.m ter ouvido a v . s .a asseverar 
que na desastrada noite de 2 ele julho, indo v . s.a pr ocurar-me a borclo, me en
cont~·ou, e que pedindo-me que voltasse para o exercito, eu lhe respondi que não 
m~ Importunasse mais com similhante assumpto. Eu estou convencido que v. s.a 
é Incapaz de similhante falsidade, e só p~tra satisfazer o men amigo é que rogo a 
v .. íl .a a justiça e obsequio de responder-me, dizendo-me se teve ou não teve com
Imgo alguma conversação a bordo n'aqu<:)lla noite. 

Tenho a honra ele ser com toda a consideração-De v. s. a, muito attento ve
nerador. = João Ca1·los de Saldanha . 

. P. S .- Como conto embarcar ámanhã para a Belgica1 rog·o a v. s.a o obse
qtno de me responder pelo portador. 

N.• 16 

DI.mo e ex.mo sr.-Recebo a earta de v. ex.a, e respondo precisa e unicamente 
á pergunta que me faz a li , que eu nunca asseverei a pessoa alguma o ter tido 
tnna entrevista com v. ex. a ·da natureza cl'aqnella que menciona na dita carta; 
porque nem v . ex. a me deu logar para lhe dizer uma só palavra, quando, t endo 
ett apenas subido ao brigue CO?·deli~, v . ex.a saín rapidamente da camara d'elle, 
e sem me attencler se dirigiu para o vapor no proprio bote que ali me conduziu 
e meus bahús. = Joctqu.i?n Antonio ele JJ[agalhães. 

N.• 17 

O dT. Antonio Joaquim Ba1jona, bachm·el formado em mathematica e oppositor 
da faculdade ele medicina da universidade de Coimbra. 

/ 

Attesto que em a tard(:l ele 2 ele julho ele 1828 tirei uma copi~ da portaria do 
governo elo Porto, pela qual, no mesmo clia, havia o conde ele Saldanha sido no
llleaclo commandante em chefe do exercito; que depois ele tirada aqttella copia a 
e~reguei ao cl.r. Joaquim Antonio ele lVIagalhã.es, e que na ma.dmgada seguinte, 
ac ~ndo-me a bordo de um brigue em o Douro, e tendo de voltar para terra, ras
guet .a propria portaria, assim como todos os mais papeis do governo que tinha 
~S9.lUtnha· mão. = D1·. Antonio Joaqitim Bct?jona. = Lonch·es, 18 ele dezembro ele 

--9. 
N.• 18 

peclaro, debaixo ela minha IJalavra de honra, que tendo ido a bordo de um 
nav · 1 · nh· 10 mg. cz, surto na foz elo Douro, chamado, salvo erro, 01·me7·owe, na compa-

ltt do desembargador Antonio Osorio, em a noite ele 2 para 3 de julho de 1828, 
~~m 0 fim ele me refug·iar, ahi encontrei já o dr. Antonio Joaqtlim Barj ona e ou
t1?8 portuguezes, e porque ha mnitos annos tenho amisade com elle, lhe pergun
d~·1 que p~sta era uma, que tinha debaixo elo braço, e me r espondeu que era elo 

· .Toaqunn Antonio de Magalhães, que este lhe havia dado a guardar com os 
seus _Papeis mais importantes, e que o mesmo cl.r . Bmjona trouxera pant esse fim 
~0:Ustgo. Decla1·o, outrosim, do mesmo modo, que seriam duas horas da mesma 
o~te, o capitão do dito navio intimou os· portuguezes n'elle refugiados que deviam 

sau· Ilara 't · · d d d B · 'uh < evt ar o pengo e to os, e ent.\l.o o r. ai:JOna na m1 a presença ras-
âOtt e lançou no Douro. os papeis acima designados para ficar mais desembaraça
o.= Francisco LitÍz ele Gouve·ia.Pimenta.= París, 20 de j aneiro de 1830. 

2·1 
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N.• 19 

MaTc.os Pinto Soares Vaz Preto, freire da ordem militar ele S. Thiago da Espada 
e prior na ig-t·eja m~triz de S. Lourenço, da villa de Alhos Veill·os, etc. 

Attesto a todas as pessoas que a presente vi rem que a publicação do officio 
ela junta elo Porto a ~ua magestacle o imperador do Brazil, e da portaria .?-a m:esma 
junta insertas no n .0 8 .0 c~o E!aquete de Por_tugal~ ele que so_u r edactor, n ao fo1 sug
gcrida, aconselhada, nem ·msmuada pelos 1ll .111 0 s srs . FranCJsco da Gama Lobo Bo
telho e ill·. J oaqtúm Antonio de .Magalhães, nem por pessoa alguma; mas tão s?
mcnte o effcito de mero arbítrio meu, que entendi conservar exactos aquelles doiS 
documentos que giravam manuscriptos n'esta capital ; e porque todo o referido é 
verdade e esta me foi pedida, passo a presente, que affirmo debaixo ele palavra 
de honr a . 

Londres, 30 de dezembro de 1829. = lli"a?·cos Pinto S oa1·es Vaz P1·eto. 

"N.• 20 

In. mo sr. - V. s .a obrigar-me-:ía, se, tendo prompto o seu relatorio, m'o enviar pelo . 
portador, ou ámanMi. até {Ls dez horas da manhã, no caso ele não estar e li e termina do. 
Meus comprimentos ao ill.mo sr. Gama Lobo, que me consta estar r estabelecido do 
seu incommodo. No primeiro momento disponível irei comprimental-os, como devo. 

Sou - De v . s. a, o mais rendido creado. = I tabayana. = 17 ele julho de 1828. 

N .• 21 

(Extra.cto do. portarin) 

Que tendo circtunstancias extraordinarias produzido a necessidade de que o 
exercito de el-rei o senhor D . Pedro IV fizesse rapiclas e di versas marchas para 
differentes partes, e não sendo possível que um governo composto de tantos mem
bros podesse acompanhai-o, nem convindo ao bem ele t ão sagrada causa que .a 
pessoa de el-r ei o senhor D. Pedro IV deixasse de ser representada por uma a?-
ctoridade que desse ao mesmo tempo as providencias necessarias, a j tmta bav!ll 
por bem resignar toda a plena auctoridacle que até ali tinha exercitado em nome 
de el-rei nas mãos de uma comn:-issão permanente composta ele um prcsiclente, o 
general João Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun, que commanclaria o exercito, 
e dois membros, Francisco da Gama Lobo Botelho e Joaqtúm Antonio de Maga
lhães, a qual usaria da mesma maneira da sobredita auctoriclacle, ficando a junta. 
dissolvida. · 

N.• 22 

Antonio Pe1·eira dos Reis, o:fficial graduado da secretaria de estado dos negoci~s 
ecclesiasticos e de j ustiç~~, e secretario da commissão encarregada da distribm
ção elos auxílios aos refugiados portuguezes. 

Em observancia de .despacho da mesma commissão, declaro que o coronel 
Francisco da Gama Lobo Botelho r ecebeu a quantia de ;f, 15- 3- 9 em cada u:rn 
d9s mezes de novembro e dezembro do anno de ] 828, do mesmo modo que r e
ceberam os outros coroneis do exercito; que depois de publicada, em janeiro de 
1829, a prim~ira tabella que diminuiu os subsidias, ficóu o coronel Gama L obo 
recebendo mensalmente ;t 9-1 5 ; e que, em virtude da segunda tabella publicada. 
em maio do anno passado, recebeu o subsidio d 'esse mez a rasão ele ;C 5-10-10. 

Declaro tambem que o dr . Joaquim Antonio de Magalhães foi mandado con
templar, por aviso de 16 de julho ultimo, com a somma mensal de ;C 3- 19- 2, 
que é a que se arbitrou aos ministros territoriaes. 

Declaro, finalmente, que o coronel Gama Lobo e o ill·. Magalhães têem rece
bido subsídios na occasião em que se faz pagamento geral a todos os r efugiados 
portuguezes residentes em París, e nunca de outra maneira; n em na commissão 
existe requerimento em que elles peçam somma alguma ~xtraordinaria, ou ordem 
que lh'a manda dar. 

E por assim constar dos livros da commissão, que examinei, passo a presente 
em Lonill·es, aos 11 de janeiro de 1830. = Antonio Pe1·eira dos Reis. 
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Co:tnJ.ncn-to <lo coronel Pizarro á sobredi-ta analyse 

Os auctores ela Analyse ás obse1·vações do c.onde de Saldanha dizem (a pag. 349, 
nota), <c que o coronel Pizarro entrára em casa elo barão ele Renclufe (a scena tem 
logar no dia 2 ele julho, horas· depois que a junta se suicicl~íra), e maravilh9-nclo-se 
a1gtuls dos circumstantes de o verem sem chapéu armado nem espada, elle dis
sera qtte já se achava assaz comprometticlo; que não queria bater-se com os seus 

fiparen~es, nem fazer a guerra ele guerrilhas_; que já tinha tudo a bordo elo Bel
a~t) mclusive o selim elo seu cavallo ; que poucos minutos se demorá.ra ali, e 

sall'a''· 
Não devendo pensar que os auctores da Analyse quizessem faltar voluntaria

mente á verdade, direi sóment.e que todo o paragTapho é menos exacto, exce
ptuaudo o meu apparecimento em casa do barão e o episoclio do chapéu redondo. 

Como é possível que alguem se maravilhasse de ver-me procmar o general 
em chefe? 
l Qual era a minha situação militar no Porto? O:fficial ordenança do marquez 
c t Palmella. Quando a jtmta, onde brilhavam os auctores da Analyse) se matou 
a. dit~rou minha situação? Não. O marquez, antes ou depois d'este premeditado su.i
Cl o, despediu-me do seu serviço? Não. Algum dos circumstantes tinha-me visto, 
consultado ou commtmicado a matança do governo e do generalato? Não. Recebi 
~.rdens de alguem, instntcções ou conselho que marcassem minha conducta?. Cer
tnente não . En,tão a · que dever faltava eu? Corno podia alguem maravilhar-se 

e me ver procurar o rnarquez, meu g·eneral ? 
O episodio do chapétl é ainda mais ricliculo ! 

P Se os auctores da .Analyse) menos cubiçosos de pavonear-se nas calçadas do 
01:to,, se tivessem demorado no acampamento, podiam ter visto que eu tivera a 

0
: 1'10Slél'aae ele trabalhar com outros officiaes na collocação dos piquetes e delinea

ç 0 do bivac de Santo Ovidio na noite de 30 de jtmho, e que a chuva arrui
nára o meu chapéu armado ao ponto de não poder servir-me cl'elle. Já no dia 1.0 

~COlll.panhei eu o marquez de Palmella, na revista elos piquetes, de chapéu re-
.0ldo, e no dia 2, querendo, o:fficial voluntario, porque o meu general ficava na 

cll ade, acompanha,r a divisão no móvimento que o conde de Saldanha fez com 
~r b até Grijó, pedi um chapéu armado emprestado a Bernardo ele Sá, que fic?-va 

a alhanclo no campo . 
Estará perdoado o meu chapéu redondo? _., 
Que o sr . Magalhães escrevesse a farça da espada, nada me admirára; mas 

~e. o sr. Ga-ma a subscrevesse . . . Fóra ele serviço, a pé, no meio ela cidade, de 
a~u reclondo, e a tal hora, quem arrastaria a catana em Portug·al? 

egnoira elos homens! O sr. Magalhães, auditor, e o sr. Gama, vogal, jul
gam-me em "Londres em 1830, por a irregularidade dos meus uniformes no Porto 
e~ 1828! E quando? Na tarde do dia 2 de julho! Tarde em que suas mercês 
~ dopellaram todas as fórmas, saltaram todas as barreiras elo decoro, es1)esinharam 
0 os os deveres e illudiram a confiança nacional ! . 

ln A asserção ele que eu não queria combater os meus parentes é igualmente 
sa~bos ex:acta, e até po~que eu n~i.o ~inha então, ?-em ainda: hoje tenho (que e~t 
c· a) parente algum em grau ca.nomco no exermto contrarw; e parentes tracll
t~~naes apena~ conto algum! Mas corno havia eu a:ffirmar que não queria comba
q 1 contra: os meus parentes ou fazer a guerra de guerrilhas, se o unioo motivo 
c~·e me levára a casa elo barão fôra o ele pedir licença ao marquez de Palmella, 
a }0 tes~emunho reclamo, para o:fferecer o logar que eu podia occupar no Beif.ast, 
e caquun 1\fanuel ele Barros, que por doente desejava, ·dias havia, saír elo remo, 
8 · a ·fuem eu declarava. querer ~onfiar a minha bagagem? Como havia eu affil·mar 
tnt hante cousa diaute elo conde de Saldanha, que já sabia a minha resolução 
1• e acompanhar a divisão? ·Eu podia convidar o conde de Villa Flor a confirmar a 
~codmendaçao que me viu fazer ao ·major l\1 endes, da bagagem que eu queria 

an ar pará Inglaterra, etc., etc. 
D.J.o ~a~ se eu não queria combater os meus parentes, é preciso confessar que 

8 1 61 sempre intenção contraria. 
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1.0 Quem me obrigou a u ao Porto, e d'ali .para o exercito, doente como eu 
sai ele Londres? 

2. 0 Quando o meu general voltou para a cidade, na noite de 29 de junho, 
quem me mandou ao encontro ela divisão que se presumia envolvida ou derro
tada? 

3.0 Em Oliveira ele Azemeis quem me obrigou, ao primeiro alarn!-e, a ir para 
a estrada de Coimbra, podendo tomar logo a do Porto com os auctores da Ana-
·zyse"J . 

4. 0 Na noite e manhã do dia 2 de julho, quem'me obrigou a segu ir a columna 
que avançou até Grijó, onde se presumia a vanguarda inimig·a? 

5.Q E, finalmente, quem me obrigava a marcl\ar para Galliza com a divisão, 
podendo embarcar tão honesta e patrioticamente como fez a junta e o meu ge-
neral? · 

Emquanto ás guerrilhas, quem viu, como eu vi, as do Rio da Prata, pó de la
mentar, como farei sempre, o seu emprego ou existencia, mas receiará pouco as 
de Portugal, quando for auctorisado a empregar os meios proprios de as reprimir. 

Portanto, foram mal informados os auctores da AnctlyseJ e aqueDes que :me 
ouviram dois ou tres minutos em casa do barão alteraram todas n,s circum
stancias. 

Como os anctores _da Analyse contam por tradição, não }Josso senão dizer-lhes 
que a memoria trahiu o seu correspondente quando lhes affirmou <Cque eu tinb:J, 
tudo a bordo quando fui a casa do barfio de Renclufe ». 

1. 0 A verdade é que a minha bagagem, menos uma mala que me aco:mp:J,
nhava, estava toda áquclla hora em casa ele Antonio Correia de Mesquita, onde 
a tinha cleixado quando marcln1ra para o Vouga. 

2. 0 Só depois que voltei ele casa elo barão é que a mandei buscar para a hos: 
pedaria em que estava; ali a dividi á vista ele pessoas que posso nomear, preveJll 
depois Joaquim l\ianuel ele Barros ele que tinha lagar no BelfastJ concedido pelo 
marquez, e ao anoitecer entreguei-lhe no meu quarto os meus bab-ó.s, as chaves 
e uma carta para o major Meneles, recommendando o meu amigo e o meu treJll· 

3.0 Parti depois para o campo de Santo Oviclio, :ficando tudo no meu quart?, 
que só de noite fui para bordo: e commigo levei um soldaelo elo 6. 0 de cavallana 
conduzindo uma besta muar com a bagagem que reservava. 

4. 0 Andei no meu cavallo apparelhado com o unico selim que no Porto mesmo 
tinha comprado, até o momento em que successos já conhecidos me determinaralll 
a seguir o exemplo que o governo e o general em chefe me tinham dado. 

Entrei .n'esta individuação para habilitar os auctores ela Analyse a dizer a 
qu.em os informou <Cque me prestou icléas que não tive e palavras que não pro
feri" . 

N'uma segunda nota (a l)ag. 349), lê-se: ccNão deixa tambem ele offerecer mate
ria para reflexão o ser este officio escripto ela letra do coronel Pizarro, quando 
elle, já horas antes, havia declarado não querer combater os seus parentes, não 
querer fazer a · guerra ele g·uerrilhas, ter tudo no Be~fast) e por consequencia não 
fazer já parte elo corpo de tropas nem do estado maior cl'elle>>. 

Esta nota, alem da repetição elas asserções combatidas já contém duas ver
dades: 1. a, é verdade ser ela minha letra o oflicio que o conde 'de Saldanha escre
veu aos auctores da Anctlyse (Bem má letra por signal ! Saibam todos quantos 
taes hieroglyphieos virem, que tenho lesão n'um dedo que me impede pintar 
melhor); 2. 3

, é tambem verdacle que eu não fazia parte elo corpo ele tropas neJl1 
do estado maior d' elle. 

Emquanto ao primeiro artigo, para deixar em todo o vigor e louçania a re
flexão dos auctores da Analyst~) direi sómente, que, faltanclo~ o commaudmüe de 
um corpo, que o conde_ de ~alclanha clesej?'va ouvir, mandou-me que o cbam~sse, 
fui, e logo depois volte1 .á cidade, ao Patt1nJ para despedir-me de dois offimaes, 
que por doentes embarcavam; quando voltava encontrei o conde ele Salcl~nha, 

. que estava escrevendo n'uma botica t ao general Saraiva; mandou-me copwr a 
1 Foi fado meu andar a escrever pe,las tendas; uma vez que o marquez de Palmclla llle 

mandou escrever ao coronel Paulet, fil-o tnmbem de uma tenda junto aos Carval11os. 
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carta que elle dirigia aos auctores da Analyse i copiei-a, e copiarin mil se elle o 
.lUa.Ildasse . 

Espero agora que os auctores ela Analyse se sirvam tomar por mim algum in
tere~se e declarar-me até que ponto sou responsavel por ·urua carta assignada 
doao Carlos de Salclm1ha Oliveira e Daun»; porque, tendo escripto ha quatorze 
allllos alguns milhares de cartas, officios, ordens, portarias e decretos em Portu
gal, no Brazil e no Rio da Prata, fico tremendo que me sejam imputados! 

. Bem avisados andaram os auctores da Analyse que, para não serem responsa
ve1s pelo martyrio da junta elo Porto, afogaram a portaria que poderia servir ele 
corpo de delicto a um elos auctores ela Analyse) que affirma tel-a lavrado . Ora, 
como as portarias afogadas não fallam, não é depois muito clifficil transformai-as 
em arengas ele Homero ou Tito Livio ! . . . . 

Emquanto ao segundo, a resposta é simples : ou eu quiz ou não qniz acompa
ll~tar a divisão na retirada para Galliza; digo e repito para Galliza, porque 
n aquella tarde, ou n'aquella noite, não ouvi a nenhum general, a nenhum elos 
membros elo governo expencler otüro plano, outro pensamento; se quiz, segui o 
donde de Saldauha, depois que o governo e o meu general me deixaram em liber-

d
ade, e a ninguE:m mais sou responsavel; se não quiz, nem ao conde ele Sal
anha. 

Eu não t!nha corpo, nem emprego, nem general, nem governo; podia ficar ou 
~Ulbarcar. Eu tinha icléa de que os auctores da Analyse acompanhavam o conde 
Ce Saldanha; mas não tinha percebido, nem do conde ele Saldanha, nem elo capito Praça, a instituição ele um governo como os auctores ela Anal;ijse o represen-
am i e, sem offensa sei a dito, se eu soubesse que a j tmta me deixava por sobe-

ran " · os os auctores da A.nalvse, tinha embarcado sem hesitar ! 

b
_qra, se eu não tinha cargo, emprego ou deveres a cumprir, não tinha respon-

sa 1hdade. · 
Então para que .me . chamam a juizo os auct6res da Anal v se~ Para dizerem 

qne cu fug-ira no Belfast? Grande novidade! Quem ignora que eu nfio dei ainda 
~utro nome senão o de «fugida criminosa» ás brilhantes proviclencias que reben
.ar('am da junta no dia 2 de j ulho de 1828? Quem não sabe que a minha opinião 

Ct e cl'aqui vem o acinte com que me honram . .. ) que a junta elo Porto fng:íra 
d 'L~do o mais é impostura) ; que o general em chefe clesertára elo e:x:ercito que seis 

1~s.,commanclára (tudo o mais é impostura); que cl'aquella fuga mfte e cl'csta de
derçao normal nasceram, por consequencia quasi rig·orosª'..,- outras fugas, outras 
t :serçõe~ ; desg;raçadas todas, porém todas menos criminosas . N'este numero en
l Ol't a mmha e ele muitos outros officiaes e auctoridades. 

Fugi atraz· elo governo e do general em chefe; mas, não tendo deveres positi
vos a. cumprir, fugi sem responsabilidade~ 

Pelo contrario, os auctores da Analyse) admittinclo a sua propria confissão, 
:ostraram na commissão tão pouca firmeza como na delegação; fugiram carrega
mos_ ele responsrubiliclade, que duas vezes tinham tomaclo voluntariamente, e para 

aior r~levo cárl.'egados ele -dinheiro publico, de que não dão contas !. .. 
z . ReB.r?ta-se, porém, que os auctores da A.nalyse tinham rasgado j<1, por não di
e er trah1do, o seu. mandato e atropellaclo os deveres resultantes d<o sua eleição, e 
p~· :stava ainda no campo ele Santo Ovidio á uma hom da tarde prompto- a cum
cll ll os lUeus. Já membros da junta despediam os seus hospedes, e chorando aban 
t ~~avam . seu domicilio ás tres horas ela tarde, e eu ainda ignorava a sessã? fa
áa · Sacn~caram, pois, os auctores ela Analyse seu primeiro mandato, despiram 
b s .esconchclas a purpura que tinham recebido e trajado com solemniclacle. Rec~
; r.am nova investidura, mas como a clefencleram, como a sustentaram? Ao pn-

q Giro contratempo clesappareceram fuo·iram ! Porque não foram. ao campo?· Por-
lle o . ' o . . 1' N fu. . presum1am em c0nfusão? Rasão de mms para a 1 correrem e nao para 

in girem! A sna primitiva G t1ctoriclacle era reconhecida no campo; se o nã? fosse, 
1] ~ocassem a soo·tmcla. Havia perio·o? Arrostassem-no ! Pois qne? Qnenam co-

ler :s o . d fll 
1, sempre flores sem espinhos? Só para secretanos de esta o a uem certos ca-
1.actercs? Para que abandonaram a cidade? Faltou o presidente; e porque falta-

alll os me;rnbros €lo governo? O conde ele Saldanha não lhes falla em anarchia 
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nem em confusfio, diz-lhçs sómente que os chefes são ele opinião differente e chl
vidam ir para Galliza, na conformidade da resolução do governo e elo marquez de 
Palmella, etc., etc. Se esta não era a resolução tomada, como foi possível que 
nem a junta, nem a commissão, nem algum dos generaes deixa~se entender o 
contrario,? Finalmente, a hora da eommissão era aquella, e se não se sentia capaz 
de ter valor, sangue frio, nem resolução, para que empunhou duas vezes um sce
ptro que não sabia sustentar? Fugiu, emfim, sem saber ele que, pois nem pel.o 
capitão Albino qniz esper:n i; mas a sorte ou o instineto pôde reunil-a ao presi
dente e a cinco outros membros do governo. Que d~liberaram, que .propozeram, 
que medidas tomaram? Os auctores ela Analyse encontraram em uma embarcação 
ingleza o general em chefe, membros elo gove~mo, e até o marechal ele campo 
Francisco ele Paula ele Azereclo 2 (que era o com mandante das tropas em Vallongo): 
que r esoluções tornaram n'aquella coalisão? Sem duvida nenhmna o conde de Sal
danha vacillou no modo ele commandar, mas não fugiu para o inimigo; pelo con
trario, foi dar parte ao general em chefe, ao presidente e maior IJarte elos mem
bros do governo, ela sua impossibilidade ele commanclar . Quem saiu á frente para. 
o substituir? Vieram depois alguns officiaes e declararam que a divisão obeclece
ria ao marquez de Palmella, ao conde ele Villa Flor, ao concle ele Saldanha, etc. 
Que providencias se tomaram? Nenhumas! Dir-me-hão: a junta tinha-se dissol
vido . .. ; é verclacle; mas se os auctorcs ela Analyse e seus collegas tinham tido pa
trioti smo bastante para calcar aos pés o acto solemne, religioso e sunt·~ ela sua 
installação para se desonerarem do goveruo, logo que perderam a esperança ele 
serem condes e ministros ele estado, porque não tiveram patriotismo para violar 
esse acto clan destino ela sua dissolução? As concli~ões .da sua abdicação falharam, 
porque não reassumiram? As circumstancias publicas nada tinham variado em dez 
horas . 

Não é minha intenção fallar agora ela inclifferença, silencio ominoso e apathia 
dos dignitarios do tempo ri'aquella fatal noite; mas só fazer sentir que a todos 
póclc ser licito levantar a voz da censura ou da recriminação, menos aos auctores 
ela Analyse, menos á junta elo Porto . 

A fuga elo governo quebrou o pacto, desatou os vínculos ela obecliencia, so
prou a desconfiança, ninguem qniz acreclitar qno a junta e o general em chefe fn
gissem só elo inimigo reconhecido: a junta matou com o seu closfn.zimento a es
perança de · triumphar, e nas revoluções, quando esta esperança morre, nada lho 
sobrevive. 

Na guerra civil, quando o chefe fraque ia, fraqueia tudo : a jtmta, desde o mo
mento em que a moclestia ou a inexperiencia elos militares lhe entregou o governo, 
era o chefe ela r evolução ; ora se o chefe reflecticla e calculadamente faltou aos 
seus deveres , se o chefe abandonou o seu partido, se o chefe desertou do seu 
exercito, como ousa criminar aquelles a quem deu tão pernicioso e mmca visto 
exemplo! 

Nfio pensem os auctores ela Analyse evitar à força ele ruido, como os selva
gens, o eclipse que lhes assombra o resplendor: o seu astro tolclou-se em Coi~
bra, e no Porto poz-se para sempre ! Se a delegação careceu ele genio, o ernbryão 
da commissão não mostrou melhores partes, não remiu seu credito. 

Creio ter explicado as imputações gratuitas elos auctores da Analyse, que, le
vados ele um motivo, talvez especial, mostraram ·na aggressão que me fizeram 
muito má vontade, sim, porém muito pouco engenho. 

Todo o mLmclo entende que o motivo que me recommencla á benevolencia dos 
auctores ela Analyse não é o meu procedimento no Porto, mas sim a minha enun
ciada, ainda que humilde, opinião sobre ajunta, e a minha costumada lealdade a 
um homem, que a perfic1a ambição de uns, dispondo da sordic1a corrupção de ot:
tros, forceja por deprimir; não por o motivo ostensivo, mas por antipathias anti
gas e modernas e anti-liberaes combinações. 

P arís
1 

20 ele maio de 1830. . Rod1·igo Pinto Piza?·?·o. 

1 Vide Lembranças pa1·a a historia da junta do P01·to, pelo capitão Albino Pilllenta de 
Aguiar. . 

:t Quclll deu ordem a este general para abandonar o seu commaudo? 
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Carta dirigida ao c onde de S.aldanb:a 

Ex..mo sr.- Qumido eu e os nossos honrados compatriotas, a quem só a ver
dade e força da r asão tem poder de dominar , e atncla mesmo aquelles a quem os 
agente~ . ele um partido tinham podido cegar e fanatisar com embustes o palavras 
mystenosas, vasias de sentido (a que se deu o nome de diplomacia!), com que 
se pTetencltam inculcar pontos de alto valor, clocmnentos e provas irrefragaveis; 
quando toclos nós nos davamos por convencidos de que v. ex.a, com a força da 
r~rclade, ti.riha debellado UIJ?. punhado ele inimigos ambiciosos, que se tinham COn-
Lllaclo em Londres para lançar sobre v. ex. a uma responsabilidade que sobre elles 

pesa e que a nação p"ortugueza, em tempos ele melhor fortuna, j amais deixará im
~uue : o espirito ele calumnia alçou ele novo o collo, e altivo aqui se nos offer ece 
d elmento .desenhado n'um folheto impresso em Londres, debaixo elas assignattu·as 
Ae Joaqu~m Antoni~ de Mag·alhães e Francisco da Gama Lobo, com o titulo de 

nalyse as obse1·vaçoes ·do gene1·al Saldanhct. · 

0 
Este folheto, que bem se póclo considerar ou antes intitular um appenclice ás 

se~se?·vcu;ões, que constituem a inteira clefeza ele v. ex. a, por isso que, despido que 
aa da amontoada verbosidade com que o seu auctor ou auctor es o engrossaram, 

sól nos deixa colher novas provas, documentos novos (se mais era mister) para 
sa var das mãos ela calumnia a honra, nome e m·eclito de v. ex. a, teria poJ.: certo 
stu·prehendiclo alguns espíritos, a não ser a verdade dos factos por v. ex.a já le
v~da ao maior grau de evidencia, e r eforçada pelas provas mais concludentes, a 
~ao ser a fraqueza ela exposiç~io dos analystas e p, nobreza e ficla:lguia das mani-
estadas intenções de v. ex. a, e a não ser, finalmente (o que é mai.s para admirar), 

a prova documental produzida pelos desesperados inimigos de v. ex .a, porque, 
alem ele contradictoria comsigo mesma, se encontra em diametral opposição com 
~o~llegado. ~u não me esc.usaria n' este logar ele hvnç.ar um golpe ele vista sobre 

0 o mencwnaclo append10e, para offerecer a v. ex.a tudo quanto t enho enthe-
8?tn·ado, em contr aposição ~-os embustes, falsidades e cahmmias elos mal inten-
Cionados inimigos ele v. ex.u, se eu não estivera convencido ·elo que v . ex." não ,. 
~~rece ele ninguem p~u·a emmuclecer as linguas ela mordacidade e da impostura. En
detanto v. ex. a desculpará ·a exposição que eu hoje vou entregar á consicleração 
~.v: ex. a, pela persuasão em que estou ele qne ella utilisará á causa de v. ex. a, 

Pt 1 Isso quo é a ela honra. e verelacle, e tirará. a mascara a mn ele tantos impos-
ores. ~ 

d
Dizern os auctores da Analyse ás observações ele v . ex ." (pag . 348): « Qtlanto 

ao ocumento (pag. 324), sendo .este urna deposição o:fficiosa., uni.ca e ele ouvida, 
Ilenhu.ma importancia pócle ter em presença elo tantas outras, requeridas, confor
ll:l.es e ele pessoas presenciaes >> • 

. A. muito, ex.mo sr ., póde chegar a animosidade, e talvez a muito mais ainda i Ignorancia, porque ele ordinar.io é atrevida; porém que a ta;nto excesso se aba
z~nyasse , mal o poderia eu imaginar, a não saír á luz a Analyse, ha quatro me

s anuunciacla. 
. , É o meu testemunho uma deposição o:fficiosa -t, porque, sem m~ ser exigido 
!:~ v. e:x:.a, eu, quando vi a homa ultrajada, a verdade offuscada aos olhos do 

_era~o, e v . e:x: .a injustamente calumniado á face de todo o nnmdo e escolhido 
: a?Inte para support~r todo o peso ele uma responsabilidade alheia, n rio hesitei 
.,., . 80 rnomento em offerecer a v. ex. u um authentico testemunho da verdade por 
«<lll:J. s b'd . . 'nh d .aN 1 a . Este funclamento, para ser taxado de nenhuma 1mportan01a a m1 a 

8 
epostçao, é tão miseravel como seus auctores em o notarem de importante para 
ua defeza. · 

t « ~nicaJJ, e em que sentido? Por ser eu o unico o:fficial da jttnta elo governo que 

gome r a deliberação propria ele t estemunhar a v. ex. a a verdade, ou porque nin-
Uem m · d ? N · · d v'd a1s attestou a v. ex.a os factos ele que eu epuz o pnmen·o caso u-
1 a não padece que os auctores elo folheto não se afastaJ:am da verdade; porém, 

I E ? E' . I ainda ~coJ?o ~e ch:1ma a do. sr. P. Marcos, Al':ereclo, et?., etc. . .JUSto que este genera 1 que 
ao ext~ao.Justrfic(ll\ o extravw elos ·cofres puhhcos de V1zeu em 7 de dezembro de 1826, acuda 

• rav10 elo sr. Magalhães. 
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no seg Lmdo, que impudcp.cia não é a sua, qt1ando com todo o despejo faltam a 
ella ( Eu não d11vidci sellar com a minha ·palavra de honra o que agom de novo 
faço : «1 .0 , que v. cx.a se offerecêra á junta elo governo para defender a cidade 
do Porto até á ultima extremidade, e que aquella proposta fôra r ej eitada pelos 
membros da mesma junta ; 2. 0

1 que m·a tão certo que as tropas deviam á meia 
noite saír do Porto c r etirar-se para a Galliza, que ás dez horas da noite (elo dia 
2 ele julho) j{L o dinheiro que devia acompanhar aquella divi são se estava carre-

. gando o, etc., etc. 
Como sou o uni co que a v. ex. a testi:6 quei estas verdades? V . ex. a outros 

documentos pr oduzÍLl que as attestam, e os mesmos auctores elo folheto , que me 
alctmham de unico em fazer taes asserções, longe ele as contraclietarom, são os 
mesmos que mais as corroboram com esses clocume11tos, que elles acrecliüwam ele 
util proveito em sua defeza. Bastará attender à affirmativa elo conde ele Villa J:i...,lor 
(pag. 347) «a fim ele se verificar a evacuação da cidade do P01·to e a r etirada 
cl'aquellas forças para as fronteiras da H espanha v; e as palavras elo conselheiro 
Canclido Jos é Xavier (pa.g. 365) «nacl::L poderia embaraçar a sua r etirada até ás 
fronteiras de H espanha)) . 

Conseguintemente fica provado plenamente que não fui o único que clepuz 
aquellas verdades, c agora tom o a liberdade ele declarar a v . ex .a que a pessoa 
ele que.m na noite elo dia 2 ele julho colhi positivamente aquellas asserções foi elo 
tenente coronel Victorino de Almeida Sen·ão (como elle poderá informar a v. ex. 3

) 1 

o qnal então servia de chefe do estado maior, porque n'aquella noite desas trosa 
com elle me achei na sala que servia de secretaria dos negocios eccles iasticos 
e das justiças, sendo ele tudo isto testemunhas presenciaes Porfi.Tio Rodrigues 
Velloso, que servia de primeiro official da secretaria dos negocias do reino, e o 
padre Rodrigo, empregado na secretaria dos nego cios ecclesiasticos c das justiças. 

Por fim, concedenclo de barato que nenhuma importa•ncia tem um depoimento 
de ouvida, que 1)eso terá o ele testemunhas presenciaes, que, bem longe ele serem 
entre si conformes, o que umas confessam, algllmas negam e outras crulam? 

Ex.mo sr., não foi só para calumniar a v. ex.a que os auctores d'esse folheto 
torceram as minhas palavras, alteraram o seu sentido natural e lhes deram nma 
interpretação cerebrina. Outro fim levaram elles em vista, talvez bem persuadi
dos ele que se escapariam a um dia se fazer publico o que algum d' elles quizera 
antes se sepultasse em eterno esquecimento. 

A pag. 348 (na nota primeira, paragra.pho ultimo) fazem os analystas figu
rar as minhas proprias ·palavras, em prova de que 4:000l{OOO r éis, dos quacs 
trcs contos e tantos mil réi s pertenceram ao cofre da barra de Aveiro, cntraraan 
na conta elo dinheiro que eu t estemnnhei estar-se carregando ás dez horas da noite, 
para acompanhar a divisão. É lastima que JYia~alhães e Gama Lobo se vejaan 
obrigados a apoiar -se sobre um documento igual! A prova que se dá d'aquella 
asserção é que ás dez horas da noite já o dinheiro, que devia acompanhar aqueDa 
divisão, se estava carregando ! 

D e que palavras minhas deduzem elles a sua inferencia? Sim, ex.mo sr., do 
que passo a expor digne-se v. ex.a ver, e conheçam os portuguezes honrados, queJJl 
s~io os calumniaclor es que se esforçam em deprimir o creclito c honra de v. ex. a 

Não admitte duvida que lVIanuel Maria da Rocha Colmieiro fõra receber ao co
fre ela barra de A veiro tres contos e tantos mil r éis, ele cuja quantia (como clle me
lhor podia informar a v. ex.") fez entrega a lVIagalhães na occasião em que este 
ele Coimbra se r etirava para o Porto. Era então bem natural que, chegado que 
fosse lVJagalbães á cidade do Porto, aonde existia uma commissão da fazenda, a 
cuj o cargo estava r ecolher os dinheiros publicos c desembolsai-os confmme lhe 
fosse exigido pelo governo, era bem natural, digo, que :Magalhães fiz esse entrega 
d' aquelles tres contos e tantos mil róis á com missão ela fazenda, uni co l0gar qne 
então devia ser o seu deposito e guarda. Porém, que fez ·lVIagalhães ? Em vez de 
fazer immediatamente entrega cl'aquellc dinheiro no cofre competente, que era: 0 

ela commissão da fazenda, o deu a guardar em casa ele J osé Çorrcia de Farw, 
negociante da praça do Por~o, morador na rua Nova de S . João, fechado tudo deJ~
tro dos seus bahüs, aonde o conservou até ao rnciac1o cb noite elo memoravc.l d!q 
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2 de j rulho . D e tudo o que fui informado n'essa mesma noite, e bem o poderá at
test~· a v. ex . a. J oão Correia de Faria, filho do sobredito Farin., o qual andava ao 
se:VlÇO do governo, bem como de acabar de fazer entrega por ordem de lYiaga
lhaes dos bahús até ali acautelados em sua casa. Portanto ainda n'aquella noite 
e~.istiam em boa guarda., se bem que em cofre alheio, os t r es contos e tantos mil 
rets, os qua.es n'essa mesma noite. foram entregues á ordem ele :Magalhães . 

Que rasão podia então haver para deixar ele juntai-os ao cofre publico, e assim 
e.omo este se salvou, salvar-se tambem aquelle dinheiro? Já, ex. mo sr., n'este ponto 
este~ em perigo a boa fé e honra ele JVIagalhâes, o qual, conforme o seu citado pro
cedtmento, não oecupn.ndo o animo com cousas de bagatella) se entreteve em pas
sar portarias (como elle mesmo confessa n a citada nota, artigo 3.0 ) que a commis
~ão da fazenda se recusou a cumprir, segundo me consta, e elle melhor podení 
u;tformar a v. ex. a, pelo justo motivo ele que ella já então não reconhecia aucto
rtdacle alguma em membros ele um governo que a si mesmo se tinha clisso.lviclo. 

((D'estas IJOrtarias (dizem os auctor cs do folheto na já citada nota, § 5.0
) só 

~a parece ter sido executada, havendo o dito Antonio Jorge passado na: com-
. FS~ào da f~1.zenda recibo ele 4 :ÜÜÜi)iÜÜÜ r éis, em Ct-0a SOIDDla a mesma COmmÍSSàO 
bhe mcluíra tres contos e tantos mil r éis, que l\L l\L ela Rocha Colmieiro fôra rece
.er. do cofre da barra de Aveiro.» Porém com que provam elles a existencia d'esse 

tec1bo? Como justificam tal transacção feita com a commissão da fazenda ? Tão 
~op.cludente é isto, como que se deu entrada no cofre da fazenda a esses ext?·avia-

08 tres contos c tantos mil réis, ele ct"0 a emissão igualmente poderá informar a 
v. ex . a Joaquim Ferreira Duarte, melhor que aJgum outro, porque me consta que 
em seu poder conserva em Londres todos os livros da commissão ele que elle era 
theso~reiro, assim como á provada homadez cl'este portuense cabe desenvolver a 
astucta com que ag·ora o fazem figmar os subterfugios dos analystas . 
. Conce:elenclo mesmo que os b ahús da secr etaria c;la delegação se extravinram, 
se é que taes bahús existiam, do que não ha noticia, que tem esse successo com 
~:. bahús de Magalhães, aonde estavam encerrados os tres contos e tantos mil 
~ ts \.cujos bahús foram entregtws, como fica dito, á sua ordem na noite do dia ,. 
d f c JlllllO? Serão acaso estes aq nclles bR.hús que o acompauharam ao brigue Co?·-

e 'ta). como elle mesmo attesta a pag. 369? 2 · 

vi .Fm~ente , o documento n .0 12 (pag. 368) nenhuma importancia pócle ter em 
sta do que vou referir a v . ex. a 

l!'rancisco de Paula e Mello nunca foi primeiro o:fficiai~ ele alguma r epartição 
publica, e muito menos ela secr etaria dos n egocios ecclesiasticos e elas justiças da 
Junta do governo installado na cidade elo Porto; se tal qualidade o revestíra, o go
Verno ? devia ter nomeaelo por uma portarin, que, para ter effeito, era forçoso. 
<)_lte e:usti. ·se rubricada no llvro competente; porém ali só existem portarias que 
~e nomearam segundo o:fficial da secretaria dos negocios elo reino, primeiro o:ffi
CJal_ da mesma secretaria a Por:G.rio ·Rodrigues Velloso e primeiro official dos ne· 
goctos ela fazenda a Antonio ele Sousa Pinto de Magalhães. 
lli . Portanto fica claro que F rancisco de Paula e JVIeUo indevidamente se diz pri
ç etro official do expediel).te da secretaria dos negocias eeclesiasticos e elas justi
das . ~orém o que é verclaele é que, sendo elle empregado ela j tmta ela companhia 

t .ods Vlnho~ elo Alto Douro (de cujo emprego já por duas vezes tinha sido demit-
I o a }J . . nh. 1 rn t1 runeu·a a r equenmento seu, por t emer qu e a compa ta o expu sasse por 
a? tvos que a elle não faziam honra, e a segunda por motivos }JOliticos), quando 

8 J.~ta do governo se instn.llou fo i o dito Francisco de Paula peclido por ella para 
t et_vtço do governo á j"t.mta da companhia, para m"0o fim sómentc baixou uma por-

s~rta do governo, sem comtudo n'ell a se especificar cargo ou emprego certo ou de-
Jgnaclo E' · d F d P I a· . . offici · lS·aqm . nm os titn)os pelo 9.ua~ 1 rancisc~ ~ au a se IZ pnmeir<J 

vl da Secretana dos negOCIOS ecclOSJaSÜCOS e das JUSÜÇaS. 
· ex. a não ignora que em Plymouth houve tempo em que, .em quanto altos 

governantes e fu1anceiros entregavam ao abandono, á miseria e á morte honrados 

! Que famoso ministro para a fazenda! ... 
agol'a Magalhães applicou muito tempo em Londres o conto elo bote ao conde ele Villa Flor, 

ao de Saldanha. Quando faDa verdade? 
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portuguezes, outros se elevaram a postos, officios e patentes que nunca tiveram, 
e d'aqtú é que 0m verclade tira origem a graduação do dito Paula em primeiro 
official ela secretaria dos negocios elas justiças, a qual eu creio elle aqui pretendeu 
sell::tr, porque constando-lhe vagamente que eu tinha salvado o sêllo das armas 
reaes, teve a fraqueza de m'o pedir ele emprestimo para validar ll.JD documento 
que elle dizia ser-lhe necessario para o seu vencimento no cleposito. Tal pretensão 
teve a res1Josta que merecia tanto atrevimento . 

Eis ·aqui o ultimo titulo por que elle se diz primeiro official da secretaria elas 
justicas. 

Esta exposição eu a creio sobeja para bem se acreditar a nenhtrma fé que me-
rece o attestaclo p1•oduziclo a pag. 368. . 

Quanto tenho expendiclo, por ser verdade, eu nao o duvido levar ao conheci
mento de v. ex.a Queira v. ex.a clescnlpar a cum].Jridão da carta e a menos coi:
rec_çãq que a brevidade poderia causar, e por fim acceitar os votos ele respe~to e 
estima com que sou, etc. Plymouth, 13 de jtmho de 1830. = No'Utel Co1·?·ew de 
JJ!fesqldta. · · 

Declaração do conde de Saldanha 

Aos portnguezes fieis á causa da rainlla legitima c constitucional, a senhora D. Maria 11 

Os ataques ele que tenho sido alvo n'estcs ultimos tempos ela parte ele hotnen.s 
a quem mais cumpria silencio prudente que ot""sacla aggressão ",provocaram a ml
nha franca exposição dos factos relativos aos infaustos successos elo Porto em 1828. 

Esta verídica exposição suscitou em dia e hora preconcertacla uma r esposta, 
por mil modos calumniosa, elos srs . Magalhães e Gama, que eu podia facilmente 
combater, não com simples ·denegações, mas com documentos e attestações elos 
homens os mais respeitaveis. 

Assim parecia exigil-o Q meu caracter e o meu dever ; mas algumas refle
xões 2 ele summo peso me decidem a seglúr n' este momento a opinião ele amigos 
sinceros, a adiar a minha plena justificação das accusações já feitas, ou que tal
vez ainda hoje se ·estão elaborando secretamente contra m1m1 para o t empo ern 
que, . restituída a patria n.o governo das leis, eu possa, perante um conselho de 
guerra, defender-me á face dos meus accusaclores e ela nação. 

O meu conselho de gLlerra trará comsigo infallivelmente o do general em chefe 
e outros generaes, e todos elles o processo da junta elo Porto. Então poderá. Por
tugal avaliar os erros on os crimes ele uns, as faltas involuntarias ele ontros, e 
pronunciar no que toca ás culpas que me são imputadas e ás q1.1e eu e a grande 
maioda dos emigrados imputâmos aos meus inimigos e detractores. 
. Por ora, pondo ele parte todos os resentimentos, não cuidarei senão em re· 
unir os mehs esforços aos ele todos os portugnezes que lealmente laboram para der
ribar o usurpaclor, restabelecer o governo ela soberana legitima e recuperar a 
liberdade nacional. 

Até então esquecerei as multiplicadas injustiças e atroces calumnias 3 de que 
tenho sido e sou ainda victima, e mostrarei por obras, c não por meras pala:ras, 
que o serviço ela rainha, a liberdade da patria c o bem dos meus compatnotas 
expatriaclos são os unicos objectos que me occupam. 

París, 15 ele julho de 1830. = Conde de Saldanha. 

No-tas <lo edi-tor da «Per:fi<lia desn~ascarada» 

Á cnrtn ou exposição 1lo 5 de ngosto de 1828 

(Tomo v, png. 50) 

. <<DemOl'ámos a execução cl'este dever, até que foss e possível a reunião do.s 
indivíduos de que se compunha a junta provisoria encarr egada ele manter a legl· 
tima auctoridacle de vossa magestade. » 

1 Vide n.0 8 do Paquete ele Po1·tugal. . a-
2 Até para não compromctter na peculiar dcpcndencia. em que estão collocados os emigr 

dos, alguns d'elles que briosamente me o:fferecem o testemunho ela sua verdade. • 
3 Quem acreditanl. que algum elos correspondentes dos meus actuaes dctractorcs me re 

p1'csenta ainda na côrtc do Brazil como fautor de uma rcpublica em Portugal'? 
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Não é certo que todos os membros da junta, apenas dissolvida, ·se. embarca
ram promptamente para a Inglaterra? Como decorreria, pois, tanto tempo sem 
po~er effeituar-se a reunião d'elles? A cavilosa desculpa, que, · pouco legitima e 
mutto fraudulenta, não era fa.cil de arranjar, foi talvez a principal causa da de
mora. 

«A caitsa da fideliclade foi; todavia, suffocada em Lisboa, e a influencia de 
grandes personagens conseguiu suspender o progresso de uma empreza tão bem 
começada. ,, · 

Grande parte d'esta influencia e muitos males se teriam evitado se o coro
n~l elo _6 ele infanteria tivesse prendido Gabriel Antonio Franco quando este lhe 
~1 pecla· ao campo que desistisse da sua heroica resoluç~-io; se o tenente coronel 

0 9.o batalhrio ele caçadores fizesse prender Ag·ostinho Luiz pelo destacamento 
que o _acompanhava, e se o commanclante do regimento 11 de cavallaria não desse 
fi~ t~·alclm: Bahia licença de marchar para o serviço ela usurpação. Louvf\.mos a 

ehclacle cl'estes dignos o:ffici.aes, mas não poclemos escusar-lhes a mal entendida 
moderação, que tão nociva nos foi. · 
B . «Ü governo usurpaclor conseguiu incitar a mesma desordem na província ela 

eira, armando a gente elo campo, de maneira que não foi praticavel estabelecer 
communicação r egular com a praça de Almeida.» 

Pôcle o goveruaclor ela praça ele Almeida, no fim ele maio, enviar ao Podo um 
sa

11
rgento elo 15 ele infanteria, e não tinha podido a jtmta communicar-se com 

e e?! 

t· <cAs participações dirigidas pela jmlta provisoria aos agentes d.iplomaticos em 
Isboa, · e com particularidade as suas r eqtúsições aos ministros ela Grau-Bretanha 

e ela Austria, não akançamm resposta. '' 
. Foram os ministros ele Inglaterra e Austria que detiveram a marcha elo exer

blto, o qual teria entrado em Lisboa sem disparar um tiro, ou os cobardes mem-
ros ~la junta? E foi a falta ele resposta cl'aquelles ou a parada e retrocesso do 

exercito que arrastou a perda ela causa? Futeis pretextos não podem colorear im
perdoaveis faltas. 
j) «A fa1ta, pois, de protecção elos alliaclos, o levantamento da gente do Gampo 
dormacl~ em corpos denominados guerrilhas, as ordens do governo usurpaclor, qúe 

eterJ?maram se fizesse contra nós uma guerra ele exterminação ... » 
l Eis o mais inesperado e Õ mais fatal d.e todos os successos! Q.uanclo se instalt1 esperaria a jtmta ser protegida por D . Miguel? A quam vedou fazer-lhe uma 
gual guerra? 

«~o mesmo tempo o 1mm1go conseguiu re.unir gente em maior numero, e por 
~:X.pe_n_encia conhecíamos que differentes corpos elo exercito, que esperavamos se 
renuu·1am a nós logo que avjstassem os nossos, continuavam firmes nas fileiras ela 
tlsnrpação . ,,, . 

t, Ni~guem passa elo exercito que ataca para o que retira, e o ·nosso já tinha re
:hcecl~clo quando. foi_ avist~cl?; ent~o ta.I??em os c?rpos es.pera~os já deviam co
se:cer por expenenc:a a t1m1dez e n~hablliclacl~ ela .JU~ta, e Jamais alguem ele bom 

. 80 se entrega a clu·ectores conheCldamente mhabms. 
lU . ((As medidas de terror em Lisboa pareciam copiadas d'aquellas abraçadas nos a:s calamitosos tempos da revolução de França, sendo os indivíduos conhecidos rtl _affectos á causa 1e vossa magestacle conduzidos a prisões, emquanto outros 
a;:~a1n. ~e ::ubriga~-~e ~m terras. estranhas, escolhendo antes as privações, a eles-

r a na ele um m1m1go sem p1edade .. . >> 

8 
Que se provoque a ira de um inimigo, combatendo suas forças, resistindo a 

qet~s projectos e ma!llogranclo suas emprezas; entendo eu, mas não posso combinar 
c~e a _clesafie o fugitivo que o deixa tranqtüllo vencedor; todavia, se a fuga ex-

1 a a ~r a elo usurpado r, ninguem a desafiou melhor que a junta· .. 
<cD este modo ficou o serviço de vossa magestacl!3 privado elos valorosos esfor

ços do reg·imento 15 ele infanteria ... » 

t 0. cerco começou quasi no meio de junho, e o regimento 10 ele infanteria e;:;
~v-e Inutilmente posta,do na Ponte ele Mucella desde o IJrincipio até 22 do mesmo 

ez, onde não tinha. inimigos a com bater; e não podia ter ido libextar r. guami.-



380 

ção de Almeida'? Não faltou quem o lembrasse, mas a junta não carecia de cons~· 
lhos! A junta cJ'ia-se vilipendiada adaptando o parecer de homens que lhe ensl
navam o caminho para salvar a patria, e pensou honrar-se seguindo cegamente o 
voto de quem se apressou a perdel-a! 

<' Circumstancias infelizes demoraram consideravelmente a viagem da embaJr
cação . >> 

Circumstancias que o marquez ele Palmella occasionou por motivos e para :fins 
que elle sabe, e que os emigraelos já não ignoram. 

Á portnrin de 2 de jullLo <lo 1828 

(Tomo 1v, png. 753) 

A junta }Jrovisoria assaz tinha provado em Pm·tugal sua pusillan.imiclade, co· 
bardia, ignorancia e incapacidade, pelo menos para dirigir revoluções, e mesmo o 
seu servilismo, porque, escrava até 26 de junho ela 0pinião ele um merpbro, por 
desgraça o mais timiclo e o mais palrador, desde esse dia, apenas viu um mar· 
quez, subscreveu ainda com mais escravidão a quantos extravios elle lhe .propoz 
e aconselhou; mas não podia por isso presumir-se que fosse tambem pouco ver
dadeira, perfida e aleivosa, e eis o que ella eviclenceia: em Londres pela inclignis
sima carta escripta ao imperador elo Brazil, a qual mais parece discurso ele advo
gado em clefeza de um r éu, que uma carta ele subclitos ao seu soberano, em que 
só eleve fallar-se a linguagem ela honra e da verdade. O advogado que não pó~e 
negar a existencia do crime excogita pretextos para desculpar o réu e persuacln· 
o juiz que elle não foi o auctor do delicto; e a junta, não podendo negar a perda 
da legitima causa, occulta ao imperador que só ella e o marquez ele Palmella a 
perderam, exagera os estorvos que encontrou, escusa-se com ridículas subtilezas 
e clesce á cletestavel baixeza de fo1jar um documento falso para fazer recair o 
odioso no conde ele Saldanha. Que opprobrioso ferrete para quem já expediu or
dens em nome ele el-rei! Ser cobarde é um defeito, mas clesculpavel, porque ele
pende mais ela estructura organica, que da . conducta moral; a ignora.ncia e inca
pacidade pócle ainda relevar-se em certas pessoas e n'algLms casos : o servilismo 
é já execraveli porém, ser falsario e aleivoso, é sempre o maior elos crimes e a 
mais vergonhosa das acções humanas ! E quão amantes são elo seu credito os dois 
membros (lVIagalhães e Gama Lobo) que attestam e applauclem o mesmo doeu· 
mento que os deslustra! • 

Que se pretenda sustentar a realidade ele tal pol'taria7 será sempre em vão, por
que ella necessariamente havia de ser passada por algum elos officiaes elas seCl·e
tarias i Ol'a um já publicamente a c1esmen6u, e nenhum elos outros está, disposto 
a authentical-a, porque toclos são mais zelosos ela sua r eputação que os membr~s 
da junta. lVIas se ella existiu e no Porto foi dada á execução, ningnem a clev1a 
conhecer melhor que o cond-e ele Saldanha, e então, em vez de remetter-lhe 1.una 
copia, como fez o marquez ele Palmella na sua carta ele 2 de agosto de 1828, nâlo 
bastava referir-se a ella? Acp:ri tropeçou a perspicacia elo insigne diplomatico! E 
o cniclaclo que elle e a junta tiveram ele a anecadar quando abandonaram todos 
os outros papeis, não é tambem assaz significativo?! 
. Ainda uma sjmples pel'gunta. Dissolvida a junta e transmitticla toda a aucto
rielacle, que exercêra, aos tres membros nomeados, não ficou ella desonerada: de 
todo o resto e responsavel por elle a nova junta? Não seria, portanto, esta a 1.mica 
legitima, a quem só cumpria iParticipal-o officialmeutc ao imperador (e seria taro
bem a mais legal para hoje r epresentar na Terceira a pessoa ele no ssa augusta 
rainha, porque nupca se dissolveu, ·e as circumstaucias t êem ali conduzido o exer
cito que ella clevia acompanhar)? Com que fundamento, pois, toma a iniciativa e 
se impõem deveres a uma junta que pela dissolução pm·deu todo o. caracter re
presentativo que a outra devia ter assumido'? Que a antiga junta, como particular, 
participasse ao imperador sua voluntaria clemisslio ou reprehénsivel fuga, conve
nho que fosse um ele ver i mas que ella queira sustentai' a nomeaçri.o ele outra junta1 
e que se contemple ainda competente para dar conta elo Tiltimo resultado, e ate 
sem para isso convocar o noyo presidente (conde ele Saldanha), isso é qu~ é con
traclictorio e incombinavel! E obrar com r efinado dolo sem o saber cncobnl', neJJl 
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se .. atrever a dbjectar causa algt~ma a quem a arrastou a tantos excessos! Quem, 
qttt legunt, intellige?·e et·iam a?·bit?·antu?' .. . · 

Creiam, porém, a junta e o marquez de Palmella, que, se illudiram por algum 
tempo o magnanimo imperador do Brazil, breve o clarão da verdade irá desenga
U:l-o; creiam tambem que os portuguezes, que não são servis, j amais se illudi
rao e nunca deixadio de execrar aquelles que, depois de perderem em Portugal 
a, c.ausa mais facil de se ganhar, vieram a Inglaterra difficultar o resta.belecimento 
d ella, publicando, em desculpa ele sua incligniclacle, que o exercito leal só era 
ar?soh~tamente senhor do terreno que occupava, o unico argumento com que o mi
nDister~o inglez tem clama~? no parlamento, qa\3 a maioria ela nação é a favor ele 

· Mtguel e contra a legthma soberana e a carta. 

Ás observações do emule de Snldnultn 

(Tomo YII1 [Htg. 305) 

(1) Pelo contrario, o serviço de sua magestacle jamais será berri. desempenhado· 
emquanto a verdade, e o defeito de seus subditos se lhe continuar a esconder. Se 
bu~ mag·estade soubesse que o marquez de Pahnella foi um dos que mais contri
. unam para o exito fatal da reacção do Porto, tel-o-ía conservado á testa dos 
noss?s negocios? Se soubesse que elle tem sido e será sempre inimigo capital 
das· 1Ustituiç0es liberaes, nomeal-o-ía presidente ele uma regencia que eleve gover
n~r _segundo a carta constitucional? Se soubesse que Jo sé Antonio Guerreiro, sendo 
1111lllstr0 das justiças em 1826, quiz entreg·ar ao cruel Fernando um dos mais be
nemeritos hespanhoes emigrados ; se soubesse que elle proveu de muitos lagares 
da magistratura homens inimigos do rei e da carta, nomea.l-o-ía membro da mesma 
regencia? 

(2) A imparcialidade que clirige nossa penna não póde passar em silencio tão 
n.ot~vel indiscrição do conde ele Saldanha. Era protegido pelos diplomaticos bra
zll~n·os, sabia que elles occultavam seus projectos ao marquez ele Palmella, pelo 
:t.lUtco mas ponderoso motivo de lhes não merecer confiança no serviço ele sua ma
gestacle, e cáe na leviandade ele lhe participar tudo, em tempo que j á tinha to
~as as rasões para o dever considerar seu inimigo, e m'uito mais da causa liberal! 
i ~clmim-se de encontrai-o no dia segninte em casa do visconde de Itabayana 
(~a1s aelmiravel é ter elle j á engod~do a esperteza ele um conde para indicar a sua 
;;a~em ao. Porto, e persuadido a alta sabedoria ele um conselheiro par~ clem?ns-
lat rhetoncamente as vantagens cl'ella)! E surprehende-9 ele ver no 1mmed1ato 
~ll~ada a opinião do mesmo visconde! Pois não é tueló isto o resultado da sua 
ll1chscriçã0? Conclua mais que, sem ella, não se teria demorado a sua · partida 
~ara. o Porto, nem o marquez houvera subido ás honras de generalíssimo; calcule 
·e epo1s que desgraças se teriam com isso evitado, e comece a ser mais discreto 

lU cousas ele tanta transcendencia, e acabe de estender sua boa fé até um ex
tremo tão vicioso; v. g., feita a determinada reconeiliação, se o rnarquez pedir 
ao conde ele Saldanha que lhe faça a justiça de o julgar seu amigo, deverá o conde 
ac1'edital-o e en,tl·egar-se todo a elle? · 

(3) 'J.'al immolação j amais cessará emquanfo os absolutistas influentes, quasi 
ien;t~re ele posse elo mi.nisterio, não cessarem ele disfarçar sen entranhado oclio ao 
egtttmo governo constitucional pelo affectaclo r eceio ele libe?'Ctlism.o exaltado. O 

pretexto é já torpe, e as intenções elos pl'etextantes bem conhecidas; é facto que 
08 portuguezes liberaes não estendem seus desejos alem ela carta pontualm!3nte 
ebecutada, mas cl'isto não podem prescindir nem sequer um apice, e é, portanto, 
a Stlrcil.o o exotico rumor ele irmos a Portugal com a senhora D. l\l[aria por sobe
rana, itnas setu a carta. É absurdo, porque o legitimo rei, que espontaneamente 
~lltorgou a carta, não pócle já tiral-a, porque renunci{)u; a senhora D. Maria li 
ab~b~~, não1 porqne rec~beu a corôa d_ebaixo da con~liç~o de a conservar, e _a 

. ?gaçao d ella necessanamente envolvta a de seus chrmtos ao throno ])elo tn
l~~hssim.o e incontes~a;el principio que os contratos c?nclici~nacs ~e invalid~m 

o? que falte a concl11~:ão · os ma1s soberanos tambem não, porque nao podem m-
gel'Ir . . ' l t ti. l -se no governo mterno de paiz algum, como moe ernarmen e es c~ comprovae o 
:Por sua propria confissão; ministros muito menos, porque não podem exercer mais 
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poderes que seus amos; logo, quem nos ha ele privar cl'ella? É ycrdade que tudo 
isto s6 procede segtmdo as regras do direito c justiça, a que o despotismo é sem
pre contrario, e a ambição de algtms primeiros mini tro poderá fazer algumas ex
travagantes tentativas; tocL'tvia a horu·a nunca manchada do imperador elo Brazil, 
e sua constante :firmeza de caracter, fr!J.strará quae.squer temerarios projectos. 

Diz-se tambcm: ccSc agora nos tiearem a carta, em entrando em Portttgal nós 
a restabelecercmosn . Mas esta loucura ainda 6 maior. Antes, e no acto da cele
bração das convenções, é licito ingerir todas as clausulas compatíveis c insistir 
pela mais insignificante; porém, depois de celebradas, convem. observai-as religio
sam.ente. E a que compromettimentos c que novos males não acarretaria sobre nó_s 
qualquer tentativa, se agora, pugnando por inncgavel legitimidade, não ha sacn
fi.cio por que não tenhamos passado, nem obstaculo que se nos não tenha opposto? 

(4) Plaudite tão acertada escolha e nomeação tão patriotica, digna com e:ffeito 
de uma jtmta servil, que teve por divisa a imbecilidade. Os romano , exactos ob
servadores do axioma Salus 1·eipublicae sttp?·e?na le:x est~ faziam calar uas pai
xões quando se tratava de defender a patria; não se envergonhavam ele tirar da 
lavoma para a clictadura o homem capaz ele sustcnt:;n· sua inclependcncia, c para 
vencer Annibal aproveitavam o ardor marcial de Scipião o Africano. Os gregos 
não foram n'isso m.enos cxemplaTes, e a historia de todas as nações attesta e jus
ti:fica a preferencia que em taes circumstancias se deu sempre aos homens de pro
vado valor e reconhecida perícia ; a jtmta1 porém, que em tudo quiz ser singular 
para errar em tudo; a junta, para quem valiam mais quaesquer 1·espeitos que o 
amor da patJ.·ia; a junta, cligo, nem preferiu a superioridade de patentes, porque 
pospoz tenentes generaes, aliás dignos, nem. a idoneidade da pessoa, pois que no
meou um general sem disciplina, sem tactica, sem experiencia algtuna militar e 
sem credito no exercito, que até ignorava quasi todo a graduação do novo coro
mandante! Um. general que mmca entrou em. combates, que nunca viu fazer a 
gnerra, nem dirigir uma só batalha, e que d'aqucllà voz fngiu tambem ele ver o 
inimigo, é o escolhido, em despeito de ouh·os ele conhecida aptidão e grande re
nome! E era assim que tão rudes pilotos queriam salvar a nau do estado, ou po
dia o leme ser bem guiad·o por tão debeis mãos? O generalnomeaclo nao procede 
com menos acerto, porque, bem conhecedor de sua total inhabil idade, só acccita 
o commando, com ·que sacrifica a nação, no uoico intuito ele salvar a delicadeza 
ue dois generae ! R.isum ten,atis amici! . 

No espírito de s . ex.a pôde mais o melindre de dois homens que a utilidade 
de todo o Portugal, e no de Aristides podia mais a utilidade da Grccia que o seu 
proprio melindre; por isso em Salamina não se p~ja de ceder espontaneo ao sett 
competidor e inimigp o com.mando da divisão que lhe fôra corrfiado, porc1uc o re
conhece mai.s babil guerreiro; confessa-lhe mesmo esta superioridade, e pede-lhe 
que n'aquelle momento esqueçam seus odios c se unam para gloria da naçã?· 
Qual obraria com mais patriotismo? E se a junta e o generalíssimo forem um d1a 
chamados ao tribunal de in.fl.exivel justiça com quo pretenderão justificar-se? . 

(5) Seria elle enviado de proposito para tão relevante serviço? A indicação 
que se apressou a fazer em Londres para a partida do marquez, c a escolha que 
este depois fez d'eUe para o exercito ao mesmo tempo que deixou estar no I 01·to 
os generaes e mais militares que o acompanharam, sao indicias tão vehementes, 
que teriam produzido uma illação se não se attendessc · ao denodo e valentia coDl 
que o conrle se portou na acção elo Vouga. 

(6) Que ingrato procedimento! Emquanto a jtmta cumula o marquez de hon
ras e vae desdourar-se para o desculpar perante o imperador do Brazil, espalha 
clle que ella perdeu a revolução! N"ao é bem con:esponclentc a recompensa? E 
quando o marquez, para pretextar sua premeditada fuga ao conde de Saldanha, 
já se exprimia assim, qtle não terá rlle avançado ou que não avançará, para se 
jtlstificar ao imperador? 

(7) Seu fidus Achçltes. 
( ) S . ex .a receia que, ainda depois da sua vergonhosa deserção, outrQ gene

ral mais· cligno occupe o seu posto e frustre os seus desígnios, por isso não teJll 
pejo de se empenhar para arrastai-os todos a desertar com elle. E nao 6 isto 0 
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que se chama não querer servir, nem deixar fazer serviço? Que pretenderia, pois, 
s. ex. a, e para que fim iria ao· Porto? ... 

(~) O acaso póde e tem produzido grandes acontecimentos, porém nenhum 
caslllsta quererá incmnbir-se ele defender um acaso a que ninguem dá credito . · 

. ( 10) (~uem havia de encarregar-se da arenga senão o palrador, que dominou 
a Junta, o Pythagoras, a cnja opinião nadn, podia objectar-se, que não fosse bem 
refutado com o simples ipse dixit; o pusillanime que mais· inutilisou os esforços 
do exercito, fazendo sustar-lhe a marcha e querendo accusar de traição qualc1uer 
que ousasse votar pela avanç.'Lda? . . . J á indifferente á homa, a:ffeito á vileza e 
sem~re dominado pelo desprezível genio da cobardia, elle eleva ao cluplo as for
ças mimigas, finge_ perigos e r epresenta embaraços ql1e só existiam em sua tímida 
phantasia, para dar como decidida n, dissolução da junta, que muito antes tinha 
lembrado, porque, pouco depois ela sua installação, propoz que ella se dissolvesse 
e_ que se buscasse o remedio na clemencia do infante! Que maior infamia indica
rJa o mais rasteiro satellite do usurpador? E que deslustrosas paginas estão pre
paradas para deshuubrar a histeria ele Portugal! Porém, qu;:tl será mais infame, 
tal membro on o resto da junta; que o não expulsou logo e se deixou dominar 
por elle ? · 

(11) Tanto era o conhecimento de seus horrorosos crimes! 
(12) Os hespanhocs mais conspícuo , emigmdos em L ondres, vaticinaram o 

mesmo pela me.sma occasião, e o predisseram tambem algtms j ornaes . Novos pro
ll;nosticos se têem feito a respeito de s. ex. a, não menos terríveis que os primei
ros . Queira o céu que elles se não r ealiscm tão exactamente como os do B elfast. 

. (13) Seriam estes conselhos realmente dictados pela amjsade 01.1receio j á men-
ClOnado? . 

(14) Não. podia excogitar-se tnna r esposta., nem mais digna elos corajosos que 
a de~·am, nem mais forte, para estimular espíritos abatidos, nem mais picante para 
cobru· ele vergonha ainda os indifferentes ao punclonor. O exercito ela legitimidade, 
sempre intrepido e valoroso, desde o soldado mais inferior até ao ultimo comman
dante dos corpos, só teve falta de um governo que lhe não entorpecesse o denodo, 
e_ de um general que lhe mostrasse a occasião de desenvolvei-o e soubesse diri
gtl-o ; todavia é este mesmo exercito que entre as potencias estrangeiras tem pas
sado pelo affi:ontoso labeu ele se não querer bater. Tanto deve elle aos cobardes 
CJ.l.H~ _o obrigaram a retirar-se, ·quanclo acabava de vencer e ardia em desejos de 
continuar na carreira do triumpho . 

_(15) Aqu.i continuam, talvez, os erros elo conde, pois 1]_ue ellcs principiaram 
dln Lo~clres no momento em que declarou ao marquez os preparativos e r esohl9ffo 

e partu· para o Porto . 
(16) E _não seria praticavel uma retirada pela província de Traz os Montes 

pura Almeida, a fim de reforçar o exercito com a valorosa guarniçllo desta praça, 
e poder-se depois, se não marchar para Lisboa com o inimigo na retaguarda, 
helo menos tentar novas evoluções na província da Beira, tendo sempre clesem-

araçado o caminho para Hespünha? :Não me responsabiliso pela possibilidade e 
vanl ta~ens d'cstc plano, principalm nte depois elo grande descoroçoamento causado 
pe a Intempestiva dissoluçtio da junta, mas nada houve que os rebeldes receias
~~~6tanto, como D . Al1aro rla Costa chegou a participar. E os co11Spiradorcs de 

e 1827, com menos forças, não vcnoeram maiores clifficuldades? 
n (1 ~) Ecce Pyladea mnicitia : Pyladcs cleixou a patria para acompanhar Orestes 
n atmlgração, e o marquez ele Palmella, depois de ter sacrificad<;> a sua e abando
..... a~ 0 

lltn exercito inteiro, qniz a todo o custo salvar o seu amigo . Que impaga-
·~~- . . l'lg::tções lhe eleve o conde de Saldanha, e que poucos favores o cxermto, 

CJ.l.te nem lhe mereceu a honra de ser I)Ol' elle commandado na retirada, nem a 
graça d .1! 11 d' ! · e o :tazei' commandar 1)01' algum elos outros generaes que e e pe 1a. 
~ . (18) Não me encarrego de evidcneiar ao·01·a como o marquez de Palmella tem 
!elto o . . l . SeJUpre a m11is perfida e violenta o·uerra a todo o systema const_J.tucwna ou 
lellres t . b z· . d ·a . P b :· eu_attvo, porque isso está reservado para o exame po ü~co e su~ v1 a, CUJa 

1 u h~açao só espera o ultimo esclarecimento de algtms factos; todaVJa, o que a 
· 

10
torJedade u.ssaz tem publicado será bastante para persuadir a todos a v rdade 
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da enunciação. Pois quem ignora que elle em novembro de 1820 conspirou com 
A. ·P. da Silveira contra o governo que acabava de installar-se, ou que ainda não 
estava bem installado? Quem ignora que elle, nomeado em 1823 pxesidente da 
commissão para redigir a carta constituciona1 que o senhor D. João VI promet
têra na sua proclamação de 31 de maio, propoz na primeira sessão que tal carta 
se não r edigisse? Quem ignora que, refutada sabiamente a sua extraviada pro
posta, e redig·ida a carta, elle se empenhou e conseguiu que o senhor D . João VI 
a não mandasse executar? E, finalmente, quem ignora por que meios c l)ara que 
fim elle chegou a ser nomeado ministro de estado pela senhora infanta D. Iza
bel Maria, e os motivos que ultimamente o resolveram a não ir tomar conta c1a 
pasta? Se isto nrio convence, o promettido exame o provará ele sob~jo . 

(19) Antes da emigração quem podia imaginar que homens outr'ora tão bem 
conceituados, ou pela honra com que se haviam conduzido, ou pelos princípios que 
tinham sustentado, ou pelos honoríficos empregos que occuparam, se degradassem 
até uma classe tão ínfima, abjecta e desprezível! E quando se lerem seus nomes 
na lista ignominiosa de tacs espiões o agentes, lis.ta que um dia apparecerá im
pressa, que desdouro não serú. o d'elles, e que estranheza para quem aincla o igno
rar! ... 

(20) Em que princípios de utilidade para a nossa causa basearia o marquez 
de Palmella o projecto de mandar todos os emigrados para o Brazil? Elles não 
íam lá combater pela victoria, porque é na ;Emopa e dentro de Portugal que ella 
se ha de disputar; o usurpador ficava desassombrado ele uma força, que, apesar 
de expa.triada e pouco númerosa, não deixava. ele assustai-o, como ainda ag·orll· 
A icléa ele soccorrer a ilha Terceira clesapparecia ele um plano que enviava para 
tão longe os bravos que deviam auxiliai-a, e todos reconhecem que, se a causa 
não está tão bem disposta como desejava.mos, muito peior estaria, perdida a ilha .. 
Logo quaes seriam as vantagens ele tão mysteriosa politica? As rígidas accusa
ções que se têem feito ao conde de Salclanha por não continuar a viagem para o 
Brazil depois de c::mhoneado sobre as agL1as da Terceira, não são talvez mais be111 
fLlllcladas. Falto de esclarecimentos, eu não posso julgar se commetteu um ac~o 
ele clesobecliencia, nem examinarei se actos d'esta natureza são reprehensivets 
ainda quando produzem grandes bens; porém, se houver de julgar-se pelo resul
tado, muito acertada, foi a sua r esolução; assim, porque a entracla dos nossos com
patriotas na França acabou ele excitar a indignação contra a barbaridade inaudita 
qlle os inglezes perpetraram, não contribuiu pouco . para que as nunca assaz lou
vadas camaras legislativas, justas, sabias e fortes, se interessassem mais viva
mente pela nossa causa, como porque, tendo-se tornado necessaria na ilha a. 
coadjuvação d'aquelles valorosos, mais breve e muito menos clespenclioso foi o seu 
regresso da França, que não havia ele ser o do Brazil. Oxalá que mmca se possalll 
arguir ao conde maiores faltas, nem crimes mais prejudiciaes. 

(~n ) A notavel contradicção que se observa entre os docmnentos relativam~nte 
ao logar da retirada c á maneira por que o conde de Saldanha recebeu no dta 2 
de julho o commando do exercito, merece que se aclare e desenvolva. 

Quanto {tquelle, dizem uns que a retirada devia fazer-se para a })rovincia do 
Minho (documentos n .08 6, 8 e 11); outros avançam logo até ás fronteiras de :S:cs
panha (documentos n. os 5 e 9); e outros, emfim, attestam que devia effeituar-se 
immecliatamente para a Galliza (documentos n. os 4 e 12). Pelo que toca a esta, a 
maior parte affirma que o conde se offereceu espontaneamente para commanclar 0 

exercito na 4ecidida retirada (documentos n. os 4, 6, 7 e 8); outros, porém, enU1l
ciam que a juuta o encarregou d'isso e ll1e delegou os seus poderes (documentos 
n .05 9, 5 e ll), sendo estes dois ainda mais singulares lJela menção de uma por
taria, que nenhum dos outros commemora, e que todos elles excluem pela 1déll 
de espontaneiclade. 

Entre os citados documentos e a carta .cla junta notam-se as mesmas contra
·dicções, c aonde s6 existe a verdade, que é sempre uma c a mesma, podelll 
porventura existir similhantes incoherencias? Não são ellas sempre filhas, ou da 
ignorancia ou elo esquecimento, 011 aliás da má fé, ela perficlia e da cabala? Mas 
ignorancia não pó de aqui presumir-se, porque todos assistiram á conferencia, to- . 
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d_os deram o seu parecer, c todos têcm n'este objccto o mesmo cabedal de sei n
eta i esc1uccimento ainda menos, porqtlC a. decisão nrio foi complicada., e não deve 
fa~er-se a injustiça ele julgar os deliberantes Hio .desmemoriados , que, um mez cle
pots , se_ não rccorclassom já d'ella. Logo, que resta a concluir ? E não são estas 
~ontntr~tcções tanto mais ridículas, quanto menos ou nada obstam ao conhecimento 
a re~hdacle? A breve r ecordação ele alguns princípios poderá eviclencial-o. 

Nmguem clu víela que de asserções contraclictorias S<Í uma pó de ser verdadeira, 
e as re~Tas da boa hermencutica mandam sempre clecielir por a.quella em que hou
ver mms verosimilhança com a verdade e menos intéresse de faltar a ella. Ora, 
ao. c~nde ele Sampaio convinha mais fallar em abono da j unta, porqne assim se 
e:x.11Uta cl 'aquella parte elas imputações que na qualidade ele memi.Jr o el'ella podes
sem to~ar-lbe (se bem que toclos reconhecem que clle em natla concorreu para os 
n~ssos _mfortunios), e o espírito ele coTporação, que naturalmente seduz os homens , 
nao clcrx:aria tambcm ele infl.uil-o. Alem cl 'isto era-lhe mais vantajoso indispor-se 
antes com urna pessoa, . do q nc incorrer no desagrado de muitas, principalmente 
quando a representação e poderio ele uma só cl'estas é incomparavelmente maior 
q~e o cl'aquella; e, emfim, porque o conde ele Saldanha, como simples cmigrnclo , 
llao poc~ia remunera.r-lhe tão grande obsequio, remuneraç?io que ell e podia obter 
ou tnechatamcnte pelo patrocínio ela junta, ou immecliatamentc elo marquez ele Pal-

. meUa como distribuidor, nfto só ele avtütadas sommas, mas tambem ele honoríficos 
en~prcgos (por que cllc ele tudo tem disposto e dispõe) ; comtuclo, o conde de th•m
pa10 e:x.plicitamcnte affirma e declara que a junta mandou log·o retirar o exercito 
para tt Galliza, e que o conde de Saldanha voluntariamente se o:ffcrec<;~u para o 
~ommandar na r t irada. Logo flUe mais desinteressada pócle ser a sua declaração, 
e que outros motivos o podiam resolver a fazcl-a tão inclcpemlentc, senão o apreço 
qnc elle faz üa honra c o amor ela vcrdaelc? Concorre ser clla tmnb cm a mais ve
~o s i tnil c a mais combimwcl com a ca\·ta cht jtmta na exposição elas rasõcs que 
cvc pa,ra llissolver-sc. 

Analyscmos. No fim ele junho, quando a junta ainda era senhora da rica e f0P1llosa cidade do Poxto, jú se julg;a,ra impossibilitada «para pro seguir na gloriosa 
l~cta em q uc se achmra empenhada; porque seus r ecursos eram desiguaes, e não 

0 

1 ~ cr}:. Í<tt:il supprir· a sua perda em gente>> (pao·. 331 ). E aquclln. eles igualdade e 

0 
3 a cl~fficuldncle nFio \""Ínham a ser muito maiores elcpois ele abandonado ó Porto 
(;l~rchda to~H: a. força mo_ral? A jn?-ta previu c recciou um ataque combinado 

( as forças mtmtgas r cnmelas em clrffcrcntcs pontos elas qJJtraclas para o Porto» 
pag. 3~4) . E não seria o ataque mais praticavel c tambcm nócivo cle1Jo is de r cti.J:aclo 
~ _e:x.e~'olto para a província elo .Minho ou para as fronteiras ela H ospanha? Os dois 
'X:.ercttos rcbclclcs para fazDr sua juncção c carregar o nosso g-a,sbriam tanto tempo 

~01110 o nosso, por culpa ela junta, gastou para cl:J.cgm· a Conclci:s:a? Guarcla.r-se
~~m ollcs ele pcr:;cgnir o nosso, tanto como o uosso, por o~·clcns da junta, se abstcTe 

a~parecer ao elo general P ovoas no tempo em que vactllavn e que grande parte 
;nona, U~ir-se? A junta «accorclou uniformemente que a dcfc7.a elo Porto somente 
h:b1oclerta protrahir por pouco ter~l?o! qnc ella era p~·ejuclicial á scgman~a ~los 
d tantos, som que de um tal sn.cnficto resultasse utdtdacle á cansa elos chrettos 
d~-sua magestacle» (pag. 335). E a clefcza, L1o r esto ela, proYincia elo 1\linho ou só 
P~l · po;oações frontcims a Hcspnnha poelc:ria protrahir~se por mLÜto tempo? E 
"t ~ ta cl ella resultar alguma utilidade? Podiam-se cmcnclar as gross iras faltas que 
~)t~u~t~ havi~1 commctt iclo ? Poclia salvar-se a naç1:to elo abysmo em que ella a tinha 
di~~~plt~clo, c cons~guir -se aincb o bom c:s:ito ele uma revolução que clb tinha pcr
junt Se era posstvcl com tal plano obtc1· tão bom 1'estllt·1clo, para que fugt_a a 
03 a P~~a. Inglatcn a? E se não era possível, ou se a junta assentou dever evitar 
fim 8f0r!~1Cl0s ele qti.e só pocliam seguir-se calamidades e nenhum bem, com flUO 
tacl ~avut ele decretar um muito menos util á causa elos direitos ele_ sna mages-
~ Corno, para que c quem qtlererüt ainda obedecer-lhe em tacs cltsparates? 

0 cl o~hamos ele um lado tlm absurdo e ilnJJOssivcl, e ele outrb, para coufirmal-o, 
de 0l)Ol~euto ele mil testemunhas as mais auctorisaclas . O absurdo deve sempre 

smenttr t 1 B t•· 1" J ~ pe . . as cstemuu 1as, demonstrou mr. amsay com ao so was rasoes, que 
l snacltra.m os jurados ele Londres a rever um processo j {t findo e a rcconhece1· 

25 
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e declarar a innocencia de nove pessoas que t[nl1am condemnado á morte. Ora, ~e 
isto é sempre vericlic0, com quanta mais rasão o eleve ser quando para desmentir 
-absurdos test~J,mnhos coneorrem ainda os ele outras pessoas ele conhecida honra e 
probidade? 

Taes são, pois, os princ1p10s que eviclenceiam a maior verosimilhança e o me
nor interesse da asserção elo conde ele Sampaio, e que a têem feito e farão sem
pre acreditar por verdadeira, 'ainda que em sua confirmação não acrescessem, 
como acrescem, os documentos n . os 1, 2 e 3, os quaes authenticamente prova'l11 
que os officiaes gencraes, commanclantes ele brigadas e de corpos cleclarara.l11 
não se quererem retirar para Hcspanha. Esta declaração presuppõe a pl'oposta 
que lhes indicava aquelle reino como o logar destinado para a retirada. E quem 
ele bom senso, que discorra imparciaJ e sem paixões, acreditará que o conde de 
Saldanha, tão obediente á junta até 2 de julho, transgredisse n'este dia as suas 
ordens poucas horas depois ele conferenciar com ella, de sujeitar-se novamente ás 
suas deliberações, e quando na cidade ou na barra elo P .orto existiam ainda todos 
aquelles que podiam desmentir sua falsa proposição? Q,nem acred-itará que ne
nhum d'estes o desmentiria ·logo, chegando todos a saber lá mesmo a ordem que 
elle intim{tra ao exercito, e quanto este estava descontente? E se ~guem tentas~e 
persuadir que todos elles quizeram então guardar tanta civilidade, como deixana 
de conceder que eram por isso mesmo tão culpados como o conde de Saldanha 
(se fosse verdade o que se lhe imputa contra o que fica demonstrado), e, em todo 
o caso, muito mais criminosos do que elle, porque podendo e devendo dar novas 
providen.cias, nada ordenaram? . 

Agora seja-me licito applicar o rasoavel proverbio Qui in uno mendacium dix~t, 
in omnibus p1·aesum·itw· ?nendax., e elle significaní que, tendo a junta faltado á ver
dade na parte da retirada, tambem não merece credito a respeito de uma porta
ria contra a qual obviamente se offerece o fortissimo argumento nPgativo, de
quziclo do silencio dos documentos n. 05 4, 6, 7, 8, 9 e 12, que nem levemente a 
mencionam, conjuncto com o a:ffhmativo de espontcmeo ojfe1·ecimento., que não r;e 
combina com a idéa de encarrego. Offerece-se mais o que já. se expendeu (pag. 380) 
c quanto se lê nas precedentes Observcu;ões (desde pag. 339 até 343). 

Segue-se do exposto que a citada contradicção serve só para aclara:~; mais a 
indignidade çle quem f01jou as tramas que a fizeram apparecer e que o conde de 
Saldanha provou mesmo documentalmente : 1. 0

, que não teve o commando dp 
exercito até 2 de julho; 2.0

, que n'este dia se dissolveu a junta, ordenando que 
o exercito se retirasse logo (até aqui todos são. conformes) para Galliza; 3.0

, qne 
elle se offereceu para o commandar na decidida retirada, sem d'isso ser encarre
gado por alguma portaria, nem se lhe delegarem os extraordinarios poderes da 
junta; 4. o, emfim, que não o ~companhou por elle se não querer retirar para Hes
panha. 

Os incidentes de saber só fóra da barra a ultima decisão da tTopa que obede
cia a qualquer de tres gcneraes, e o elos fructuosos conselhos do marquez de Pa~
mella, e.stão affirmados com tanta 1mblicidacle, que ufio podem deixar de acredl
tar-se plenamente (n'este caso está tambem toda a exposição) eniquanto não fo~·ell1 
contradictados por aquelles que estão ao facto de tudo, que se j11lgam offendidos 
e que para desaffrontar-se têem o mesmo meio da imprensa, visto que o conde de 
Saldanha ainda não perdeu o direito co-natlu·al á sua boa reputação e inteiro cre
dito. Estes eram os pontos essenciaes de sua clefeza, super~bundan.tes para des
truir todas as calumniosas imputa9ões que se lhe têem feito. E, poYümto, ev.icJJ:mt.e 
que elle a provou com tanta plemtucle, como clareza, de onde resulta a inadmJS 91-
bilidade do infundado, parcial e injusto pa1·ece-me., que ha pouco appareceu n'~ll1 
Appendice ao Padlre Ama1·o dos mezes de novembro e dezembro de 1829 e de la
neiro de 1830, porque nenhum pa1·ece-me tão vago e nada motivado póde ou po
derá jamais contrariar factos e a.ffirmativas não contrariadas. . _ 
' O mesmo escriptor, maguado com algumas demonstrações que assaz eVJde~

ceiam o caracter do seu heroe, apressa-se a chamar ?·evoltante injtbstiça o v~l 
dadeiro juizo de considerar o marquez cumplice ou auctor da nefanda intrtga. 
que infructuosamente se tramou contra o conde; 'mas, para convencer-se de tão 



amarga verdade não bas tarà r econlur que foi só elle quem teve o cuidado de lhe 
ti:ansmittir p0r copia nma portaria, cnja falsiclade elle devia c011hecer melhor que 
nn:guem, porque desde o instante afortunado em que a jlmta gosou a dita de vel-o, 
qu1z sempre gostosa receber a lei ela sua vontade? 

(a·, ..1\.lgumas paginas ante~ queixa-se tambem alnarg:amcnte «de se ter pretendid.o 
. 1 ~ •e!Qe) perder no conceito ele stut magestade o umco homem capaz de bem d1- . 

l"tgn·. os nossos negocios, aquelle que aos emigrados tem feito os mais r elevantes 
serviços, bem como á causa da senhora D. Maria li, a qual n'elle perderia muito 
se acaso não ficasse perdida de todo·. Qt~icl an'IJ._JZ.Ítts arJ, ejus laudem augendc~m fa
:I:~·e !otuisset ~ E á leit.ura de t~o enfatuado panegyric~ quem nã? esperari~ de-

ttar -se no fim com o lmdo matiz das provas? ... 'l'odavJa1 estas não se seg·mram, 
nem ?ousa que as ass imilhasse, e os em igrados, qne fazem uso ela rasão, j á não 
acreditam i:nania verba, nem poderão converter-se á fé elo mm·quez ele Palmella 
sem que fundamentalmente se lhe resolvam. as seg·túntes duvidas. Que r elevantes se·· ~ 
... I ViÇOs á causa prestou elle no Porto? Porém, supponhamos que á sua chegada la ella estava em tal estado que ninguem podia valer-lhe (o que só admitto por 
Ypothese), p0rventura tambem lhe foi impossivel deixar de abanclonar o exercito 

sef ~ar uma só providencia sobre a sua retirada até á Ga.lliza? Foi-lhe impossi
;e soçcorrer os emigrados todo ô tempo que estiveram na I-Iespan_ha a morrer de 

11ome ~ Foi-lhe impossível fretar logo emba-rcações que os conduzissem ti ilha da 
fad~1ra, a qual teriam conservado a favor da legitima soberana, e aonde uma r e

fencla es tabelecida desde o principio · se poderia ter feito r econhecer e talvez já 
h~queaclo o usurpaclor? Foi-lhe impossível enviar- lhes aos portos ela Galliza os 
T~sportes tantas vezes promettidos, para os trazerem ás praias da Inglaterra? 
~lha : ne icléas de conservar a ilha Terceira quaJ.1clo tcnciOJ,lava mandar logo para 

0 r~1~tl todos os preciosos r estos de Pharsalia, como teria feito (segtmclo se an
~~~Tou n'~ma o~·elem ~o -dia) se então não chegasse a Gibraltar a. senhora D. M:a-

1? Fo1-lhe nnposs1vel escolher para commanclante elo deposito de Plymouth 
tun homem de ma.is confiança, honra e probidade? (Consta que o general Azeredo, 
~O~andante elo clepo.,ito de Bruges, se tem portado ainda ·peior que o celebre 
c 1111

·• Ido em Plymouth; parece que alguem se occupa de tecer-lhe ô merecido eu
;uuo e que n'elle se hão de ler divertidas peças!) Foi-lhe impossível es tabelecer 
h elllor ~nethodo ele aclministrar os fnnclos postos á sua disposição? Não podia ainda 
ll~~er du1heiro, se em sete mezes se nffo dessem exorbitantes subsídios a ~onse
~~~~:·os, ~eneraes, capitães gcncraes, capitães móres (não _...íiülando nos avultados 

}aorcltnarios ::t.os afilhados), e proporcionalmente a todos os emigrados, á exce
~.ao ~os dignos volnntarios e academicos, quejazeram sempre na mais aviltante 

8
.
1si'l.·ta, emquanto os mais to elos nadavam na opulencia e no luxo? Foi-lhe impos-

IVe poupar ;t 400 mensaes, que quatro ou cinco mezes se paga'l'am a navios 
{~~ serviram sómente de enxovia áquelles que ainda na Inglatena deveram sof
cl:r 0 castigo de mandões portuguezes? Foi-lhe impossível fazer tentativas effi
c ~zej para attrahir ao nosso partido toda ou parte ela esquadra inimiga, qtte tão 
"~;te: gu:rra nos tem f~ i to e que é s.ó q_ LlClll sust~nta o tyran~10? . .E'oi-lhe i~possi
a d fazer quaesquer esforços para mmora.r o soffnmento elos mfehzes que tiveram 
e esgraça de caír nas mãos ela tyrannia usmpadora ou tem para isso excO'gitado 
ctposto em pratica alguns meios? E, emfim, sua incalculavel política, que pl'oje
tã~s ate~ _formado, que instamcias tem fe it? pe1•ante as di;ersa~ côrtes . em que é 
...;l crechtado ou que bens temos consegmdo por sua bemgna mfl.uenc'la? Resol-
"c os tod . ex , ,. os estes problemas a favor do marquez ele Palmclla e com a necessana 
l'~J~ttdao, acreditar-sc-ha sem difficuldade a pomposa enunciação do mu~to reve-
f:a c1 o padre AJrâl'O ,· mas en1(1Uanto for forP.OSO conceder· que elle tem cleLx:aclo de 

< zer 111 "t :s _l • • 

110 , ll1 as cousas necessarias e uteis, ·e feito outi'::ts mui tas em gr·a~nue pr'eJntza 
sso e da ca . l t . N J ~ nsa, c1·ec a pale?·, e m(ma qne em vao prcganL. 

Ás oliservnçües· soifr·c n.lguns pllrngrn,pbos da cnrtn <In junflr 

(Tomo vn, pn.g.· 3~9) 

h ( I) No c1íà 20 de iunho escr·eveu o commanc1ànte elos voluntarios de '.traz o's 
'.llOlltes ' . ,, 1 el . o 1 ~ I' • a Junta dizenclo-1he «que um bwtal1ão o 1·eg1mento n. ::>, que litZ l:.t. à 

' 
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guarmçHo de Almeida, tinha vindo á Torre de Moncorvo, que elle commandante 
de voluntarios S3 tinha por:!to em communicação com o commandante do batalhão 
do 15; que, se a junta o queria, elle marchava sobre Moncorvo, e reunido ao ba
talhão elo 15, sobre Almeida, para retirar d' ali a gnarnição c armamento para os 
voluntarios ele crraz os lYlontCS>), etc. Este e outros officios não tiveram resposta, 
·mas o secretario da junta clisse ao portaclor elo officio «que a junta não carecia 
(lc conselhos!!! '' 

(2) No dia 18 ele maio soube-se em Traz os ]\fontes a reacção elo Porto. Os 
mignclisk'ts ficaram prostrados, nem um só levantou a voz até ao fim elo mez. Os 
correios do Porto cruzaram livremente até ao dia 3 de junho. Cartas, proclama
ções, gazetas, tudo foi clistribuiclo fielmente;. a navegaçfio elo Douro não foi intel'
r0m pida, c só no dia 3 de jtmho é que appareceram na esquerda do Douro algu
mas guerrilhas. Gaspar Teixeira em todo este tempo n~io pôde reunir em Villa 
Real duzentos homens elo 12 ele infanteria1 senão cem milicianos; os mesmos ce- · 
lebres guerrilheiros ele VilJa Real, como o Foguete, o Torgo e outros, só depois 
que souberam que a junta se não atrevia a sair do Porto é que pegaram em ar
mas. Gabriel Antonio ele Castro esteve quinze dias em Canavozes nom.esmo aban
dono, sem quo ninguem se quizessc r eunir aos soldados ele policia, com qu:em 
fugira elo Porto . Agostinho Luiz tinha fugido de Vizeu para L amcgo e não pôde 
retmir nem milicianos, nem guerrilhas senfí.o depois qn.e as tropas ±i.eis se retira
ram de Concleixa para Coimbra. Isto 6 tanto assim, que Gabriel Antonio fugiu de 
Canavezes para Lamego no dia 23 ele maió .e d'ali para Castro Daire com Agosti
nho Luiz no dia 25, persuadido de que o destacamento que o conselho militar flio 
Porto tu1l1a mandado apoz ellc, passava o Dotli'o na Rogna. Oxalá que assim ti
vesse sido, e que o conselho militar nunca se tivesse dissolvido! Mas alguns des
embargadores não dormiram emquanto não viram substituir ao clespotismo mil!ita?' 
o valentissimo governo elo seu civismo! Gaspar creixeira fugiu ele Villa Real para 
Mm·ça com o mesmo receio. Esta pequena força, por si só, vcw1·ia TrUJz os Montes 
e a Beira Alta, se ~nova junta a não tivesse mandado retirar, etc., etc. 

(3) Q,uc fazia isolado em Braga o regimento n. 0 13 ele infanteria? 
( 4) A communicação entre as duas províncias de Traz os Montes e Beira Alta 

esteve por tanto tempo tão clescmbaraçacla, que os voluntarios ela primeira provín
cia manclalia.m no dia 6 ou 7 ele junho um almocreve á praça ele Ahnci ela . para 
lhes trazer uma carga ele polvora, que o almocreve lhes trouxe mui seguramente 
no dia 13. 

(5) Ainda a 25 ou 26 ele jtmho um homem se offcrecia no Porto para levar 
ordem a Almeida; a junta recusou o seu serviço. Alem d'isto os voluntarios de 
'l'raz os Montefl nunca recusaram mandar áquellru praça; ahi está em Londres nJ)]. 
voluntario que preveniu a junta de que os rebeldes íam atacar Penafiel, cmn° 
fizeram; e ele que serviu similhante prevenção? · 

* 
Q,uanclo se transcreveram no tomo IV as principaes 1)eças relativas aos actos 

da junta provisoria elo Porto, a que acldicionámos peq ucnos cxcerptos elas curiosas 
JJ!IernO?·ias ele Joaquim José cli:t. Silva Maia, entendemos clesnecessario citar quanto 
disseram posteriormente outros escriptores, nr~o porque alguns d'ellcs m.creça].]l 
menos conceito, mas pela cu·cumstancia elo quasi todos, scgnimlo a ordem ele idéas 
elo antigo jornalista portuense, pouco differirem na esscncia . Toel::tvia, como este 
capitulo menciona a v.igcro sa polemica sustentada perto de mn a1mo entre pros~
lytos do systema constitucional, jtmtâmos agora as reflexões críticas de José Ll
berato Freire ele Carvalho, cuja phrase, embora bastante severa, mostra visos de 
imparcialidade. 

Eis-aqui parte do que elle cliz no livro imin·esso em 1841, referindo-se á 

Dissolução da junta eUJ. 18~8 

Emquanto no ominoso dia 2 ele julho ele 1828 o marqucz ele Palmella se es
tava preparanclo para fngir elo lo~ar elo qual se não devia retirar senão coJ)].O 



389 

hr,ioso soldado ou homem resoluto, tambem a jtmta provisorüt, certamente já de 
accordo com elle, se dispm1ha a toda a pressa para tomar o mesmo exemplo. Para 
~ste fim, às duas horas da tarde, foram convocados <todos os que tinham vindo de 
.uonclres, e se clestinon uma sessão extraordinaria da mesma jtmta.. A abertm·a 
solemue cl'esta sessão se fez por um longo discurso do desembargador Moraes 
Sarmento, c todo ellc consisti.n em querer provar, por long·as IJhrases, que tudo 
;s~ava perdido, e em eonsequencift d'isto que a junta se ia dissolver e embarcar, 
(tx.ando por unicas providencias que as tropas fieis se retirassem para a ~al.liz~ ; 

onsta que poucos debates houve sobre isto, porque, se não todos, a mawna JH. 
:sta-va ~em disposta para a fug-ida. O que, porém, até agom se tem sómen~e. posto 

1 nl dnVlda, e não se tem completamente aclaraclo, é se na verdade se clcciclin que 
ogo se marchasse em clireitura para a Galliza, ou se este r ecm·so se tomaria só 
~llando estivessem perdidas todas as esperanças, c já nfio fosse possível resistir 
as forças rebeldes. De snmma importancia se tem tornado esta questão, porque 
~?bre, ella ~uncb o general Saldanha a sua defeza, apoiando-se na primeira parte, 
Isto e, na 1mmcdiata r etirada das tropas constitncionaes vara fóra do reino ; ao 
lll.esmo passo que outros a:ff-irmam que a cllta r etirada. só fôra condicional, ou SQ 110 
eas? de grande infelicidade, e como ultü-no reetmlO, depois de esgotados todos os 
1~eLOs ~e clefeza e resisteucia. Seja, porém, o que for, o que se vê em toda esta 
1 esolnçâo é o d.escredito que a junta sobre si aceumulou, clissohrcnd.o-se e fugindo 
80.Pl nunca dar um só passo parn, rcalisar o impulso que havia claclo ú nação, sem 
ntu:tcEt, a,rnisc:1r mn combate, e deixando apoz de si milhares e milhares de victi
lhas ~ntregttes, por sua inhabiliclade, a todas as vinga11ças elo usm·pador e seus 
satellit~s ; acção na verdade mui feia e impercloavel, porque, se não se consicleruva 
c?m resolução ou com tale11 tos para emprehender obra tão nobre, ou nunca a ele
VIa ter tentado ou ter vencid-o ou morrido com ella. 

N'esta confusão geral, f-ilha elo medo c elo mais vergonhoso desalento, consta 
;~te o h01u-ado desembargador Vellez Ct}ldeira rogám ao general Saldanha se qui
. ssc encarregar do· commando da tropa, porque era natural que, vendo-se clla 
~elh chefes, e sabendo como todos fugiam, immeclin.tamente se clebanclar.ia, e nem 
1111 só soldado entraria na Galliza. Ao mesmo tempo se perguntou se alguns elos 
~~elllbros ela junta quereriam ficar com o general c com o exercito, c ü, vista 
;.sta proposta o coronel Gama Lobo c o clr. Joaquim Antonio ele Magalhães se 

~ :l'eecram para isto. Se tivesse haviclo Tesolução, valor, c até alguma disposição 
~all~ l?,'auhar a maior gloria que pócle haver~ isto é, a de salvar a patria e defender 
Sa.l erdade, n~nhuma o~casião poderia encontrar mclh?1é' elo que esta o g~nera.l 

ddanha; porem elle clerxou perder este momento prccwso e lançou sobre s1 uma 
}~0 . oa que só um g-ra,ncle anepenclimento ou aincht grandes serviços podiam clis-
cllçar. Acceitou ellc, com cffej to, aquclla honrosa commissão; mas d irigindo-se 
~o caml)O,. e convocando um conselho militar, n'clle cxpoz que tiJ1ha ordem ela 
J~t~ para commu.ndar a tropa e a conduzir para a Galliza. Os bravos c valentes 
~o Ctaes, que tão iuc~peraela proposta ouvi~·am, ficaram com clla assomb t:~clos, e 
r· :mo sol~aclos ele brw e valor , todos unammemente responderam que nao que
f~~ fug~.r, ~as que estavam p~·omptos a ir :bat~r-se com os rebeldes, e que não 
,, am tao vü e vergonhosa ret1rada sem prnneu·o terem tentado a sorte elas ar..... as . 

c·d·~ualquer qne tivesse sido a ultima resoluçi'lo da junta, e quer clla t ivesse .dc-

q1 
1 0 que a divisão constitucional se dirigisse immecliatamente para a Galhza, 

uer que t t · · · · ' l · t a ll _cn asse pnmen·o , uma rcststenCia c so em u tllllo r ecurso se omasse 
0 qle a ~chberação, o que convinha em todo o caso era a.proveitar as excellentes 
0 c ~termmadas clisposições elos officiaes e da tropa e lançar-se quanto antes sobre Ih le_beldos. O general Saldanha tinha 11a Tealiclade acceitado o commando, ou este 
P e .t~v-esse sido conferido vocalmente on por escripto, porque é n 'esta qualidade, 

0~81~lvamente reconhecida IJor elle que se clirio·iu ao campo e fez a proposta aos 
!UCtae "' _, ' o . . d . ~ d t e ~ s : cntao porque sé não aproveitou elo bom esp1nto e etenmnaçao a ropa, 

v nao :marchou com ella direito ao inimigo? Ainda quando o mesmo general ti
a:ss~ feito ele . boa fé aquelb proposta e julgasse n' aqueDe caso dever cumprir c?m 

Oldens ela JLUlta, na. supposiçãq que ta.es foram, vendo agora a nobre e her01ca 
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resolução dos officiaes c soldados, devia aproveitar-se d'ella e dizer-lhes: << Cam::L
radas ! Eu só vos fiz csÜL proposta para expcrirucntar o vosso valor, e como vej_o 
que eJle e tal CvmO sempre O esperei de tri.o briosos soldados, n1io pensemos maiS 
na GalliZ<L, mas sómente nos rebeldes, que s1io os imimigos das nossas liberd~
des: vamos a ell es, camaradas, marchemos"». Este ou outro CJ:l'lalquer discn1'SO st ~ 
milhantc ele certo havia de ~ er recebido com o ru::tior enthusiasmo, e c0m 1ial 
tt·opa o general Salclrunlm havia de ser invencivel. . 

1\f<:LS este general perdeu a melhor occasifio que a forttma lhe 1~ oclia deparar, 
que foi a de se immortalisar salvando a sua patria do poder ele um tyrann0. Ne
nhuma elas suas desculpas podem ser aclmittidas, porque. t0das são frivolas e desr 
mentem o caracter de todo o hom em que aspira a ganba.r nome por be.llas e ma-. 
gnificas acçõcs. Diz o general Saldanha na sua clefcza, que tinha prometticlo, tanto 
em Lonch·es como 110 lJorto, ao marque!lJ de Pa1me1la o não JazeT smião o que ero 
commum fosse determinado; e como na jnnta se decidisse expressamente que elle 
conduzisse a tropa para a Galliza, e esta nr10 quizesse tomar similhante direcçào, 
se tivera enHio por desobrigado do comr.oando, e tor.oibra o caminho elos fracos, 
correndo a ir-se refugiar com elles no ominoso B elfast. S111ppondo, porém, ainda 
que em casos tacs elle fosse obrigado a guardar a. sua palavra, todas as circmum.
stancias elo tempo em que elle a tinha dado haviam inteiramente mudado; j{b nã0 
havia g eneral em chefe, já não havia junta., c tanto um como o1üra tinham des
a.pparecido: em uma palavra, já o generalíssimo c a junta se tinhan1 dissolvido e . 
haviam fugido, desamparando uma causa pela qual todos eram obrigados a dar o 
sangüe e a viela. E n'este caso podiam ainda tanto elle como ella exigir obeclien
cia elo g eneral Saldanha ? Em que codigu militar ou civil está escripto, gue uw 
general que foge e larga o commando, e uma, junta qae tambem foge e volurut~
riamente se clissolY e, possam fazer testamento c exig·i.r com justiça que suas l~ltJ
mas vontades se curupram? Com a fugida elo commandante e ela junta ficOLl o ge
neral Saldanha desobrigado de quamtü s promessas, Ol!l boas 0a más, podes se ter 
feito; e a elle só entfio,· como gener~d em chefe., por ter acce~tacll.o este post0, con~
petia dirigir todas as opera·ções militares sem responsabiJ,idacle para os que j{ll b
nham fugido. Alem cl'isto elle tinha dois soeios comsigo, qne formavam com eUe. 
o 1mico governo que restava; porque os não comsultou e deliberou com elles 
ácerca da.s medidas que se deviam tom<:ur á vista da nobre e b:1tiosa resolução da 
tropa? Mas elle nada d'isto fez, porque, sem consultar os seus collegas, se coR
tentou com se J.espedir d'elles por uma carta, e desamparou mo valentes soldados, 
que nacla mais queriam do que vencer ou morrer por tão santa e honrada calll!sa. 

Com a fugida do muco homem que ainda podia salvar ru causa publica no seu 
extremo perigo, tudo desanimou c tudo se perdeu: os seus collG'gas Gama Lob@ 
c Magalhfies seguiram-lhe o exemplo, e logo cuidaram tambem em se embarcar. 
Por csüL fórum todos, como á porfia, descmpa11·anuu . um exercito valente, _que 
nada ma:is queria elo que ir medir-se com os inimigos. Os oflíiciaes ele tão bn®sa 
tropa ainda mandaram mlia cleputação ao general Sruldanha, que já se achava a 
bordo do Belfast, protestando-lhe que estavam promptos a obedecer-lhe e a se
guil-o para toda a parte; mas dizem que lhes fôra .impedido fallar ao general coW 
o pretexto de que esta,va cl<irminclo, ou porque ele proposito se fingia que o estava; 
Como é, porém, crível que em tão circumscripto espaço não podessern. chegar ate 
onde elle . esta.va ou não procurassem faz er diligencias para o conseguir, rcsistin_do 
ás insinuações de quem assim lb'o procurava impedir? São todos estes episod1os 
altamente n:1ystcriosos; c o certo é que os mesmos deputaÇ-os se cleixaram taiJ1-
1em ficar a bordo e não voltaram á t erra com a r esposta, obrigados talrvez a par
ticiparem de todo o clcsdouro dOs fugi~ivos c a deixarem expos1ios .a .todos os pe
rigos os seus briosos companheiros ele anuas. Assim, n'estc fatal c1ia . 2 de julh0 
de 1828 se consummou o grande delicto político do assassínio da gloril.osa revolu· 
ção do Porto, c para J.ng]aterra voltaram os auctores, levando a bordo Çlo oroinos0 

B elfctst, alem da carga que tinha trazido, outra ainda nia·is enorme e pesada, q~a1 
foi a r esponsabilidade do immenso mal que fizeram, marcados perante a histona, 
qne ficou livre para imparcialmente os julgar 1. 

1 lYiem01·ias com o titulo de annaes, etc.; tomo r, pag. 37 e seguintes. 
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. A este já longo processo politico, assim póde designar-se a substancia do ca
pl~tllo Iv, porque comprehéndc auto ele corpo de clelicto, libello accusatorio, cle
f.~lillent~s de testemrn:has pró. e contra, al~ega~ões . ela ~efeza., réplicas, etc:, ~un
. . mos aancla, por motivos obvws, a expostção JUStrficatlva do supposto prmc1pal 

1 etb]'· ? estrudista Palmella, sobre quem seus ad versarias fizeram recair maior cul-
pa 1hdade. · 
. Quando em 17 de março de 1835 se discutia na camara dos deputados o pro
Je:to d~ resposta á falla do throno, o bacharel Julio Gomes da Silva Sanches re
aro~uztu parte das censuras publicadas pela imprensa, e foi então que o arguiclo, b:s ' e setembro anterior presidente do conselho de ministros,. deu explica9õe.s ver
d ~s, para desaffronta do seu caracter e talvez por deferencm com a mawl'la. Os 

018 oradores exprimiram-se, n'estc só ponto dos cliscm·sos, da seguinte fórma. 

Discurso de Julio Gon1es da Silva Sanches 

t Não fallarei dos tempos de 1820 c 1821, bem que do Dicwio ele côrtes d'esse 
hempo pocless~, contra o seu liberalismo, tirar formidaveis docmnentos, os qnaes 
~ntem foram trazidos a esta camara por um elos meus collegas, ·mas de que me 

~~o quero aproveitar. Não lhe fallarei tambem de 1823; mas é forçoso tocar-lhe 
Ja em 1824, porque não devo omittir que o sr. duque de Palmella de modo nenhum 
concorreu para D. João VI cumprir a promessa de Villa Franca, dando á nação 
}lo~tugueza uma carta constitucional. Todos nós ouvimos J.á esta verdade da l)l'O
Pl'La b~ :D . oca elo sr. duque, e pa,ra confirmai-a appello para toda a ca:mara. Em 1827 

0
.
1 0 

Sl' . dtlque nomeado pa,ra o ministm:io, mas deixou-se ficar em Londxes, e 9 s:. conde el e Villa Real, que foi para o substituir na embaixada ( o dito conde dá 
Stgnfaes de conji?·mação)) deu comsigo em Viem1a de Austria, onde assistiu ás fataes 
con eren · d · ~ E ' t · · · t' 11 ? O - Clas que pro uz~·am a ustupaçao. ' quem o auc onsou a u· ass1s u· a e as. 
d u quem lhe detl para isso credenciaes? Não quero dizer que Ih' as desse o sr. 
u~ue de Palmella, porque nem elle lh'as podia dar, mas é certo que a augusta 

~el~onagcHJ. que então dirigia o estado, tambem lh' as não eleu, porque só o tinha 
v~;n:ado ?araN a emba~xada de ~o~elres, e euNinclin?-me ~ crer q~e o sr. conde d,e 
r· a Ee<11lnao tomana sobre s1 so ~L resoluçao ele 1r a V10nna. E com que fim Vl-

11~t 0 sr. duque em 1828 ao Porto? Qual seria o verdadeiro obj ecto ela sua vinda?. 

d a~ etl não quero entrar na explicação cl'esses motivos, mesmo porque os não po-
en·:t. b 1" __., 

c em exp 1car. 
c . . Oomttrtdo, depois do seu desembarqu e no Porto, o sr. duque de Palmella ac
e ettou, _se porventma não pediu, o commando em chefe da divisão constitucio_nal; 
rn s .. ex. a certamente não era muito habil para isso. Se acaso s.e tratasse ele diplo-
·:Cla, eu havia de tecer-lhe elogios · mas como se trata de commandar um exer
d~ o, e o ~r . duque de Pa~clla :t;J.Unca 

1

fez ~ampa.nh~s 1 ~speTo qu~ se n~~ escandalise 
q lhe chzer qtte elle nao lDocha ser ha,btl para chngu· operaçoes m1htares (o du
blle de Pctlmella faz signal de se não escandalisa?) j com que vistas do bem pu
po ?0 se decidiu, pois, a acceitar similhante commando? E uma vez que o acceitou, 
pat·ql ':e se não foi logo pôr {t frente da clivisào ? .r ão teve elle ainda muito tempo 
es~a. lr commanclar a acção do Vouga? E porque não foi, ou para ·que se deixo~ 
qt .m no_ ~orto? (Vozes:- Chegou a Grijó.) Sim, chegou a Grij ó; mas !SOube ah1 
qtle a clrv1.são se retirava, c retirou-se prim~iro que ella. Ultimamente não affirmo 
é le e~le propozesso a dissolução da J'unta · mas é certo que não votou contra ella, 

certts · ' d t · e s~mo quo não votou para que se continuasse a sustentar a causa a pa na, 
to3lle foi elos primeiros a recolher-se ao vapor que tinha de reserva. O resto é de 00 bem conhecido. · . . 
Pl'· hegar< m os emigrados á Hospanha, e Fernando VII ass1gnon-lhes um certo· 
:0 a~ . para saírem do territorio hespanhol, se não qtúzessem ser entregues a 
lil~. 'liguei. E que providencias eleu 0 sr. duque de P_a.lmella para· que elles n.o 
ni ~~ado espaço podessem saír d'aquelle reino? Que mews, que soccorros lhes ml-
1! ~ti ou ;para isso? Nenhuns. Ali está 0 benemerito (apontando pa1·a o gene1·al Que-
e 0 P~zcwro) que conduziu os r estos ele Pha.rsa.Iia .a Utica: ali está elle para 
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confirmar a triste vcrcladc que cu acabo de d izer. Apcm1s em P lymouth se lhe 
mautlnr am dar seiscentos c bntos cht'ros p ara completar u pagamento ch> frete ele 
um na·vi o. Mas quanclo clle ch egou a Plymouth tinha ha muito exp irado o te:D?pu 
assignado paJ:a a cvacuaçrio uos emigrados; e sem as suas diligencias ha muito, 
por consequcncia, elles podiam tCl' caído nas mfws do usurpador. 

Que pJ·oviclencias tomou o sr. duque de P a lmclla pa.ra a conservação ela .Ma
clcira? Não teve elle tempo ele para lá manela.r gente qu e a defendesse ? T anltO o 
teve, que alguns o:fficiaes para là enviou, rnuito bravos e muitos peritos IJ::t ver
darle, mas officiacs sem soldados, por mais valentes, por mais baLeis que sejaDIJ 
não podem gru1har victorias. Com que :6m queún o sr. duque ele Palmella mandHl' 
os Cllligraclos para a Amcrica, quando a guerra contra a usurpaç~~o era na Eu
ropa , c quando para ele UL voltarem cn t ncccs~:ario longo tem})O c r ecursos, qtl C 

ellcs n~io tinham : porque esses que Já chegaram a ir, para virem, tiveram ele men
digar uma subscripç-ão de porta em porta'? Na camara está quem isto p os!'a con
i1rmar (o sr. BaJTeto Feio) . E porque lcYon tauto a mal que os mctrnlhndos nas 
nguas ela Terceira viessem para Françn, em vez ele seguirem para o Brazil, c01uo 
f' . ex . a lhes h avia prcseripto? 

l'orqnc faria · a administração, com quem ngora es tá unido, tanta guerra a_o 
s1· . cluqne ele Palmclla? Ser l' a.Jmellista era então atrocissimo crime, era. ser antl
nacional, inimigo ela carta, tndo qunn tu havia ele mau ; c pnlmellista nenhum de
via s r votado paxa cousa a lguma. Tao ouso dizer que o müüstcrio tivesse ra são 
cTu lhe fazer . H1o atroz guerra. :Mas ser ia. cJJ c t~o IJerver so, que nenhtumu tivesse? 
Pelo seu Indo o sr. duque ele Palmclla tam bem, quanto podia., cons1Jirava contrtt 
o ministeriu. Dizia e escrevia «que era abEolntamentc neccssario fazel-o caír i 
porqne a nfio ser àemittido daria com e:t nau elo estado no fun do do mar» . Mas 
acrescentava no mcsn.1o tempo, que n~io qtwria ser ministro, . porque bem conhe
cia qnc a opinúio publica o r cpulsaYa como anti-liberal, c que lhe era cntf.o pr~
ciso clcstruie primeiro essas idéas. Tudo isto eu sei, c tudo agora mesmo provarJ.H 
se algucm o contestasse . E acham-se agora os grandes inimigos todos unidos, g?~ 
vcrnando pelo mesmo systcma, aclmin:istranclo segundo os mesmos principias, e J'~ 
se não perderá o estado ! ... 

Cou sas incomprchensiveis são todas estas : c é )JOr todos es tes, e muitos ou
tros motivos, que c u nem jmuais confiei, nem posso cous:1 alg'mna confiar ~J C!l 
sr. eluq uc ele Palmclla. Se, poróm, a seu favor m c explical'em todos os mysteno
sos factos que acabo ele enumerar, poderei vir a confiar n'cllc, porque nada tenho 
(lc obstinado . 'l'ambcm no sr. duque ela Terceira eu não tive por mui to tempo 
confiança alg uma; c ha muito telnpo, ha talvez dois mmos 1 que n'ellc t cnl10 tocla 
a confia.uça, c só lamento não o ver unido com collegas, em que eu possa outro 
tanto confiar. 

Destrua, pois,- o sr. duque de P almclla tudo o que faz duvidar elo seu con
.stitucionalismo, aclopte uma política franc~tmente liberal, c todos então con:6ar cmos 
n'cllc . 

Discurso do duque de Pab:nella. 

Chego agora. á. IJartc mais rcpugn::mtc, posto que mais facil, do mcü discurso·; 
porque se trata ele rcpcll ir 1.una ser i c de aggrcssõcs dircctas do ill ustrc oraclo1: 0 

sr. nilva Sanch cs, contra ~-., minh a Yicla política., suj eitando-me a incorrer no m
convcnicntc de parecer .por. isso tedioso c arrogante, afastando-me elo systcma que 
tenho sempre scgniclo, ouso dizer com proveito, ele despr ezar c deixar e aí r oc'tS <;a
lumnias, que desapparcccm successivamcntc à medida que soccgam as p~tixõcs en1 

que se oi·iginaram, c qnc o tempo dú logar a julgar-se com imparcialidade elos 
homens e dos acontecimentos . Peço, portanto, perdão ú camar a da cleclan1ção que 
vou fazer, como preliminar ela minha apologia ; mas não posso deixar de a ap~·e-. 
sentar n'uma occas iao como esta. Sr. presidente, a minha vida publica c polltJC8i 
é illibada, e sobejam-me documentos para justificar esta, á primeira v ista, orgu
lhosa asscrç~io . Digo mais, náo sómcnte a reputo illibada, mas sempre firme e 
cohcr ntc, sem a menor clcviaçri.o ; e> que lJ klO deixa ele dever· se r eputar cmno ulll 

não vulgar n1m·ccirucnto, quando se consideram as diversas phases políticas, p elas 
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quaes tem passtldo o nosso lJaiz desde 1820 para c~'li. Uma tal asserção obriga-me 
fo~çosam~ute a apresentar um esboço, que procurarGi fazer o mais rapido qiw me 
seJa poss1vel, el::t condncta que segui dunmte todo este perioclo . · 

E~ 1820 achava-me em Lisboa de passagem para o Rio de J aneü·o, onde ti
nha s1.do chamado pelo senhor D. João.VI, para occupar o posto ele ministro e se
~reta~·w ele estado des negocias e'itrangeiros e ela guerra, posto sem duvida superior 
as m.mhas forças, e que cu devia it Lcnevolcncia elo sobenrno, não obstante o co
nhccnnento que tinha sua. magestado desde 1817 (poderei pro,ral-o com documen
tos) ele quo a müilia opinião era, que indispensavelmente devi~ ser regulada 
fuanto a~tos a nrdua c importa.ntissima questão ela r esielencia ela sécle elo governo, 
c? mauerra tal quo conciliasse os interesses ele Portugal e elo Brnzil, e que con
VJn?,a quo emanassem elo throno concessões e instituições adequadas ao desejo ela 
naçao e ao cspirito do nosso tempo . Achava-me, pois, em Lisboa, quando se effe
~trou o lc,7 antanl0nto elo Porto, e quando esse movimento se commuuicou á ca.pi-
~ · Na minha qna.licladc de ministro ela corôa não podia sem duvida tomar parte 
~' lllua r evolução destinada a exigir aqucllas c011cessões qnc cu reputava mais se
g1lras e mais vantajosas, qumlClo emanassem à.o throno . Tive, porém, n'aquelJa 
~llO~~a confcr cnc!as · ?onficlcnci~es c fnu~cas com um cl?s mais conslJÍc.uos membros 

0 aoverno prov1sono, o sr . fr. Franc1sco ele S. Lmz; cncarrcgnet-me ele uma 
carta d'elle para o .senhor D. João VI, c dei-lhe a minha palavra (que ctunpri) ele 
~conselhar a sua magestadc que se antecipasse em promulgar ao menos as bases 
te uma constitL'lição liberal e monarchica, como melhor meio ele preencher os vo-
~s elos bem intencionados, c ele atalhar as desordens que, ainda quando se não 

SJgam, sempre elevem receiar-se elos movimentos populares . Acrescentei mais que, 
s~ este meu conselho não fo ·se attcücliclo, cu pediria a minl1a clemissrio, c clcixa
l'la ele ·tornar IJartc nos conselhos elo soberano . J:i disse que cumr)ri a miru1a pala-
vra J' 

1 c' e Ct este facto, al m de numerosas t cstemunba.s, posso allcgar como prova 
Dguns_, cloclliuontos existentes, entro outros, o clecreto que assignon o senhor 

· Joao VI mn clia ou dois antes ela insurreicão elo Rio de Janeil:o, c que, cles-
gra 1 ' d lae amante por Ü<'1.Usas qnc fôra longo desenvolver agora, c que mais tarde ouvi 

1 
ep orar francamente I Ello senhor D. Pedro mesmo, não bastou para impedir o · ~~~! ~ue já estav?' imminen~e, e elo_ qual s_e ~?rigina1:an~ tantas 'on~ras conseguel? 

d .f•ttaes. No -elia ela mencwnacla msurre1çao constltmu-sc uma JUnta prov1sona 
e e ~overno, e deixei, portanto, ele tomar pa:rte nos negocias 1mbbcos, abstendo-me 
b sctupulosamentc até mesmo ele commmlicar com el-rei,_....até ao clia elo seu em
""" a•rque no Rio ele Janeiro, em que pedi licença para regressar no seu sequito á 
.c.t1r®pa. , 

elo Sr. presidente,. nem os factos que acabo d~ ap:esentar, nem os meus prece
mentes como ~mbmxador em Londres c. em vanas eor~cs c!a ~uropa, onde semp;:e 
ill cnlprcgLlel clcsvcladamentc no serVIÇO elo meu pmz, JUstrficavam a resoluçao 
t ~gal 0 d.espotica que tomaram as côrtes, logo depois da chegada ele sua magesl: .~ a Lisboa, do me desterrar, por um decreto concebido em termos injuriosos, 
u:·l 20 _lcguas ele distancia ela calJitaJ, c não me parece que o ser victima ele 
pat arbtraricdaclc comtitua mn crime. Declaro, por conscquencia., jnjustas as 
t~ avras ele i:l . s.a, quando disse que no s Dia1·ios do 1820 c 1821 cn outrava fora: provas contra mim; as provas quo cncontraní n'CS.'CS D·ia?·ios srio nnicamente 
'Vo Uln acto de tyram1ia que contra mim se praticou . E por certo nunca se pro
re:'l n:,m mesmo se alleg0u1 qualquer facto e.'pccial que poelessc justificar uma 
u1,~ llJao, que a,.liás foi clepois revogada, c, posso dizer, estigmatisacla pelas mos-

""' cortes. 
ze: 'l'eria., porém, sido cffcito natural ele um rescntimcnto ela minha parte o fa
u1 l -n1e~ mudar cl opinifio úccrca ele princípios poli ticos, ele que cu e:x:1Jcrimenta':"a. 
in~~ }ao oru~l applicação a meu respeito, o poderia snppor- sc. que cn me havm 
] s\~~do nas mtrigas o conspirações que se tramaram-:para clcrnbar o governo ele 
alt , mas, sr. presidente os meus lJl·incir)ios mmca foram alterados ; e declaro, 

acl .. ' l . l qu , JOSl~lvamcnte, que não reclamo parte alguma c o nJcreCJmento, qua quer 
ti/ ci~e Seja, tlos que cooperaram para a restauração de 1823. Declaro que a no

Ul. t este acontecimento mo foi acha. r clll Borba., log-ar do meu desterro, pcrfei-
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tamente alheio a todas as agitações políticas d'aqnella epocha, para as quaes, nem 
por obra nem por conselho contribuí. Declaro mais, que, recebendo n'aquella villa 
a noticia da proclamação do senhor D. João VI em Villa Franca, e encontrando 
n'ella promessas mui conformes ás minhas idéas, empreguei, pela primeira vez, a 
influencia que podia ter sobre os seus honrados habitantes, para se lavrar n'aquetla 
cama,ra um assento (ainda hoje existe impresso) no qual se fazia expressa menção 
da promessa de esULbelecer um governo representati:vo, exemplo este que me pa
rece não foi adaptado, nem seguido por nenhuma outra camara do reino. 

Chamado ep.tão novamente ao ministerio, bem longe de ser causa, como ab
surda e falsamente se suppõe, de não se haver cumprido uma tal promessa, asse
vero, ao contrario, que fui no conselho, dos ministros o ma.is consciencioso, e se não 
o unico, ao menos o mais zeloso promotor ela sua execução. Encontrando obsta
cuias, que outros reputariam insuperaveis, dentro e fóra do reino, para o fim que 
eu tinha em vista (os primeiros são bem conhecidos; os de "fóra consistiam na in
fluencia da santa alliança, representada por uma commissão em Paris, que muito 
maior força adquiriu depois da restauração ele Fernando VII ao poder absoluto) 
procurei ao menos gan.har terJleno, obtendo a Cl·eação de uma: junta destinada ru 
preparar um projecto ele constituição, e composta, não toda, ·porque isso era Ílll" 
possível, mas em parte, de homens de cujas opiniões e sentimentos constitucio
naes se não podia duvidar. O projecto discutiu-se e concluiu-se ; porém, recrc~
cendo as difficuldacles que se oppnnham :.\. sua adopção, á medida que a r eacçâo 
interna e exteTna se manifestava, e não encontranclo, devo clizel-o francamente, 
na vontade elo soberano, nem apoio efficaz, nem opposição manifesta, mas sim 
uma especie de inercia e indifferença, que deixava recair sobre mim todo o p~so 
de uma obra que só não podia concluir, resolvi-me, pela minha parte, porque mn
guem como eu conhecia a invencível difficulclacle de se e:ffeituar a promessa em 
toda a sua extensão, a conseguir, ao menos, um principio cl'ella, por meio elo re~
tabelecimento elas antigas côrtes, regular e periodicamente, com a .reunião elos do1s 
braços, da nobreza e clero, n'uma só camara, o que na verdade, vistas as cir.
cumstancias, era q nasi o maior resultado que se podia attingir. De tudo quan~o · 
fica dito conservo provas escriptas, não só nas actas dà junta, mas muito roa1s 
ainda na minha c.orrespondencia com os gabinetes estrangeiros; documentos cm·io
sos ela historia elo nosso tempo, e que espero algum dia poderão ver a h.tz. 

O arbítrio que tenho indicado estava acloptado, quando os acontecimentos de 
30 ele abril de 1824 vieram paralysar, não só o andamento cl'esse importante ne
gqcio, mas tambem o da não menos importante negociação com o Brazil, em que 
eu empregava todos os meus desvelos. . 

E visto que, em minha clefeza, tenho sido obrigado a alludir aos actos elo mi· 
nisterio de 1823 até ·1824, peço licença para acrescentar que é essa uma elas epo· 
chas ela minl1a viela, posto que trabalhosa e cheia de agitações, ele que eu me ~·e
corda .com mais satisfação ; porque, tendo, quando entrei no ministerio, soffndo 
injurias, de que podia r esentir-me, pelo partido dominrunte em 1820, longe de 
exercer vinganças, é notor.io que, de accordo com o conde ele Suhserra, fiz todos 
quantos esforços ele mim dependiam para minorar os males da reacção; no qtte 
me peTsuado concordarão todas as pessoas que n'essa cpocha. se achavam no caso 
ele serem perseguidas, sendo certo que para esse fim encontrámos todo o apoio no 
animo benevolo elo senhor D. João VI; e que a perseguição que ümto o conde de 
Subsena como cu so:ffremos no dia 30 ele abril, por parte dos adhercntes ao p~r
ticlo exaltado absolutista, confirmam esta verdade. Alem elo que, ser-me-ha li?Ito 
dizer mais que, não . obstante os graves cuidados de que me achava oppriln1clo, 
procurei, emquanto provisoriamente dcscmpe1Jhava o cargo de ministro dos ne~ 
gocios elo reino, fazer todo o beneficio que puçlc ao paiz ; e ainda me prezo de tei 
sido por impulso meu fundada a primeira aillla de chimica que existiu em Lisb~a,, 
e estabelecida a aula de cirurgia no hospital de S. José, ela qual tanto proveJt~ 
se tem tirado, introduzindo tambem um estabelecimento de lithographia em ~~~ 
tugal, tuna escola normal, e applicando os fundos d~ que dispunha aquelle IU1P15-

terio par.a um g rande numero ele obras publicas, como sejam estraélas, canos reae~ 
em Lisuoa e o acabamento ela mãe de agua, que estay.a interrompido desde ei-rei 
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D. João V, impulso este que, se houvera sido seguido, appareceria agora um es
ta~o de cousas bem clifferentc cl'a.quelle qLle desgraçaclamente existe no nosso 
pa1z. 

d:r Não continuarei a historia d'esse periocl@, e passarei <Í minha missão ele Lon-
es ~Q amw de 1827, epocha á qual tambem se referiu o orador. Disse s . ::;.a que 

eu fm n'esse tempo n0Jilleado ministro de estado , e que não !fui tomar. posse d'esse 
emp~·e&·o, o que certamente não pócle reputar-se corno crime, uma vez que eu o não 
Rcce1tet. Acrescentou, porém, que eu fui a caus<~ ela missão do SiJ.'. emule ele Villa 

eal a Vienna, onde elle assistiu as famosas conferencias que se tornaram a ori
~~m da usurpação. N'estc ponto está' s. s.a completamente enga.nado : a missão elo 
~I. conde ele Villa Real a Vienna, feita com a sancção elo nosso governo a· rogos 
e 'lllr. Oanning, que muito se interessava a favor da nossa causa (infelizmente 

·morreu ~'essa occasião) e certamente sem opposição minha, eleve reputar-se como 
11U: ~erv1ço importante prestado á causa da rainha, porque as prome'ssas que se 
6ij1gn·a1n . e obtiveram elo senhor D. Mig·uel eram bem oppostas <1 conducta que 
e"' e clepo1s seguiu, e nunca tal missão poderá reputar-se como origem da usurpa
Çao . A. v;olta d0 senh0r D . l\1:i.guel a Portugal para assumir a regencia, quando 
c~~pl~tasse vinte e cinco mmos, nã0 podia impedir-se por nenhum esforço nosso : 
;t;ue1ro, p_orque a ~arta assim o ~etermina~a; segundo, porq~e. o imperador as-
·t· 0 qnerm; tercen·o, lllorqne a corte de V1enna, onde ellc res1d1a, declarava po-

i11v1amente que o não procuraria cleter, logo que chegasse ú idade em que devia 
ega mente tomar conta ela reg-encia; o mais que podia fazer-se, portanto, e se 

pnocnron a lcançar por parte dos agentes portuguezes, sinceramente interessados 
domo eu e o concle ele Villa Heal na conseryaçíto ela carta constitucional (;priva
to~. elo au~ilio ele todos oB gabinetes ela Etll'opa, e mesmo em part,;} elo de ·Ingla-
1~1~, depois da morte ele ror . Oann:ing; privados até da cooperação efficaz do se
d ~1 D. Pedlro, então ainda pouco informado cl0 C<uracter ele seu irmão e do estado 
.r ~st 00llsas ent Portugal), reduzia-se a ligar por meio de promessas solemnemente 
"e1' as f fi J · l B 1 d l I · gl' t ' ra 1 cacws lJor ulm tratado entl;e l'ortuga e o razi, , e garanti as pe a n-
111 a, erra e :Anstria, o senhor D . Migue~ á. manutenção ch cart<~ constitucional. Este 
:pres~~ arb!trio, porém, que estava a ponto ele realisar-se, falhou infelizmente pela 
:P;.~1Plta.ção com que o senhor D. Pedro mandou á. Europ11 o decreto em que 
ch e Slmplesmemte nomeava aquelle príncipe seu logar-tenente em Portugal. A 
ha e~ada d' este decreto á; Europa rompeu completamente todas as medidas que se 
g~ orlam aclo;ptado para minorar os inconvenientes elo r egrg.sso elo senhor D. Mi
'V ~~ ~ Port.ugal; e assim Yeiu a verificar-se a catastrophe, que talvez se não hol~-
11~~\:mpechclo, a~ncla Ncom as mais res~:·ingentes est ipulações ; p~ sto que. por certo 
obr <i ouv:e;~:a tra:lllclo tao longas, nem tao desastrosas consequenmns, se t1vessemos 
pu, :1 ·o, cormo cstiYemos a tPOU<to de 0bter 1 a garaliltia ele lnglaterra e da Austria 

1 ~ a carta constituci0nal. 
]?o~· hego agora a uma epocha ele triste recorclação, especialmemte para mi.:rn; 
fttn q~le 0 orado~· a quem resp0ndo me clirige accusações por motivo elo r esultado 
oraâst~ <i]Ue teve a insurreição do Porto em 1828. Pergtmta em primeiro logm: o 
<J.Ue ~~·qual fosse o motiYo. de minha ida ao PDTt_o n'aquell.a occasiã~ i. resyondo 
11Ul .l uma eondescendenma, ele fatal consequenCJa para m1m1 ~'ts solic1taçoes ele 
1·esp gr~nde nnmero ele emigrados portuguezes que então se achavam em Londres; 
"Vidaon ° que mais commoclo, mais seguro e mais vantajoso houvera sido se1:r ~lu
Ç~es. para o 'meu socego <:: para a minha. re1mtação o recusar-me a taes sohClt~
:nha d lillas"' que não julgo merecer · accnsação pm: haver dado uma prova: ela mr-

Jt ev-oça? á ca1,1sa da patria, sem consideração elos meus intecres_ses partiCulares. 
eblb llotor10, sr. presi<iliente, que a v~agem elo vapor Belfast) em que eu me achava 
hic, a1·cad.o com o cluqtte ela Tereeira marquee; de Saldanha e mui t0s outros cons-
r •os P t . ' . d cl Vo:n.t d or ng_uezes, foi retardada por causas totalmente iudepen entes a Nnossa 
qtle, ~:' ?obretuelo pel? mau estado em que se. achava aqL~ella embarcaçao; e 
eblb . P01S ele uma mTiba.da a um porto de Galhza, consegmmos :finalmente des-

1\!rca,r e l\,T 1- • h ' d • ·-1- • t é a· q11e :l . m !u:lltuosm os sómente no dut 26 e j~Ll'JJ0 1 rs o , n_o 1a mesmo ~m 
.c011 ~/ 

0P.0 lS ele nmt~J accão infeliz começava a retirar-se de Ü01mbra o exerCJto 
s ttnc1onal. Ningt1em' mais elo qnc eu eoncorda nas observações do illustre ele-
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putacl.o ácerca das minhas habilitaç@es para assumir o commancl0 em chefe ; mas 
declaro agora ela maneira a mais solemne, na presença de quem me ouve e .de 
quem me pódc contradizer, que foi este mais um acto ele conclescenclencia minha, 
feito com a maior rcpugnancia, e para me Sltbmetter aos conselhos e aos rogos 
dos srs. duque da Terceira, m&.rquez de Saldanha e de todos os membros da ju~:1ta 
do Porto, qrue :Elão consti.deraram essa disposição senão como o meio uni co qu.e: h~
via para attenc1er ao melindre elos dois illustl·es generaes que já nomeei, e, 111&1-S 
ainda ás opiniões dos seus respectivos sequazes, a fim de poderem ser ,am.bos em
pregados com proveito, separadamente, sem que se podesse considerar que uJlil 
d'elles ficava ás orc~ens do out.t;o . A 'intelligencia em que se :ficou foi ele que esses 
dois generaes exerceriam e:lfectivamente o commanclo, quanto fosse possível, se
paradamente, passando as ordens pelo canal de um terceiro, para apresentar a 
unidade indispensavel. 

No dia 'immediato á nossa chegada ao Pm:to, expediram-se officios ao. quartel 
general, com ordem positiva ele sobreestar na retirada; e no dia seguinte, 28 
(não podia ser com maior brevidade), saí elo Porto acompanhado pelos generaes 
que acabo de designar, na esperança de encontrm· as nossas forças na linha d.0 

Vouga. J t:'t era noite quando chegámos a Grij 6 ; e a11i nos constou, pelas repetl
das informações de um grande numero ele indiviic1uos, alguns d'elles feridos, que 
encontn'~mos dirigindo-se para o Porto, que tivera lagar n'aquelle mesmo dia urna 
acção, cujo resultaclo, que se dizia clesastroso, era, pelo menos, com ceTteza, o de 
se abandonar aquclla linha de defeza, c ter a nossa tropa começado já a sua re
tirada. 

Tal é, sr. presidente, exa.ctamente a narração elos factos que aconteceram e 
que motivaram a resolução que tomei de não continuar aquella noite a caminhar 
ao eneontro de uma tropa, Cl~jo commando eu não havia ainda assumido, Cl\jo es
tado eu não podia avaliar, e de cujos desastres não pqdirurecaír sobre mim a Ja1e
nor responsabilidade, pela impossibilidacle wbsoluta em que eu me tinha v~sto de 
Ü' ao seu encontro com maior celeridade. Os m0tivos. em que se fundou então a 
junta do Porto para; se dissolver, para, tomar a resolução ele dar o oommando daS 
tropas constitueionaes ao sr. marqcwz ele Saldanha, com o fim, .r:J.ne tão sóroente 
se julgou então praticavel, ele as guiar at6 á fronteira de Portugal, const~un das 
actas da mesma junta; hão de ser publi~!;aS um dia, sem dtlviclfL, e bastc.u·ão pura. 
que todos os juizes imparciacs possam formar cl'esta catastrophe, que tem dado 
.logar a truntas calumnias e falsas interpretações,. um juizo seguro. · 

No regresso para Inglaterra foram admitticlos a bordo elo Belfast todos f:J.uan
tos officiaes c cidadãos se apresentaram para ser acolhidos, em numero reaJrne:LlP0 

muito· maior elo q tle era compativel com a segurança elo mesmo navio. A accusa· 
çfio que se me faz por nlio ter provido navios ijmra o embarque elos emigra,dos 11~5 

portos ele Galliza é inteiramente absurda, e feita sem reflexão ~le que não ~1a~1~ 
o tempo material (ainda quanclo eu tivesse á minha disposição 1illlei0s pecunwno~ 
sufficientes) para chegar a Inglaterra, c enviar d'ahi embarcações fretadas 
Galliza . 

. Agora, sr. presidente, sem querer ele nianeira nen.Jwuma minorar a rcspo:ns::t· 
bilidade que I·elativamcnte cabe a cada um dos individuas que :figuraram n'aqnella 
crise, vou emittir uma opini~Lo, qne á primeira vista parecerá paradoxal, roas que 
eu tenho como certíssima. É sem duvida que deviam p:L·aticar-se todos os csfOl·ços 
lJrura que o movimento do Porto triumphasse, e que a responsabilidade pelas cuu: 
sas que contribuira,m para 'que elle não vingasse, eleve recair sobre cacht u]il) d{J" 
que n'esse particula,r possam ter culpa; mas é sem d:uvida tamhem que n'a~ue f.t 

cpoch.a o partido elo senhor D. 1\fi.gtwl tü ba um apoio muito grande, lil.ão cl:g~ i·~ 
melhor parte, mas na maior pa•rte cb na~ão; a sua elevaçflo ao pocler en:a müvl .l 
vel; satisfazia aos votos éla numerosa clwsse elos absolutistas, e não encoJllitra'Ya, 
como encontrou á medida que se foi desenvolvendo o systerria tyrannico elo 8:r1 

governo, uma opposição tão decidida da parte d/aquelles que nos dois a.nnos. ~ 
enswio do governo constitucional não tinham visto clesétbrochar o germen ~la P10~ 
pcridacle elo paiz. D'cstas reflexões in:firo que, posto que poclessc ser ma~s ~~~~~ 
a lucta, o seu resultaclo teria sido provavelmente adverso, o que eleve mln@lia 
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P~zar ~ue tivemos de haver tão r apidamente concluído. Porém, o que é mais certo 
an;!!la e que o nu.cleo da força militar que aquelles acontecimentos obrig-aram a 
san· <lo paiz, e a emigração que n'uma escala grande se operou logo depois que 
começaram as perseguições , em seguida á entt·ada dos miguelistas no PCJ~·to, vie
ram a ser, com o tempo, é verdade, atravez de mil .difficuldades e soffrimentos, 
a. ca,usa ·da r estauração do throno da rainha; que, sem tnp. tal encadeamento ele 
c!rcumstancias , difficilmente se houvera podido verificar. E d' este modo que, se
itmc~_o 0 proverbio portuguez , Deus escreve ús vezes direito com regras tortas . 
t iht(!) posso deixar de observar que, pela parto que me toca, submcttendo-me a 
l~da aJ censLu·a que justamente possa pesar sobre mim, mer eço, ao menos, depois 
~ aqueUa epocha, o louvor que os romanos deram ao seu consnl, em seguida á 
~rrota ~e Cannas, por não ter desconfiaclo da salvação da patria. P elo contrari?, 

~1 • pres1dente, protes to que a magna e o pezar de coraçãG> que me ficou depo1s 
t ~s. acontecimentos elo P orto foi o maior incentivo que tive para me consagrar in
t: namell!te ao serviço de uma causa, que n ão só era minha, mas que cu r eputava 

:tr~bc~n em consciencia dever esfor çar-me por indemnisar do prejuízo que talvez 
r~ lllmha culpa havia soffrido . Protesto que, som esse incentivo, nunca eu tivera 
/,' '~ a força de vencer os trabt11lhos, de me expor aos riscos, e sobretudo de sof
r er as c~ntradicções, as intrigas, as ingratidões que por espaço ele rms poucos de 

al'l.nos affrontei, para conservar o fogo sagrado, ao menos na ilha 'l'erceira , até 
~:le , com o auxilio ela Providen cia, e mediante os maravilhosos acontecimentos que 
z e~:am variar o aspecto d.a nossa sorte, coELsegni ter a f0rtuna e a sati sfação ele 

entreg.ar nas mãos do augusto duque de Bragança o governo que elle me havia 
~f~:±"enc~o de um pequeno numero de portugne~es, valen~~s siJ? , constantes e de

ld_os, mas que se achal'allll espalhados em diver sos pmzo~, faltos ele 1·ecm·sos e 
q1.1.as1 l?ri':Ml0s ele cs;peran ça, c que depois se converteram pela clommaç!lo ele toda 
~rpro~mc1a elos Açores n'uma divisão de seis para sete mil homens, perfcitmnente 

gants.ados, como já disse . 

8
: ~S1•· presidente, parece que· o illustre or aclor, nas multiplicadas e vagas accu

<l'tço ~s que me endereça, suppõe que era obra f<tcil o sustentar em Inglaten:a a 
·tr~:slteUeravcl m~ssa ele emigr~uil.os que ahi se tinham rmmid?, expeclir desde l_ogo 
) ?,as para a ilha ela JYiaden·a, c prover abtmdantcmcntc a clcfeza da Tcrceu·a; 
~ 0\em., sr. ;presidente, o ca~so é ibem p0l0 contrari:o : os dias. de horror c de an cie
a:~ e qne cu soffri em Londres, quando sobro mim parecia rocaír a obrigação , 
.08

1 08
. mesmo ele ~er non~caelo para a regen~ia, de acudir _9;. manntcnçã~ d~ ~oclos 

qt m.ens compatnotas, so eu os posso avaltar; ao menos, poucos dos md1vrduos 

1,~
1~, m.c rodeavam os conhece.m, e .ainda não sei .como os :I.m~le atravess~r. Pois 

rn l 1ta-s~, porventura, que sena fa01l obter os mews pecumanos necessan os para 
ti anelar lmmecliatamente tropas para a Madeira? 'l'acs meios peClmiarios n ão exis
d :X~; e se a0 depois c snccess•ivamentc eonsegui de um zeloso sustentaclor elos 
a 

11~~ltos da .r aiRha, (pós to qr:e esti·augeiro) o sr. visconde de Itabaya.na, que sobre 
ttl la ~ tmnha rcsponsabJlidacle me confin.sse parte ela somma que elle, por for
es~~' tmh~ e1~ seu ~oder, ? que o B1~'tzil devia a Portt:g:al, nl''Lo foi nem podia ser 
'llian.· clcfe1onma tão Bíllllthlcd~ata nem tao ampla que habllltasse , desde 1og-o, a en
br~ .s

1
o.cconos à 1\Ia.cleir a . Foram pam là officiacs c foi uma embarcação ele guerra 

«Zl eu"1 · b. · c1 a 1 -· ' 11 N~· b totl J • ~' llluco ar ltl'Jo e que pr: e ança1~. mao n aqu? e moment? . ao . as~ 

0111 ' I 01 ~lli, par a susteJil.t. · aquclla ilha; e , n ao obstante lSso, comece1 e contmue1 
cip' se~l!llda, quanto podiam permittil-o os meios ele que clisprmha, a enviar ao prÍll
Ceh·~ 800?01Tos escassos, e clepois successivamont e mais oill.cazcs pa1·a a ilha Ter
~5so' ,V01S d.escle logo concebi (lembranclo-me da rcsistencia que apresentou em 
pód '~ du.(inn.mação hespanhola) a idóa .ele á considera1·, e n 'ist0 c'l!eio que se me 

. lllti e attnbuu· a lgum mc1·ecimento, como a cidaelelh• à qual deviam acolher-se as 
d0r~as <9spe!i:anças de .l?ortugal. Aqt'li lembF<.1.rei o que esquece1: ao illustre ora
de W: -:em a ser,. a lu:cta desigual, porém porfiada, que s~1st~nter contra o duql:e 
me t lllllgton, CUJas provas se acham na corresponclen01a, uupressa em segm-
011 ~ 0 Qlo manifesto elos cliJ.·e itos da rainha pano defencler o jns ·que t iuhan.1os ele 

"Vlar ·\. 'll 'r · ' I 1 l ,. l · iw < 1 la erce1ra as tro1Jas roftwiacbs em ng aterra ; r eso nçao que cvc1 
al.llte e . t> I>' b . o· 1 · e.xocutet contr a todos os obst~tcalos, e 11a.o o stantc a oppostçRo a Jerta 
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do ·governo inglez. Lembrarei aqui tambem, posto que ii.Jértença a üma epocha 
posterior (como um serviço diplomatico não incli:fferente) a corresponclencia. coro 
lord Aberdeeu, r eclamando, em virtnde da alliança, a intervenção ingleza a favor 
dos direitos ela. r ainha; correspondencia que póde ver-se como appensa ao mesm? 
manifesto, e q Lle posto que. assignada pelo marquez el e Barbacena, fci toda nn
nha, do que t enho numerosas testem1.mhas vivas, limitando-se a participaç.ão do 
mesmo marquez n' esta correspondeucia quasi ~1. assignatura do seu nome, que elre 
condescend.ia em emprestar-me, porque o governo inglez não acccitava já então 
notas assignadas por mim. 

Finalmente, e por não omittir nenhum do s pontos sobre os quaes o orador roe 
increpa, dir-lhe-hei que considero como feliz a resolução que tomou o sr. marquez 
ele Saldanha, de conduzir para França a expecliç?io que elle commandava, quando 
lhe foi vedado o desembarque na T erceira . Considero-a como feliz, porque o go
verno francez, sendo membro d'elle, por um favoravel acaso, o digno ror. Hycle 
de Neuville, se resolveu a dar subsidias aos no ssos emigrados, o que não aconte
cia em Inglaterra, e sem o que elles não houveram podido subsistir. Porém, sr. 
presidente, a minha obrigação, · ao menos a que eu havia assumido, era de occ?r· 
rer, p elos fundos que podia conseguir, a esse sustento . Os meus limitados me1os 
achavam-se exhauridos quasi na totalidade ; e foi de accordo com o mesmo roar· 
quez de Saldanha, assim como com os portuguezes mais conspícuos, re~midos elll 

Londres, que cu encerrei nas instrucções dadas ao chefe da ex1Jcdição a m·clem, 
no caso que fo ssem baldados todos os esforços para desembarcar na Teree.ira, ele 
proseguir na sua via~em para o Brazil, porquanto cmrsiderava não r estar outro 
arbítrio senao o de entregar ao pae da nossa rainha o onus de sustentar tantos 
subditos :fieis á sua augusta :filha; nem l1ouvera sido acertado, riem coherente da 
minha parte , o ordénm:-lhes qne regressassem para a Europa, sem ter a certeza, 
ou mesmo a probabilidade, ele poder prover á sua sustentação . . 

Sr. presidente, entre os grandes trabalhos que eu tive, primeiro só, e depoiS 
felizm ente r epa;r ticlos com os meus collegas na r egi:mcia, devo contar o ela corres· 
pondeucia, cheia de argumento·s, de solicitações e supplicas pela nossa parte, ~s
cassa e um pouco desabrida nas r espostas que r ecebia do Brazil, ácerca de meios 
pecuniario~, e mesmo da continuação da residencia em Inglaterra ela nossa rainha; 
quando, por uma acertada: lembrança do sr. visconde de Itabayana, e em conse· 
quencia dos esforços elo sr. Bayard, tivemos :a fortlma ele aleançar, que ella não 
continuasse a viagem começada para Vienna (omle sem duvida teria iclo pôr terU10 
a todas as nossas esperanças) , conseguindo que ella vi sse, com a força moral da; 
sua presença, apoiar os n·ossos esforços em Inglaterra. · 

Finalmente, sr . presidente, concluirei esta parte extensa, mas não talvez des· 
tituida de todo o interesse, elo meu discurso, declarando que estou Lem longe de 
ignorar, e ainda menos ele di sputar, a parte decisiva ql.le .tiveram na preponcle· 
raucia da nossa causa as armas e a seric de vic'tOTias conse·guidas, primeiro pelo 
illustre duque da Terceira, depois pelo augusto duque ele Bragança. 1\'Ias n~to se 
queira tolher c negar tambem aos esfor~os elo gabinete e á centralisação q,ue eu 
sempre tive a ventlu·a de conservar na direcção dos nossos negocies, aquella pot·· 
çã.o de credito e ele louvor que r eaLnente lhes é devida; sobretudo quando se 
considerar quanto as desgraças tinham exacerbado os animos, suscitado :ts des· 
confianças, e feito diverg ir as opiniões, como a historia mostra que· sempre a:con· 
tece em casos iclentic0s; se é que a historia póde apresentar um a causa tão des· 
esperada, tão obstinaclamente sustentada, e um tr1nmpho :final t.l\o comp1eto e 
glorioso como foi o nosso. . . 

Sr. presidente, creio, emfim , que pnz o sêllo <ts p1·ovas mult iplicadas da 111 I· 

nha devoção á causa da rainhn., quando, abandonando a minha famüía em E\·a~.1 ça, 
e atravessando n'nma pequena embarcação o bloqueio ela esquadra migu ehs~a, · 
fui instaurar a regencia na T erceira, constitair-me, por assim dizer, prisioneJl"O 
n'aqnella ilha, não obstante a!:l clivísões que anima-vam as diver sas parciali_dacle: 
dos seus defensores, procurando uma morte certa e afti·ontosa

1 
no caso, ma1s qu 

provavel então, da fnnesta perdição da nossa causa. D epois ele tudo isto, sint~-rnt 
f0rte para r ep ellir e desprezar accusações a.intb mai.s vehementes, se é possnre 1 
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e flObretudo mais be~ COOrdenadas do que as qne me fez O Sr. deputado, que ulti
mann.ente us'ou da palav11a. 

• Jia interessante collecção de esboços e estüelos biographicos qtw Luiz Augc1sto 
iRebello ela Silva publicou sob o titulo Va1·ões iU·ust?'es elas t1·es epochcts consmt1tcio
.n:tcs~ lê~m- se ·as segc1intes . conceituosas palavras: <<Quan€1o raiar o dia ela apre
.c~açao Sisuda e imparcial, a posteridade, julgando com recticlão, assignará a cada 
l1tn o logar que lhe compete nos annaes ela patriã>>. 

O mesmo distincto .academico, notavel jornalista e eloquente orador da tribuna 
·~a>rlamenüw portugueza, que mmca pertenceu ao grupo .político ele quem fôra alvo 
· ~ ... tantos doestos, consagra algumas paginas ele elogio a Palmella, das quaes co-
piamos só breves trechos : · · 
s~ «A gloria, mesmo a mais pura e a menos disputada, traz sempre espinhos. 
·d ae arcluas de subir as eminencias, e aJcança-as o raio mais depressa. Se a luz 

0 sol a,s doura primeiro, se os véus da n01te as escurecem mais tarde, por isso 
lllesmo expiam a primazia. O furacão ennovela-se· mais furioso sobre as alturas, 
a_s arrv011:es erguidas e. frondosas desafiam mais cêclo a <luécla.' Exemplo das vicis
i~tucl~s Çpi!.e podem experimentar uma carreilra agitada, o varão, Cl~as memorias, 
d'tQ l'lcas de feitos, nos vemos constra,ngiclos a contrahir em breve quadro, provou 
e . todas as· illusões e desenganos, conheceu todas as g11;andezas e suppottou a.s 

ll1.a1~res adversidades . Superio1· aos lances ela fortmm, ao 1·igor elos tempos e á in
~I~ti~ão dei:! homens, atravessou intrepiclo por meio elo cortejo elas admirações me
l~cH'las e por entre os · uivos . cl~ts inwejàs implacaveis, e ao cabo de longa, existen
b~~~ esmaltacla -de serviços e ele rasgos nobres, adormeceu serena,mente, já nos 

11taç~s ela posteridade, seguro ele que legava ~í . historia com o seu mome um eles 
razoes ela grande epocha que viu nascer, resistir e triumpha:r a liberdade . . . . . 
N ((A S~'l:i~. d~ p-r~~ipit~çÕ~~; d~ . ~r~.;~-~ d~. i·~p~:~d~~ci~~ :;u·e· ti:0~L~.e~·~~ ~-;~~c~ 

aao de 1828, nasceu mais ainda do ~mperio das circumstancias, do que de le;rian
tdes e culpas dos homens, que, pilotos illuclicloi?, não conseguiram desviar a 'nau 

Do ~s_taclo elos escolhos em que naufi·agou. Proclamado em Portugal. o senhor 
·
0 
d tguel ele Bragança, não trepidou o marquez de Palmella um in~tante entre 

) .ever e a consciencia. Protestou, logo e abertamente, contra o que por brios, t 0~ f~ e l)or principios tinha obrigação de declarar perj urio e usurpação. O sacri
t c~o era unmenso. Inam.olava ljor làrgo tempo, talvez para sempre, todas as van-
agens de fortuna e ele posição grangeaclas em ta:nt0s am!.'Ôs ele serviç0. Arriscava 
~lU t~m só lance a sorte e o futur0 ele uma família quericlâ, da esposa e elos filhos, 
asctdo~ e creaclos ·no regaço ela opulencia e da riqueza. Ce.rrou os olhos ás con

;e.q,~te~cms, e, não escutanuo senão a lealclade, seg~liu denodado a estil:ada da honra, 
te ennclo mendigar a .envilecer-se . 

. . . 
t'd1' «A ~.~;~l~t~ft~ .cl; Po~-t~ ~~Ú~g·1:a'a'a~ .e. ~~ ·i~JL~~t~~ -~ç~~1~~~Õe·s· ~~l~l- q~t~ -~ h~ir·a~ 
; ao 0 ffend.eu o coração do marquez de iPalmella, não esmoreceram o seu zêlo , 

CIJ;l Clesmai:.waru a viveza do seu patriotismo. 

ho ~À· iú1~· (T~1:;ei1:~). ~~t~~~ .bl~q~1~~cl~ ·1;~1;~ ·;a~~~ de. ~·t~~l:r~· tl~ ~~~~;!~; d~ 'ús~ 
0 ;' ~ 0 marqnez comclemnaclo á mo1·te pelas alçadas ela Hsurpa~ão! Era tremendo 
fh erigo, mas a fé nunca faltou a D. Pedro de Sousa na terra do exilio. Oria 
n~~emente que o trimnpho era apenas q,uestão ele t emJ.i>O, e que os proscriptos tor
po~ta ,n a ver a patria. Deixando os commodos da vida aristocratica ingl,eza, ex
altz1s~ voluntariament0 .á morte do soldado ou ao sH.pplicio elos martyres, pa1:a do 
se 0 

@S penhascos da estreitá ilha. . ultimo asylo de uma Robre ca~usa, ass0c1a1' o 
fo :~ 1101lll'l ao elos homens que d'ali' haviam de claüllr as profandas e decisivas re
ci~~as com que extirparam pela raiz as instituições do passado, fundando a so-

uade nova. 
~ o •• 

el ?As~~ ·f~lt~- ~~l~s·o~· ~;~ Li~b~~ ~~l;O· ;.~i~~·cl;l~;·~s~- .~ i)~·;fL~~ci~ ~~l~~~çã~ : O~~~ 
ogLo rotillpeu espontaneo da bôca do povo e de toclas as classes. 'A postel'iclad.e 
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comegou para eJle, como para sir Robert Peel, logo ao liníiar do tumulo. Compete 
á historia gravar mais tarde com o seu buril severo as feições d'cste nobre vulto, 
um elos primo'i ros, se não o primeiro, elo nosso seculo, em Portugal. 

aAs qualidades da alma no duque de PalmcJla realçavam as do espírito. A sua 
benevolencia attrahia, a sua caridacle consolava, a sua gcncro.-idade respondia ás 
offcnsas com obscquios. Político, deveu-lhe o paiz os maiores sacrifi.cios para re
conquistar a liberdade, c a dynastia rasgos aclmiravcis de abnegação para lhe res-
tituir o tlu·ono. · 

«Liberal convencido, mas prmlcnte c moderado, se temeu algt1mas vezes os 
ímpetos da IDtJtidão, se a não seguiu nos irre:fl.cctivos accessos de ardor febril, 
hwtou semp1.·e inb:epido até ao ultimo sus1Jiro pela pureza c sinceridade das in
stituições que ajucl::í.ra a restaurar. 

«Ürador, se a sua inspiração não levantava os vôos audaciosos de Mirabeau, 
primava na e1oquencia persuasiva da rasão e da verdade . Escriptor, sua penna 
correcta e elegante sabia todos os estylos e moldava-se a todos os gencros. 

crNinguem o excedeu em patriotismo, poucos o igualaram em serviços, e raros 
grangearam para si nos modernos mmacs pagina tao brilhante. 

«Este foi o duque de Palmella . Portugal ha de t1fanar-se cru todas arJ epochas 
de q contar como um de seus filhos mais illustres. » 
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18 a~:·:.~ ~ut P ... n:rtc con cci·n ontc a este I'Oino.-P,·oclamnçõcs libc rn.es.- O governo de Angrn d etet·miua que n. r efor

franou. t~l.. t tll caçao da pronuncia uos JH'ocessos c rim es scj ll. :;empro é m a.udi eu cin. (mblictto-Notic ias da revolução 
tão ~cz~ c de out ros fa ctos importnntes, cnvi aclns por D .Frn.uc.isco cl eAlm eidn. e visconde de Assccn~- CTrn.ve qucs· 
Pal'ic 0 .l~~t~meuto exigido. ttos emigrados portuglLC~es nos divel'sos depositas ; primeh·os protestos c declarações em 
sa.1 .. 8~- iu'Izos a re?pci to do marque~ de S1~nto . A~nro; eXt.l·a.cto de .ct:mfcrenc ia.st-? ·coud~ de 1\lolé pa.rec? in teres~ 
cesso P1e 0 bom ex1to da causa ele D. 1Ha.ruL n; c ircula.r q ue e lle d1n ge ao corpo chplom:ttiCo sobre os ul t tmos sue~ 
cnira 

8 
c a. ~,t·ança .. - O l:li c ios de Luiz Antonio do Abretl c Lima para o e mbaiXador bJ·ttzileiro c r egettcia. dn. T er

CJHe ·d- DeaJ?a~hos do minist.ro do estn.t.lo.- É n.ngmentu.da. a força da. g uarda real da P C? ii c ia. de Li sb~a.- Decreto 
08 1.01 ec!n .. rn. Jr!·tto ~, nu !los o de nenhum efl'eito os actos do governo tle D. Miguel desde 25 ele a bril elo 1828, excepto 
llnrtiUatavoK aJUst.u;.n e n.cl miui strrtc.ü'io quando uito envolvam cn,•·acter politico.--Informações de agentes de ambos os 
lllais 08

' - Os emig,·n.llos na. l lelg ica most;ra.m tMnbem r e luctancin. a jurar segundo a formula estabelec ida ; n:.uto e 
ostra. pcç!\5 que oxplica.m o voto coll octi\·o ou individua l de muitos d'elles.- Entrevistas de diplomatas nas côrt es 
rni88 ;-

11 C"e u·as.- P c n.ns jnflig ida.a e m Angra. a. quem ll e r asylo a tlcae z·tores ou nll iciar militares para o inimigo. - A 
u 0110.~ 0 do marqucz de Sa.uto Ama.ro ; conj c tu Nts feitaSIJ.'nque~l n. epocha e esboço imp:u·cia.l que appareceu a nnos 
n1e·nt~· - Resp?sta ao Jom·nal eles d Jbals c Coui:Jlitnfíonnel, (!UC commenta.r:tm clcsfavora.vohn eílte U: recusa do jura.
nssum 80111 res!.ricçõcs. - C:wt;a. de Jos é l.,mTo ira Bo1·ges, exposição a.uonyma c outros protestos ainda sobre o mesmo 
gcuc· pto.- Dl~loma r og io commu11 icantlo ü. cn.nu:wn. dá cidade de Angra ter o imperador do Bra.?:i l r~conhecido a rc~ 
Uouc~alquc se installd.I'tt nosA\~Orcs 1 ass im como ~omc.ndo um plenipotencia.rio ptLru. ali o repr eseutn.t; copi a du. crc~ 

la·- Proclamação u.os portugucz.os, iu cita.nll o·o8 a. bn.ni1· o r eghnen absolnto.-Escla r ecimeuLos vri.i·ios. 

ra,· ~e a conducta do gabinete inglez desgostava sobremaneira os partidarios da 
. 8 

111 81 J?. lVIaria II, tambem o procedimento dubio dos brazileiros não lhes era 
Jtl~tllJco ; por isso, quando em p•incípios de julho chegaram á Europa noticias 
t~. 10 ele J aueiJ.:o com o discurso proferido pelo imperador na sessão ele aber
a~b ela assembléa gel'a1leg'islativa, e pouco depois exemplares elas mensagens de 
hn a~. as camaras, appareceram a lume varios artigos desfavoraveis á política do 
na peno americatno . Utna folha perioclica, tornando~se echo das vozes constitucio-

es, apresentou as seguintes 

Reflexões 

I 

poa Como cs~riptol'es, e como portuguezes zelosOf.! pela SOl'te da nossa pàtria, não 
de emos detxar ele av'entm'ar a1gumas reflexões, bem certos de que 11ão serão 
gusage~daveis a sua ríJ.agestacle o imp \ó)raclor , se tive1•mos q fortun a de que che
da1m as suas mãos . O estado do reino e a condição elos defensores ela legitimic; te f e da honra nacional são taes, que nos constitüem na obrigaçfio de cleclarm· 
p0n1:t ranqueza e lealdade qual o nosso juizo sobre a política do Brazil ácerca de 

ugal. 

gár Sua mage~tade ttnnuncia ao congr~sso Cfl1Ei a rainha, sua augusta ii.lha, che
Par~ ~o ~raztl , àonclc vo ltou, ~ão po1' hàvet• ab~nclonaclo a .sua causa, mas sim 
senh .ca1 sob a tutela e prqtecçao ele seu pf.te. lVIm bem. Dep01s assegura o mesmo 
promoe~ à. r·epresent~ç~o naciomü g_ ue não faltar à á' 1~alavra que dera ~e não com
cios d tepr a tranqULlhclade e os. littm·esses elo Braztl em consequ:encra dos nego-

e ortugal. 
prof~?.~ profundo sentimento vctnos estas palavras de irresdhtçfio e de. vão temor 
te1u 11 as })Or sua mages tacle imperial na assembléa.· Este temo1', esta rrresolttção 
port· marcado toclos os passos dà política brazilei1'a, s·e merece este nome o co~
adivi"::.he~to ela côrte cle1 Rio de Janeiro sobre à quEJs_tão portugueza. Não é facrl 
que é ~1 ele onde pl'oV'ém o medo, chamemo's-lhe assim, porque de ~acto· medo .é 
1·am · Ser~ ele Portugal? Não o podemos crer, pTincipa·lmente depots que se VI

das as ,maiores for·çàs que D . Miguel podia juntar, repepidas ve~·gol:'-hosamente 
seg P~alas da Ter~eira . l)'Ol' duzentos volu:ntal'ios, que ah pela pl'lmetra V'ez, ou 

URl!la . . ' . . . . . ·l h . os ' ouvuam o estreprto da arttlhett à. Como é possrve que ol!lvesse entre 
conselhei· . d . . l 1 . ] tN b . · tos e sua ma.O'estacle IDll)ena romem c e ao poucos n os, que se 

2G b 
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lembrasse de uma invasão de portuguezes de D. Miguel nas costas brazilicas? 
Se considerarmos como causa de taes temores os ameaços, se algu11s foram feitos, 
dos gabinetes da Europa., achftmos igual falta de fundamento para os crer since
ros, e igual pusillanimidade em tomar susto por clles . Os gabinetes europeus, ha
vendo reconhecido o legitimo governo do senhor D . Pedro, como rei de Portugal_, 
e o seu acto de abdicação na pessoa de sua ~ugusta filha, poderiam sob capa éh
plomatisctl·~ a fim de pôr obstaculos a · quaesquer passos clecisivos ele sua mages
tade para destruir a usurpação; porém de certo não ousariam sarír-lhe ao enco.a
tro, tomando a defensa da parte elo usurpaclor indecente, que elles proprios haviaDl 
estigmatisado . 

Sua magestacle imperial, procedendo logo que a usurpação se declarou, como 
convinha ao seu nobre caracter e conhecidos princípios ele honra, nada tinha que 
receiar: primeiramente, porque uma opposição dos gabinetes a qualquer passo . 
que elle desse para reivindicar os seus e os direitos de sua aug·usta filha, era es
sencialmente iníqua e immoral, e como tal não ousariam os gabinetes fazel-a; eBl 
segundo logar, porque o Brazil esttí em tal condição, que nenhum receio póde ter 
da interru1)ção ela paz com as nações commerciantes da Europa; digam o que 
disserem, soltem os feros que soltarem os diplomatas de todas as c1enominaç0cs. 

Sua ma.gestade, pois, acloptando uma linha de política fundada na timidez e 
na irresolução, põe-se á mercê dos gabinetes, cujos interesses são mui cliffer,entes 
dos seus, e apparece na scena política, repTesentando úm papel muito inferior 
áquelle c1ue lhe ministram as circumstancias elo seu imperio, e outras muitas, que 
os conselheiros do Brazil deviam pôr aos olhos de seu amo. 

Sua magestacle não pócle, havendo deixado a Europa em mui tenra idade, :fi
gurar-se a verclacleira situação moral cl'ella, nem conhecer o importantíssimo pes? 
que as suas decisões sobre Portugal teriam nos destinos cl'essa infeliz nação. l\11.u· 
tos ele seus conselheiros estiveram cá, vira:rn as cousas de perto, conhecerari:L on 
deviam conhecer qual era o caminho mais decente e propr.io á dignidade pessoHl 
do imperador, como _ rei ele Portugal, e por eonseguinte como imperador <tlo Br~: 
zil; porque n'este caso a sepaTação de um e ele outro é apenas ideal, ou ante:> y!t 
e absurda. Corno não ficarú clesaiil·oso o üupcrador elo ~razil, se o rei ele Portu
gal soffrer pacientemente mn desaire? 

Em logar, pois, ele exporem a sua magestade o caminho que mais lhe coJilVÍllhl\ 
seguir, o mais conforme com seus generosos sentimentos, e até com sua bem co
nhecida ternura paternal, que fizeram? Uns induziram-no a que tolerasse u:Dl~L 
üidigna offensa ele seu irmão rebelde, e a recompensasse como se fôra um ser-. 
viço; outros fizeram-lhe ver phantasmas de republicas em Portugal, rebelliões, 
scenas de sangue, quando apenas houvera manifestação ele amor e :fidelicbc~e 1!Í 

pessoa do monarcha; fidelidade digna de melhor sorte, que não tem climinUJdo, 
apesar ele mal recompensada ; q1<1e vigora e cresce ainda n0 .fundo elas masmorr::t~, . 
nas praias do exílio e debaixo elos cadafalsos em terra salpicada de sm1gL1e. ÜL:· 
tros . apressaram-se a extorquir elo mesmo augusto senhor a formal e decisiva abdi
cação ela corôa portugueza, mostrando-se ignaros, mais zelosos de ver complettt 
a f?eparaçf1o do Brazil e Portugal elo que as potencias europêas interessadas n 'is~o; 
e quando estas mesmas potencias para a conseguir fariam todos os sacxificJO~ 
e garantiriam o throno á j oven rainha, aquelles conselheiros ou diplomatas, P01 

sua m.iseravel precipitação, fizeram com que sua magestacle imperial soltasse des
cuidadamente elas mãos o mais precioso penhor ela segurança ele sua augusta fi)h9-· 

Completou-se a usm·pação, e desde então até ~gora que temos visto? Tudo 0 

que propriamen~e depende da pessoa do imperador é a constancia e a firmeza e)ll 
repellir todas as proposições de conciliação com o u~urpador . Estes actos, co!B1° 
dizemos, sfio pessoaes cl'elle, e os unicos ,que merecem louvor e que mostrfll~ ~ 
grandeza da sua alma generosa; porém, pelo que pertence ao andamento pohM 
d'este negocio, nada. pôde ser mais inconveniente . . ._ 

Os conselheiros de sua magestade, marchando talvez por differentes pnnc!l 
pios, no sentido ele alguns gabinetes europeus, chegaram a tepresentar-lihe ql!-e 0 

Brazil não devia fazer sacrificio algum para manter a honra e a dignidade elo :rno
narcha ultrajado na parte mais sensivel ele seu coração. Ollsaram dizer, ou dar a. 
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entender q •· b · l · f! • ' f t b · d. . '· uc a naçao raz1 mra }Jl'e1erm ter a sua ren e um so erano que se 
e~xava Insu1tm.· por um ustupactor desprezível, a ~~iuclal-o a vi11dicar seu nobre 

Caiaeter e a fazer res1Jeitar seu nome. Corria é possível crer que haja no muud.o 
p0vo .alglil.m em que taes sentimentos sejam os sentimentos naeionaes? Seria fazer 
:.aillit!18 atroz injuria á nação brazileira o suppmd .he tão grande t·;t,lta de gener0-

1 au!e. e até de gratidão . ? lnlperadc:n· fez a nação, salvou-a das furias ela a:narchia, constituiu-a.inde
fenc ente, deu-]he liberdade, deu-lhe representação nacional, é elle quem a sus
eu~'t na posse d.os bens que ella lhe deve, e em paga de tudo isto quereria est,a 

· ~açao ver offendiclo o seu g;eneroso m.onarcha, ludibriado e es}Joliado ela herança 
Ee· ~1~ elos mais àntigos e nobres thronos da Europa, cuja gloria rellecte sobre o 
t I~z~l, e espoliada a rainha sua augusta filha? E tudo isto para que? Para não 
erlguerra com um insolente pigmeu, ct"Vas forças, como já dissemos, foram esma
~ac as ~~ or duzentos volnntarios na ilha Terceira, e Cl"V o reinado acabaria áma.nhã 
'

0 sonu. da primeira descarga de um regimento. 
ti E. c_omtudo tal tem si clo a politiGa brazileira, e, o que mais é, tal parece con
t ~lar a ser, posto qne se devia esperat· que algtim zeloso amigo de sua mages- . 
rra i eh ra~gasse aniúwso o véu com q ne a verdadeira face dos negocias ele Portu
oU: av1a por tanto tempo sido coberta. 

Cl Do paragrapllo a que allud~mos, ela falla ele sua mae:estade imper.ial, vem0s esoT d ~ · n· ' \ a.ça amente ainda menos elo q ne das fallas do throno à e França e Inglaterra 
qa, a ert;ua elas camaras cl'este anno. Quando pouco, n'estes dois discursos diz-se 
e·ue 8~ fi zerarm proposições ao imperador do Brazil sobre a questão de Portugal; 
) ~la forç~ dos debates viemos a lobrigar alguma cOt'lsa úcerca elo objecto pr.inci-
1 ru das clttas proposições ; porém, o ministerio do Brazil nem sequer se resolvElu 
n: toc::w Il' ll ' r • • S b ·q ' e as, e. por consegmnte mmto menos na 1·esposta: que ttveram. a emos 

11~~ se. acha ~a .~uropa o marquez el e Santo Amaro, diz-se qu~ encan:egn.clo de 
a· .:;; :le~·oCLaçoes sobre Portugal; mas quaes ? Em qne sentido? Nmguem o 
c~1 ' · 

1 e 1sto justo? Sua magestn.cle promette defender a causa ela r ainha seu1 
j'lrd~_rornet~er os interesses do Brazil. Então de que maneira será? Um dos: mais 
»ado;osos JOl'll?'es ele Londres faz este reparo, e acrescenta que a fa.lla do m.lpe
l]?ar t'd elo Br11ztl é de natureza tal, que pócle favorecer com esperanças ambos os 

1 ~s O]Jp.ostos . 
. Atn °. JOr~alista nã9 escreve sem fundamento, porque a vinda elo marquez de Santo 
·pa. a1 0 fo1 aununciacla em Lisboa como a do negociador -que traZl o ttlthnatwn 
Bllla o reconhecimento c1e D. Mi.guel pelo impe'l:arloa·. Que opprobrio é SÓln.ente 
re PPo

1
r q:ne. sua magestad.e imperial mancharia seu augusto nome c0m similhante 

co)l lectmento ! 
sn E claro a qt~alqner entendimento mediano que ele uma decisiva r esolução de 

. ]) a.JY~;.agestacle imperial depcncHa a subita qnécb do 11.surpador. A usnrpaçâio de 
a· 1&uel foi um facto. As negociações e cliligenciw~ elo s g·a,binetes alliaclos para 
~~Ua lda, COUlO l'egente, facto igualmente lio torió. Ü imperador fôra O illucliclo . 
dose 011tro catni.nho havia que seg·uir, senão o ele uma declaração franca aos alli a
est~d que tanto e tãe~ eviclentemente, por suA interferenci a, pozeram D. Migt1el. no 
dos 0 ele pe1:j11rar? Sua Ú1agestacle imperi11l tinha direito ele exigir w cooperaçilio 
coU m~mo~ alliados ( queTo dizer d'aquelles cujos ministros assignamm os proto
tug!i~ · e Vwnna; e Londres) para expuls~r elo throno ela ~egitim~ :r:n.inha de Po~·
de 0 asqueroso monstro que o mancha.ra ele sangue ; tmha clu·elto ele assumir 
se nl~vo a auctoricbcle r eal, CUJ. a abclicaçã0 não devia seT valida, não só porque 

ao d · "' 1· Ceb . . av::vm as hypotheses elo decreto, mas tnm bem porque este mao poc ta re-
tisfi.~1 a legal promulgaçEto no reino· é portanrto sem effeito emquanto se não sa
Su zer ás formalidades qtLe iLS leis 1;re~crevem para a sua p1.1blica.ç~io e validade. 
a ~l~~tnh~rnos que estes govemos se negavam (o que não succede1:ia r eassumicla 
clo . 0 orlclade de r ei de Portuo·airJelo senhol' D. Pedro IV)· a: castigar o usurpa- , 

11 Gtev .· 0 lh }ll'. ' ena sua mao·estade hesita.r um momento sobre o systema ql'l.e e cum-
le~~/doptar ·? Nào sabiam os .seus ministras quaR era o .g-rande partido elo monareha 
do lllJ.~ em. Portuo:al? Não· viram a emÍJo·l'ação do remo? Nunca lCL·arn os nomes 

s ennoo · d ? ti. · 
0 

· 1 fl cl · b 1!. l ola os. Esq1.1ecerm11-se que entre eiJ.les se ac 1ava a or a no rezaJ1 H e 
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á. honra e ao seu dever, qualidades que h~rdára de s,eus illustres maiores ? Es; 
queceram-se que en:tr e ·os emigrados se contava espantoso numero de proprieta
l'ios, magistrados, homens de letras, voluntarios, mocidad0 cheia de valor e de 
patriotismo? Não viram que o partido do tyranno se sustentava pela mais horTO
rosa oppressão, ·que as cadeias se atulhavam de homens fieis, que um clero tão 
fanatico como tímido, e alguns nobres trio poltrões como COJirompidos, formavam 
o partido de D. Miguel? Que este vencêra o seu contrario pela magia elo nome 
de príncipe, pelo auxilio indirecto de uma potencia alliada, e por duas ou tres 
circu.mstancias occasionaes? Ignoravam, comtudo, que o prestigio fugíra á vista ~a 
perversidade do usurpador, e que a gente opprimida, cobrando brios pelo Jl!ars 
leve sopro de protecção, m·a bastante para ir, sem grandes esforços, manietar o 
fero:z: usm·paclor e libertar a patria? . · 

E ÍilllJossivel que os ministros e conselheiros de sua magestade o imperador 
do Brazil ignorassem tudo isto . Para o saber nem careciam de lançar os olhos 
sobre as repetidas commtmicações que d'aqui e de Portugal se fizeram, nem ne
cessitavam de informar-se com muitas pessoas dignas de credito, ql!le aportara® 

. ao Rio de Janeiro; bastava que le13sem os papeis p.ublicos de França e Inglaterra;; 
d'elles veriam o estado das coúsas e a opinião geral; veriam que sua magestade 
podia fazer o maior bem possível a uma nação generosa e opprimida, com menos 
incommoclo do que teria em mandar uma fraca expeclti.ção ao alto Amazonas; ve
riam que era ela honra da nação hrazileira o pugnar pela dignidade ele um roo
narcha, o unico auctor ela sua existencia política; e que em taes circumstancias 
essa mesma nação, filha ela portugueza, ajudando-a, depois da emancipação, & 

sustentar a rainha legitima · e a liberdade constitucional, clava ao mtmdo um eterno 
documento ele brio e de grandeza; conquistava o nFio men0s clm'aclouro reconhe
cimento elos portuguezes, e estreitava os laços ele amisacle, que tanto convem a 
ambas !. .. 

Adoptou-se a marcha contraria. Calculos mesquinh0s ele s9rdiclos p1·oveitos 
prevaleceram a um systema generoso, de que mais proveitos se tiraria com o a!J'li· 

dar elo tempo. Não se julgou merecedora de castigo a P .. ffronta elo imperador, e 
teve-se que a nação brazileira podia reputar-se, não ofFendida, não insultada, quando 
o seu monaTcha o era tão gravemente. Ainda mais : o consul bra.zileiro foi obri
gado a fugir ele Lisboa para não ser victima ela perversidade ele D . Miguel, e neto 
assim se moveram os conselheiros elo imperador a m~râr pela dignicla:cle nacionaR, 
já que a imperial tão pouco lhes merecia. 

Um consul francez recebeu uma offensa em Argel; como vingou o governo frwn
caz esta offensa? E nem este, e mais exemplos, que s~i.o outras tantas exprobações ao 
acanhamento e pusillanimiclade ela política elo Brazil, deram brios a<1s conselheiros 
ela corôa para ele uma vez fazerem apparecer o monar~ha na scena elo mundo 
como convem ao soberano de uma grande nação, e com.0 é confonne ao alrto e no
bilissimo caracter elo senhor D. Pedro! Agora, depois de d0is annos ele usurpa
ção, de mortes, ele exteTminios, de miserias, appa.rece um tloctunento publico e 
eminentemente official, que promette ainda a duração ele tantos males, e ameaça 
as victimas d'elles ele receberem tardio o legitimo auxilio, que tantas vezes se 
lhes ha prometticlo. . 

Acaso, tornâruos a clizel-o, quere'l:emos nós, ou precisâmos nós que o ll3ra2111 
faça sacrificios? Nenhuns, ou quasi nenhtms. Se o impCI·aclor reconhecer a rege~
cia em nome ela rainha, se receber b seu ministro, se lhe enviar um, se o BrM!l11 
nos satisfizer as sommas que nos está devendo, nem carecemos elas st1as ara:na
clas, nem elos seus exercitos, nem _ elos seus cofres; temos gente ele sobejo para 
derribar o tyranno, e eollocar· a ramha no seu throno. Portúgal está no tnais de
ploravel estado, e D. Miguel, que a tanta miseria o reduziu, cesso a ha muit0 ' de 
ser o anjo tutelar, hoje é o anjo ela morte e elo extermínio. E apesa~r d'isto pa-
rece que o BTazil tem medo d'elle! ' 

Este porte, relativamente ás victimas ela usurpação, torna-se o mai·s cleshu
mano e cruel; nem pócle deixar ser diametralmente opposto ao.s nobres sentiu:ren
tos elo imperador. 
· Os portuguezes todos, menos a infame facção do infante D. Mi-guel, mnn,raOl 
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semn · 
dy .r:r~ 0 Imperador . D. Pedro como · o clirecto successor dos seus monarchas, cuja 

nastia a na N t. . . . 1 'd d O . . . do • çao es 1mava com mmta partiCtuan a e. s pruneu·os e liDICOs actos 
d . governo de sua magestade como rei ele Portugal foram taes, que não podiam 
ab~::ar ~le augmentar o amor ela nação ao monarcha mais generoso ela terra. A 
a• . tcaçao .de sua magestacle foi dolorosa á nação, que bem .eonheceu, não obstante, 
• ltnpo 'ibili'cl l · ~ · c · SS! ac e em que o seu rer se achava de conservar as duas coroas . Abdi-
ou sua mao·e t l cl . h . a· . . rr do .< <o s ac e na pes:;;oa a JOVen rain a, e nem por 1sso lilll!ltuu o auecto 

,
0

8 I?0

1
rtugnezes. Quantos . têem sido victimas elos seus sentimentos? Quantos têem = rnc o · cl . · fi: d ' exp1ran o com o nome ele Pedro em seus labws? Quantos o mvocam no 

gum 0 de carceres medonhos, e }JOr elle sustentam a viela? Ainda um só portu-ez n~ 1 · . . 
de· ado c esm. tou elas bancleun.s elo monarcha para as elo usurpador; nem um só 

rx:.ou e mo t · · · · cl ·a d d ·a serem fi . · s ra7' a, maw:· cons~auCJa el?- suas crue1s a vers~ a _es, pa e~1 as por 
de ei~ ao .. rm, a patna, á JOven ramha e á carta constitucional. D01s am1os 
que martyrios já lá vão, e no fim d'elles ficarão tantas victi~as desenganadas ele 
Cat as palan·as elos rebeldes eram as verdadeiras? As esperanças na justiça ela 
toJ.~~a,1 no caracter elo imperador, nos direitos ela rainha., serão todas illncliclas e 

~~as em furno ? 
di Nao acreclitfi.mos que tão infeliz seja o resultado dos mais nobres sacrificios; z-se que 0 - N • • - • s reiS sao . msens1 v eiS e mgrn.tos_: 

Amitié que les rois, ces illustrcs ingrats, 
Sont assez maHieureu:x potu· ne conna'ltre pas. 

â~rv·ellttu·a as~im é; mas o senhor D. Pedro tem clitdo provas de possuir os màis 
gu:cados ~entimentos da natureza humana. E impossível que a sorte dos portu
tun z~ fieis lhe não abale o coração; é impossível que lhe seja· inelifferente a for
inrpa ~ SlUlJ iJ?TOpria filha, cuja celestial presença provoca todas as sympathin.s; é 
ber oss~vel que sua magestacle se esqueça ela terra em que vitt a luz elo dia, do 
fe11;: de seus progenitores, ele uma nação de que nasceu rei, nação que em de
fins d e seus monarchas e ela patria tem obrado maravilhas até nos ultimos cou-

a terra. 

iJnp~~ ~lgnns conselheiros trattam ele apagar estas naturaes affeições no animo do 
tlcliosla o~, se ha homens assaz clesgraçaclos para se deixarem posstür ele injustos 
dividu llaCio~aes, que pertencem á mais baixa plebe das socie.dades, se alguns in
ga.I, a os .. eXI~tem, q7te, en;t· rasão cl'estes ?clios vergonhosos, procura~ ver ~or~u
feliz d Pl tUleira patr1a elo liD}Jeraelor, o remo ele st1a augus!_a filba, mncla mais lU

Poro o-o _queN elle se acha., que tremenda responsabilidade pesa sobre elles . .. lVIas 
colll aaola nao 'entraremos mais n' este assmnpto; algum dia vir{L em quo ajudemos 
cl.elict~ nosso ~~equenq bmotdo o clamor de cletes~ação ?outra os culp~clos _do grande 
do B.' ~e alguns houver; contra aquelles que nnpediram o magnammo Imperador 
forlll:~ll de seguir os nobres impulsos ele · ~eu &Timcle coração, e de ob~·ar co~
"~>"el seu caracter. Assaz conhecemos a h1stona cl'estes successos; é 1mposs1-, 

~~~ a. esqueçalilllos, bem co_mo as principaes persona~·en~ que n'ella fig~ll'am. 
se estab clemos, c0mtucl.o_, que 1sto v~nha a acontecer, ~rmc1pal~ente elepo~s que 
da 110 e e_:eu na Terceira a regencw. em nome da ramha leg1t1ma, em vll'tude 
incolll ~eaçao cl,e sua magostacle imperial. O mesmo augusto senhor não deixará 
delllaP era· a sua ob~·a; não abandonará o melhor ela nobreza de Portugal, e nas 
castjll'~ d asses _ tambem 0 prim0r ela nação, ás garras ele lUll infame usurpaclor em 

.itnpe~· d : ma1s nobre fidelidade. A regenoia eleve merecer a contemplação do 
tissiltl~ o;\ por seus serviços, por sua coragem e sua fidelidade; ella é uma foT-

Este~o ll~~a que sustent.'l_os clirei~os ela legitima sobera~~- . 
treita .Nclne1tos reqebem mnda mawr força em sua legitlmiclacle pela sua es
ciosiss·llUlao á ~arta constitncional dia monarchia, propriedade sagrada, dom pre
carta :uno, _que Imii:J.ortaJism·áJ o auo·usto rnonarcha ele cujas mãos o recebemos. A 
Valol! co~stitucional é quem alenta

0 
as esperanças dos desgraçado_s, qu,em lhes dá 

q~ PU~ta arrostar tantos infortunios e quem a a lg1.ms tem fe1to receber tran
elle~ an:ente a corôa do martyrio mor/enclo esperalil.çados em que a_liberdaele que ., nao }J d ' . , . 
t~·a.n ,_ 0 el·am gosar seus filhos a gosarão. Desenganem-se os nossos e os es-

ilOs Os d e ' • . ' ' d · e tensores ela legitimidade o são ela carta; essa .Jamats nos sa1ra o 
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coração; c todos os esforços da tyrannia para nol-a roubar terão igual cffeito ao 
das ondas, que sem cessar combatem contra os rochedos. 

Jl 

Pelo que rc:peita ao discurso elos senadores, mui comedido e concertado é 
clle em suas· expressões, c guarda o devido r espeito e parlamentar decoro ao roo
narcha a quem é clirigiclo. A cama.ra dos senadores . toca o obj ccto d::i. volta da 
1·ainha de .l:'ortugal ao Braz il, e louva a firmeza com que sua magestacle se pro
põe defender os direitos de sua augusta filha, sem interferir em taes negocios na 
qualidade de monareha brazileiro l. . Este topico não ganhou mais força com o pe
rioclo do discurso dos senadores do que j á tinha pelas expressões .do imperador i 
ou antes, a clistincção que se faz .entre moml.rcha brazilciro c pae, tuto:r: e pr~
tector da j oven rainha, priroogenita princcza do Brazil, como que abre mn caroi
nho á justa, decorosa e inclispensavel ingcrencia que sua magestade eleve ter no 
assumpto mais importante para a sua hom·n c dignidade, como rei e corno pae. 
A sorte elos emigrados portugnezcs parece t r desafiado com particularidade a 
attcnção dos senadores, que generosamente lhes offereecru asylo a salvo elos ho~·
rorcs da tyranuia, c os soccorros que- a lmmaniclaclc reclama. Em todos os dem~ts 
Mtigos ela mensagem reina a nobreza ele estylo c a gravidade qnc convem atao 
clistincto corpo, cujos membros pm:eccm sinceramente 1miclos com o imperador, a 
fim de melhorar a sorte elo Brazil em todos os ramos que mais car ecem de tnc
lhoramentos e reforma. Vamos ao cliscm·so ela camara dos depu tados . 

E como agora só nos occnpãmos dos objcctos pertencentes a Portugal, priu
. cipicmos transcrevendo a seguinte passagem 2 • 

Qualquer leitor, :i vista d'esta passagem, poderia crer que u. do discurso do 
throno, a que n'ella se allucle, fôra feiüL para lisonj ear a opinião dominante na 
camara elos deputados elo Brazil. A camara cxulta porque o Brazil não entenderá 
com os negocios de Portugal, ,pois que esta ingerencia ser ia sempre funesta á :roatr
cha progressiva do imperio. E muito diz.er, é mlúto avançar ! Em que seria cs:a 
ingerencia cot'l.traria á marcha progressiva do impcrio? Porventlu·a em a naçil0 

punir pela honra do seLl chefe, menoscaba.da na parte mais sensível do coração, 
1 E is-ac1LÜ a parte das trcs peças }loliticas com rcftlrencia á nac;-ão portug ncza, uma lid~ 

em 3 e as outras em 18 de maio : 
Paragraphos 2.0 c 3.0 do discurso cl::t corôa:- "Com a desejada vinda de minh::t a.ugu~tn 

esposa teYC Jogar o regresso da joyen rainha ele Portugal c AJgarvcs, miul1a amada c quend~ 
:fi.Jha, que (não abandonando a sua causa) orn se acha clebáixo ela minha proteeção e tntel~ · 
11osto que cu, na qualidade de pae c tutor, eleva defender a causa da mesma soberana, toda>'Il1 

serei fiel á minha palavra dada á assembléa, ele não comprometter a tran rruillidaclc e interesses 
do Brazil em couseqnencia. de ucgocios ele l:'or tugal. 

"Ao vosso CLt iclaclo e ph ilanthropia recommcndo os emigrados pOI-tuguczes, que, t.cnclo pre
cedido e mesmo acompan hado a sua legitima rainha, se acham n'esta côl'tc carecidos ele soe-
corras., . 

Paragraphos 3.0 c 4.0 ela resposta do scnn.do : - "Vossa mngestade imperial excitou a rnn15 

vi v a ~cns ib lliclacle nos corações brazileir?s, n1,~ncionru1 elo o rcgt·esso da primogcn1ta pri~1ccz~. df 
J3razll; e o senado reconhece a sabe dona e firmeza de ca.ractcr de vossa magestadc Jmp?Ilf.! 
tanto em defender como pac c tutor os direitos da joven rainha, como em conservar a fide ~ 
dade ele sua imperial Jlalavra na resolução de não intervu·, na qualidade ele monm·eha braJW 
lciro, nos negocios de Portugal. . 

«ÜS Cmig:rados portuguezes, salvos ela tyrannia de uma facção Jibe1·ticicla, acharão ~O s~l~ 
de 11111 povo hv1·c, qttc não sabe olhar cem inclifi'crcnc;-.a para victimas da liberdade constJtuctO 
na!, os soccorros que a pl1ilanthropia prescreve á gcuerusa nação brfl.zileira.» 

. Paragr~pbos~ Lo c (i. o dfl. l'eSJJosta ela cama.ra dos deputados: -" .. . Lamcntanclo por t!:. 
lado a cont1nuaçlLO das desgraças que desolam Portug<~l, que motivaram o regresso ela sercntá 
sima scnhol'a D. Maria ela Gloria, sua joven rainha, e a rcstituiram aos braços patcrnacs c ' .5 

saudades de todos os braz il e iros, vem por outro exultar de prf!.zcr com a certeza ele que a tei
nura de um pae c de um tutor soube ceder ú. sua palavra dada de não compromcttcr a brll~1~ 
quillidade e interesses do Bra,z iJ , ingerindo-o l10'S negocios de Portugal, ingerenc ia. qu e scrl~ 
sempre funesta á marcha })rogressiva do impcrio, c, qualquer que fosse o seu resultado, se]'(l 
pre contraria ao direito das nações . . a s 

r Senl1or, a camara dos deputados, confiada na. pbilantlHopia. m~cional a favor dos em1gra ~~ 
portuguezcs, e na benevolencia c actividaclc do govcmo em excitai-a sem a menor coacl,' ~ ~ 
reserva para o exame e approvação da lei do orçamento a descoberta de meios para coadJU 
val-a privativamente em beneficio dos benemeritos .. '' 

2 Transcreve o paragrapho penultimo ela antecedcHtc nota. 
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~o arnor. paternal? Seria em o B1·azil se · mostrar grato ao fundador e protector 
a sua hberdade e indepenclencia, fazendo respeitar o nome elo monareha enb:e 

as.;~ções .estranhas, e juntamente o caracter nacional? Quem pedia ao Brazil sa
c~z 0108 pecuniarios? Poa:ventura se o imperaclor, immeclüutamente que lhe con
~ 011 a. t:surp.ação, fosse ajudado da boa vontade elos representantes da nação, e de 
un. mHJ.'Lsterw pattriota e ·zeloso da honra do seu monarcb.a, nãm clerribaria elle o 
usurpador com os nossos proprios meios, que davam então para muito mais · do 
;u~ ~ssa empreza? A prosperidade do Brazil

1 
bem longe de diminuir, m1úto cres

b ena' porq?-e, não }Jadecendo elle atrazo algum em se")IS recursos, adquiria gloria 
P e~ ~eremda, reputação e honra comprada por preço baratíssimo. O Brazil, como 
/ hllCla, em nada interferiria (se não quizesse) em UOSSOS negocios, nem d'isso · 
te1~ ... a~os, nem témos necessidade; mas, facilitando ao imperador os meios de in-

r1ern· co 1 · t' I l :fill In • t. . mo egz 1mo e natura protector c e sua augnsta w., a um tempo se 
d 08

. lava ~mto ao seu monarcha, amigo da nação a quem deve o ser, protector 
fJt justa hberdacle constitucional, e adverso ao ferocíssimo e vergonhoso despo
u:no, ;e qLtem os deputados tanto blasonam de ser irreconciliaveis inimigos. lVlas 
ve .~ a. ect.ada m?deração, ou o mal disfarçado odio, que nunca o desgraçado cle
:x:i lla ~nsptrar, amcla quando fosse inimigo, ao homem generoso, dictou outras ma
naU:h · representou Ílmesta ao Brazil uma ingerencia a favor elo seu proprio mo
la~d a :, bemfeitor, ingel!encia que poclia. dispensar-se .tão bem como os clisclU'sos 

atonos do deputado Vasconcel10s ao mfante D. M1guel. . 
dacl~~ n~ções ela Europa reconheceram no imperaél,or D. Pedro a unica auctori
tados e 1nter~erir em os negoci?s de Portuga~ .· Parec~ acaso aos loquazes depi:t
de. . ~o Braz1l e seus panegynstas, que senam obngadas as suas forças a v1r . 
grsed arcar nas praias de Portugal, e a morrer n'ellas; ou que os gatbinetes elas. 
jn~n. e.s nações lhes tomariam estreitas contas dos meios que prestassem, ou a 
saJ 0 

tztnlo ele pagamento, ou ele qtialquer outro modo honesto e não ruinoso, para 

1101~ar l h?nra elo monarcha ultra:jado, collocar em seu throno uma rainha me-
,N~ c ern?ar um despotn. usurpaclor, ingrato e infame? 

de al esta Situação tão extram·clinaria, não appa:·eceu um ~·n·ojo s6 ele grandeza 
tado rua · e ele coragem ela }Jarte dos challUados hberaes; esqueceram-se os clepu
press· ~que fo·rmavam a 1~epresentação de um povo livre, que n'essa qualida~e, 
cer' em ndo elas rasões pa.rticularissimas que havia, s6 lllcs estava bem favore
cezaa causa elos opprimidos. Est!]_tieceram-se que nas duas camaras ingleza e fran
fôta soaram vehementes imprecações contra o tyranno de_Portugal; que n'elias 
lav:· amarg~mente censurado o plano homicida da chamada não-interferencia (pa
noc~'l. tql.te stgni:fica a}JOÍO e favor aos oppressores injustos contra os opprimidos in
fôra ~ .es) i que o governo britmmico, ~nsistinclo na continuação ele seu systema, 
.qtte ratad? pelos homens mais illustres de ambas as camarJl.s com tal severidade, 
pert ~t lillaxtma parte cl'esta nação fez da causa ele Portugal uma causa popular e 
daul~\ameute nacional; e tal calor tomou n' este negocio, que o ministerio, tendo 
fazei-o.odGs 0s signaes ele querer reconhecer D. Miguel rei ele jcGcto, não ousou 

res 4 :'"ista de todos .estes successos, qtce occuparam 1mútas columnas elos .m.elho
carn~~Inaes d'esta capital e de Paris, quem se poderia lembrar que a libm·1·irna 
dos ~i/os deputados do Brazil havia ~le declarar-se a favor ela política jesuítica 
rnuro a .ntetes europeus, q-cte fazen1 quanto podem p~mt guarnecer o clespotis~o. de 
e:x:u1t s rexpugnaveis? Pois. assim succecleu. O discurso da camara é exp~w1to, 
Portt~ \~ prazer, pela certeza de que o Brazil se,lJlÊI.O ingerirá em os n~gocws de 
'rercro~ ' e:x:ulta ele prazer, v·eudo as offensas feitas ao seu monarcha 1mpunes e 
pr~ osamente toleradas · e:x:ulta de prazer vendo expulsa do seu throno uma 
tos cez_a que fazia saudade~ ao Brazil! Oh qt;e miseria, que insensibilidade a tan-

. est:z.m 1 · 
se1u l ': os, capazes ele fazer estalar cõtações portugLtezes, se portug:ue~es VlS-

libe t11 
traaado um rei que amassem que os tivesse feito ditosos, constltmndo-os, 

t r anelo-os d 1 · ·1 · ' · ·a · t · · t B · zil como e111 . . . a 1ornve anarchm que tena destrm o m ell'amen e o ra , 
bern;'t~lÇf.tulado os outros estados americanos ! E assim pagam as deputados ao seu 

re1tor ! 1 1 

Q.cte 0~· ~·abinetes elas nações alliaclas ele Portug•al tcin1a.ssem na sua chamada 



408 

nfio-interfe:vencia, não é muito ele maravilha\!:. Estes gabinetes, cujo proceder cen· 
sm·aram todos os amigos ela humanidade, clentro e fóra elas camaras, clefencle
ram-se clizenio . que a ellcs lhes não cumpTia tomar a iniciativa em urp negocio, 
em que ella pertencia ao imperador elo Brazil; e esperaram que sua magestade 
se declarasse; convimos em que fizeram as diligencias para que a declaração fosse 
;;egunclo os seus princípios ; porém; se o nã<i> tivera sido, se sua magestacle, aju
dado ela boa vontade e zêlo dos seus subclitos, se explicasse forte e denodada
mente a favor ele sua filha; se generoso ministrasse aos emigrados os meios de 
haver a tempo os aux.ilios necessarios para ajudar o espírito nacional dos portu
guezes, que as tyraunias ele D . Miguel tem tornado geral contra, o oppresso:v i 
quem duvida que a esta hora estaria por terra o despotismo ele um vil usurpa· 
dor? Mas a camara, como alliacla ele todos os povos livres, ou que o desejam ser, 
vencleu-os, atraiçoando os portuguezes, voltou as costas aos seus a.lliados naturaes, 
fez causa commum com o clespot~L op}Jressor ela luunaniclacle, e auxiliou no que 
pôde um falsario, que zombàra impudentemente elo imperador elo Brazil; um iro
pio pm~juro, que roubára o. r eino á propria esposa, princeza, filha primogenita do 
mosmp imperador do Brazil! ! ! 

Ingercncia que seria funesta á marcha progressiva elo imperio! Não poderoos 
cl i.zm• adeus de todo a estas palavras pomposas, a que ele certo os seus auctor_es 
não ligal'am uma só idéa. Se r eflectisscm n'ellas, se entendessem que o seu d1s· 
curso havia ele ser lido por gente diversa elo povo de Mato Grosso ou de Goy~
zes, não escreveriam similha,nte absurclo · com a gravidade ele uma sentença pln-
losophica . , . 

Qual será a marcha progressiva do imperio, ele que falia a camara? E no tono 
a todo o mundo que, longe de haver melhorado, longe ató de haver-se conservado 
ho estado em que se achava antes ela inclependencia, a foTt-tma publica tem da~lo 
passos r etrograclos; nenhuns progressos hão feito as artes, as sciencias, a leg_Hl· 
lação, a +noral. Assim é que no Brazil giram confusamente, e como embryão w
forme, os princípios políticos que as luzes da Europa hão lançado até os ultim~f' 
limi tes, da terra habitada; porém, que applicaçao se tem feito ali cl'estes prinCJ· 
pios? E força confessar que nenhuma, que acertada e proveitosa seja. O imper~
clor, quj3 é o primeiro patriota elo BJtaz il, bem tem clam~do, declarando quaes são 
os objectos de que o corpo legislativo eleve occupar-se, mas tem clamado em vão
O commercio está quasi sendo exclusivamente feito por estrangeiros, que expor
tam as materias primas, e importam uma quantidade espantosa ele manufactura~· 
Nenhumas providencias se têem tomado sobre este objecto, sobre as r endas pubh
cas, e outros elo pr.Lmeiro interesse nacional. Se o m.inisterio presente for como 0~ 
passados, se a camara proceder como a· antecedente, se todo o regimen continuar 
como até agora, passar-se-hão mil annos, e no fim cl'elles estará o Brazil c01110 

actualmente se q,cha. O im per.aclor não pó ele com tal g-ente ter a consolação d~ 
ver consolidada a sua obra, e não lhe r esta outra ele que lançar mão . Está P~1 

isso em dura c arriscada posição, der.tJtro ele um circulo limitadissimo, ele onde 1?-ão 
póclc saír para escolher ministros, o fóra elo qual não tem deputados. Olhe o 11J1· 

peraclo:r por si : o numero dos seus inimigos é maior que o elos amigos! Quantos 
ing ratos ao beneficio que cl'elle receberam? ... 

Na verclaue a nat1.u·eza ha sido genorosissima com o Brazil, e a fortuna por 
certo não o favo~receu menos. Foi, ~ogo depois ele descoberto tratado com pouco 
interesse, po1'que todo o ele nossos reis se voltava para o ori~nte; pm:ém, quand:~ 
Portugal attenclou a elle seriamente, cresceu mais rapiclo do que se podia esperai 
ele tão vasta possessão de um l'eino limitado, o qual tinha enchido os maa.·es de 
navios, e as costas da Asia e .A,frica ele armas e solclados . No momento da sufl
emancipação, o Brazil teve a ventura de achar-se com o impexad0r á sua fi·ente1 
guiando a uev0lução, não a deixando degenerar em anarchia, e livxanclo-a de tod.GS 
os horrores ele que hão sido theatro ha vinte annos os clifferentes estados ela Axn;
rica elo sul. Se não prospera, a culpa é só elos seus representantes, que , long: e 
darem ao espírito publico uma clirecção util e verdadeiramente patriotica, _dao 0 

exemplo ele baixas vinganças pessoaes, ele ridículas ::11mbições, e ele um:li aClntosa 
e como maniaca aver são a todos os manc'latarios do governo. 
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E havendo estes deputados tratacl.o os interesses elo Bi·azi1 do mo€l.o que todos 
~~mos,. se a:ttentannos pela situação actual elo imperio, e nos lembrarmos até das 
:,sa1>rHil.~s palavras ele que o imperador usou no fim da sessão passada, quem se 

~aoB ad-rr:nad agora €la •escrup1:1losa delicadeza com que elles evitam a ingerencia 
0 razll em os negocias de Portugal, ingerencia que seria sempre funesta? 

' ~1.111esta! Que idéa tem os à.eJ.ilu~acil.os do Brazil do estado de Port~lgal! Sup
ponhamos que o Brazil interferia contrru D. Miguel, danclo nobre e merecido a]JOIO 
ao An monarcha ; a quem fnzia o Brazil esta o·uerra:? 
A . . nação portngueza? Não, a D. Miguel. E 

0
quaes são as forças de D. Miguel? 

v~I~a da Praia o disse em 11 de agosto de :1829. O usurpador, surprehendenclo 
a ~açao, apoclerou-se elo governo . absoluto, porque legitimamente se lhe entreg~r.a: 
0 

.goderno do reino . Quem es-tá áJ testa ele uma naç~io tem mil meios ele a oppnPnr uraute muito tempo, ainda selll.clo ella toda sllla inimiga i este é o caso ele 
o~tugall, e é elos mais orclinarios e usuaes que a historia offerece. Por conse

t~~~te, P~sto que o tyranno tem .sido as~az po~:r0so, p~los motiv?s~, que fi.crum 
t . ' pa1?' . manter Portugal debarxo dlo JU§O, nao o sena á appançao ele uma 
v~lÇa au4rhar elos fieis portuguezes ele dentro e fóra elo reino; porque jamais se . 
h111 t~yrallil.o tão cobarde, tão fraco e tão vil como elle . D. Miguel não podia .obrar 
P 08 tlii!Uente contra o Brn.zil ; a contenda ser!Ía terminada em poucos dias, a eles
c ~~a. a; pouco mais alcançaria: do que a somma de viela pelo Brazil, e qualquer sa
·b1,1 ~lo. que este fi·zesse ser-lhe-ía pag-0. Em que, pois, consideram os deputados 

raz! enos fi.mesta a influencia nos negocios de Portugal? Já dissemos que com
brartam por preço baratíssimo muita honra c gloria, e agora diremos ma~s, e tam-

em proveito . . 
d , Está claro que um elos governos ele q~1alquer grande naçãJo europêa que m•an-
:ise um ?orreio ele gabinete a. D . 1\'I ignel, escre-:,enclo-lhe em um q~arto ele p~ia· d_1Ue sarsse ele Portugal; tena acamado a ques•tao i por consequenCla o Brazll, 

E 
1~ 0 dos mares do stu, e ap]Jarecelll.do com o seu novo pavilhão no centro ela 

siJl~P~ em soccolTO ela legitimidade e cl.a liberdade, ganhava sem risco uma con-
0ceer~2ao que não podia cleiKar ele lhe ser summamente vantajosa, dando-lhe a 
ria asrao ele estreitar as suas relações com as potencias emopêas, que se costuma
tad~ ~l ver o B1·azil entre s~ e nos seus ma.res, como se fosse 11m dos velhos es-

D c a mesma pn.rte elo mundo. · 
Cl·e· ep~~am os àe1nutaclos brazileir0s a vã· soberma ele que fazem alarde. Não 
eHera::U'. Inconsideraclos, que :1 Europa não pócle prescinclir_ das suas relações com 
~o s ' s:a1 póde, e breve pocler{b ainda mais, principalmente se (i) Brazil continuar 
dar·-~~uunho que leva. A Europa tem a Africa ás suas portas, e a Africa p6cle 
a 1ft. ' e tudo quanto lhe dá a America, e mais elo que isso. A expecil.ição fra11ceza 
O· Br~e~ tnilvez marque a epocha de uma grande revoluçã0 c0mme1·cial e política. · 
nu _razü póde perder muito, diminuindio as suas relações com a Europa; e elimi
de e ;as tendo medo ele interferir em negocias que são elo seu monarcha, e :fugindo 

~lll combate ele que lhe resuHaria honra, gloria e proveito . 
-ter·e ~ clepntad.os elo Brazil, mais escrupulosos elo que os mesmos gabinetes fau
de ~ 0 de:ospotismo, ele quem adaptaram as maximas e a liHgua.gem., dizem cheios 
c0nt . cJão Jesuítica que tal interferencin., qualquer que fosse o• seu resultado, seria 

0a11aJ a? direito elas nações. · AinclaJ mais esta fulta:va. 
ferça 

8to~l'ablnetes que mais têem feito sowr a expressão di1·eitos ·elas gentes, .cuja 
po&e, c 0 0 ~unclo sabe qual é, quando OJ1posta aos interesses ele um :m0narcha 
'<'los .~@80 ~ actrvo, hão declarado que ao imperad:0r d!0 Brazil pea·tencia usar cil.e to· 
Btle 

08 
llleios que tivesse para clerribar o usurpador. O imperador elo Brazil pos-este do · · . 

na,1• Ire1t0 conro l)ae tutor e monarcha ulit1·aiacl0. iE se 0 Eraz1l ·concorresse 
.1:' a a co .c ' ;} o • • d di1·e't nservação cl0 decoro do seu monarcha, obraria contra os prmCJpiOs e 

L O }J blo ? " · obs . u lGO Seria isto o m:esmo que dar orde:ma a um p0vo para que s1ga e 
de erv~. as leis qJ.le outro lhe q<t'lizer clictar? O Brazil foi ultrajacl0 nas pessoas 

'rlllll.tos d o ' .J • • d ~ desao- . e seus cidadãos e agentes pub1icos1 e e contra o lll.U'elto as· na~oes 
Dgra;ar-se ? 

con~ ·. lV.Ihgnel e a sua facção l'I.St'irparam uma corôa, assassinaram, desterraram, 
..,elvam l d ' 0 

' N em masmor~as milhares e milhares c e pessoas rg·msstmas, que estao 
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. presas e roubadas; as demais nações acham-se separadas de Portugal, que parece 
estar em interdicto político, e prevenir as horrorosas consequencias que este estado 
de cousas ameaça, será acaso contrariedade aos princípios do direito das gentes? 

Supponbam-se os deputados brazileiros na situação dos portuguezes, e digaT?
de boa fé: Seria o g·overno de D . Miguel nacional no Brazil? Seria contra o <~1'1-
reito das gentes libertar os escravos de tal monstro? 

Mais nos temos alargado do que desejavam os com este artigo, . posto q'ue po
mos de parte muitos incidentes, que reservâmos para outra occasião. Não pode
mos, comtudo, deixar de notar a fi·ieza com que se falla a res1Jeito dos soccorros 
aos emigrados portuguezes. Tambem n'isto haveria embaraço ao progresso do im
perio, ou infracção de direito das gentes? Na discussão que sobr.e este objecto 
houve na camara, o deputado Lino Coutinho, como era ele esperar, fez com que 
a sua sensibilidade cedesse ú sua justiça, e opinou contra a prestação de soccor
ros. Dizemos, como era ele esperar, porque este deputado é um elos brazileiros 
que menos sangue portuguez tem; não vimos nunca a sua arvore genealogica, 
mas vimol-o a elle1 e é o que basta. · . 

E apesar ele todas estas contrariedades, estamos longe ele haver algum reemo 
pelo exito ela causa da rainha e ela patria. Sua magestacle imperial conservar-se-ha 
firme, e ha de 1 com os meios que tem, persistir na defensa dos direitos de sua 
augusta filha. A lJassagem da f~~na do throno que allude a .este negocio, nos dei.Js:a 
satisfeitos emquanto á politica acloptada por sua magestacle, nem nós precisâmos 
que o Brazil se comprometta em soffrer os delirantes discursos de alguns de seus 
deputados (unico .compromettimento que podia ter) por se declarar defensor cl.a 
honra do . seu monarcha, dos direitos de sua augusta :filha1 e de um povo oppn
mido, a quem (queiram ou não queiram) os brazileiros devem o. que são. 
· Nem este povo pede favores aos deputados libe1·aes i exige-se tmicamente que 
nos ·paguem o que nos elevem; e, fazendo-o 1 por certo não se opporão ao pr?-
gresso do imperio, nem terão interferencias funestas . . 

O resto do discmso é uma satyra amarga ao governo, e principalmente ;:to m1-

nisterio que precedeu o actual; a soltura d'as expressões é rudmiravel, e sua ma
gestade mesmo não é poupado. Com taes princípios começa a nova leg·islatura! O 
imperador só respondeu á mensagem: <<Fico inteirado das i11tenções e modo ele pen
sar da camara elos deputados>>. · 

Procla1.nação 

Portuguezes: - Lançae vistas re:B.ecticlas sobre este quadro i ... e contempln;~ 
a distancia a que cl' elle vos achaes ! . . . Os esforços pela liberdade trazem apoz ~~ 
ordem e respeito {ts leis ; as luzes c paixões generosas _do povo francez dão hoj~ 
cl'esta verdade a toda a Europa um exemplo desconhemclo nos annaes do mundo· 
e por isso ella o proclama "grande povo>>, elogio que até agora apenas tinh~L~ 
mereciclo singulares . virtudes! Ao contrario1 os esforços pelo despotismo só de 81 

dão anarchia, brutal ignorancia e ferocidade. 
Eis, portuguezes, a physionomia que, vós hoje mostraes a esta mesm-a Europa, 

que já haveria consentido, se não fossem as luzes da liberdade, pavorosas aos 
despotas, que o da Hespanha vos tivesse riscado do catalogo das nações 1 tomando· 
o lagar d'essa fera alimaria, cl'esse tigre real a quem cobardemente obedeceis. ;g 
não haverá entre vós um homem que1 ajudado só de seu coração, solte o grito dili 
liberdade intimado pelas segu.intes vozes? Portuguezes1 cumpre apagar tão infall1~ 
mancha; não mais um instante ele obediencia ao usurpaclor pmjuro! Se o houveí 
( estae certos), o tyranno caírá, pois o fogo nutrido pelos sentimentos da liberda(te, 
que ainda não apagaram em nobres peitos crueis padecimentos, tanto que esii~~ 
vozes o assoprarem, respirará lavas tão sulfurosas e med(mhas ao ibandido cort~1° 
e satellites do c~1nnibal Miguel, que o a.specto ele um só campeão decidido lheS 
avultará uma legião invencível! ... Attentae, pois 1 oh portugcwzes! que a vossll> 
liberdade está pendente. de um só homem virtuoso! 

1 Extrahida de uma folha avulsa com o titulo T?·i?.vmplw dcL libe1·dade em F1·ança, qu~ s: 
publicou pelos ]Jrincipios de agosto e contém a traducção de algumas peças o:fficiaes relativa 
á revolução de París. A proclamação immcdiata é rlo mesmo tCIDJJO. 
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Proclamação 

1 Portuguezes : -A França mostra-vos o caminho ç1a holilra e do vosso dever: 
:.~la acha-se livr e do despota que attentou contra as instituições , pelas quaes elle 
Â.0 ~ómente era seLl rei. O laço e a bandeira nacional tremula em toda a Frmrrça. 
. l~ espanha vae seguir em breve seu nobre exemplo .. E vós, IJortuguezes, que
~h~:818 l10r _m ais tempo supl?ortar esse monstro, a que só_ vossa ina:cç~o sustenta o 
l'b Qno Yac1llante! Esperareis acaso qu e um a força es tra.Jügmra. vá 1'.estltu1r-vos a vossa 
1 ercl~cle_? Se tal vileza cabe em vossos desejos, a Europa vos contemplará como 
p~vo lillclJgno ele ser livre. Acorclae, pois e mostrae a. esta mesma Europa que 
nao, tmereceis o balcUio que encerra tal cobardia . Ás armas, ~ís armas, portugue.
zes ·.A victoria é certa, porque a causa é justa. Os satellites do tyranno já vêem 
J(~IU~nte sobre suas cab\'lças a espada da .justiça, e só tratam (le fugir (não o 
c uvlcle1s), levando comsigo os thesouros que vos roubaram. E haver<~ n'esta crise 
dom

1
e7lto algum a perder? Não, portuguezes. Expire a traição çom os arrancos 

0 l1 t1mo traidor. · 
. Viva a nação portugueza! Viva a. carta constitucional! Viva a rainha D . Mal'Ja II! 

D ecreto 

. Estando ordenado nos artigos 12.0 e 13. 0 do decreto- de 30 de jtmho do pre
;~~~~ anuo o tem}JO em q uc a jtmta. de justiça nos feitos crimes deve reformar ou 
e~t 1 c~r a pronuncia feita pelos juizes da querela, devassa 0\1 suinmario, e não 

C 
ando declaraeb a ordem que se eleve guardar n'estc importante neto de pro-

essa . m ] . ] . l 1! 'fi ~· d 
l. · . anna a regenc1a, em nome na ram1a1 que a r erorma ou ratr caçao a i l~numCia seja sempre feita em aucliencia publ ica, depois ele lidos em voz alta os 
t ~1 ,.08 da querela, devassa ou summario1 os ditos das testemunhas, os interroga
Ponb., e respostas elos réus, se os tiver havido., c quaesquer documentos que acom-
11~11 __ am os autos, e que em acto continuo se siga a ratificação ou r eforma da prq
sal cla, podendo, porém, os juizes, para conferir sobre, ella, r etirar-se para outra 
d' , ~t ou m~nda:r des,pqjar a sala da audiencia emquanto a conferencia durar. O dia 
CJ.l~st ~ auclienc1a será intimado aos réus, ao menos com a ootecipação de vinte· e 
po ~ 10 hon~s , e com igual espaço aJ.lllunciaclo ao publico por edital a:ffixado :na 

1 Ô e:x:~c~·10r da cal:la da _audiencia. . . 
Pa] . mrntstro e se.cretano ele estado o tenha ass1m entenchclo e fa.ça executar. 
Co af10 do _governo em Angra, 2 de agosto de 1830. =lJÍia?·q~tez de Palmella= 
ol nc e de Villa Flo?' = José Antonio GumTei1·o = Luiz ela Silva 111ousinlw de .Albu
'l Le?·que. 

Officio 

(N. 0 13 rcse!'l'ado) 
ru~ • . 

davei · c_ ex.mo sr. -A grande revoluçao que acabo de prese:qc1ar produz sau-
log s effe1tos iPara Portugal. Julgo dever começar a tratar com o novo governo, 
bre 

0
. flle eU e me queira admittir, o que espero sedt sem grande cli:fficulclade e com 

CllpYtc acle compativel com os transcendentes inter esses que presentemente o oc
a lll~lll. Se as communicações com essa ilha nã.o fossem tão demoradas e clifficeis, 
~·aillln~a obrigação era, sem duvida, esperar as ordens ela regencia em nome da 
lllor~a~ porém, :'i.st? a diffim:tldade de communica.çõ_es e c01:~.vencido de que_ a de- . 
dos m ~e dll'lgu· a este governo pócle ser noCiva aos mteresses da ramha e 
e nãse~u> fieis subditos, persuado-me que a r egencia. approvarit a minha condu.cta, 

.J!~ cl, ta~anl, de h-reverente {L sua auctOI;iclacle. . . 
tran .e?m stdo nomeados differentes directores para o ministerio dos negoclOs es-

geiros h "cl c1· t rechal J '.como v. ex. a vení pelos jornaes que ten. o r emett1. o, e o Ire~ or ~a-
telllpo to~udan, que presentemente tem a pasta, cre10 que a nao conse~·va1á mmto 
ces ~ auto pela sua ·muita idade como por lhe faltare)Jl os conhecimentos ne-

sanos p d' . . ' . A: l ar~ ll'lgn· uma tão importante r e}JartJção . . . 
sen Jnc a ~X1ste um par-ti:lo em favor ele uma repubhca., porém as pessoas mats 

satas c mflncntes conhecem. a absoluta necessida,cle ele conservar a monarchia 
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hereclitaria. Espero que a fluctuação. sobre tã(i) importante materia durará pouc.o 
tempo, o que 6 de summo inter esse, tanto para acabar o provisorio, como para evi
tar intrigas: ct1jas consequencias podem ser fLmestissim.as . 

Hontem alguma inquietação .houve nas vizinhanças da camara dos deputados, 
porém a influencia ele Lafayette, Benjamin Constant e outros foi suffieiente para 
acalmar os espíritos inquietos e ciosos de conservar o f1"Llcto de uma victoriÇ~J que· 
custou muito sangue. 

Seria este o momento mais proprio de fazer alguma tentativa 1jara livrar Por
tugal ela horrorosa oppressão em que se acha ha mais de dois annos. Creio ·que 
algtms portugtlczes têem o proposito ele fazer um desembarque em algum porto 
ou ponto ela costa de Portugal; r eceio, porém, que um ·similhante projecto, sendo 
confiado a 1}essoas pouco amigas ela ordem, e que já têem dado repetidas provas 
da sua grande inhabilicladc, tenha ftmestas consequcncias e atraze o bom exito 
da justa causa em que estamos empenhados . 

O que acabo de referir a v. ex.3 sei-o de uma maneixa confusa e selll 
provas. 

No National de 4 cl'este mez, que tenho a honra de r emetter a v . . ex.a, verá; 
v. ex. a que João Carlos de Saldanha 'foi offerecer os seus serviços ao general La
fayette . Devo dizer a v . ex. a que o general Saldanha deu este passo sem me con
sultar, o que me pareceu inconveniente. Cumpre-me por esta occasião observar lli 
v . ex. a que Saldanha era o unico emigrado portuguez que tinha uma pensão man
dada dar por. Carlos X . Esta pensão, que era de 500 francos mensaes, era-lhe 
paga exactamente por mr. de Polignac. 

Deus guarde a v. ex. a París, 7 de agosto de 1830. -In.mo e ex. mo sr. Luil!l 
da Silva J\llousinho de Albuquerque. = D. F•rancisco de Almeidct. 

Portaria 

Estando scgm·a a co1J1eita dos trigos elo presente anuo, que, pela sua abnncla~
C1a, afiança o abastecimento d' esta ilha, e querendo a r egencia beneficiar a agJ::
cultLU"a e commercio cl' ella : ha por bem, em nome ela rainha, . facultar e perroittur 
a .exportação ele quaesquer quantidades de trigo da colheita proxima passada, e 
ordena que na alfandega d'esta cidade se facilite a saída de trigo a todos e ·quaes
quer exportadores, verificado que seja pertencer o grão á passada colheita. . 

Palacio elo governo em Angra, 9 de agosto de 1830. = Luiz da Silva MouS't
nho de Albttque7·que. 

Officio 

(N. 0 14 rcsemdo) 

,,, 

lll. mo e ex. mo sr.-Hontom, 9 do corrente, pelas duas horas da tarde, na salil 
destinada para as sessões ordinar.ias da camara dos deputados, acceitou o duque 
de Orleans a c01:ôa de França, que lhe havia siJclo offerecida pelas duas caroa.r:.vs, 
tendo primeiro prestado jmamento á carta constitucional, com as modificações que 
ultimamente llie haviam sido feitas . O novo rei dos fi·ancezes e a sua família apre-
sentaram-se n'este acto solemne com clecencia, mas com simplicidade. . 

Segundo posso juJgar, as vistas do novo governo são snmmamente judiCiosas, 
c parece-me que as differentes paixões, que ainda estão em movimento, breve

. mente serão acalmadas pelas sabias medidas j á tomadas e por outras que hâo de 
ser conscquencia d'estas . 

Posso assegurar a v . ex .a que o actual chefe d'este governo, assim como 11•
5 

pessoas mais influentes, estão sullllllamente bem dispostas a nosso favor, e P01 -

tanto espero que poderemos ter todo o apoio moral de qtqe necessitâmos. 
Dizem que a pasta elos negocias estrangeiros será dada ao conde Molé, h<i1-

mem que gosa de bast::tntc consideração, e que creio ser conhecido de um dos 
ex. mos membros da regencia. Ainda me não dirigi ao marechal J ourdan, por ~~ 
t~r por ora parecido i~util este passo, vi.sto segnrarem-m~ pessoas di!jinas de ci:
dito que elle poucos dtas conserva1·á , a dn·ecção dos nego mos est\ang~iros ; se, ~ _ 
rem, a mudança, em que com bastante fundamenü<> se falia., tiver démorDl, escJe . 
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v-erei ao marechal, pedindo-lhe uma entrevista, que estou persuadido me não será 
recusa~la. · . 

, Hontem tive uma assaz longa conferencia com o general Lafayette, o qual me . 
b~<>.egnro_u ter o mai01' inte~·esse pela ~a.usa ~a rain~a, visto ser tambe0: a da li

'ldacle, prometteu-me, p01s, que havia apoiar a mmha prompta recepçao e tudo 
quanlt~ fosse conducente ao estabelecimento elas liberdades em Portugal. 

Joao Carlos de Saldanha, e aquelles que seguem o seu partido, com esperan
_pas de conseguirem, não o bem publico, mas os seus interesses particulares, não 
~essa:m. ele intrigar e buscar por todos os meios o apoio e consideração das pes-
80~s hoje i.nfle~entes, e poderão illudír algumas; outras, porém, conhecem ·os ante
~ed entes pouco honrosos do chefe e seus sequazes. O general Saldanha, tendo es-
a 0

. esta manhã com o general Lafayette, veiu depois procurar-me, e clisEe-me o 
~eguul'te: e<Esta manhã estive com o -general Lafayette, o qual me deu noticias· 
~as. ~u ~reio que nós todos queremos a mesma cousan . - ccEu quero o que sem
:e qu1z, rsto é, D . lVIignel fóra ele Portugal, D. :M:aria II no throno, que legitima
~il·~~te lhe-.l~ertence; quero a carta constitucional; quero, emfim, a liberdade e a 

m, e e,rsto mesmo que quer e sempre ttu·z a regencian. 
r1. ~aldanha, depois de haver approvado a minha resposta, l)erguntou-me «se eu 
'lllerra a r · d t T · R 1· L a, • < < egencra a car a ou a que estava na ercerra'' . esponc 1: « ogo que 
c ~~elem renascer em Portugal esM, claro que deve ser restabelecida a regericia da 
ar~», e. 0ciosa era aquelia pe-rgunta, })Ois eu já havia dito que queria a carta. 

f .t llspelto que o Saldanha me veiu procurar em consequencia de elle haver p1 ? algumas proposições a Lafayette, e d'este lhe haver dito que os negocias de 
e (:)I;~lga.l deviam ser todos combinados commigo em consequencia dos poderes que 
,t ~ mha. Pó de v. ex. a estar certo que a longa experiencia, que desgraçadamente 
ee 0 elo Saldanha, me não deixará cair nas ciladas que elle pretende armar-me, 
l'a qu:'. em consequencia, o vig·iarei e aos seus, e, quanto me for possível, emba
re Çai l:.t o que elles quizerem fazer contra os direitos da rainha e verdadeiros inte
q1~ses ele Portugal. Sei com certeza que o general Saldanha pediu a Lafayette 
a:ip: 0 ipresentasse ao novo rei. Lafayette respondeu-lhe que elle só podia ser 
l~en aclo depois ela minha apresentação . 

não e~confi.o quo 0 Saldanha intriga para q·ae a regencia, ·e:n1 nome clru rainha, 
EeJa reconhecida; creio, porém, que não conseguirá o seu fim. 

portt 8.te general man~lou immediatamente continuar os soccorros aos emigrados 
mu/gnezes que se achavam nos diversos depositas ela B.1.:eta.nha. Já havia com
los Xado a. v. ex. a que estes soccorros, segundo a ordem dos ministros de Car
ser ~ deVIam cessar no fim ele julho ; felizmente os emigraclos não chegaram a 
att )briyados d'aquelles soccorros. Esta ordem, dada pelo novo governo, eleve ser 

1T urda mais {L jnstiça que o caracterisa, do que ás minhas diligencias. 
côrt enho_ motiv;os para suppor que muitos dos pm:tugue71es que se acham n'esta 
Prm e, _assrm como os que estão nos clepositos ela Bretanha e da Belgica, estão 

1
fros a seguir o impulso que lhes quizer dar Saldanha. 

dw s·tllS gMrde a v . ex. a Paris, 10 de agosto de 1830. - m .mo e ex.mo sr. Luiz 
"

1 
va M:ousinho de Albuquerque. =D. F1·ancisco de Almeida. 

Officio 

(N. 0 1 70 rescnatlo) 
'Ill.mo e e mo I=> b" J· n J' ffi . d o 302 com . ~ x. sr.- :.ece 1 no cna o CL este mez o o c10 reserva o n . , 

'VInte e . l l d r! • • • Cttm t . se1s c ocumentos que o acompan 1avam, e que J.arel o uso que as cn-
nha 

8 
atncras permittirem. N'esse mesmo dia expedi, por via ele França e Hespa

lUe•--'t 0 secretario d'esta leO'ar>ão para levar com a brevidade possível ao conheci-
u o elo o )( ' d d . ·~ bl' d'est . governo ele el-rei -nosso senhor não só o esta o a opmrao pu rca 

tinha e _pa1z, mas tambem a commtmicaçãd de uma entrevista que n'aquelle . dia 
el~1 e · 'tido com lorcl Abercleen, qc1e podia facilitar um meio para pôr o throno ele 
teaQ_~ nosso• senhor mruis em estado ele resistir á revolução geral da Europa, qu~~' 
entre a ~ua e:xplosão em França, vD.Je progredindo por todas as ontr~~ partes. Na.o 

g.uel despachos ao secretario, c0~n alguns detalhes, porque recmei compromet-

.· 



414 

tel-o mais ; já era bastante passar por entre aquelles exaltados desenfreados, send_o 
tão conhecido de grande parte d' elles ; mas como este fiel servidor não tem clu
vicla em expor a sua viela sempre qne julga que d'ahi pócle resultar alguma van
tagem ao serviço de el-rei nosso senhor , não só se ofl'ereceu promptamente, mas 
destruiu toclas as objccções que eu lhe fazia. Estimei infinito que o zêlo cl'este 
empr egado me poclesse livmr elo embaraço em que me achava pela. r espo11sabili
daele que ~eria ela demora, em circumstancias cl'cstas, ele uma noticia ele que po
deria provir um remedio aos males que de toda a parte ameaçam . 

Lord Aberdeen tinha lamentado commigo o estado da Europa, como era ele 
esperar dos seus sentimentos puramente reali~tas, e conhecendo a precisão que o 
nosso governo tem de algum apoio IJara melhor repellir os ataques r evoluciouarios 
que vae soffrer, assim como todos os outros infestaclos cl'aquelle gcrmen, disse-me 
que este governo não podia prestar auxilio algum, nem embaraçar as intrigas, em
quanto as relações cliplomaticas não estivessem restabeleci das; IJara isso era inutil 
fallar em outro algum meio que não s.ej a a amnistia, tal qual foi p roposta por este 
governo. Aqui permitta-me v. ex. a algumas r eflexões sobre este objecto; se até 
este dia o motivo lJOr que est e governo pretendia esta medida, não era claro, 
agora depois ela revolução de França e ela maneira por que se tem pronnnciado 
a opinião publica aqui relativamente a ella, está indubitavelmente conhecido de
vermos conceder que o governo elesconhecia esta opinião ha mais tempo, e obrar 
con-tra ella depois elo exemplo ele París, não se pócle nem eleve cles~j ar, p elo bem 
mesmo elas causas elos th1·onos . 

A maneira por que se expressam todos os perioclícos (á excepção ele dois), e 
mórmente um, que escreve no sentielo em que conhece que mais agrada ao pu
blico, como o Times-' a 1mblicação pelas ruas, em grandes letras, ela gloriosa re
volução de França; a subscripção, tão rapidamente feita, em favor dns famílias 
elos que morreram pela liberclacle; os improperios a cl-rei ele França c aos seus 
ministros, que fazem horror ler, tudo faz ver quanto têem ganho n'este publico as 
icléas raclicaes exaltadas. O p1·incipio ele que para com esta nação a nossa causa 
é j usta, porque el-rei é segundo a vontade ela nação, não nos eleve mais enga.nar, 
porque o partido liberal, que em toda a parte agora se faz temer, nfio se esconde 
nem procnra decentemente desculpar o seu procedimento. 

Quer um r ei segumlo a vontade elo povo, mas com instituições taes, que o povo 
sej a quem governe, e isto até ao tempo em que se possa dispensar d'estas mes
mas fórmas e chegar á sua desejada republica, o que agora não póde ser por não 
es tarem preparadas ainda todas as nações, ao menos as que podem fazer uma op
posiçãó. Portanto a opinião publica é muito a favor do s r ebeldes, e, não podemos 
esperar que um governo ela natureza cl'este vá contra a corrente. o E tão verdade 
ter este ministerio o receio qne digo do estado da exaltação do paiz, que chegou 
aqui um correio inglez com cartas de Carlos X, em que pedia uma fragata a este 
govexno para poder saír de Ch erburgo c vir para aqui ou para qualquer outl:a 
parte; não se decidiu promptamente sobre a saída ela f1oagata, e a parte de v n· 
para Inglaterra de manei ra alguma se permittiu; alem elo justo receio que tem o 
ministerio ele se oppor ele frente á opinião publica, acresce que sua magestacle 
britannica mesmo procura fazer-se popular, e que nfio adoptará uma medida que 
o não sej a. 

Tenho feito, não a parte d'este governo, mas exposição dos verdadeiros mo· 
ti vos por que elle não pócle prescindir do conselho que propõe; farei mais algu
mas reflexões sobre a necessidade ela sua allíaqça : é a unica que, pel~ sua P?
sição e composição elo seu ministerio, nos póele ajudar c defender elas incalculavets 
cxtravagancias que podem saír ele França no estado actual. O seu primeiro pnsso 
é r econhecer a regencia da rrerccira ; os refugiados vã0-se para ali ajul1tando e 
contando com a victoria logo que se apresente no Porto, e quem pódc dizer qne 
meios lhe fornece o governo revolucionario áquelles a quem elles coadjuvarão, 
como as mesmas gazetas dizem ? o 

Tornando á sessão ele lord Abercleen, procurei saber quaes eram as propostas 
elo marquez de Santo Amaro; não m' as disse çla1·amente. Só repetiu tin~1 an1 
por base o casamento, e que isso era ul11 negocio que para este governo nunca 
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tócle servir de base e de negocia-ç?~o. Perguntei então, se a annuencia podesse tá 
ogar, que resultado teria :1as circumstancias actuaes, se se poria de p::wte o mar
que~ ele Santo Amaro e ·a sua negociação . Respondeu-me: aJe crois qu'oui», e 
c,ontmuou a tratai: como· se o negocio se concluísse immediatamente, dizendo: 
«N~o pedimos que se publique, mas se v. me communicar a copia do decreto, 
enta? nós nos prepararemos para reconhecer, e se fará coincidir em Portugal a 
pubhcação de uma outra co usa; tratar d'isso com o maior empenho possível»: 

Perguntou-me quando esperava eu resposta da minha ultima commlmicação, 
~ finalment~::, mostl·ou, o l!naior empenho em terminar o negocio, sempre debaixo 

a bypothese da amnistia . 
. Disse-me este ministro que, . alem da fragata que tinha ido a .Lisboa pedir a 

satisfação ao insulto que se tinha feito á bandeira ingleza, capturando indevida
mente um paquete que vinha de Santa Helena com soldados e officiaes doentes, 
e outro navio que vinha ele Lima, que não demandavam o porto 'ele Angra, nem 
~or modo. algum podiam ser suspeitos; alem d'esta fragata ütm duas para a altura 
. a Terceira, . que não tinham ordens por ora senão de impedirem que os navios 
Inglezes chegassem áquella altura, e que se poderia mais depressa considerar 
c.omo um reforço ao bloqueio, já que nós não o sabíamos fazer . 

. E:nq.uanto á satisfação, esperava que se desse promptamente; que não pocliam 
pres?,Indn· d' ella de modo algum. O presidente elo Lloyd tinha já feito uma recla
maçao, como em officio antecedente mandei dize'!.'; como eu não soubesse cousa 
~Jgnma sobre este objecto, disse só, com as icléas geraes ele que estou possuído, 

el que_ o govemo ele sua magestacle não podia deixar de mostrar a sua deferencia 
pe 0 &overno ele sua magestade britannica, e que não tardaria em fazer justiça. É Fl tnste episodio n'este momento; vejo o governo decidido a fazer uma represa
Ia .sobre cousa pertencente ao governo ele sua magestacle fidelíssima, e aqui se 

verifica o que tantas vezes lord Aberdeen me tem dito : que aeontecimentos cl'esta 
natur~za ~brigam o governo a obrar em opposiçâo aos seus desejos. · 
tucl Nao cl1go nada sobre o estado ele França, porque alil gazetas inglezas referem 

0 quanto se sabe. \ 
g Concltw, do que tenho dito, a sunuua importancia ele que julgo a alliança cl'este 
r overno nas actuaes circumstancias, e a impossibilidade em que este se acha ele 
pe·conhecer el-rei nosso senhor sem que sua magestacle annua á amnistia que elle 

110P0 z êomo conselho. · 
~u~pre-me dizer, como minha opinião, que nenhu~ ou quasi nenhum dos 

~lllní.~tiados vae agora a Portugal, e os que forem ele· certo nfio são perigosos, digo, 
epois de concedida a amnistia. · 

S Por noticias vindas elo Rio ele Janeiro consta o reconhecimento do conde ele 
1 abugal como embaixador da senhora D. Maria ela Gloria, junto ao imperador, 
nonleado p(;)la junta da Terceira. . 
de 

8
Deus guarde à v.. ex:. o. Londres, 11 ele agosto ele 1830..-Ill. mo e ex. 1110 sr. visconde 
antarem. =Visconde de Asseect. 

O:f!icio 

te~tffi.mo .e ex.mo s<~.·. -Tenho a honra ele apresentar a v. ex:.a a declaraç.Eto e pro
l' · ~ 0 Mstgnaclo por alguns deputados elas côrtes de Portugal residentes n'estc 
• elno, e brevemente remetterei outro assignaclo I)Or maior numero de I)Ortu.Q.·ue-
z~ . ~ . ~ 

as ' para que v . ex.:t, attenclend.o ao que n'elle se pondera, faça aquelle uso .que 
d pas !uzes e reconhecido zêlo pelo serviço do imperador elo Brazil e ela r~mha 
8 e ortngal a senhora D . Maria II lhe clictar. Iguru protesto vae ser re~ettlclo a 
8~~ magest.ade imperial, assim como á regoncía esbLbelecicla ria ilha Tercerra, para 

l conhecimento. 

31 
•• De~ts guarde a v. ex. a Paris, 12 ele agosto ele 1830.-De v. e:x:.a-!ll.mo e ~x:.mo 

marquez de S31nto Amaro-Fiel captivo . = .Mam~ez de Macedo Pe1·e~1·a Cout~nho. 

Declaração e protesto a qu~ se refere o oflicio anterior 

a, ?s emigJ·ados abaixo assio·naclos deputados ela Ração portugneza nas cÔrtes 
e 826, 182_7 e 1828

7 
aos qna~s pel~ illegalidacle ela clissol'ução decretada pelo exr 
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regente de Portugal, o infante D. Miguel, cumpre conc®rrer para a. salvaçllo da s~[l. 
patria por todos aquelles meios que estão ao seu alcance, e que são compativers 
com o respeito clev>ido aos princípios ela indepenclencià e soberamlia das naç0es, 
têem até ao presente guardado o mais profundo silencio a respeit0 da chamada ques
tão portugueza, pela illimitada confiança qtte elles tinham nas lJessoas encanega<ilas 
das negociações até agora existentes . 

Porém, os extraordinarios acontecimentos ·ultimamenrte occOiJ.Tiaos em França 
são de natureza tal, que elles FJ.ão podem deixar a menor d!uvida a respe[to das 
intenções do ministerio Polãgnac relativamente aos nego cios de Portugal. 

Este ministerio tinha tomado por si a iNiciativa das negociações, depois que 
lord Strangford por suas intrigas Nada pôde c0nseguir do caracter franc0 e nel:>re 
elo imperador do Brazil. 

O golpe que acaba de expulsar do throno de França a Carlos X rasgou a@ 
mesmo tempo o véu que occultava os perfidos designios de rebater .(i)s :ferros que 
algemam os portuguezes, com o pretexto de manter a paz ela Europa e dle as
segurar para o futuro a tranquillidade da península:. 

Hoje pócle julgar-se qua1 era o interesse que pela pa~z e repouso da peninst11l·a. ' 
tomava um ministerío que, desde longo tempo, afiava o ferro para •dar 'l!las mstl
tuições ela França o derradeiro có1;te; hoje, depois ele tão terrível e proveitoso 
exemplo, póde muito bem julgar-se quaes seriam as bases p1•opostas ao imperador 
D . Pedro para p0r um rterm.o ás calamidades que affiigem PortHgaL Póde hoj e e-':' 
trever-se quaes seriam os meios que se empregariam para fatigar sua eonstanCI::> 
e para suspender sua boa fé e seus nobres sentimentos. 

Por esta rasão ·os abaixo assignados têem justos motivos para receiar o rl'W 

gresso de negociações estwbelecidas em tão funestos precedentes, serra qt~e o _Hii'l
perador D. Pedro se ache cabalmente informaclo dos verdadeiros fins que clirigntUl 
toda a política do banido e exti.ncto ministerio Polignac. 

Ao mesmo tempo reclamam toda a attenção do plenipotenciario do imperador 
sobre a immensa respon~?abilidade que sobre elle pesa1 se, inconsideradament.e 
precipitado e sem novas instrucções de seu amo, compromettesse a honra e dig!ll· 
clade da rainha ele Portugal, assim como ' 0s inaaferiveis direitos elo povo port1Jlg·uez.· 

Ainda que á regencia estabelecida na ilha Terceira COJlJJ}?ete obstar, como de 
certo obstará, pelo poder de que se acha ~·evestida, ao aNdamento de negeCIÍtaçõe:s 
cujos resultados, bem longe de assegurar a futura tran<fuillidade de Pc:>rilug!VI, 
te.riam, pelo contrario, as consequencias mais funestas! os abaixo assignados se
riam indignos da confiança ela; nação que em 1826 os elegeu. como seus mandata· 
rios, se, por quaesqucr motivos,. pondo de parte a sua honra c seus deveres, e 
surdos ao clamor de suas consciencias, deixassem em tão urgentes civcttmstan
cias de mallifest31r, pelo tmico meio que está ao seu alcance, qual é a opinião e os 
sentimentos da grande maioria de toda a nação portugueza. . . 

O usurpador da corôa de Portugal, assim com0 a f:1eção qHe o rodeia, tellíl !P~1 

todos os meios procurado ap1~eseNtar diante dos gabinetes da Europa e "ilen°10 

dos tumulos e elos carceres, o voto dos seus cumplices e o soffr~meuto de suas 
victimas, como a manifesta expressão d0 livre consentimento, tacita appr0va· 
'ção e voto. unanime Glo povo portuguez em favor de um govermo, cttjas c~'!lelc1a
des matenalmente attestam o contrario. 

Tudo quanto em Portugal tem havid® até ·::vgora prova., c0mo p1'ovam exuli>e
rantes factos em que abunda a historia, q1.~e um tyranno, senhor c!las rr·eem·ses de 
um paiz1 rodeado de pretorianos, de mag·istrad.os venaçs e de infames delatores, 
p6de po1· algum teJU})O sustentar-se sobre um throno usurpado. . 

Em Portugal milhares de victimas, lJOl' seus lor~gos padecimentos, e no~ p:u
zes vizinhos, muitos mil emigrados reduzidos á mi.seria, têem, do modo roa1s F0

-

sitivo, protestado comtra a usu-rpação e contra suas consequencias; poréiiíl, '11° 

calamitoso estado em qne se acha Portugal, emquanto não chega o d!ia dre uJll 

terrível exemplo, n._ão é possível que a grande maioria da nação portnguez~ 
possa manifestar a sua desapprovação e protestar contra a ]]legali€l.ac1e do p1'00

.:_ 

dimento de qualquer pessoa que, sem seu maNdatGJ e expresso conseNtimento, :f>·l 
tenda fazer em seu 'l'l.ome a abdicação e renuncia de seus direitos e libe-rdadeS· 
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' Por talíltos e tà® IJO!lderosos inol;ivos os n.baixo ass ignados, em nome ele· seus 
o . ' c mpatnotas emigrados, em nome ele tantos mi lhares ele victimas que jazem nos 

:arceres e fortalezas ele Portugal, e em nome de todos os portugnezcs1 cu~a. voz 
"e acha embargada pelo terror ele medidas sanguinarias, cada um ele per s1 e te-
dos unanirmcmente protestam e declaram : . 

Que o usurpador cb corôa ele Portugal, .jienclo calcado aos pés todos os jura
m.e~tos c }Jromessas que trio solemnementc havia feito em a côrte ele Austria e 
ultimamente em Lisboa, nn. presença elas côrtes e ele todo o corpo diplomatico, 
perdeu todo o direito á confiança publicn., g·aranticla por seus juramentos e pala
v-~:a, e q~te por conscgui.1to, a. sua existencia em Portugal, depois dê tantas tyran
nias, é l!ncompativel com a prosperidade fntura e com o soceg:o ela nação por
~tgnez;a, assim como é incompatível com a dignidade ~ segurança da rainha ele 

01'tvga}, a; senhora D. 1\bria II, em quem os portuguezes tê em as mais firmes 
esperançtus (la sua futura felicidade . 

Qc~e elles não reconhecem poder algttm sobre a terra, que de dü•eito tenha 
attctondacle para r evogar ou moclific111r as instituições politicas dadas á n ação por-
tn"'uez;<>. · l · · 11 · · d · • 5 "' por seu rer cgrttmo, e por c n. acce1ta.s c .JUra as; e por s1 1 em seu nome 
e em nome de tedos os· portuguezcs, declararn qualquer acto em contrar•io, quaes~ 
q.wr que sejam as fórmas ele que se ache revestido, como l1lll acto de força e ele 
~bol_encia, 9.ue nenhum portng"L;ez é obrigado a cumprir c guardar, e contl:a o qual os 
a arx:o. ass1gnaclos protestam clw.nte ele Deus e dos homens pelo modo matrs solemne. 
, Felto em Pmís, aos 11 de ag<!lsto de 1830. '-= .Manuel ele Macedo Pe1·eint Cmt

t~nho =Conde ele SaZclanlut = Dr. Joaq'ltim Antonio ele .Aguicw = Caeta1to Rod?·i
g~tes ele Maceclo = Jvfcunuel Gonçalves de 11!/.imncla = F1'ctncisco Antonio de Carn
~08 =O Conselhei?·o B e?"?Ut?·clo José de Ab1·antes e Cast1·o = Manuel Alves do Rio= 

eonel Tava?·es Cab?'Ctl = José Alves Pinto Villar. 

O:flieio 

(N. 0 f 1 I'Oscrvado) 

A n~. mo e CX .
010 

Bl'. - -Tenho es~UJelo fl·equen~emel?-te com o marqu~z dê Santd 
. lllat o, e von dar parte a v . ex:' db que he1 poeltclo colher a respeito · ela> suas 
lnstrucções, que, posto me n?io sejam intei:Jtamente conhecíclas

1 
me agi'adam tanto, 

G ~a:ut0 sei ~ue têe'rn clesagrad:õJldO a lord Aberclcen ;· pa:~,oece, pois1 que a base so
t te que O, marquez tem ordem de tratat• é a elo previo rçconhecimento elos mirei-
OS, de sua mages tade :fielelissima a senhora D . Maria "II á corôa de Portugal; 

â_btrda esta . concliçfio percebi com ~astante sentimento _que não ~e ex}.ge a saída 
0 senher mfantc ele Portugal, assmn. como. q ne se dmxa a ven:ficaçao elo casa

~ei~to dependente da futura escolh01 ela; rainha; parece mais que se exige a tes
t ltuição immecliata elos bens e empregos de todos os :fiieis sttbclitos ele sua m•ages-
a~e, que têem sido clestitnidos e seqt11.estraelos pelo g-overno ele facto; alem d'isso 

ser positivamente que o marquez tem orclem ele reconhecer a regencia elo reino, 
: que _est~;í, nomeado plenípotenciario de sua magestade ürtpel'ial jtmto da mesma 
legenc1a; e isto mesmo sedt por elle confirmado, segttndo penso, no officío que 
l~?d esta occasiãe para ahi escrev~; ig-Ltalmente sei q:ue o mn.rquez nãa teria du
"1 a ~e _ver o visconde de Asseca, e ele tratar com elle, porque conficlencialmcntc 
t~e f01 d.tto ha dois dias por pessoa :fidedigna, que elle cxpressáta ser penà o mesmo 
Ylseonde não fosse homem ele maior senso . . 

A avançada idade e n falta ele pratica de tratar ne()'ocios diplomaticos cau• sam · · b . 
Yts1vel e1ubn.raco c susto no marquez que quando tem ele 1r encontrar•se 

com lord Ahe:rdeen 'càc em um abatimclíl't~ e melancholia 'invencível; na ttltima 
C\'llílf~l:encia parece .qt'l.e aquc1le ministro se e:xtptesswra nos termos elo maior re
sentJmento contra 0 o·ovel'no hrazileiro pela contra:clicção constante ele seus actos 
c palavras, e pelo ;enoscabo e falta de consideração com que tr3Jtava o· gabi
nete de Saint-James, adiantando-se a reconhecer a rege'l.ilcia sem ter ao menos 
lllla previa attenção conn seus alliaclos, e no momento em que es~ava tra:anclo com 
e 

1 
·es som1·e 0 UJ;rranjo ela questft(j) FJOrtuo·ueza. Lorcl Aberdeen ehsse mais ao mar

qu.ez qu~ o imperador uma. vez que h~via al:rdrcaclo, nãe tinha rnais nada que fa-
27 ' 
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zer a respeito de Portugal, que nenlüun direito tinha a transm.ittir a corôa a sua 
filha, que esta sómente l)crtencia ao inf~tnte ~- Miguel p_or todas as leis ~un~a
mentacs ela mo~a.rchia, que o go-verno bntanmco reconhecia que aqnelle prme1pe 
era um malvado, um tyranno, um pe1juro, mas que este paiz nada tinha com isso, 
q LLC só tocava á na;ção portug~1eza, c que, portanto, passaria brevemente a ser re
.conheciclo pela Ing·latena; esta ameaça aterrou ele todo o marquez . ele Santo 
Amaro, que se r etirou, clizcnclo a lorcl Aberclccn que elle nlio podia deixar de .se 
lio·ar cstrietamcnte ás suas instrncçõcs; c depois d'isso está metticlo em casa, sem 
q~ercr Teceber pessoa alguma alem àe duas ou tres cxceptuadas . Não quer visi-
tar o corpo diplomatico, e deseja não ser pTocm·aclo. . 

Fallou-me nos protestos que lhe dirigiram os ministros ele sua magestacle em 
Bruxellas e Parls, de um modo que bem deixava ver o quanto lhe pareceram in
tempestivos c offensivos ao caracter e honra do imperador seu amo, e asseve
rou-me que não havia motivo para protestar; por esta rasão não seg1ú o exem
plo d'aquelles ministros, assim como por mo haver convencido, depois de r eB.ectir 
melhor n'este negocio, que só a regcncia elo r eino tem direito, e mais ninguel1l, 
para fazer similhante pro~esto, que aliüs vindo d'ella seria hoje mui bem acolhido 
em Françá, e, pelas informações c1 tle tenho, ainda melhor na Austria. 

O voto geral chts pessoas que se interessam pel.a causa legitima é que o mu.r
qucz eleve tratar de prolongar a questão por todos os modos que lhe for possível, 
a fim ele ganharmos tempo até ~'t convocação elo parlamento, e até o novo rei ele 
França adquirir estabilidade, porque nem .em um nem outro achará o ministerio 
britannico o apoio ele que necessita para reconhecer a usurpação, e estou certo 
que isoladamente o não faz; tenho, pois, tratado, inst..'l.nclo, e não cessarei ele instar, 
para convencer o marqucz ele Santo Amaro da necessidade de retardar as nego
ciações por todos os modos que lhe for possível, e creio que o conseguirei pela. 
intimidade com que o marqucz me trata. 

Muito se póde agora obter por intcrve11Ção elo governo francez, onde todos os 
indivíduos que vrio ter influencia são votados à nossa. causa, e têcm ·expressac~o 
por differcntes vezes nas camaras o horror que lhes causa o procedimento atrai- · 
çoado do governo ·ele facto que opprime o desgraçado Portugal; taes são o duque 
de Broglie, os gcneraes Lafayctte e Sebastiani, mrs . Bignon, . B. Constant e 
outros elos mais acreL1iütdos membros da camara elos deputados; parece-me, por
tanto, q Lle muito c.onviria recommenclar ao :ministro de sua magestade n'aquella 
côrte, que procure introduzir-se j1mto elos ditos indivicluos, e até mesmo que clei:s.e 
perceber a possibillcl:::.dc de um throno para o terceiro filho ele sua magestacle Luiz 
Filippe ao lado da nossa augusta soberana.. 

Já se diz terem appareciclo em Hespanha alg·uns movimentos parciaes ele in
surreiçào, e todos os emigrados hespanhoes aq1ú residentes contam com a sua ge
neraliclade logo que desembarque o general Torrijos, que d'aqui foi ha cousa ele 
quinze dias com um punhado ele bravos hespanhocs, sem que, porém, até agora 
haJa transpirado o ponto onde intentam desembarcar; }Jermitta Deus que sejat"? 
bem succediclos, porque brevemente espero se comm1.miquem a Portugal os effe1: 
tos cl'aquella insurreição, intentada contra o despotismo e oppressão . Tem-se aqul 
espalhado que o general Saldanha, seguindo o exemplo elo general Torrijos, e 
aproveitando-se dos acontecimentos ele França, cmbarcára para Portugal com igu~l 
intento; mas eu não o creio, nem o ministro de sua magcstacle avisa ele siml
lhante couaa; é certo. que no estado em que se acham os animos na nossa patri?·, 
a menor força que ah desembarcasse, commandacla por pessoa conhecida, levarta 
tudo R.poz si, c em breve clern1baria o partido do usurpaclor. 

Deus guarde· a v. ex. a Londres, 14 ele agosto ele 1830.- Ill. mo c ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mo11Sin,ho ele AlLuquerque. = José Balbino de Ba1·bosa e Am'lljo. · 

Officio 

(N .0 í) 

111.mo e ex. mo sr. - Havendo-me informado o barão de Rendufe, por via ela sua 
corrcsponclcncia ele París, que o marquez ele Santo Amaro vinha nnmicl~ ele ple-
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n?s l?odcrcs para trata.r dos negocias ele PortL1gal, c fazer concessões que pl·eju
d'c?-nam os el ireitos sobcnmos çb 1·ainha nossa scnhon11 c communicando-me pos
tenormente o nosso encarregado de negocias em Londres, J os6 Balbino de Barbosa 
~ Ara~ljo, a conferencia que teve com lord Abercleen, que confirma esta noticia, 
Jtilguet elo meu dever dirigir ao marquez ele Santo· Amaro um protesto formal e 
·preventivo contra to elo c q nalqucr ~wranjamcnto q no deteriorasse os direitos ele 
s~ta 'ruagcstadc, ou que não fosse sanccionaclo pela r cgcncia elo reino ou pelos ple
~putcnciarios lJOr ella nomeados. Incluso tenho a honra ele remetter a v . ex. • co
pta do _ebto protesto, que espero achará appl'ovação ela regencia. 

Fchzmente para a nossa causa, os acontecimentos em França annullam por 
~ra a commissão elo marqucz ele Santo Amaro, e devem ter mostrado aos sobera
nos ela Europa o ftmesto resultado qne pócle ter a usmpação ela corôa portugueza, 
j.e. ella for tolerada. Devemos, portanto, esperar que a crise actual n,1uclará a po-
Ittca dos gabinetes a no_sso respeito, e que a nossa honra c lealdade não será ata

cacl_a por concessões, que nenhum portuguez fiel ao seu dever podm·á admittir como 
v-al10sas e lcgaes. 

O gabinete imperial da Russia, coherente nos seus princtpws, continúa 11as 
lnell~ores disposições a nosso respeito, e o impemdor Nicolau, ap_es~,r de se não 
constderar a iJotencia ch,amacla pam tomar a iniciativa nos negocias ele Portugal, 
tem todavia zelado ultimamente a . nossa causa para com os seus alliaclos, como 
"'· e:x..a. _tc:rá conhe'cimeato pela carta em cifra que ao ex."'0 sr. marquez ele Pal
luclla cln·igiu o barão ele Rcnclufe com data ele 24 ele julho proximo passado, e á 
qna1, por motivos que v. cx.a não ignora, tomo a liberdade de me r ef<;)rir. 

. Sua magestacle imperial, por um ~dcase com data ele !f- elo corrente, foi ser
'Vldo ordenar um r ecrutamento geral no imperio, ele dois homens em cada quinhen
tos, a;fim ele completar os quadros elo éxercito depois elas perdas que se fizeram 
11~ ulttma guerra com a Ttuquia. · 

Esta medida, qu~ só devia ter logar no 11m elo mez ele setembro, foi apres
_sada. depois qti.e aqui se r eccbe_Ll a noticia dos ultimas aconte~ime11tos em França. 

' De~s g·uarcle a v. ex:. a S. Petersburgo, !f ele agosto ele ll:l30. - ill. 1110 e ex. 1110 

81
• -Lu1z ela Silva l\1ousinho ele Albuquerque. = J osé JJI[a~wicio Co?Yeia. 

Nota a qu e se refere o ·anterior otficio 

.o abaixo assignaclo, encarr egado ele negocias ~e sua magestacle fidelíssima 
~ l'atnha a senhora D. Maria II pela regencia elos reinos,.....cle Portugal e Algarves 
J,unto _ ao governo ele sua magestade o imperador ele todas. as Russias, recebendo 
lepet:elas e fnncladas comrtnmicações que s. ex.a o sr. ma11quez ele Santo Amaro, 
B~b~tx~clor extraorclinario c plenipotenciario ele sua magestacle o imperador elo 
{azil Junto ~ sua magestacle bl'itannica, fôra munido por seu augu~to amo ele f euos poderes para concluir as negociações sobre a usurpação ela corôa ele Por
utal, tendo por bases transacções em detrimento elos imprescri.ptiveis eli!l'eitos 

;ot era:n.os ele sua mag·estàcle fidelissima 1 arranjamentos que podem prejudicar a 

6 
u Ut·~ segurança da mesma augusta senhora ; e finalmente concessões para os 
ll~dttos fieis sacrificados pelo dogma sagrado ela legitimidade, as quaes, em lo
~br _de serem um galardão para a honra cl'elles, poderão atacar a sua lealdade; o 
c ;n.co assignado, representando n'esta eôrte o governo legitimo ele Portugal, e 
t~ tstclera~elo que agora negociações , muito menos ponderosas, podem só compe
ta~oe, .v-al~os~ e legalmente serem tratadas pelos plenipotenciarios ele. sua m.ag~s
d fidehssrma, auctorisaclos pela r egencia elo reino, com os plempotencuu•_ws 

08 governos que desejam terminar o desastroso estado de cousas que domma 
J~. Pot•tugal, ou mesmo com os agen:tes elo governo ele facto cl'este infeliz paiz, t ga c1o seu· dever dirigir-se a s. ex. a o sr. marqucz ele Santo Amaro pat•a lhe 
s~zer ~s seguintes ponderações, que bem justificarão a necessidade de fazer o pre-

nte Instntmento: 
: l,P Sua magestacle o imr)eraelor elo Brazil, havendo, pelos seus inauferiveis cli-

rettos a·a . ll . d t cl . ' succe 1 o na corôa ele Porttwal pelo fa emmento e sua mages a e o lm-
pleraclor e rei o senhor D. João VI de saudosa memoria, abdicou e cedeu, em 29 
c e ab ··1 el · ' · · 11 c 1826, a mesma corôa de Portugal, Alga.rves e seus dommws na pes-
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soa ela senhora D. Maria da Gloria, primogcnita pl'inceza portugueza, e poste· 
riormente ajunto •1, pelo .decreto ele 26 de maio do mesmo anno, eondiçõos que o 
habilitavam a reassumir a mesma corôa quando ellas se não cumprissem i. 

2. 0 Sua magestade o imperador elo Brazil, havendo n0meaelo o serenissimo se· 
nhor infante D. Miguel para reger os reinos de Po1-tugal e AlgaTvos peló decreto 
de 13 de julho ele 1827, na conformidade das indicaelas condições, julgou q11e era · 
chegado o tempo para completar a sua abdicação, e então rubricou o real decreto 
de 3 de março de 1828, que não chegou a ter seu cumprimento e p-ublicação em 
Portugal, porque o senhor infante D. Miguel, a quem era commettida a execução 
do citado decreto, já se havia alevantado com o reino, em menoscabo da sobcra· 
nia de sua magestade a rainha, de que era depositaria, e em despeito dos jura· 
mentos e seguranças que havia prestado; . 

3.0 Que sua magestade o imperador do iJ3razil, tendo conhecimento ela faça· 
nhosa acclamação que em Lisboa fizeram as chamadas côrtes no dia 11 de julho 
de 1828, não julgou então conveniente reassumir a soberania de Portugal, e ao 
contrario ordenou aos seus plenipotenciarios que dessem (como deram) conheci· 
mento ás côrtes em que estivessem acreditados do precitado decreto de 3 de 
ma1·ço de 1828; · 

4. 0 Q.ue tenelo sua magestade o imperador elo Brazil sido informado dos no·· 
bres mas infructuosos esforços que se praticaram na cidade do Porto para asse
gurar a manutenção da soberania de sua magestade a rainha fidelíssima, julgou con· 
voniente fazer a proclamação de 25 de julho ele 1828, que bem confirma a abso· 
luta indg:>endencia em que coDSiderava a corôa de Portugal de sua imperial pcsson. i 

6 . 0 Que sendo mister prover-se á segurança elos direitos e elominios da corôa 
de sua magestade 1idelissima, e crear-se um governo que provesse d1.u·ante tão 
extraordinarias circumstancias, sua magestade o imperador elo Brazil, como tutor 
e natural protector' de sua magestade a rainha reinante ele Portugal, suppriu a 
menoridade da mesma augusta senhora, nomeando, pelo imperial decreto de 15 ele 
junho ele 1829, a regencia dos mesmos reinos pm~a fa.zer reconhecer, respeitar e 
guardar .os legítimos e inauferiveis direitos da senhora. D. Maria II, incumbindo· 
lhe ao mesmo tempo o cumprir e fazer publicar o supracitado decreto de 3· de 
março de 1828; . 

6. 0 A regencia de Portugal e dos Algarves, Cl'eada pelo decreto de 15 ele jtt· 
nho ele 1829, acha-se installada em territorio portuguez, empenhando-se em fazer 
reconhecer,. respeitar e guardar os legitinios e inauferiveis direitos de sua mag·es-
tade fidelíssima ; · 

7. 0 A regencia de Portugal e dos Algarves, em nome ela rainha, e na confor· 
midade do que lhe incumbia o decreto da sua creação, cumpriu e fez publicar eJll 
16 de março de 1830 o real decreto de 3 de março de 18~8, pela. qual publica
ção se rescindiram os juramentos de fidelidade, preitó e nomenagem para c0m o 
senhor D . Pedro IV e se renovaram os mesmos sa,graclos vínculos para com a, au· 
gusta senhora D. lVlaria li; . 

8. 0 A corôa ,cle Portugal foi sempre independente elos estados estrangeiros; o 
senhor D. Pedro IV a devolveu a sua augusta filh~ como elle a recebeu dos seu~> 
soberanos progenitores, e a regencia de Portugal, governando em nome e na roe· 
noriclacl.e de sua magestade a rainha, sem lirniüLçãio alguma ele poder, representa 
os direitos d'esta soberana, os quaes são inalienaveis, e só a mesma sobera,na se· 
nhora, chegando á sua maiori~ade, os póde alterar, erp quanto o permittirem as 
leis funclamentaes da monarchia; 

9. o As grandes potencias europêas recclnheccm a senh<In·a D. 'Maria II como 
soberana legitima de Portugal, e se ellas não consideram ainda a regencia de P(')r· 
tugal competente para a :·ei:resentar dur~nte a sua menoridade, o governo elo Bra
zil não póde hesitar a s1mllhante respeito, porq11e a mesma regencia dimana de 
um acto sanccionado pol' sua magestade imperial. . 
. Em presença, pois, dos pTincipios acima expostos, cuja pJ..lreza e iegalidwde é 
incontrastavel, o abaixo assignado, representante ela rogencia de Portugal e elos 
Algarves em nome de sua magestade a rainha fidelissim.a junto ao govc:r:no íro· 
perial de todas as Russias> se vê na necessidade de pTotestar pela fó1nna mais le· 
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gal perante s. ex. a o sr. embaixador extraordinario e plenipotenciario de su·a ma
gcstade o imperador elo Brazil contra todo e qua.lqL1erprotoc,ollo, convenç?i.o, tratado 
on acto em que, com ou sem o assentimento e assignatura ele s . ex . a o sr. mar
qnez de Santo Amaro, se deteriorem os soberanos e independentes direitos de 
sua magestacle a rainha fidelíssima, porquanto s. ex. a, como r epr esentante elo im
perador elo Brazil, primeiro e. natm·al alliaclo ela r ainha, só pódc ser compet ente 
ra~clatario para r eclamar elas ~ltas potencias europêas o que sua magesta~e ;fi~e
lSSLU;ta, _ou por tratados que ex1stem com a corôa ele Portugal, ou pelos prrnc1pws 
t~ ~lrelto publico univer sal r egulados nos derradeiros congressos em·opeus, tem 
~n·e1to a esper ar elos esclarecidos sqberanos que a Providencia collocou á frente 

os grandes estados. · 
O abaixo assignaclo, t endo a honra ele officialmente transmittir a s . ex. a o 

sr. marquez ele Santo Amaro este protesto formal contra qualquer arranjament·o 
por s. ex. a feito, que deteriore ou confunda a soberania ela senhora D. Maria II, 
ou off~ncla a generosa e h eroica lealdade elos seus subclitos fieis, sem que a parte 
essencialmente interessada, isto· é, a r egencia do r eino, seja ouvida e r epresentada bll taes negociações, quer ainda lisonj ear-se que os nove principias de direito pu
d c~ portngnez, que formam a base ela presente nota, não seTiam postergados na 

açao elos plenos poderes ele que s. ex.a se acha munido, e que em toclo o caso 
0 prot_esto formal do abaixo assignaclo, em nome ela r egencia elo r eino, produzirá 
~o a:mmo de s. ex. a a im,pressão que acompanha sempre a justiça, e que muito 

d
lllfilurá nas commissões que se acham confiadas á prndencia e notoria honradez 
e s. ex .a 

d O abaixo assignaclo aproveita esta occasião para enviar a s . ex.a o sr. marquez 
e. Santo Amaro, embaixador extr aorclinario e plenipotenciario ele sua m agestade 

0 nnperaclor elo Brazil, os protestos ela sua m ais clistincta consideração e r espeito,. 
S. P et er sburgo, ~ de agosto ele 1830. =José lJIIan1·icio Co1Teia 1• · 

Otlicio 

(N. 0 8 rcscrrad o) 

. 111. mo c ex.mo sr. - Junto tenho ~t honra ele remetter a v . ex. n a copia ele uma 
carta que recebi elo barão ele R enclufe, que indica as disposições em que se achava 

bli 
1 ~s encrgicos protestos d'este e ele outros diplomatas causaram suspeitas no espirito pu

de CO e qt~C a miss~O elo pleuipotenc.iario brazilciro não _tinha p .Ol' t~niCO ~lln advogar a causa 
.ti 

0
D. ~farut I~ . Mms .admnte meucwnaremo_s as refl.cxoe~ d_e um JOrnalista e d? auc.tor ~os 

d'P pntamcntos d?plomatwos, mas agora o que d1z José de OhvCira Berardo na Remata hzstonca l.!:d QJ·tu,qal: «0 marquez ele Santo Amaro, chegando a Inglaterra, correu por certo que o impe
aut 0~. D. Pedro, importunado c até mesmo ameaçado dos gabinetes europeus, cedia ele seus 
de e~lOres propositos, convindo em que os negocias de Portugal se compozessem segundo os 
bo seJos das potcp.cias e sem exclusão do usurpador da corôa portugueza. Acompanhavam estes 
ne ato~ a~sustadorcs (que pelo menos não foram desmentidos por quem estava encarregado da 
rnag·oc1j;Çao) as noticias sinistras ele uma inteira fal t:.u ele recUTsos, e a opposição ingrata das ca
les <as r~zileiras a todos os project?s cl? D. Pedr? .. Mas u:n n.~o~t~cimento in~spe~·a.do, cl'aque~
liaçgue nao entram nos calculas ordrnanos da pohtwa, vem clinm1r todos os mtuitos de conci
da : o que, mais cedo ou mais tarde, acabariam em prol elo governo de Lisboa: qttero fallar 
llliu~evo~uçito de Paris nos dias 27 1 28 e 29 ele julho ele 1830, a qual, seguida ela mudança do 
nae tsteno em Inglaterra, levantou de um abysmo de impossibilidades a causa dos constitucio
crip~ P_or~ugue.zes e foram as primeiras vias aplanadas para os ulteriores successos» . Outro es
obra ot, ~ ranc1sc? Antonio ela Cunha de P ina Ma.nique, cujas i ~éas assaz se demonstram. na sua 
que por. vezes clta:la, acrescenta : «Pretendem alguns, mas nao o temos por Lem avenguaclo, 
se· a Vmcl~, no anuo ele 1830, elo marqucz de Santo Amaro :i Europa, fôra. em virtude elo cle-
11~0. que, o 1~nperaclor do Brazil nutria de pôr termo, ele accordo com os governos de algumas 
co~oes, as dtscordias civis que desde alguns a.nnos trabalhavam a monarchia portuguez~. E 
Por~uanto o gabinete brita?1uico estivesse na m!3lh01: clispos~ção a favor do. ?a.usa ~~ re~ cl_e 
~arn gal, como consta elas dtversas correspondenc1as chplomatlcas e elas pTopnas sessoes par
dit ~ntrtres da_ Inglaterra, e tudo a.uctorisasse, n'aquclla. epocha ele faUazes espera,nças, a acre
sob~~- 110 ~rox1mo reconhecimento elo governo de Lisboa pelo. da Gran-Bret~nha, a morte ~o 
do ti ~uo lllglez, a ~nespera.da. t.evolução franceza no mez de Julho, que ter~mou por e~\:pcllu 
pl t ltouo de S. Lmz a elyuastia. ele Carlos X, c a ent.rada no poder elos whtgs, mudaram com
tu e 1m ente o rosto ela questão política que entãu se ventilava, tendente a dar socego a Por
cx~·a ' 0 reanimaram nos agentes do parhclo adverso ao senhor D. Miguel as esperanças, qua.si 
SI'! lllctas, c o rles,.jo ele trabrulhatrem com todo o affatn na obra da dcs~rui ção do tbrouo em que 

sen tava. um príncipe eminentemente portugucz,. 
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o mi.riisterio bt'itannieo relativamente a,os nossos ncgoci.os, previu.mentc á chegada 
do mu.rqucz de Santo Amaro {t Europa. O mesmo barão me commi:mica a ailtm·a" 
çrLo essencial d'aquellas disposições de1)0is cl'aquella chegada, como a v. ex. a con
stará pela carta do mesmo barf(o que agora r emetto ao sr. marquez de Palmella. 
Os acontecimentos de Pm·ís, tenclo transtornado e baldado tudo quanto o marqu_ez 
de Santo Amaro ln.avia tratado com o príncipe ele l?olignac, Çle trisne memona, 
Santo Amaro, seja por essa causa, ou abalado pelo protesto que eu e .D . F1:an
cisco ele Almeida lhe dirigimos, ou finalm ente pelo facto do r econheciment? cb 
Tegencia pelo imperaclor se tl amo, e talvez por todos ·estes motivos, tem nltllnu
mente mudado ele conducta e. ele linguagem, e .~on sta-me que o seu proceele:Jl pro
vocá ra de lord A bercleen, na prim eiru. conferencia qlle coin. elle .tivem, a u.me~_ç::t 
do reconhecimento de D. :Mi guel pelo governo inglez ! Não é, porém, de receHl!l.' 
que a Inglaterra queira expor"se ao opprobrio de uma tal rnecli.cla, sobretudo no 
momento actual, em que ella se veria talvez só em campo como defensora da t:y
ran;nia brutal contra a justiça e a legitimidade, e quando um tu.l acto r evoltana 
a população europêa, agitada e exaltac.la pelos acontecimentos de P arís, e na qual 
eleve contar-se em primeira linha a propri tl! população da Gr::m-Bret:mha. Tenho, 
pois , escripto para Londres, inst::mclo por que se trate de inspirar muita força e 
segltridade ao marquez de Santo Amaro, bem certo de que, se elle persistir ~llt 
não ceder dos direitos e justas pretensões da minha, não ousará 0 minis te rio m
glez obrar patentemente em contrario, quando aliás já anteriormente se acha;ra 
disposto a tratar a questão sobre ouü•as bases . Os clesejos bem conhedclos cl'aquelle 
ministerio são de se subtrahir á ignomü1ia indelevel do r eeonheciJnentol.. fazenclo:a 
recair toda sobre o imperador D. Pedro. Disse que a Inglaterra se acharia hoJe 
talvez só em campo protegenclo a usurpação, porque a transgTessão feita em França 
elo principio da legitimidade exige o triumpho elo mesmo pl'Íiilcipio em Portnga~, 
como meio ele reparação e conl:lo1idação cl'aquella deplora'vel bre~ha. 

O governo inglez não _tenclo nunca respondido á communicação que lhe fiz d_a 
minha nomeação, o. ~lecoro eiige que eu me não apresente em Lonclr:es e c€mtl~ 
nue a residir junto d'esta côrte. Entretanto póde v . ex.a estar certo qi.lc cl'aqul 
mesmo não perco de vista os deveres que aquella nomei.tção me impõe, e qL~0 
voarei áquella cidade quando veja que a mi'll.b.a presença nli se faz necessaria . . 

0 marquez de Santo Amaro disse ap sr. D . Thorna0 Mascarenhas que eJJi 
breve r esponderia ao meu protesto, o que· todavia ainda não fez, apesar de en 
lhe haver escripto outro o:fficio exigindo aqnella resposta. 

D eus guarde a v. ex.a. Bruxellas, 15 de agosto de 1830. - Ill.mo e e)t.010 
Sl'· 

Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque. = Ltt'iz Antonio ele Ab1·eu e Lima. 

Extracto <l.~L carta, clatada de S. P e t ersburgo em 124 ele julllo 

Votl entreter v. ex. a com as comnmnioações ql1e o embaixador de Inglaterra 
fez ao marquez de Rezende, e que são uma visível pl'ova da mudança vita-l ql~0 
fez a politica em nosso favor, e que eu supponho devida .~t elevação de Gul
lherme IV ao throno ele Inglaterra; e, para melhor clareza, farei um dialogo 
c1 'esta entre vista. 

O embaixaclo1· : - Eu tive hontem amcliencia elo imperador, na qual me fallon 
muito nos negocias ele Portu,gal, e a:juntou que vós o entretive::;tes tambem cl' elles . 

MarqtGez ele Rezende:-E verdade que em Varsovia lhe fallei, mas só em ter
mos geraes . 

E?nbatxador : --Sua magestaclc disse-me que os Tecentcs o'flicios ele Matusen
vitsch o infol'maram que o gabinete de Londres expedíra um corl'eio a Stuart, 
para que este fizesse convidar o marqu(:;Z de Santo Amaro a partir para Ingl!
terra , onde seria recebido como embaixador e adn:1itticlo ~ís conferencias, nao 
obstante a falta de cr edenciaes , e que tinham :ficado muito sentidos de que elle, 
por similhante motivo, não houvesse seguido em cli.reittu·a para o sel."L destino. Re
cebestes · vós novas de Santo Amaro posteriores a@ clia 7 de julh0, em que Sll1p

ponho ter chegado o correio a París ? 
Mcwq_tGez ele Rezende :-Ainda não recebi nem clcspachos nem cartas de Sanif;o 

Amal'<D. · 
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. Ernbaixado1·: -Sua magestacle serviu-se dos termo s mais clec1sivos a favor ela 
ramha e contra D . M1guel. . . 

b
. lJ1a? ·quez de Rezende : -- Infelizmente igual linguag.cm não observa o nosso ga- · 
Inete. 

Embaixada?' : :_O duque de vV ellington: de agora nã:o é o mesmo que conhe
cestbs ha anno e meio, porque já está .persuaclido, assim como todos, que D : Mi
guel !llão .eleve mais continuar a governar Portugal; elle hoje quer acrubar com esta 
auest~o, entretanto as Sllas íntimas relações com Hespanha. e a nenhuma consi-

eraçao que elle t em com todos os outros estrangeiros, complicam um pouco este 
PDlilto. 

JJ!!cwq~tez de Rezende: - Fazer sah· D. Miguel ele Portugal é cousa mui facil; 
Uln ::nmples r ecado cl~~ Inglaterra, e a o:fferta ela passagem em uma embarcação 
~ara saír, por exemplo, para aqu1elle estado, aca1vam quantas cliffi culclacles sequei
ram su:;;citar. 

Ernbaix ado7" : - Para Inglaterra é impo,ssivel, porque o matam nas ruas ; <ijUe 
;vá para Italia, para a Austria, ainda que menos eleve viver n'este ultimo paiz; 
entao pó~e entrar no serviço ele el-rci de Napoles, casa,r por lá com alguma prin
cez~ e vrver dos r endimentos ela casa elo infantado; este, pois, não é o ponto o 
ma1s delicado ; ha outro, porém, que o complica, é a carta. · 

. . lJ!ia?·qttez ele R ezende:- O imperador D. P edro deu a carta com as melhores 
Intenções, e, havendo elle ' definitivamente abdicado, nada mais lhe cumpre fazer 
sobre a economia ele Portugal. · 

O embaixador, divagando sobre este e todos os outros artig-os sem toca1' na 
•regencia estabelecida na Terceira, concluiü que D. Miguel h a. ele saír ele P or
tugal, e eleve vir a rainha r eger o reino .com 1un governo formado ele pessoas ca
pazes, que é facil encontrar no munero cl'aquellas que não p01jnraram. (Rena t enho 
~t~e _o principal Freire n~o esteJa: n 'este nu~e~·o, porque, em toclo o caso , convem 

gUiar lllll p adre). «A mmha corte está mm disposta, ~ como o marquez cle.Santo 
~a1:o traz plenos poderes , é mister concluir-se isto; fazer proclamar a rainha, 
~trn11dar a H espanha com os tratados que subsistem entl'e Inglaterra ·e Pm:tugal, 
tzer o pacto ele família para regular a snccessão ela corôa, fazer um conveniente 
.!atamo ele commercio entre a,mbos os estados, publicar uma amnistia ele que se~ 
J~m só excluídos os exaltados ele ambos os extremos, sustentar um bom ministe-
~ . 

o, que só é Çlifficultoso de arranjar para a pasta ela fazenda, e nada ele .carta>>. 
Em outra confer encia o embaixador disse que ·o imperador Nicolau se tinha 

expressado nos seguintes termos: <ill fa,ut faire cesser ce scanclàle ele D. Miguel»; 
aue_ elle não podia tomar a iniciativa n'estes neg0cios, mas que D . Miguel não 

ev1a continuar a g·overna.r ; que elle 'devia zelar o principio ela legitimiclacle, etc., 
e qu~ . elle, embaixador, 'fizera um rela torio á sua côrte ele tudo quanto tinha com
::ur_ucaclo a elle, mrurquez d.e Rezende, ajuntando as r eflexões qu~ mais podiam 
.P.0Iar estas verclacles; e que, em summa, o aconse~hava que aproveltasse elos cor
~e tos que estavam a partir para · escrever- a Santo Amaro, a fim ele que este saísse 
~~ediatamente para Londres, e ao imperador que n ão hesitasse em mandar a; 
ainha para ,Portugal. · . 
h G lll::tJ:quez ele Rezende, sm·prehencliclo com este conselho, que faria: cair a rai
~N: nas garras ele D. Míguel, foi tranquillisado pelo embaixador, que lhe disse: 

ao tenhaes m edo, que nós é que a levar emos láo. 

DeclaraQão e prot;est;o 

Tendo siclo coru~unicaclo nos abarnos assignados, emigTaclos portuguezes, ·O 

t ·otesto que alguns clepultaclos actualrnente residentes em París fizeram aos 1_1 
. as. cl~ mez ele agosto de 1830 cont1ta: toclo e qualquer acto t endente a clestrmr 
08 du·eitos da senhora D. Maria II como rainha reiRante dos portuguezes, e a ire-. 
V\ilgar ou alte1.-ai· a carta constitucionaJl ele 29 de a:bril de .1826 : os abaix o assi
gnaclos, não vendo em similhante protesto senão a confirmação elos princípios por 
l s quaes os abaixo assio·nnclos têem combatido e soft1:ic1o, e que são conformes aos 
t 0 direito publico tmiv~:sal e pa.rticula.r elo r eino ele Portugal, julgam o sobredito 
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protesto um docunwnto de liberdade C' lealdade, que muito honra seus· nobres au
ctores c signatarios, e ao. qual por isso os aba1xo assignados dão sua plena, for:

. mal e explícita adhesão e approvação . Em prova do que fizeram este, que assl-
gnaram. ' 

París, 15 de agosto de 1830.=José das Neves Ba1·bosa, corregedor do bn.irro 
de Bolem = Be?·na?·dino JJfm·tins da Silva., negociante= Cesm·io A~tg~tsto de Aze
vedo Pe1·eira= Antonio Tavm·es de AlrneiÇta = 11.1iguel Antonio Dias, est1:1dante= 
Mamtel Alves do Rio Junio?· = ll'?·ancisco L~tÚ> de Gouveia Pimenta, magistrado= 
José li'mncisco ele Assis e And1·ácle, juiz de fóra de lVlcrtola = llfanuel 'I'eixeú·ct 
Basto Junior = José Aleixo Fctlcão Vanzeller, proprietario =João Antunio Lopes 
ele Andntcle, major graduado·de milicias=José de JJ1enitonça Dcwicl, capitfio de 
cavallaria n. 0 4 = José de Azevedo Vellez, ca}Jitão ele cavallaria n. 0 lO=I-Ien?·iqtte 
de . Mello Lemos e Alve'blos= José Ncwciso de Almeida eA?7W?'Ctl, magistrado= Vasco 
ele Sousa Coutinho, coronel de milícias = Antonio de 111e1lo, alferes do 3. 0 regi
mento de infanteria=li'nmcisco Roiz = )JJJanuel Felicicmo da Costa e Alm,eicla = 
Antonio José li'iguei?·ct, estuclantc =Antonio José da Fo1~seca JJ1imoso Gtiea·a·a, cor
r egeclor ele A veiro =Albino Allão, cloutor em philosophia = Anton·io José Vieú·a 
Santn. Rita= Antonio L~t?:z Dou1·ado, estud::mte=José Jctcinto elo Arna?·al = Jo.sé 
ele~ Silva Passos, advogaclo do numero ela r elaçã0 elo Porto= Mct11uril ela Si,lua 
Passos, advogado do numero da relação do Porto= 'I'm·quato Fnmciscn Ccwnei?·~, . 
estuclante = Alexandre Albm·to ele Sm"Pa Pinto, coronel de milicias=José Pt
nlzei?·o Viz.eu = João Teixeim de M'ello, proprieta.rio = José lJ!la?'Í@ Rojão = João 
M wmel Teixeiw de Ca1·valho= José Caetano de Cct??1(J_JOS = Antonio Manuel Viei1·a 
ele Cust?:o, abbadc = Caetano da Silt'CI! Arnm·al= José Cr;Gldeint Pinto de Acb'Lhquer-
que t. · 

OfliQiO 

(N.0 9) 

nl,mo e ex .mo sr.- lVbl podia eu prever quando a .v. ox.a escrevia o meu pre
cedente o-fficio (n. 0 8 d'esta scrie), que tão breve veria realisados os tristes pre
sentimentos que ent?io me preoccupavam . As consequencias .fataes de um acto il
legal do governo de Carlos X eram tão obvias e evidentes, que confesso a v. ex." 
que eu não pude acreditar a primeira noticia, que aqui chegou em 28 elo pa.ssacilo, 
dos clecretqs quo provocaram e motivaram a esp::mt0sa reacçfLo q,ue se desenvol-. 
vou em París com uma energia e uma regularidade tão formidavel. Parece na 
verdade um sonho feb1•il a rapicla serie de acontecimentos extraord~narios, <iJ:Ue e1n 
menos de uma semana fizeram perder a corôa a tres príncipes de uma alil.tiga c~y~ 
nastia, elevaram um throno republicano e completarram os 1'es1lltados da prime1ra 
revolução, Cl'Uas tres cores proscriptas tremulam trium1Jhantes em toda a França 
como emblema de uma nova era para aquelle paiz ! O espanto se augment8J con
tempbndo que ato t1'anscenclentes resultados foram obra elo povo fabril e dns es
tudantes da capital, luct::mdo contra a tropa e contra o goverm>, e começando a 
lucta sem armas nem defeza! A ordem que presidiu a esta nova CSJ>ecie ele ana-r
chia, o respeito que se conservou abs direitos ele propriedade, a moderação e ge
nerosidacl~ com que foram tratados 0s vencidos, surprehendem c provam eviden
temente os progressos da civilisação e dru educação publica n' aquelle paiz! Apesar 
cl'isso consta por noticias particulares que &.que1les movimentos populllires .estive
ram a ponto de degenerar em anarchia desenfreada, e foi para evitar uma tal ca
lamidade que se acloptaram com tanta precipitação as medidas que funchrmn a; 

nova ordem actual. O general L afayette c Benjamin Constant tivm·am gr::uncle 
difficuldade em calmar a effe+'vcscencia do povo amontoado em torno da caroar_a 
dos deputados, e o duque ele Orleans vitl,sc obrigaGlo a acceitar a corôa, e a bai
xar-se talvez á indignidade para salvar a França de uma nova clesorgan]sação so
cial, imminente e inevitavel. V. ex. a achará nos jornaes impressos, que tenho a 
honra de lhe remetter, a narração d'estes gigantescos acontecimentos, qm.c pode
riam encher alguns seccuos. 

1 Esta declaração de adbcrcncia foi entregue a lVbnne1 de Macedo PCl·eira Coutinho para 
rcmnttcl-a ao marqrucz de Sa.nto Amaro. 
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Resta agora saber qual sení a co:m.d.ucta das potencias perante o novo rei dos 
fram~ezes. A Inglaterra parece t er j á declarado não qu_erer entrar em nenhuma 
~eehda collectiva a tal r espeito; e as outras potencias, mal seg·mas em seu Ümte
l:tOr ~ agora m,ais ababcbs pelo choque ela quéda do throno de c_a1:l?s X e ~a 
1 eacç~? de Pans, cujos effeitos serão sentidos em todo o mundo Clv1hsado, nao 
pode1·.ao lançar-se em uma briga arriscada que comprometteria gravemente a sua 
propna existencia. O principio ela leo·itimidade receber{L, portanto, em F rança uma 
depl_oravel infracç?io pro-yocada pel~ estupicla e brutal ignorancia de _mim•i:s?-·os 
l~stinaclos e furiosos, e turra tal aberração só poden.í justificar-se pela 1mpen osa 
eu ela necessiclacle. . . 

Os effei tos ela reacção franccza não podem deixar de influir sobre o estado e 
sorte futura cl!e clifl:'erentes nações ela Em·orJa e pócle prever-se com uma qt~asi cer-
to" ' di . za que em Portugal e I-Iespanha haverá movimentos populares para sacu r o 
J_ugo ~e governos ineptos, que envergonham as duas nações penrnsnlares, e as têem 
lccltunclo ao mais ínfimo ponto ele abjecção e de miseria. 

~'este r eino as no ticias ele França produziram grande enthusiasmo ; porém o 
se~~nnento vivo e profLmclo da prosperidade publica impede que as idéas· de re
l~Jao ~quelle paiz, ainda existentes em algtms indivíduos, gamhem a menor con
Stst~ncia, apesar elos indicÍOS das ÍiJJ:trigas dos (!)Xaltados francezes para pr0pagar j 
el nao póde r eceiar-se um contagio perigoso se o governo n'esta crise souber ga
u la.r a confiaiD.ça dos belgas, cedendo· com pruclencia áis exigencias do tem'l,ilo; mos
t~·ando uma imparcialidade severa a seu favor, e saíndo ela li'nha pouco constitu
Clon.al que tinha seguido n'estes ultimos tem.p0s, talvez animado pelo fm.1l€lsto 
~xe~plo. elo ministerio francez, ou instigado pelos inimigos ardentes e obstinados 

as mstltuições constitucionaps. · 
. _Deus guarde a ·v . ex.a Brux:elbs, 15 ele agosto de 1830.- 111.1110 e ex.1110 sr. 

Ltnz da Silva. Mousinho ele Albuquerque = Luiz Anton·io de Ab?'etG e Linw. 

Oflicio 

(N. 0 9 reservado) 

S Ihl.mo e cx.1110 sr .- Hoje mesmo acabo ele !receber a resposta do marquez ele 
UJ~o :Amaro ao mell protesto e o"fficio subse<l'ucntc, que me apresso .a levar ao 

'f{;: ecnnento de v . ex. a Amanhã tenciono responder ao cht0 marq nez, para lhe 
· zer . que a noticia que elle me communica da rccepção ~d0 sr. conde de Sabugal 
ipel0 Jmperacl.or robora os fundamentos do meu protesto, e que eu me satisfaço 
com a certeza o:fficial qlle s. ex.a me dá ele o ter Q'ecebido. Quanto a não have

,~~m ig~1alment? prote~tac~o os Ollltros age~tes. da rain~~,, direi que isso., alem ele 
·n .O s:1 ~ssen01al, dev~ sJm+Jlesme11rte attnb;ur-se a nao terem eJles, com~ e~ e 
de. Fian01sco de Ahue1cÜu tmhamos, conhecimento ela: mutur~za das nego01aç0es 
n que s . ex.a se achava encarregado, não podendo abàs duvidar-se-ele qtfl.e todos ' 

: ~~ se acham ,penetrados ele iguaes sentimentos €le honra e lealdade. A isto ajun
.a1.e1 as rcfl.cx0es que me suggerir o meu zêlo, desejando merecer em tudo a hon
rosa approvação da r egencia e ele v. ex. a 

d ;om.0 pos'sa acontecer qJUe ahl não tenham chegado as ultimas noticias do Rio 
d~ F:-neu·o, cumpre-me precaver este caso, participando a v . ex. a que o sr. conàe 

1 ~ lcalh® ohegá•ra áq111ella cidade em 6i de j trnho, e iHemique J 0sé da Silva el? 
illha d® ~esmo mez; ,que em ~onsequenci3: elos despachos. qae aml»os: l~varam, tt
g- ? SI . co:m.cle ele Sa;bugal s1do reconhe01do na sua ql1ahclade ele mrntstll·o dare
/~Cla, .e devia ser re~ebiclo pt;blica e solemn_emente cléntro. de algun~ dias. H. 
T> a Sllva eser eve-me de 17 dtzenclo-me. te:L' s1do wem receb1do pelo marqRez de 
.oarbac C ' ' · · __ J! • ena e almon. «Amanhã (diz Silva) devo ter a prrme1ra COlllCTencia para 0 neg~cio. Se por appa~·encias e palavras se pócle ajnizall:, tudo p01· o1·a promette 
li.m e:x:tto feliz ,· porém acostumaclo a i:evezes quero ver primeiro o fim do nego-
eto p . ' ' ara me congratular com v. ex. a». . 

~ tranquilliclade em França n[io me parece ainda solidamente restabelecicla, 
~e\ hberdade ab_soluta ela impTensa não póde ~leixar de ser ftme_sta: ~os prin~ip~os 

1n1 novo reg1men, e ele um reinado improv1sado contra os prm01p10s do dirmto 
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e da legit[midade . Os pa.rtidos oppostos á nova ordem, republi'cano e realista, vfi0 
organisando. os seus ataques, e estes se tornarão talvez formidaveis dentro em 
pouco tempo, á sombra d'aquella liberdade. Junto remetto a v. cx.a os jornaes 
que hoje me chegaram de París . 

D eus guarcle a v. ex . a Bruxellas, 16 de agosto de 1830.-DL mo e e~ . mo sr. 
Luiz ela Silva Mousinho ele Albuql!lerque. = Luiz Antonio ele Ab1·etb e Lima. 

Resposta a que se refere anterior o:fficio 

ru.mo sr .-Recebi em devido t empo os officios que v . s.a me dirig·iu em data de 
19 de julho e 3 de agosto elo corrente anno, n::Lo tenclo respondido immeclia,ta
mente ao primeiro pelo aperto elo tempo, esta11Clo a saír ele París,. o que aqui faço 
a ambos. 

Cumpre-me, pois, participar-lhe em resposta, que recebi a noticia official de 
haver sua magestacle o imperador reconhecido e r ecebido o sr: conde ele Sabugal 
como ministro plcnipotenciario ela regencia instituída· na T erceim, e que acabo ele 
ouvir ao conde de Aberdeen a declaração ele que este governo não recon1hece 
aquclla r egencia. · 

· Em taes circumstancias cleixo ao seu juizo e pruclencia decidir se devo rece
ber os protestos de v. s. a, clictados certamente pelo seu zêlo contra os actos que 
eu houver . ele praticar relativos a Portugal em consequencia elas ordens de sua 
magestacle imperial meu amo. 

Communicàrei á sobredita regencia, com a minha opinião, os officios ele v . s.n 
e do sr. D. Francisco ele Almeicla, sobre esta mesma matcria, com a cleclaraç~o 
de que são os unicos que tenho recebido dos agentes de sua magcstaele :ficlells
sima nas côrtes estrangeiras, ainda não r econheciclos. taes pelos governos junto aos 
quaes foram acreditaclos . 

Deus guarcle a v . s.a Londres, H de agosto de 1830.-Iltn'0 sr. Luiz An
to11ÍO de Abreu e Lima.= Ma?yuez de Santo Ama1·o. 

01fi'cio 

(N .0 15 rcscnado) 

Ill.mo e ex. mo sr.-Logo que foi publicada a nomeação do conde de Molé p31l't1 
ministro dos negocias estrangeiros, escrevi-lhe, participando-lhe succintamente .o 
objecto da minha missão, e pedindo-lhe uma confer encia; até h oj e ainda não r e
cebi resposta alguma, o que me nrio admira, pois a tarefa elo novo governo é sem 
duvida grande e complicada. 

Os difierentes gabinetes ela Emopa, aos quaes já chegou a noticia elos nota
veis acontecimentos ela F rança, têem-se mostrado favoraveis ao novo governo, e 
estou convencido que nenhum cl'ellcs se lembrará ele perturbar a paz. Creio mesmo 
que com muita brevidade os clifferentes agentes diplomaticos receberão novas cre-
clenciaes acreclirtando-os jtmto ao r ei elos francezes. · 

No dia 14 do corrente fui conviclado, na minha qualidade ele antigo deputado, 
a assistir a uma conferencia ele antigos deputados ela nação portugueza, na qual 
se apresentou um papel com o titulo de P1·otesto1 dirigido ao marquez ele flanto 
Amaro. N'este escripto, indigestamente redigido, protestam os chamados deputa
dos, contra qualquer acto que seja tendente a atacar a constituição portugucza, 
ou a conservar o infante D. Miguel em P ortugal, etc. Eu disse que convinha ple
namente na absoluta necessidade, t anto ela conservação ela constituição, como cl::t 
expulsão· do infante, qli.e tambem convinha na conveniencia da mmüfestação dos 
sentimentos; no q tle eu, porém, não podia convir era na fórma cl' aquella manifes
tação. Qtw o protesto só o podia faz er uma auctoriclacle, e que nós não 01·a~nos 
auctoriclacle: 1 . 01 porque a .camara dos dcpntaclos, a que havíamos pcrtenctdo, 
havia sido legalmente dissolvida; 2 .0

, que mesmo sustentando-se a opinião de que 
a camara não havia sido legalmente dissolvida, nós eramos uma mui pequena frr.c
ção d'aquelb camara, mesmo considerados relativamente aos clep'l.ltaclos que, e~
tanclo fóra ela oppressão, se acham em estado de poderem manifestar as stlas opt
niões. Conclui, emfim, dizendo-lhes que nm protesto feito por um tão pequeno 111~-
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mero ·ae pessoas, ou com auctoridade fortemente contestada, nenhhma força teria 
para obst~r ás negociações elo plenipotcnciario brazileiro, nem mesmo para a mais 

. ~~que~a 1m pressão em seu animo ·; portanto que me parecia mais acertado diri
g~·mos :una representação á regencia, manifestando-lhe os nossos sentimentos, re
~01?~ e JUstos desejos.; segurar:do:lhes eu que com a maior b1~evidade fai·.ia chegar 

pleseuça da regen01a uma tao JUSta e acertada rep>resentaçao, á qual eu estava 
certo, a reg.encia cJaria o seguimento conveniente. 

'lauto .José Xavier Mousinho, como Filippe Ferreira, que estavam presentes, 
Su'tstetJ.taram, C(i)m pequenas modi:ficaçõ~s, a minha opinião. Foi, porém; i:ejeitada 
P0r t0clo::; os outros, que eram João Carlos ele Saldanha, Miranda, Agmar, eles
em bargaGlor Macedo, Villar, Francisco Antonio ele Campos (este parecia coaven
~1~~·~)se cl:fin~inLhas 11·as'l~ es, mas não se atreveu a separar-sedinteiram~nte cld~s ou-

1 e1 . , eonc avares, o qual, entre muitos outros espropos1tos, 1sse o 
segulllte : que elle esütva ljersuadicl(i) que havia connivencia entre a regeB.cia e o 
JUarqtlez de Santo Amaro, tanto para a destruição das instituições, como para a 
~<il.nsenação de I). Miguel em Portugal, e que elle desde já declarava que em 
~mpo competente havia de accusar os membros que compunham a regencia. Jul- . 

gne1 ele vel-o . interromper n'o meio d'esta phrase, dizendo que aquella linguagem 
me J!l ~trecia, não só summamente estranha, mas mesmo me fazia descom:fiar que 
elle ou algum dos outros senhores que estavam presentes não quizessem reconhe
?er a auctoridade ela regencia, e que n'esse caso eu me não podia demora.r um só 
:st~nte mG is n'aquella reunião, e portanto lhes rogava quizessem cl.eclarar os seus 
d ntunentos . Todos responderam, menos Leonel, que reconheciam a auctoriàacle 
~Na re~·encia; mas este tornou a repetir que havia accusar os seus membros. En-
a0 N ct~sse : que a regencia, forte da sua conscie11cia, desprezava quacsquer accu
~~çoe~ que ,lhe :fizessem, e .que eu não emp;:ehenclcria a facil .empreza de a ~~~
li ~cl.ei, até por me parecer mdecoroso; que tno pouco reconhema. áquella rcmmao 
c .Ielto de me pedir explicações sobre os negocies; porém, para mostrar quanto 
Bla ~alsa e infundada a accusação ele Leonel, eu podia segm·ar e pTOvar que are
fencla nem mesmo tinha conhecimento d.a missão de Santo Amaro, e que eu es
~lva ce1'to que se Santo Amaro fizesse algum ac.to contrario aos direitos ela se- · 
elJ. era D. Maria II, ou á indepenclencia ela nação portugueza, ou ás suas liberdades, 
c e ntu1ca. seria sanccionado pela n~gencia. Que eu e o meu collega Abreu e Lima., 
omo plempotencüvrios· da regencia, e por isso auctoriclades competentes, posto 
~le nao ~~nheccssemo s as instrucções do marquez de ,_Santo Amaro, havíamos 
I ~tt:do felto um pl'Otesto em termos convenientes, e que em tempo competente 
)O enamos apresentar sem receio de sermos taxados de omissos. 

ApF~veitei esta occ:.tsião para lhe dizer que a regen.cia todos os c~ias contava 
b~a ma10r força moral, pois eLl acabava de receber a n(i)ticia ele haver sido recc
t 

1 0
. s~lemnemente pelo imperador o conde de Sabugal, como ministro plenipo

r~lilc:ano ela regencia; que a Russia, posto que ainda não ho1ilvesse feito um reco
a eclmento solemne, estava em muito boas disposições, e que o mesmo acontecia 
~Neste governo, e que mesmo no governo inglez havia grandes e boas moclifica-
~oes. . 

foi! ~llli?pre que v. ex. a saiba que a, opinião manifestada por Leonel, não · só não 
l'ec~ ~)Olacla pelas pesseas que estavm'lll. presentes, mas pelo contrario pareceu me-

1 ~a ce1il.s1u·a ele quasi todos. 
GJ.t Teem chegado ultimamente a esta c6rte nnutos elos mais inquietos emigrados 
si~il estavam nos depo,sitos da Breta:nha, e desconfio que o m2tivo da vinda ~~e 
cl hante gente é engrossar o · partido dos que pretenclem, nao salvar a patna 
l.nat (i)il?ip:ressll.o em que se acha mas sim clesorden:.tr tudo para satisfazerem seus 
. eress . . ' 'N • 

P" , es e Yln0o·an0as paTtlcluares . Eu tenho procurado, quanto posso, a tm1ao, .urem ,. . b' . l 
'\7 d ' apenas consigo alg·uma consa esta é logo destruída pelos am lClOSO>s maJ -

a os ' · d d t · ~· só ' .os quaes, se algum dia tiv;essem influenc1a na nossa esgraça a pa na, nao 
t ~ clenrariam no estado de desoTar>a ellll que actualmente se acha, porém aug·men-
a1'lal!lil. s . l o . ,. l , D eus ma es e os prolonganam talvez por .secu os. 
~a s · cus gua1·cle a v . .ex. a Pa,rís 16 de agosto de 1830.-lll.IIlO e ex. mo sr. Luiz 

I1vat MoHsinho ele Allmquer<llilc. = D. 117·cmcisço de Almeida. 
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O:fficio 

(N. 0 16 reservado) 

m. mo e ex. mo Sl'.- Hontem, 18 do corrente, fuj recebido pelo conde ele l\~olé, . 
ministro dos negocias estrangeir.os, o q11al ouviu com summa attenção a exposição 
que lhe fiz, tanto do estado da questão portugueza, como a do objecto ela mmha 
missão. Durante a conversação mr . Molé fez não equivocas expressões do inte
r esse que tinha pelo bom exito ela causa em que esta-vamos empenhados, e disse-Dle 

' que elle levaria á presença ele sua magestade e referiria ao conselho ele ministros 
tudo quanto eu lhe havia dito, e que só depois d'isso é que poderia responder ás 
minhas pretensões; comtudo eu devia desde já obsc1·var que a falta de creden
ciaes poderia ser um obstaculo á minha apresentação a el-rei. A isto respondi, q11e 
eu estava certo que a regencia,_ a1Jenas conhecesse a elevação de sua alteza real 
o duque de Orleans ao throno de França, se não demoraria em me mandar novas 
credenciaes, e que eu pedia licença a s. ex. a para lhe lembrar que havia frequen
tes exemplo~ ele agentes diplomaticos haverem sido recebidos ainda antes ele ha-

. verem receb1do credenciaes . para o novo soberano, e citei-lhe o recente cxeDlplo 
do marquez de Santo Amaro, que ha pouco fôra admittido a tratar em Inglaterra, 
apesar elas suas credenciaes serem para o defLmto monarcha . Tambem me obser
vou o ministro que o governo francez, apesar do interesse que tinha pelo bom 
exito dos negocias de Portugal, não queria de modo algum offencler o gabinete 
inglez. · 

Aproveitei tambem esta occasião para prevenir o ministro da existencia de al
guns intrigantes portuguezes em Paris, os quaes, apesar de se dizerem defensores 
da boa causa, eu, com bem sentimento, era obrigado a considerar como p~omoto
res da desordem. O ministro disse-me que podia estar certo que similhante gente 
jamais teria o apoio do governo . ' 

Tenho a honra de rcmetter a Y. ex. a uma copia da circular que o ministro dos 
nego cios estrangeiros dirigiu . ao corpo diplomatico, a qual me parece digna _de 
grande attenção, pois n'ella se manifestam as tranquillisadoras intenções c sab!OS 
princípios d'este governo . 

Deus guarde a v. ex.a Paris, 19 ele agosto de 1830.- Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque.= D. Fl'ancisco de Almeida. 

· Circular a que se refere o officio supra 

Paris, 18 aout 1830. - lVIonsienr:- Le roi m'a ordonné ele porter à votre con
naissance les événements qui sont succéclés en France depuis le 26 juillet jus
qu'à ce jour et qui ont amené l'avénement de sa majesté au trône comme roi des 
français. · . 

Vous avez été témoin, monsieur, ele cette lutte, ou la population euti,ere de 
Paris, combattant potu· toute la F:~;ance, a prodigué son sang pour le manticn c~e 
la charte et eles lois; mais, à peine arraehée à l'opprcssion d'un pouvoir qui avalt 
rompu lui-même tons ses liens avec elle, la France pouvait s'éga.rer et se per~·e 
clans les illusions de chimériqucs pclfectionnements. La fermentation eles espnts 
était extrême, on pouvait crainclrc de tomber dans eles désordres ct une sorte 
d'anarchie dont la rapide contagiou efit mcnacés lcs états voisins. Il fallait sauver 
la France, et j'ajouterai, monsiem·, préservcr l'Em·ope "d'un granel ébranlement. 
C' est dans cette grave coujoncture que tous les yeux se sont tom·nés vers son altesse 
royale monseigncm· le duc cl'Orléans, et que tous les cmurs l'ont appellé à sauver 
la patrie. Malgré la profonde érnotion qu'excitait en lui les malheurs trop préVl15 

de la branchc ainée de sa famille, il a entendu la voix ele la France et s'est dé
vouó à un póniblc clevoir. lVIonseigncur le duc cl'Orléans est venu au scin ele la 
capital et il a pris en mains los rêncs du gouvernement comme lieutenant géné-
ral du royaume. · 

Au milieu du combat le cb-apeau tricolorc avait été arboré, mais reclcvenu. ce
lui ele la France, cc glorieux drapeaux ne s'cst déployé que commc 1m embleDle 
de modération et de eléfense, do conservation et ele paix. . . 

La chambro eles c16putés ct la chambre eles pairs cn proclamant uu d1vorce 
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absolu, eternel entre la France et la branchc ainée de la maison régnante, ont 
consacré un fait, qu'il cst hors de toute puissance hmnaine de dótruire . Mais 
le mantien elu systeme clans la branche d'Orléans atteste assez les salutaires 
e~ets ele l'expéricnce et clu temps sur l'esprit et le caractere de la nation fran
Çaise. 
. At0ourd'hui , et personne ne samait en clouter, le plus vif désir , le besoin ele 
la F~·an.ce, est ele se reposer dans tm gouvernement juste et fort qni, avcc les ga
ranttes que la civilisation réclame, puisse hú o:ffrir tm gage ele clurée toujours ré
sultant, même ele les déplacements de pouvoir, ele l'a.ncienneté de la clynastie à 
laquelle apparticnt le nouveau monarque. . 

Assurément, monsiem·, vous avez rendu un compte :ficlele à votre com· eles évé
n~ments consommés sous vos ycux:. Sa majesté se persuade que le cabinet ele . . . 
11 a;ura pu se méprendre sm· la natm·e eles sentimcnts qui ont eléterminé sa con
dt~te . Votre gouvernement reconnaí:tra quels e:fforts sa majesté a elu faire sur elle 
meme pour se résouelre à manter sur un trône qui cependant p<fu.r le bonheur gé
néral ne pouvait être occupé que par elle. Son dévouement en accepta11t la cou
ronne, a été un bienfait pom· la royauté même, eomme pour les peuples. 

Mécliateur entre la France et l'Em·ope, qui connaissant ógalement sa loyauté 
ft sa droiture, sa majesté eu eles circonstanc.es anssi difficiles pouvait seul retenir t France clans la limite d'une sage liberté et présenter aux: puissances étrangeres 
e gage el'nne sécurité pleine et permanente. 

Eu vous donnant cette communication, monsieur, j e dois vous répeter, pour 
ord:·e du roi, combien sa .majesté met ele prix: à maintenir, à fortifier les rélations 
aUllcales qui ex:istent entre le cabinet de . . . et la France. 

Re1u·eux: d'y pouvoir concomir, j 'ai la con:fiancc, mon~ieur, c1ue j e trouverai 
en vous les diSJ)Ositions et les sentiments clont je suis a.nimé. 

Agréez les assurances ele ma considération clistinguée avec laquelle j 'ai l' hon
neur d'être. = Molé. 

Officio 

(N. 0 10 rescn ado) 

IlLmo e ex: .mo sr. -A demora elo navio que ele Ostende parte l)ara essa ilha, 
1lle permitte ainda remctter a v . ex. a a copia inclusa (A) elo officio que dirigi ao 
lliarqucz ele Santo Amaro, e que desejo se ache confor me ás intenções ela re-
gencia. . __. 
A Remetto mais a v . ex.a os extractos ele duas cartas que recebi do general 

zeredo (B), e em consequcncia d'cstas e de outras noticias, escrevo noj e áquelle 
~encral para que elle pTeste e faça prestar a todos os indivíduos elo deposito o 
Jlu·amento ele obecliencia á regencia como a unica auctoridade legitima e legal, 
e_mquunto não poclér ser restabelecida a regencia determinada no capitulo v, ar
tigo 92 .0 ela carta constitucional da monarchia portugucza. Determinei tambem 
( tle aquelles indivíduos que se recusassem a prestar aqnelle juramento fossem 
~\0 .desligados elo deposito, para mmca mais serem contemplados nas futtu·as dis-

t tttções ele subsídios . Este me pareceu o meio propTio ele força1: os discolos a 
se declararem e ele manter pma a :fidelidade dos outros. Não temo, toclayja, qtle 
0

} planos elos conspiradores ele París possam realisar-se, porquanto, se em Hespaha l'touvcr movimentos que lhes permittam o transito cl'aquelle reino, quando elles 
c ~garem a Portugal já ali se terá estabelecido algum novo governo, que prova
ve lU.cnte ne1üralisará os projectos de inclivicluos desacreditados, posto que cega
lllente obstinados e ra,ivosos do seu mesmo descredito. Alem d'isso consta-me que 
~$ a:tual. governo francez, elesejoso de conservar a boa har~on~a com as P.oten~ias 
e t\~ngen~s, se recu~a com pruclencia a u.uxiliar as consp1raçoes revolucwnanas, 

n,~0 aJ?Ola as tentativas loucn.s e aereas cl'aquelles m~us portugue~es . 
Quell'a v. ex. a solicitar em meu favor a inclulgenCla da regenCia para tudo o 

que no meu proceder possa clesagradàr-lhe, na certeza de que as minhas intenções 
e os meus desejos . são sempre ele merecer a sua honrosa approvação . 

L . Deus guarde a v . ex:. a Bruxellas 20 ele agosto ele 1830. - Ill. mo c ex:. 1110 sr. 
ll1z d S'l . ; 1 ' 1 ·t . l Ab L. a 1 va lVIousinho ele Albuquerque. = .J1~~z .1: n amo c e ?'eu e ~ma. 
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Copias a lludidl'l.S 

A 

lll. mo e ex. mo sr. - Tive a honra de receber o officio de v. ex. a com fecl1 a de 
11 do corrente, em resposta aos dois que a v . ex. a dir·igi em data de 19 de julho 
e 3 de agosto . · 

Satisfeito com a certeza official que v. ex .a me dá de haver recebido aqucl~ 
les meus officios, que me procura um irrcfragavel testemunho da execução dos 
meus deveres, nada mais me resta senão formar ardentes votos pelo trimnpho 
completo da legitimidade e elos .direitos ele sua magestade a rainha íidelissima, em 
virtude das negociações que sua magestacle o impera€1or, seu augusto pae, enca~·
regou aos bem conhecidos e preclaros talentos de v. ex. a Não devo, todavia, de~· 
xar de communicar a v. ex .. a algumas idéas que me· occorrcm e que tomarei a h
berdacle de lhe expor. 

A l)articipaçâ"o que· v. ex. a se dignou fazer-me do reconhecimento e recepçfio 
do ministro plenipotenciario da r egencia por sua magestade 0 imperador elo Bra
zil robora os fundamentos elo meu protesto e o justifica plenamen.te. Com effeito 
sua magestade o imperador não poderia reconhecer por um lado a auct01·iclacle em 
quem havia depositado os direitos ela co1ôa ela rainha fidelissima, e por outro 
obrar como se aquclla aucto1•idade não existisse. 

Permitta-me, pois, v.. ex. a de lhe 1·epetir, com a franqueza de que me prézo, 
que quaesquer transacções relativas a Portugal, que fossem concluídas em nome 
ele sua magestade imperial sem o concurso ela regcncia, alem ele nullas de direito, 
seriam summamente indecorosas para aquelle monarcha, patenteando uma incobe
rencia e versatilidacle de pTincipios e de conducta incompatíveis com a dignidade 
e sisudeza ela soberana auctol'iclade. 

Foi, sem cluvida,, movido por estas ponclel'Osas considemções, que sua magestade 
imperial reconheceu e recebeu o ministro l)lenipotencíario da r egencia; nem outra 
cousa podia esperar-se ela s11:a alta sabedoria, ela sua magnanimidade e do seu 
sublime· punclonor. . 

Sua magestade imperial obra em virtude da sua soberana indepenclencia, e se 
o governo inglez se r ecusa a Ílll'itar a sua justiça no recoiJ.hecimento da r egencia, 
ncnhmna rasão d'::vhi se deriva contra o livre exercício elos direitos ela sua impe
rial corôa na promoção d'as consequcncias necessarüts que i·esultam natm·almentc 
cl'aquelle acto de reconhecimento, e que aliás serão o desempenho da sua impe
rial palavra e das declarações publicas e solemnes, ainda recentemente r eiteradas, 
de não transigir j amais com o usurpaclor ela corôa de sHa augusta :filha. 

O governo inglez que, como v . ex.a estará seUl duvida informado, se achava 
já dispo sto a restam·ar o throno ela rainha fidelíssima previamente á chegada de 
v . ex. a ~í Em·opa, pretende · a.gora subtrahir-se áquelle honroso encargo, l i son
j eanclo-se ele que poderá talvez salvar-se elo oppxobrio indclevel que lhe .result~
r ia ele uma cond.ucta opposta, obrigando a sua magestacle o imperàdor elo Braztl 
a tomar a iniciativa e a tremenda responsabiliclacle elo acto que elle não ousa pr~
ticar á face da Emopa ; mas bem convencido elos preclaros talentos de v . G~::, 
não o estou menos ele que o manto imperi al não seri manchado para pm·ifi.oar lfll

quidn.cl.es all1eias, que repugnam ao coração justo e magnanimo de sua ma.gestade 
imperial, á sua termula paternal e aos bem entendidos interesses elo seu vasto im· . ' peno. 

Permitta-me mais v. ex. a ele lhe dizer que a protestação collectiva de todos os 
meus collcgas, alem ele essencialmente inutil, seri a um facto novo e sem exemplo 
na historia cliplomn.tica. Devo, todavia, asseverar a v. ex. a q ne todos ellcs se achl1ro 
possuídos de iguaes sentimentos de honra e lea1daele, e que, se estivessem, C9I?0 

eu, munidos de instrnoções e'il'entuaes pela regeneia, em nome ela rainha ficlel is
sii 1a, c ao faeto das rasõos que determinaram o meu proceder, teriam porventtu·a 
melhor desempe:q.haclo o dever cl'aquella p1·o_testação . . 

ÜL1mpre-me tambem participar a v. ex.a que eu não ·cessei jamais as mmh.as 
funcçõcs de ministro p]enipotenciario ela ra i11l1 a ficlo]issima junto c1'osta côrte, nem 
de ser por clla tratado como tal, e que -as m inhas r elações publicas o ofl-iciacs coro 
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este governo não foram alteradas em cousa algU:ma depoi s ela minha declaração 
d~ haver cessado as m inhas communicações com o .a;ctual g·overno que deprime 
Portugal. 

~e _as côrtes estrangeiras não têem ainda recebido os agentes de sua magestade 
fideh ss1ma, nomeados pela r egencia, é isso devido ás delicadas contemplações da 
me~ma r egencia para com el-rei ela Grau-Bretanha, como o mais antigo alliado da 
CQroa P?rtug ueza; mas isso não obsta a que aquellas nomeações sejam considera
das vahdas e legaes, dimanando ela mesma auctoridacle que mandou lavrar as 
y·ed~nciaes, em virtude das qnaes foi r econhecido e recebido pela côrte do Rio de 

aneu·o o ministro plenipotE!nciario da rainha fidelíssima. 
Deus guarde a v. ex." )3ruxellas, em 17 de agosto ele 1830.-lll.mo e ex.mo 

sr. marque·z ele Santo Amaro.= Lttiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

B 
Ext.rncto de dttas cartns <1~ gencro.l Azc•·cdo1 dnto.das de Bruges, om 15 o 18 do a\lasto de 1830 

Os partidistas de Saldanha contam muito com elle, e j~l, calculam de nãO' re
~fthecer a re~cncia nem r e_g;en.tes,_ e faliam em q:uerer ir para Fran9a unir-se a 

e, porque, d1zem, se propoem a n· para a fronte1ra de Hespanba. V1 hontem, 4, 
~a carta vinda ele Paris, que diz assim : <c Qualquer cl 'estes dias vae D . Fran
Clsco de Ahneicla ser reconhecido por este governo como ministro ela r egencia; 
porém não ha de ser elle nem os seus socios que nos hão ele levar a Portugal: 
0 plano está feito, brevemente nos veremos em MadridD . 

t De~:o· ~Ü~~r· ~· ~-· ~~:; .qt;e· ~~. ~;ld~~hist~~ -~da~ . ~qt~· ~~. ~~io·r· ~~~it~Çã~, . ~ 
hnbo S1clo informado por algumas pessoas que me merecem conceito, que Salclalh a ter~. formaclo com seus adherentel:l o iníquo plano de, logo que a Hespa.nha 
es f~1cllite o transito, maTcharem sobre Portugal com vistas ele promoverem ali 

a revolnção e constituírem a seu bel-prazer um governo da sua· escolha e facção. 
f ,ruO alvo principal a que se a tira é ao sr. marquez ele Palmella, a quem, dizem, 
~r1ao declarar réu de lesa nação, e perseguirem depois todos os que t êem obecle- . 

Clc o ao 1 · · · ·a <. governo eg1t1mamente constltm o. 

l
DJzem alguns que pretendem erigir-se em republica, e outros unil·-se :1 H es

pau la, e, em qnU~lquer .caso, exclusão a~. legitimiclacle ela rainha; e seguram-me 
Jue 0s dois capitalistas portuguezes r esidentes aqui em París, Francisco Antonio 
a e ffi a:mpos e Francisco Antonio lYiencles, fornecem o dinheil·o preciso para levar 

~ etto este desorganisaclor plano, e igualmente me affirma.m que muitos elos 
_Po~tugnezes d' es te deposito es tão prevenidos para correr a París logo que sejam 
a'Vlsaclos. . 

ela ~a~b?~ quer~m pcrsua:dir:me. que elles contam ?om aJgt~ apoio e~ p~rtc 
a ·c gua~~Içao ela 1lha Tcrcen·~, e ~alia~ em um officuul s:11~~nor como pnnc1pal 
g nte, 1sto, por6m, talvez não seJa m::us que uma suppo s1çao. 

Oflicio 

(N.0 6 reservado) 

e 4Ill.'no sr.-Accus.a~clo a v .. s.a a recep~ão dos seus o:fficios reservados n.~s 3 
qt ' cumpre-me partlc1par-ll1e que a r egenera a1Jprovou completamente as medrdas 
çãle v. s.·L tomou, tanto relativamente á remessa elas carfas de crença e introcluc
nao d'tos,_, nossos agentes cliplomaticos nas diversas côrtes, c mtuto particularmente 

11 e ::3 . Peterburgo, como pelo que r espeita it prudente demora da entrega ela 
li~;a cre~encial dirigida a sua magestacle el-rei elos Paizes Baixos, attentas as so-

as a:asocs que v. s."' allega, em apoio de uma e outra deliberação . 
ci A. regencia viu com satisfação a resolução tomada por v . s .a, e por clla regeu
c a, esperada; ele acceitar a esp inhosa e delicada, missão de qtw houve por bem en
aatrlegal-o, e ele que a morte ele sua mag·estacle Jorge IV e elevação elo novo r ei. 

O t ll"OI Q fu · . Q CC 't . d até . lO e glaterra devem ter duplicado a importanCla. ?m euer ~' am a que 
po]' ~gora não t enha a reo·encia noticia alguma de haver vanado sens1velmente a 

lttca elo gabinete ingle~, é comtudo possível que sua magestacle Guilherme IV, 
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ou, por melhor di~er, o seu gabinete, apresente na sua marcha algumas moJifi.ca
ções mais favoraveis a nosso respeit0, e o que me parece, se não certo, ao menos 
por extremo lJrovavel, é que um acto decisivo contra a causa a mais justa, e c.0J:? 
que mais sympathisa a p~nte sã da nação ingleza, e a favor ele um systema IJíli· 

quo e aborrecido pelos homens illustrados de t0dos os pa.i zes, não ser<\ certamente, 
um dos primeiros partos ele um novo r einado. 

A regencia, avaliando ·os motivos que v. s." teve para demorar a sua partiºla 
para Londres, e approvando o passo preliminar que v. s." deu e o0m.sta elas co
pias A e B juntas ao seu officio reservado n .0 4, deseja comtudo que v. s." wcce
lere quanto lhe for possível a sua partida, e julga qüe v. s." o tei·á feito, logo que 

, fosse informado do f'allecimento de sua mag·estacle brita-nnica, epocha em que, 
como levo dito, a presença de v. s. a em Londres seria ele grande utilidade. 

Deus gL1arde a v. s." Palacio elo governo em Angra, 21 ele agos to de 1830. = 
Luiz da Silva Mousinho ele Albttque?·q·ue.=Ill.mo sr. Luiz Antmúo el e Abreu e Lim~· 

P. S. Inclusas achm:á v . s. a novas cartas ele crença para sua magestade bn
tannica e para o mesmo soberano, como rei do I-Ianover, e as suas competentes 
copias. 

Decreto 

Tendo mostrado a experiencia que a força actual do corpo da gaarda rea,l ela 
policia ele Lisboa não é a sufficiente para o r egLllar desempenho elo serviço qllle 
lhe compete, em rasão da gTande extensão que tem tido a cidacle de Lisboa de
pois que o mesmo corpo foi 01·eado para privativamente se empregar em manter 
o seu socego e tranquillidade : sou servido detmminar o seguinte : 

1.0 O corpo da guarda real da policia ele L isboa terá mais um major na arrna 
de infanteria ; . 

2. 0 A força ao p1·esente fixada, como completo de cada uma das companbi~s 
de infanteria, sení augmentacla com l'im sarge:nto, dois eabos ele esqaadra, do1s 
anspeçadas e vinte e seis soldados ; e com a força a que assim ficam el_evadas essas 
companhias, se crearão mais duas em 'tudo identicas ; ele vendo uma cl' ellas, qlll1e 
na 01·clem 11umerica do corpo vem a ser a tmdecima, ter por commanclante mn m~
pitão, e a ·outra, que vem a ser a duoclecima, um tenente; 

3.0 A força de cada uma das companhias ele cavallaria será augmentaela co)Jl 
dez cavallos e dezoito soldados 1. 

O conselho cl~ . g uerra 0 tenho assim eutemlido e faça executar . Palacio ele 
Queluz, em 21 ele agosto de 1830. = (CO?n a ? 'ttb?"~ca ele sua ?Jwgestacle .) 

Decreto 

A regencia elos reinos de Portug-ál e Alg-arves e set~s do·minios, cons ielerancio 
que são manifestamente initos, nullo~ ~ de n~nhur;n effeito to.dos os .act~s eman~Í 
do s do governo ele sua alteza r eal o mfante D . M1guel, depms elo d1a 2b de a~ll 
de 1828, ou sejam passados debaixo elo nome ele regente ou de rei, poil.' ter ~~do 
n'aquclle dia que mais clescobertamente se manifestou o projecto, que segu1da~ 
mente ·se desenvolveu e consummou, de ustu-par para sua alteza a corôa qt~e J?0 1 

inconcusso direito ele hereclitaria l?Uccessão, p elas leis f'nnclamentaes elo r eino e 
pelo direito pnblico ele todas as monarchias h.m·editarias indubitavelmen.te perten
cia ao senhor D. Pedro IV; e depois d'ella, e por sua fGrmal abdicação, a sua wa
gestaçle fidelíssima a senhora D . Maria II, sua augL1sta :fi.ll'l.a ; e attenGlenclo qJ11c 
d'aquella manifesta nulliclaele sómente podem ser com rasão exceptuaclos os acto.S 
orclinarios de justiça ou aclministraçao, que por sua natureza não têem una Cí,Ll'~~ 
cter político, nem podem ser retarclaCLos; a mesma regencia, quer endo preveJ1ll 
desde já qualquer duvida que ele futuro possa occorrer em negocias da fazeud.a 
publica, . c tirar toda a occasião de frattde ou engano: declara, em nome da rat· 

1 P~r decreto de 15 de setembro foi augmentado o quadro ~l as P,raças d~ pret com u~ sl11~·~ gento aJudante e um sargento quartel J:ncstre em cada arma. Chto clta s dcpors decretou-s? q: _ 
o cm·po da po1ic-ia elo Porto tivesse mais mna companhi!l! ele iJqfantcria, em tudo igmal a P11 

meira, para ser coHocaela em Villa Noya ele Gaia. 

• I 
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nha; que nunca ser ão · r econb eci(los como obrigato.rios para a corÔíL l}Ortnguezti, 
antes a todo o temr o e em toclo o caso serão havidos por nnllos, irritas e ele· ne
nhum effeito, quaesqLwr em1Jrestimos

1 
pagamentos antecipados OLl outros contratos 

b~erosos ~~ faze.nda public~ de Portugal e Algarves e seus domínios, ou feitos so-
re bens move1s ou de ra1z pertencentes á mesma f~•z enda, que o governo de sua 

alteza real o infante D . lVIig úel t enha celebrado depois do dia 25 de abrii ele 1828, 
~u ~elebre cl'aqui em diante com algu~a pessoa, sociedade, companhia, ou corpo
laçao portngueza ou estrangeira. -

O ministro e secretario ele estado o .t enha assim entencli~o e faça executar, 
dando ao preseT.].te decreto a maior publicidade que sej a possível, tanto dentro 
lomo fóii:a elos domínios portugnezes. Palacio do . g•overno em A~1gra, 2~ de agost? 
c e 1830 .. = Mcwquez de Pctlmella = Conde de Vtlf.ct FloT ---: J ose Antonw Gue'l'? 'e~-
1'0 = Luiz clct 8ilvct il.{ousinlw ele Albuque1·que . 

Ofticio 

b lU. mo sr,- Em observancia de ordens que venho ele receber , te1:illa v .· s. a a 
ondacle de fazer avisar os nossos compatriotas, que aqui residem e que pcrten

: el11 á socção de sua sub-direcção, para que no dia 26 do corrente, pelas duas ho 
Ias ~a t::trcle, se achern no meu quartel, a fim de prestarem jm·amento de r eco
:ulleeunento e obeclicncia á r egencia estabelecida na ilha T erceira em nome ele sua 
lnagcstade a rainha D . Maria li. . 

4 
D eus gnarcle a v . s.a Bruges, 23 ele agosto ele 1830. = F7·ancisco de PwGla de 

zereclo. = Ill.'"0 sr. Vice11te Nunes Cardoso 1• · 

Offioio 

(N. 0 12 rescrrado) 

l ~U.mo c ex_ mo sr. - Por fortuna caíu o ministel'ÍO Polignac, pois não ha já hoje 
c LlVIda alguma ele que com elle estava tratada a nossa rnina e a a a cansa ela rai
t1J;a ficl~lii'Jsima nossa, a.ug·usta soberana: com aqNella qnéda transtornaram-se, não 
~o os a~nstes feitos, mas até os }Jlanos traçados, e que hoj e se negam, para escapar 
c vorg:onba e ignomínia ele os haver concebido e principiado a ex ecutar. D esne
cess~l'LO é tocar em pontos que . indi spõem, e por isso, nas minhas frequentes com
bUUtcações com o marqucz de Santo Amaro, sempre lhe .... rclJito que não creio em 

oatos que se t êem espalhado, JJOTque só acredito no que sua magestade o ím
ael'aclor elo Brazil , ainda depois da satcla elo marquez elo Rio, disse na abertura 
a~ . c~m~ras a respeito elo~ negoci~s d~ Portugal; o' ma1•quez ~z sempre q~w _me 
d a ~asao , e que as sua,s mstrucçoes teem por base o r econhc01mento dos direitos 

8 
~ ramha ; elle tem continuado a ter algumas confei·encias com lord Abcrdecn, c 

'Ve1 .qu.e nenhum do[~ dois está satisfeito do outro. Ultimamente fui mandado pre
J.ellU' por pessoa de g rande influencia n' este governo·, para que houvesse de avisar 
a0~ 0 marqnez de Santo Amaro el e que o ministcrio britannico, receioso de que 
d. ~l'ança tomasse agora a iniciativa nos nossos negocias, e fizesse com isso per
e:~ á Ing-laterra a preponcler ancia. qt1e desgraçadamente tem tido em Portugal , 
q~ ~va prompto a fa!ze1· concessões e a t ratar com o marquez ele qualquer arra:njo 
ellle ob~te a que a:li t enha logar n.Tg uma comn:10ção popular, que se ·r eceia ponha 
a 11· pen go a vida do seu protegido o senhor infante D. Miguel; e que aincla que 
c !U1o·ua"' l l l Ab l . t " ·a 
0 o '"o em c e ore erc een continuaria a ser a mesma, para ver se m trilt ava 
P _marquez; comtuclo que se este se conservasse firme p odia contar que se ha.viam 

atestar ás suas condi cões · fui loo·o· avisa t· de tudo isto ao embaix:ador brazilciro, 
cresce t cl , ' o d era n c,n o que a opinião ele n'lr. de Falck, com ~nem tinha esta o por vezes, 

lU . que se clev1a sómente tratar de espaçar o uegomo para ganharmos tempo; o 

C 
alql.lez, sem comtuclo me dizer quaes eram as suas intenções, agradeceu-me a 

omm1.1U· ·· · ' 11 cl" · N eij lcaçao, e respondeu-me que não eram, porem, aqv.e as as ~spo~1çoes que 
q e encontrava no minist ro elos nco·ocios estrangeiros . E extraorchnano o medo 

tle aq·nelle emba~xador tem dos mi~istros inglezes, e o qnanto f<!Yge de os ver e 
1 

Na mesma conformidade servatis sen;andis, se expediram officios ás outras duas secções. v 
28 ' 
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de t rn,tu.r com clles, chcgn,ndo. isto ao poH.to ele que nem aincla procurou o duque 
ele W cllington, licm aos outros membros do corpo diplomatico; com muito cmsto 
e á força de pcrsuasÕcp minhas c elo encarregado de negocios do Braz;il, apenas 
pocl6mos resolvei-o :1 procurar j<í duas vezes o embaixador de Hollanda, mas com 
q ucm ainda se não encontrou. 

No dia 18 do corrente passei ao sobredito encarregado ele negocies a. nota coiJ!l
stante da copia inclusa, e no dia 21 fLÜ procurai-o: encontrei-o a ler a àita nota 
mtúto embaraçado, segundo me disse, com a respo.sta que tinha a dar-me, e q11e 
lJcnso será corrcebicla nos seguintes t!')rrnos, «que achando-se agora aqui o marquez 
de Santo Amaro para tratar espeêialmcnte ele negocios r elatiYos a Portugal, a elle 
me elevo dll·igin, etc. Se com e:ffeito me responder n 'este sentido, immecliata
mente entrarei em communicação por cscripto com o referido embaixador. 

Demorei-.me cousa de duas horas com aquelle encarregado de negocias, e por 
elle sOLtbe, quanto ás instrucções elo marquez de Santo Amaro, que ell u.s contimhanl 
com. cffeito a cüuusula ele admissão de proposições conciliatorias; mas disse-me 
Mello e Mattos que lhe parecia cousa muito notavel, porque, nào podendo o iul
perad'or elo Brazil fazer guerra, nenhum: meio r estava para expulsar D . Miguel de 
Portugal senão admittir proposições conciliatorias para conseguir aquelle fim; que· 
se fazia alta injustiça ao imperador e ao miuistorio brazileiro suppor que eram 
capazes ele sacrificar a honra elo sua mn.gostade imperial ·e os inter esses da rainblli 
de Portugal; confidencialmente acrescentou que os protestos haviam escanclalisado 
muito o marg_uez ele Santo Amaro e produziriam muito mau effeito no Rio; qu.e 
igualmente levaria sua magestade imperial muito a mal outros papeis que se t1-
nham escripto e que elle tinha sido obrigado a remettcr para a sua côrte; disso-me 
que mr. Aston, encarregado de negocies de Inglaterra no Brazil, logo que o concl~ 
de Sn.bugal fôra recebido como ministro dn, rcgencia, havia passado uma nota. n:n;t 
forte ao ministro dos negocios estrangeiros, pedindo -explicações sobre o proeeclt
mento tl:Lo intempestivo e atacante para os soberanos alliados, quando se estava 
tratando com ellos do arranjo da. qruestao por~1gueza; a resposta foi que, have:m.clo 
sua magostade imperial, como pae e tutor da rainha fidelissin1a, nom eado uUla. 
rcgcncia para governnr os reinos ele Portugal e seus clomin~o s na menoridade 
cl' aquclla senhora, achando-se a regencia installada, não 1)odia o governo de sua 
magestade o imperador elo Brazil deixar de a r econhecer . Mello e Mattos, refe
rindo-se ao quo o marquez de Santo Amaro .havia passado em París, tambeUl 
conveiu commigo em que se devia r eputar gr:.tnde ventura a opport"toma qaéda do 
principe de Polignac. · 

Posso asseverar a v. ex. a que por tudo quanto teve logar n' esta longa i:nter
vistn. com Mello e Mattos fiquei muito pel'suaclido de que a nossa justissim.a causa, 
se não tem n 'elle um zelosiD propugnadlor, ·talvez pelo receio ele ter 81 sorte que 
teve o honrado visconde ele Itabayana, ao menos pócle contar com os seus bons 
desejos e esforços ató onde l~ e cler hvtitude o espírito ele suas instrncções . 

Na duvida tse por outra: via v. ex ." receberá inform wções elo q:ue se tem JJas
saclo em 8. P etorsburgo a nosso r espeito, repetirei aqui o que se me comnmnicon 
muito con:fi.dencialmewte, e vem a ser 'que o embaixador de Inglaterra clisse ao 
marquez ele Rezende que o gabinete de Londres cxpeclíra um eorrcio a lord 
Stuart, para que este fizesse convidar o ma,rquez de Santo Amaro a partir pa1·a 
Inglaterra, onde seria recebido como embaixador, admittido ás conferencias , não 
obstante a falta de credenciaes, e que tinha ficado mui resenticlo de que o m tt~r
qucz por similhante motivo não houvesse seguido em direitura para o seu eles
tino. 
· Lord Heytesbury serviu-se dos termos os mais clecjsivos a favor da rainl~a e 
contra o senhor infante D . Miguel, e dizendo-lhe Rezende que infelizmente o setl 
grubinet e não estava d~ mesma linguagem, elle replicou: ecO duque de W cllingt0ll 
de agora não é o mesmo que conhecestes ha dezoito rn.ezes, porque já está per~ 
suadido , como todos , que D. Miguel não deve mais continuar a govetnar Portug·al' 
elle hoj e quer acrubar com esta questão; entretanto as s1ras jntimas r elações co~ 
Hespanha complicam um pouco este ponto; fazer saír D. Miguel de P ortugal , 
co usa mui facil: um recado de Inglaterra c n offcr ta ela p:-tssagem em uma em bar-
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cuçã~ pura ir, por exemplo, para aquclle estudo, aplanaria todas as difficulelad.cs; 
a ?1a1or 6 a carta. D. Miguel ha de sair ele Portugal, c eleve vir a rainha r eger o 
remo com um governo formado de pessoas capazes, que é facil encontrar no nu
me~ro d 'aqucllas que não p01juraram; a minha côrtc está muito disposta, e, como 
? ~a~to Amaro traz plenos poderes, é mister concluir-se isto , proclamar a rainha, 
~nturudar a H espanha com os tratados, faz er um pacto de família para r egular a · 
successão ela corôa, fazer um conveniente tratado ele commercio entre ambos os 
c~taelos e publicar uma anmistia, excluindo só os exa.ltados» . Em uma conferen
Cia elo clito embaixador com o imperador ~icolau , este disse, fallanclo ele Portn
gal: <el1 faut faire cesser ce scancla.le ele D. lVIignel, qui no cloit continuar de gou
'VCrlil.er; .llous clevons zéler le pl'incipe ele la légiti:m.ité ». O embaixador respondeu 
que a l'ainha devia vir immcdiata.mente para Po1•tügal, sem se recciar que caísse 
~~s garras do usurpador, porquanto a Inglaterra é que lá a levaria. Vou imme-

' .~ 1~tam~ute c~~r conh~cimcnto de tudo ao marqnez de Santo Amaro para o ani.mar 
ln~uzn: a nao ceder a nenhuma ameaça que lhe possa fazer lord .Abcrdeen, qtce 

I
c)ontmua a inculcar-se defensor elo governo tyrannico que opprimc o malfadado 

01-tugal. · 
d J?ens guarde a v. cx .n París, 23 el e agosto ele 1830. - lll. 1110 c ox.1110 sr. Luiz 

a Silvn. l\Iousinho ele Albuquerque. =José Balbino ele Ba1·bosa e A1·at~_io. 
Officio ann exo· 

IU.mo sr . -Havendo-se recebido pelo ultimo paquete vindo do R io ele J aneiro 
~ Co1:tcza de ter siclo reconhecida pelo governo ele sua rriagestade o imperador elo 
d razü a regencia crea~a ;por sua ma.gestade imperial, na qualidade de pae e tut?.r 

0 sua magestadc fidchss1ma ·a senhora D. l\llaru:t II, para, em nome e na menon
~acl~ ela mesma senhora, governar ,os r einos ele Po~~~ugal e seus. dominios, nenhuma 

tlVIcla me póc1e restar ele .que por aquella occasmo se expechram a v . s.n as or
dens necessarias, não só para r econhecer igualmente a dita r egcncia, como para 
~ooperar quanto estiver ao seu alcance, e conforme exige o decoro ,e a honra elo 
~pcraclor seu augusto amo, a fim ele se opter elo govcmo ele sua n_utgestacle britan
n~ca o rcconktecimento ela r egeucia, que su1a magestade imperial houve por be:p1 
Clear ; n'csta bom fundada supposiçfio vou novamente solicitar ele v . s .(\ que para 
8~ consc.guir este reconhecimento haja ele contribuir com o SUll apoio e coopera
i·ao 0 ffiCial, qtw •. em outro. tempo me r?cusou, fLmdando.se nas ordens que então 
mba essa legaçao a l'espelto dos negoCips de PortugaL--Rogo a v. s.a de me r es
aoncl~r sobre ?Ste assumpto ~Om a I_JOSSive,l . brevi~acle, e de acceitar OS protestos 
a rnmb-a particular vcneràção e ma1s perfeita est1ma . 

. Deus guarde a v . s .a Lonch·es, em 18 ele agosto de 1830. - lll.mo sr. Eusta
quw Ado]pho de Mello e Mattos.= José Balbino de Ba1·bosa e AmtfJ'o. 

Officio 

(N.0 8) 

Iltmo sr. -Accuso Çt r ecepção elos . officios ostensivos ele ~- s.a n.0s 4 e 5, che
gados a esta ilha em 27 ele j ulho . Pela mesma occasi~io se receberam cliffereutes 
~cp\eseutaçõcs do marechal de campo Francisco ele Paula ele Azeredo, nas quaes, 
llUd ado nos graves desgostos que tem experimentado e no pcssimo estado de sua 

lauBe, pede n. sua magestacle h~a por b.em desonerai-o da clirecção do deposit.o l e d ruges, de que se acha encarregado; não obstante o conhecimento· da probl
c a e ' e :lidelidacle inabalavcl d' aquelle official, que ~ regencia t em adquirido pelo 
seu bom · d · h ·a d · t f . serv1ço, e pru encut com que se tem av1 o no mesmo epos1 o, o que 
d'l.z .sentir que clle não possa continuar a achar-se á testa d'elle, não é, comtudo, 
M lUtenção ela r (lgencia clesa.t tencler a sun. pretensão , mas auctorisa a D . Thomaz 
lU ~s~arcnbas para, ele ~wcorclo com v . s. a, acceitarem elo general .Azeredo a de
t 1S..,sao elo mesmo commando quauclo ellc il1sista em pretencler dal-a, e esta accoi-
~Çao nãQ seja incompatível' com o bem do serviço, substituindo o dito general 

11 
aquelle commaudo ou o bricradciro Francisco Sarniva · ela Costa· Refoyos, que 

\T S a . l' ' h ] . l 
· ' IDe tca no seu officio n. 0 5, ou o · offici.al genera ou supenor que c e entre os 



43G 

emigrados portuguezes 11m•ecer a v. s.a e a D . Thomaz Mascarenhas mais prop:!J"io 
para o mesmo fim . 

Deus guarcle a v. s." Palacio do governo em Angra, 25 de agosto de 1830. = 
Luiz da t:iilvct 111ousinho de Albuq_~teq·q_ue . =In. mo sr. Luiz Antonio ele Abreu e 
Lima. 

Officio 

(~.0 7 rcsenado) 

Ill. mD sr.-Pelo navio Jaclc Lante1'nr entrado n'este porto no rua 19 elo cor
rente, se r eceberam os officios de v . s. a n . 0 7 ostensivo e n . os 6 e 7 reservados, 
os quaes levei á presença da regenoia~ que ficou inteirada elo que v. s. a commu
nica no primeiro dos citados oflieios, bem como elo conteúdo no n. 0 6 reservado, 
e officios a v . s .a dirigidos pelos cliffei•entes agentes diplomaticos portuguezes e 
pelo marqucz de Rezende, ficando a rcgencia certa ele que v . s.a, superando 
todas as diffieulclades, partirá quanto antes para Londres, onde a presença elo mar
quez ele Santo Amaro e as consequencias transcendentes que podem provir do 
p rogresso ela negociação, ele que este marquez parece achar-se encarregado, ne.
cessitam absolutamente pela nossa parte a maior vigilancia, Clúclaclo e clextericlacle; 
e posto que em D . 'l'homaz ]\l[asc~renbas concorram certamente os mais vivos de
sejos ele bem servir os interesses de sua magestade :ficlelissima, e a mais sincera 
e completa devoção á causa ela mesma senhora, comtuclo as luzes, os conheci
mentos praticos c o uso ele negocias ele v . s. a lhe poderão ser ela maior vantagem, 
c ao sm•vico ela rainha nossa senhora ele uma verdadeira necessidade. 

Comm~nicando n'esta mesma data a D. Thomaz l\{ascarenhas as ordens dare
gencia e as r eflexões que me occorreram ácerca ela 'linha ele conducta que convem 
seguir relativamente ao marquez ele Santo Amaro, e tendo m·dcnaclo a D . Thomaz 
Mascarenhas desse de tudo pleno conhecimento a v . s.a , poupm·~me.hei n. r epetir 
agora o conteúdo nos despachos que ll1 e dirijo. NfLÓ posso, comtudo, deixar de la
mentar a contraclicçfio apparente que reveste a serie elas medidas que successiva
mente nos chegam ela Arnerica relativam.ente aos negocias ele Portugal, porquanto 
cada nova determinação parece fundada na persuasão da não observancia ou no 
completo esquecimento ela medida que a precedeu . 

· De meios fracos e ele recm·sos pequenos, mas todos analogos c convergentes, 
é clifficil, mas é ao menos possível tirar partido; mas o conseguir qualquel' resul
tado, com forças heterogeneas e quasi op:posta.s, appro:xima-sc bastante dos limites 
ela impossibilidade. Deve ser este o o~j ecto principal elas communicações coro 0 

m~rquez de Santo Amaro, o qual parece impossível que, á vista ele rasões tao 
pondm•osas, não j ulgue dever alterar as intenções que ató agora tem manifestado, 
OLl suspender pelo menos o desenvolvimento d'ellas. 

A presença ele v. s . a em Londres (torno a repetir) pó de ser, n' este caso e para 
este :fim, ele trans.cenclente utilidade; tal é o pensar ela regencia elo reino, que te
nho ordem de cOJnmunical' a v, s,a, e ao qual me será licito juntar a minha con
vicção pessoal. As ju~li cio sas reflexões contidas no officio ele v. s.a n .0 6 sobre o 
estaclo das relações políticas elas pri.ncipaes potencia.s ela Em•opa, no tocante a mn 
accordo sob1•e a nossa questão, quando lhe relmo a.s que nascem elas noticias, ainda 
que incompletas, elas ultimas occorrencias em França, ela mudança de soberano mn 
Inglatcrm, e elo que das folhas periodicas se pócle colher at6 relativamente á pe· 
ninsula hespanhola, _ parecem ::wsignalal' a presente epocba como a menos propria 
para tcl'minar accelemclame~te. uma questã~ em que se tem conseguido ganha• 
tempo á custa ele tantos sacn:ficws .e a des}Jelto ele tantas opposições e clifficnlda
cles. Tudo indica, ou, por melhor cl1zer, tudo assevera que o futuro nos não pódo 
ser mais aclverso do que o presente, e que nos não pócle ser mais desfavoravel 
qualquer mudança; procuremos, pois, dqixar desenvolver aqu.ellas que parecel11 
começadas, a fim de fazer valer na circu~stanci a a mais opportlma os nossos es
cassissimos meios de facto e os nossos matacaveis direitos . Estou certo que e1n 
apoio cl'estes principias, milhares de argumentos se apresentarão a y. s. n e a 
D . Thomaz :Mascarenhas, os quaes certamente nao poderão ser solidamente coD1-
bati.clos pelo maTquez de Santo Amaro, logo que elle entr e, como é ele desejar e 
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esf>erar, em COIDIDunicação confidencial com o IDeSIDO D . ThoiDa:zJ1 ou coiD v. s.\ . 
sobre o objecto da sua IDissão. 

Escusado é recommendar a v. s. a amai~ attenta v]gilancia e observação áccrca 
dos p~ssos que o marquez ele Santo Amaro successivamente der relativaiDente aos 
neg-ocws ele que vem encarregado, e espero que v. s . a me communicará quanto 
poclér colher sobre tal objecto. 
L _Deus guarde a v . s .a Palacir> do governo eiD Angra, 2õ ele agosto de 1830. = 

L
:b?,z clct Silva 111ousinho ele illbtbq'ue?·que. = Ill.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 
una. 

Oflicio 

(N. 0 8 rcscn;ul o) 

. IU.mo sr.-Tendo feito presente á reo·encia o offieio reservado ele v. s.a n. 0 7 
~ as copias elas commun1cacões que a v.~- a dirigiu D. Francisco ele Almeida Pol·
Stgal, e cb protcstaçrio que: em cousequencia cl' cllas , v. s.a dirigiu ao IDarquez de 

anto AJ?aro em 19 ele julho proxiiDo passado, cumpre-me participar a v. s .a que 
a ~egencm viu n'este ultimo doClqmento uma nova prova do zêl0 e constante cles
ve 0 com que v. s. a se mnprega nos objectos do serviço ele sua magestaâ.e, e fez 
~~mpl~ta justiça ás lmlVaveis intenções que mov.eram' a v. s.a a fazer aquella pro-

' staçao, r econhecendo a evidencia e acerto ele todos os argumentos ele que v. s. a 
d' ella faz uso, os quaes parecem dever fazer um.'1 seria impressão no espírito 

aqt~elle plenipotenciario de sua magcstacle imperial. Não pócle, comtudo, a re
gen~w. decidir intejr::tmcnte se esta protestaçao foi inteiramente. opporhma e ne• 
~essrtada pelas circumstancias, ou se não teria sido mais conveniente esperar um 
acto ~u uma com1mmicaçã.o positiv.'1 sobre que houvesse de rcc::dr o protesto . 

Nao obstante, como tudo quanto v. s .• inseriu no mencionado o:fficio é inteira
~~nte analogo e conforme aos principias invariaveis que a regencia se propõe se· 
gmr, e CJ!Ue lhe são prescriptos pelos actos ela sua installação e ju~ramento 1 que 
tem ~ ser os ele contemplar a pessoa ela senhora D. Maria II debaixo ela inteira 
c ~P?sição ele seu augusto pae e tutor, c ele consiclcmr-se todavia obrigada :1 jamais 
~ aiçoat: os i:nauferiveís direitos ela IDesiDa augusta senhora á corôa portugueza, 

8 
em. as mstituições dadas por seu augusto pae á IDonarchia e comprehendidas no 

:n:~ Juramento, toda a duvida a tal r~speito só pócle versar sobre a maior ou me-
1 opportunidacle . 

t~ ! falta ele correspondencia e ele convenientes informáções por parte elo minis- · 

0 -
0 

e sua magestacle fidelíssima no Rio ele Janeiro, nos colloca nas circumstan.A:a ~~e pqder ter tão sómente ex:J!>lic~ções sobre a missão elo .~arquez ele Santo 
dilio·10 pelo_ q ~e o mesmo marquez q1.uzer ele ela~· ar a tal respmto '· ou por aquellas 
te. 5 ~neias mcln·ectas que se pocl'érem fa,ze'L' na Europa. Este estado ele COlJsas de
nhta~a por uma parte a necessidacle de não perder um só meio do entrar n@ co
dw ec;rnento dos fins e progressos ela sua negociação, e, por outra, o ardente desejo 
ria,lc ~ega~a de respostas clirectas ás communicações feitas a sna magestaclo iiDpe
d'ca epo1~ da installação da regencia n' esta ilha, sendo provavel que a certeza 
noc <'J.tleUa mstallação cletetiDine entre os agentes ele sua magestacle imperial e os 
tã~s~s age~ltes aquellas relações francas e inteixas ácerca dos nossos negocias, que 

N~se~cmes , se ~ornan; para o bom aJDC~amento cP ~lles . . · . 
ÇÕe~ : _situação c1 esta ilha não tem haVIdo alteraçao senstvel; apesar elas pnva
leal . 1~0~rr:.moclos que res:utam ela escassez cl~s nossos r ecursos pccm:l-aJ:i?s, esta 
cat . guarntçao permanece mabalavel nos sent1mentos ele adhcsao e fidehcla~e á 
jullsa que def~ndemos . Os esforços elo particlo contrario, relati':"amente a esta ilha, 
ill1 go, _peb adiantamento ela estação e pelas noticias que p0r v1a de Inglaterra te
JJ:t 

08 
ttdo de Lisboa, se limitarão ao bloqueio por este anno, sendo este actuwl-

Clil.te com t d . . 
N"a po~ o e. uma corveta e cl01s berg::tUtms. , . . 

gat . manha elo dta 22 elo con:ente appareeeram em frente cl esteyo1to ~ua,s fm
pil ~s Irrglezas, e uma cl'ellas B?·iton ca})itão Arthur, atravessou e tçou o stgnal ele 
tl' 

0 
o, e sendo mandado á f~lla um >0fficiaJ o commanclante lh.e disse que não en-

·aova no t > ~· • l bl · f "'at . por o, ném o recebia a seu borclo por nao v10 ::tr o oquew ; que as ra-
0 as tLnham orcleiD ele cruza.r n'estes m~:·res para protegerem o commercio bri-

• 
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. tannico, sem comtudo se cntremcttercm em cousa alguina éom os navios que se 
clispozesscm a romper o bloqueio, por isso que os navios port-uguczes tinham feit.o 
p1·czas muito fórn. elos limites cl'este, a.crescentanclo que ía em direihua a S. JVh
guel, em cuja elirecçàD .effectivamentc desappareceram com a noite as duas fra
gatas, seguindo o mesmo rumo um dos bergantins portuguezes . 

'remos noticias ele Paris tão sómente até 31 ele julho, e por ellas se souberam 
os importantes acontecimentos que ultimamente tiveram logar erri França i sendo, 
porém, estas noticias inteiramente incompletas, seria temerario arriscar sobre este 
ponto inferencias ou CQnjecturas; a importancia, poTém, elos factos acontecidos, e 
a transcenclencia possivel elas suas consequencias, fazem com que a regencia muito 
particularmente recommencle a v. s." haja de enviar-me todas as noti'cias que tiver 
a tal respeito, recommenclaç~1o que n'esta data faço a D. Francisco ele AliJ?eida. 

Deus guarde a v. s." Palacio elo governo em ADgra, 25 de agosto de 1 830. = 
Lu·iz ela Sil'Va 111ovsi'nlw de Alb~tqttenpte . = IlL1110 ::r. Luiz Antonio de Abreu e 
Lima. 

Officio 

(N. 0 i i 3 rcml·adu) 

ntmo e ex. 1110 sr.- H.ecebo a.gora o '()fficio ela setie reservada n .0 30'6, em cbta 
de 7 cl'este moz1 e como nfio contenha materia a que tenhn, que responder, refiro-me 
no que hoje mesmo remetto, jtmtanclo qt11.e a opi.ni5'.o geral é que as eleições c~a 
camara dos conmmns s~io muito a.ntí-ministeriaes, e que nada garante a duração 
·a a ~\dual aclmi.nistraçã.o . · El-rei não fará hacla que sej a a.nti-pol)tllar, e muito rn.e· 
ntls corn o exemplo da Ftança; e é o men parecer que isto não deve!ria f~•zeJt re
cuar qualquer medida qt1e o governo de el-rei nos.so senhor· quizesse a.cloptar de 
accordo com este ministerio, primeiramente porque ella deveria ser tomada aro.tes 
da reunião elo parlamento,· para poclet ter effeito, pois que a falla ele el-rci é que 
ha de clecidir a questão i e, em segundo logar, porque, no caso ele me chegarem 
as instrucções quando o ministei:.io estivesse mudaclo, compete~m.e não fazer uso 
d'ellas sem apropriai-as ás circumstanci;as, . 

A neg·ociação elo marquez ele Santo Amaro nenhuma consideração merece no 
estado actual. Re:firo,me ás palavras ele lotd Aherdeeri., qt1e r epeti pelo paquete 
passado, ele onde se vê que as propostas .são ele nature!la pouco fávoraveis ou 
inaelinissiveis por el-rei nosso senhor; entretanto i·eceio que elle pcn· ora nem 
1uesmo as cl·esenvolveu em forma ele plano, c como elle falia mal fnmcez, em t'l.llla 
das ultimas conferencias com lord Aberdeen foi elle obrigado a perguntar-lhe se 
fallava inglez, como para attribuir a si a falta d-e s-e comprehenderem, 

Remetto dois oflic.ios que recebi est'a seman:a elo ministl:o de el-rei nosso ~e
nhor em Berlim. A determinação cl'aquelle governo sobre os negocios de França 
é a ele todas as outras potencias. 

Peço a v. ex.a queira beijar as ream; mãos ele el-i:e·i nosso senl-ror por miro c 
toda esta legação . . 

Deus guarde aJ v . ex.,a L oilclres, 25 ele agosto de !830. - rn.mo c ex.'no sr. VlS

<:ond.e ele Sa.ntarem. = Visc-oncle de Assew. 

Sendo convocados ela ·parte elo ex. mo SJ.' . general Francisco ele Paula ele Aze
rcclo para prestar o juramento elo teor seguinte : «Juro recoDlwcer e obedecer ~\. 
rcgencia cstabdccicla na iTha T'erceira em nome de sua magestade a rain~1a D. l\'f~
ria II, minha legitima soberana, como unica auctm:idade legal, emqt'lanto não po.ssa· 
ser restitnicla a rcgencia determinada no capitulo v, artigo 92 .0 ela carta constrtu· 
cional ela monarchia portugueza» i declarftmcis, como cidadãos e magistrados pol·tt'l
guczes, que não jurâmos a sobredita formula, pela irregularidade, illegitiroidacle 
c incompetcncüt ela O·rclem. que no,s impõe este juramento i e outro sim protestf•wos 
contra este acto e formula, tanto porque, referindo-se vagamente ao artigo 92-

0 

do capitulo v ela carta constitucional, parece não exch1ir a }JOssibilidade da. regen-. 
cia do inümtc D. Miguel, como porque rejeita · c prejudica outra qualqt1er regen-
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cia qu~ as vici.ssitu<les do tem1)0 podem tornar necess~~ria., sem q ne por isso seja 
menos constitucional. 
s· ?ruges, 2~ de ~gosto de 1830. =lJ:fanuel fi'e? '?·eim ele Seabm ela li!Lota e 

zlva = Antonzo Lmz ele Seab?·a. 
ch Fazemos o mesm~ protest?. _ Jul~o Gomes d?' Si~va Sanches Jlllachac~o ela Ro: 
M, a) . advogaclo . Jocw Anton~ Bod?:tgues ele Mt?'Ct~ula) bacharel em _lms . . Jose 
V. m·ut de Ce?·qurm·c~ e JJ1agalhaes) maJOr de cavallana n .0 10 = Antonw V'~>•m·a de 

d 
asco~wellos) tenente coronel do milicias do Pena.:fiel =lJfwmel José Me~? Tocos) capit2io 

-e at·ttlhciros nacionaes . 

Auto de juraJnen.to 

DeJ?osito de eml.g,·ados por tuguezes na Belgi.ca. - . Auto de j m·amento de r e
conhcctmento e obediencia ;;\ r egencia estabelecida na ilha Terceira em nome ele 
Stla magestaele a rainha constitucional D. Maria li: 

Anno elo nascimento de Nosso Senhor J esus Cht·isto ele 1830, aos 26 elo mez do 
~gosto, na casa ela resiclencia do general Francisco de Paula de Azereclo, clirector 
~o sobr~dito deposito, achando-se ahi p1·esente o reverendo Antonio Joaquim. cb 

osta Pmto, presbytcro habilitado püra o exercício ele suas ordens n'es te reino, com
k~·ec~ram os portuguczes abaixo ass~gnados c :prestaram o ~uram~nto aos Sa~1tos 

angelhos, em q11e pozeram suas maos conforme o formulano aba1xo transcnpto, 
q~e ao sobredito general foi envia lo pelo cx .1110 Luiz Antonio ele Abreu e Lima, en 
~l~do extraorclinario c ministro plcnipotenciario de sua magestn.cle fidelíssima n'es tc 
le~no, em seu officio n. 0 75, em data de 20 do referido mez e anuo. Juraram em 
pn_meu·o logar os dignos pares elo r eino, os srs . deputados ela nação portugueza e se
~tndamcnte os demais portuguezes, segundo a ordem ele suas respectivas secções, 

avFnclo-se-lhcs antes feito ver a copia elo supraclito officio, que a este vae annexa .. 

1 . j ormulario elo juramento : - duro r econhecer c obedecer á regencia estabe
l ec.~cl~ na ilha Terceira em nome ele sua magestaclc a rainha D. 1\1aria II, minha 
be1ttl~a soberana, como unica auctoriclacle legal cmquanto não possa ser r esta
/ ectcla a r egencia detcnuinacla no capitulo v, artigo 92.0 ela carta constitucional 
a monarchia portugueza >J . 

E para que o referido conste, ele ordem do sobrc&ito general nz o presente ':lo 
auto q . . ll a· l . ' ue ass1gn01 com e c supra tto genera . 

. Bruges, aos 26 ele agosto de 1830. =João Fnwtuoso ela Custa e Fonseca = F?·an
~zs~o ele PGtula de A ze1·edo = João Fnu;tuoso clct Costa e ]tonsecct

1 
tenente ele infa.n-

ena, official ela scCl·ctaria da Beira Alta=Fntncisco ·ele Paulc~ de Azm·eclo) rna-
rech 1 'l · c1 a c e campo, por mim c como procurador elo marechal de campo José Mana 
de Moura = Concle ela Cwnha) par elo r eino =Jmo at6 se es tabelecer a r egcncia. 
a carta, sendo, porém, d 'csta excluído o infante D. lVIigucl, o elcscmbargaclor clc

P"lltaclo ela nação portüg neza, Joaq_lbim José de QueiToz =João da. Mata Clwpú
d~' cor~nel e deputado ~~ na~ão portugncza= Vicente N1tnes Ca?·~oso) _cl eputac~o 
J. ~açao por tugueza =li ?'Ctnc~sco J.]l[amwl Pat?·o1w) coronel de arttlhena = Ltf~z 
{:/~e Mctldonaclo ele E ça) tenente coronel el e infanteria n .0 2= Jm·onymo lvla?"tins 
) ·~.flado) major do real corpo elo cngenheiros = Luiz Agostinho ele Figtteii·oa) ca
:/ a? g'l'~duaclo em major=Joaqttim F 'i?·nw PenagzLião) ca,pitiio ele infanteria 13= 

0 
o se l1Lt~zz ele B?·ito) capitão ele infa.nteria 9 =Antonio L eite ele Fm·ia) capitão de 

dava ana n .0 9 = Ch?·istovão ela Çosta> tenente ele cavallaria n. 0 5 = José lhmes 
Se Seqzte~ra) tenente n:jucbnte de infantaria 10 = João J eronymo de Lo.u?·eú·o e 
g·UilJa?·, a.Juclantc de infanteria = D . Vasco Gltie? '?'e dct Cunha) t enente do 12.orc
. tmento de cavallaria=José Fe?·nandes de~ Silva) tenente ajudante ele caçaclo-

ttes 3 =João de ll!Iello e Cast1 ·o tenente ele cavallaria n . 0 1 =José Julio do Amcm·al) 
encutc l · .c ' ·• l t d · n.f t · ll 0 c e illLantexia n.0 1 = AtGgusto Fleelwiges elo .hma?·a) tenen e e ~ an ena 
o_ .1 =JJ!fanuel Joaquim Ca?·eloso quartel mestre ele caçaelore~ 11 = J ose ela C1·uz 
\,;f'lGtma,.~ l ) 9 T . A t . J.~,r t . . . ·r .. ~, aes) quarte mcstxe ele caçadores n .0 =voaqu~'rn n onw t•~On ez?o) Cl-

Utgtao n1ór do batalhão elo caça.clores 3 ==.Davíd Simões de Ccwvalho) alferes ele 
~Vallaria n.o 11 = Fmncisco Izido?·o ·Fielié alferes de in.fanteria n.o 10=João 

A?l·uctuoso ela C'ostct e Fonseca tenente ele infanteria1 official ela secretaria da Beira 
tn. J · ) · J . · A . el A l " = o se Romão ele Ab1·elt) iuspcctor- ele r ev1stas =- oaqmm ntomo e -
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meida, tenente coronel do 1ata1Mio de caçadores n .0 CJ=Lw:z Anton-io Pen·eú·a, 
t enente do regimento de c~Lvallaria n . 0 11 = Ludge1·o José . VilLet, alferes de infan
tcri::t n.0 4= M .. J,nttel Ricw·do G1·oot dct Silva Pombo, capitão ele infanteria n. 0 IÜ= 
Juro até se estabelecer a regencia ela carta, sendo, porém, d'esta exchúelo o inf?JJ.te 
D. 1\iigtlel, o capitão ela brigada real ela marinha, Joaqttirn José dct Silva= J_uro1 
refiro-me ao juramento acima do ca;pit~io da brigacl::t real ela mari:Jruha Joaquim Jose 
eb Silv.a , Mititão Zctcharias da SilvctJ tenente da brigada re~"d ela marinha= Jmo 
conforme o auto, excluindo o infante D. Miguel, João Ca1·los Ca-rdoso de Fcwict, 
capitão ele infanteria= Juro até se estabelecer a regencia da carta, sendo, porém, 
excluído o infante D. Miguel, Jouo Correict de Almeida, tcnente=Juro obedien
cia ~\. rcgencia ela Terceira emquanto se n~LO estabelecer em f'ortugal aquella ele
terminada na cai'ta constitucional, com exclusão do infante D . Miguel, Ca1·los de 
lJocwenttwa, alferes do exercito= Juro obediencia .á r egencia da Terceira em
quanto se não esütbelecer em Portugal a regencia segundo a cmta., da qual exchlO 
o inJante D . Miguel, Lopo de Vasconcellos Pe1·eim Ab1·e~t e Lúna, major elo '0 .0 re
gimento de cavallaria= .Juro obedecer, como atú aqui inaltenwelmente tenho feito, 
ú rogencia cstnbe]ecicla na ilha Terceira em nome da senhora D . Maria II, em
quanto o throno do usu1·paclor n~io for derribado na paü•ia e restituído o imperio 
ela lei e da legitimidade, e com elle a. r cgencia que a carta constitucional deter
mina, José llfaria de B ettencouTt, alferes elo regimento n. 0 23 = Juro até se esta
belecer a regenci~ da ca.rta , cxch.únclo o infante D. Miguel, José F?·ei?·e ela Fon
seca Pego, tenente n;juelante elo r egimento 21 = Juro com exclus?\0 elo infar:tc 
D . Miguel, não me Í11hibinclo ele prestar qualquer serviço a bem da minha patna, 
José He1·culano F e?'?'eÍ? ·a da Ho1·ta, alferes elo ex ercito. 

S egundo s ecçüo 

Antonio ele B1·ito da Goste~> coronel ele milicia.s ele Some= José de JJ!Ienezes 
Tovcw, capitão mór de Castro Daire=Fe1·1iando ele Almeida Pimentel, m ~1:jor de 
milícias ela Guarda = Fmncisco José ele Almeida, capitão ele milícias da Feira= 
F elix B e1'11a1·do Pnmça, capi.tão ele milícias ela Fcira=José J.1im·ict de~ Enca?·na
ção, capitão ele voltmtarios = José Pacheco Socwes, major commandantc elo bata
lh~io ele vol1t.1utarios n. 0 I 7 = Jac·into Jbsé J11:cwtins cln Costa, capitão ele milícias 
da Maia= Joaqwim ela Costct L e111os e NapoZ.es, capitão de ordenanças de Vizcu= · 
José Marqt~es S alguáral1 ajucl:1ntc éle milíci as ele Arganil = José ela Costa Fajatrdo, 
ajudante ele milícias ele Oliveira ele Azemcis = Antonio José de Sottsa, ajudan~e 
de milícias ele Guimarães = Antonio Alva1·es dos Santos e Silve~, tenente ele Jnl

licias da; Maia = Custod·io José CmTeia de Almeida e Vasconcellos, tenente ele mi
lícias ele Vizeu = Frcmcisco Manuel de Ccwvallw e Costa, tenente do regimento de 
milícias ele Tondella=Antom:o José GonçaZ.ves, tenente de milicias = Azp·es Aq~
tonio Saldanha, alferes de milícias= F1'Ctncisco JJ1ct7'ÍCG Xavier Veigct, alferes ele 
milícias ele Tonclella = José Alves de Alrneidct e Amttjo1 capitfto de milícias ele P~
naficl =F1·ancisco JJ!Ioniz Esco1·cio, major ele ordenanças elo Fm1.chal = .Anto?r~o 
B e1·ncwdino ele Cm·valho, alferes ele voltmtarios =Emílio Jt&venal Ccwdoso, alferes 
de voluntarios ele Ovn.r =Antonio Caetano de Fm·ia Viei?·a, mn;jor elo r egimento 
ele müicias de P cnn.fi el = 1V1imuel B ema?'do dct Cvmlza Cottto e J.11ello, c::t-pitão ele 
milícias ele Oliveira de Azemeis =Antonio Joaquim Ribeú·o, t enente ajudante ~e 
milícias ele Aveiro = Lttiz de Sousa ~Machado Pinto, capitão mór= José Anton·~o 
.c-1lves Gonçalves, capitão ele ordenanças= Peél?'Q Patdo clct Silveinh, major de rnJ
lioias= José R eymão de Sá 111ello Palha1·es, tenente de milícias de Lamego = 
Fmncisco de Assis Co?'1'eia, alferes de voluntarios = Ltt'Íz de Sousct Silva e Ccw
valho, alferqs ele milícias ela Maia =Jotlo ele Azevedo JJ1ello Bo1·ges e Cctst?·o, a~
fercs ele milicias de Vizcu = Joã:o C11JJ·ysostomo de P ·i.cptei?-·eclo, tenente elo regi
mento de 'l'onclella=José de Almeiclc~ e So~tsa~ capitão do regime-nto de Tonclella= 
José Justino Vaz OsO?'Ío, coronel de milícias = Carnillo Socvres La Rache, tenente 
de infanteria elo commercio = Felix Ban·eto det Gama JJ1endonçct Azevedo, major 
ele ordenanças ela villa de Sabroza= João de i11ello Bo1·ges e Cast1·o, capitão d.e 
voluntarios = Rod1·igo da Cunha elos S.ctntos L emos, capitão elo regimento da Fl
gucira=José Joaqttim de C'rtst?·o e B1··ito, m ::~:jor elo llJilicias de ·Oliveira de Azc-
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tneis ~ Como procurador elo capitão :mór de Sourc, João Monteiro da Silva, José 
~evmcta. ele Sá lVIello Pctlhw·es~ tenente ele milicias ele Lamcgo =Juro com exclu
sao. €lo mfante D . Miguel, Fmnci.sco José F1·eú·e de J.l1ú·ancla1 tenente de volun
\:,wws ... Jm•o na mesma fúnua, José Joaqztún ele Sousct e lllf.,i?·andct1 tenente ajudante 
c e mlllClé.ts= Juro obediencia à r egonci::u da T erceira emquanto se não estabelecer tm ~?rtugal a _qt~te determi'Ela a carta constitu~!ional, co~ exclusão d? . i~fante 
F: M~gu cl, Jose Joaqztim Gomes li'ontount1 maJOr do r eg1mento ele mlltmas da 
~ 1gt:e1ra= Jui·o obediencia á r egencia installada na ilha T erceira até que seja 

e.t'nbaclo o usurpaclor elo tln.rono portLlguez, restituiclo este á legitima rai niha a 
s~nhora D. lVlar.ia II, r estabolecida em Portugal a carta constitucional e a regen
~a n'ella determim.acla, com exclusão elo mesmo usurpaclor o infante D. Miguel, 
J era1·clo Joaquim Gucwdado1 major gracl•uaclo do regimento ele milícias de Soure= 
ur? obecleceT, como até aqui inalteravelmente tenho feito> á r egoncia estabelecida 

na Ilha Terceira em nome ele sua magestacle fidelíssima a senhora D. Maria II, em
(l~anto o throno do usurpaclor nã0 for derribado na patria c r estituído o imperio da 
J,1 ~ da ~cgitimidacle, e com elle a 1·egencia que a carta constitucional determina, 
S Ose. J ctcznt0 Ccwcloso âc~ Hilvc6 Pinto, t~~cnte coronel elo regiment? de milícias c~e 

OU! e = Juro obedecer, como até aqm malteravelmente tenho fe1to, á regencw. 
:stabelecid;;t na ilha Terceira el.l,l nome ele sua magestade a senhora D . Maria II, 
e:mqlilanto o throno elo usurpa:dor não for derribado na pa.tria e r estittúclo o impe
~·~o. ~a lei e ela . legitimidade, e com ell~ a ~·egencia que a carta constitucional de-
1numa, Agost~nho Pacheco Telles ele li'tgueu·eclo1 bacharel formado e commandante 
c .e V(i)luntarios = JlU'o obedecer, como ar:té aqui i na!] eravelmcntc tenho feito, á 'regen
Cla estabelecida na ilha T erceira em nome ele sua magestacle a senhora D . Maria II, 
e.mquanto o throno elo usurpaclor não for clerribaclo na patria e restituído o impe
~·lo ~a lei e da legitimidade, e com e11e a r egencia que a carta constitucional cle
obrnnua, Anton:io -!osé J:!?gtteim1 major gracluaclo .de milicias d.e Penafiel . Juro 
·u cdecer, como ate aqm maltoravelmente tenho fe1to1 á r egenma estabelemcla na 
1 

la 1
1
eTceira em nome ele sua magestacle ficlelissima a senhora D. Maria II, em

fu~~to. 0 usurpaclor não for derribado na patria o restituído o imperio ela lei c ela 
~~ltrmtclade, e c0m elle a r egenoia q,ue a carta constituoionwl determina, .Antonio 
d 

1 
ac? .d'! Sat6Sa . Castello Bnmco1 tenente ele iufanteria com exercício de ajudante 

/ mrlrclas = Juro obedecer, como até aqui inalteravelmente tenho fei to, á r egeu
Da: esta?elccicla na ilha T 01meira em nome de sua magestacle fi der ssima a senHora 
p . }1:ana rr, emquanto o usurpaclor não for derribado l}a-patria e restituiclo o im· 
de~ 10 ~a lei e ela legitimidade, e com elle a rcgencia que a carta constitucional 
J e ermrna, Dom·ingos Vicente An&unes de Sottsc~ B.amos1 tenente ele voluntal·ios= 
b nro at6 se est::ubelecer a regencia ela carta e excluindo o inüvnte ·D. Mig uel, Nm·
/?'to ~Miz Vm·issimo1 alferes de milicias da:. Covilhã = Juro até se estabelecer a 
s1'encra d~ carta, sendo, porém, exclllido o infante B .Migüel, Custoclio J oséDtGa?·te 
t· ~ta) capltão quartel mestr e ele milicias de Aveiro =Juro ela fórma acima, Agos
czn ~o José Pinhe-i,?·o 1 alferes elo r egimento ele milicias de A veiro = Juro o beclecer, 
c~~o até aqui inalteravelmente tenho feito, á reg·encia estabelecida na ilha Ter~ 
se~a e1n . nome ela rainha a senhora D. Maria II, até que o throno do usurpador 
elf: clern~ad? n·a patnia , estabel~cicl? o imperio .ela lei e cl~ legitim.idacle, e com 
cou a uege:m.culJ . que a carta; consiltucwnàl determma, Joaqtmn ele P~nlw e Smtsa1 

po .~mandante ele voluntarios = J mo até se estabelecer a regencia ela carta, sendo, 
lic~emd cl'esta excluído o infante D . Miguel, Mcm1~~el Luiz ele .A1n·ezb1 tenente €te mi
l11~a~ e Aveiro=Na f0rma ela declaração acima, .!:htonio ela Veiga e SotLSct) com
l\'[ . llc ~nte elo batalhão ele vohmtarios elo senhor D. Pedro IV, de Alijó e Valle ele 
?'e ~lildi_z =Antonio âa Costct e Sottst!t tenente elo mesmo batalhão= Ffem·iq1Ge li'm·-

~?'cL Cot . d ·r· . )l S v . "'r . E . Pr Lcewo~ tenente e m1 telas c e oure=.Li ? ·anc~sco .LY.1.0n~z 1 sco1·cw) como 
q ~ctu·aclor do coronel Fili1~n) e Joaquim Acciaioli, do tenente coronel Filippe J oa-1lrrn A . . 

1
. r:r 

CCiaiO 1 e do capitão Antonio Francisco Rego . · 

T erceira secção 

L . . Anton·i0 de B.obo1·eclo' oflicial ela secrciiarüt do estado elos negocios elo reino= 
H~z J o , d ) r B.. J P . d T;T · · se a Otmha1 juiz ele fóra. ela <Oovilhã = " os é L.~ccwc~o m·e·~?'Ct e .1.1 ·tguei-

. . 
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r·edo, juiz de fóra de Vouzella = Antonvo Berrnw·do ela Costa Cabr·al, juiz de fórai 
de Penella= Antonio José ele~ Cttnhe~, advogado= Aq~tonio Joaquim da Cos~ct . 
Pinto, ecclesiastico =Antonio Gomes Segt~mdo, official d::. secretaria d3l p.o~iCJa 
geral = Fr·micisco de Pcttda e J.lfello, primei ro official· da secretaria das jusü~as 
da junta elo Porto= JJifam~el J or·ge ele Oliveir·a Lima, ófficíal do thesouro do Porto = 
José da Costa. Gzd11wr·ães e Silva Jtmior·, empregado cl0 commissa1·íaclo elo Porto = 
Frrw~cisco J osé Silveim, proprietario = João PcGtGlo dct Silvct, negociante ~Dr·. 
Thomaz ele .Aq1úno ele Car·vcGlho, lente de mathematíca= Fr·ancisco Antonio de· 
Azevedo, advogado = Fr·emcisco ele Pa;tda Bcm·r·eto, proprietario = Joã@ Ba:ptis_tcõ 
1.11/ ar·tins Br·ctz, proprietario = Jan~t~w·io Antonio de llfacedo, negociante= Joaqtwn~ 
Antonio Nunes, musico da r eal camara = Joaqttirn de Robor·edo = JJ!lanuel J ose 
Baptistct FerTeir·a, primeiro fiel do exercito = Ot~stodio de JJ;[ello Castellão ele B\"ita 
Br·cmclílo, empregado elo commissariado = José J.lfewia Cor·eleir·o, amanuense das 
obras militares= O Bachar·el Anelr·é Joaquim Ranwlho e Sottsa, official da seC11e
taria de estado dos neg-o cios das j nstiças = DLdz Socw·es clet Silveir·a, bàcharel for
mado e advogado = J osé Antonio de OliveirYG Br·agct, negociante ~ Anton-io ele 
Mello Bor·ges e Castro, propríetario = J.Wem·t·inicww Gomes Bcwr·eto, boticari(i) :
Juro obeclecm~ não· governando como i·ei ou regente D . Miguel, llfanMl P ·imhetn'O 
elas Chctgas, cirurgião = Juro na conformidade da formula, sendo excluído dare
gencia de Portugal o infante D. Miguel, José Joaq~birn ele Sant> .Anna, ael.vogado = 
João Fr·ancisco ele Salles Delgado, ecclesiastico, jnro na conformidade ela formula, 
exclnido o infanto D . Miguel = Antonio Joaquilm ela Silva R ·i(jo, ecclesiastico, jtll'G> 
na cenformidacle da formula, excluído o infante D. Miguel=Joaqttún J osé ela Silva~ 
p roprietario, juro na conformidade da formula, excluindo da Tegencia do reino 0 

infante D. lVIiguel = Alexanclr·e TheoCto9·o Glcw7w;, consul da nação portugüeza em 
Riga= ·Fernando Antonio ele Cast?·o, negociante, excluindo ela regencia o infante 
D . Miguel= José Antonio Oeweloso Gtbirncwães, negociante = Por:ji1·io Roelr·igues 
Velloso, primeiro· official ela secretaria elos lil.egocios do r eino, da junta do Porto:,
Antonio Mcwcellúw de Sá, pr<lJfessor regio de primeiras letrrus ele A veiro = Jo,CbO 
Anacleto ela Pctz, proprietario=Juro obecliencia á r egencia da Terceira emquauto 
se não estabelecer em Portugal a que determina a carta constitucional, com exclusão 
elo infante D . Mig;J,Jel, Cewlos Vieir·a de Figtteir·edo, medico e proprietario= Juro, 
oxcltlinclo o infante D. Miguel, c~Gstodio da Fonsecct e Silva, proprietario = João 
Baptistct Per-eir·a. Rebello, proprietario, juro com exclusão elo infante D . Miglilel = 
Placielo· José de Passos Limet, escripttu-ario elo commissariaclo = JtUo obedoç?r, 
como ate aqui inalteravelmente tenho feito, á r egencia estabelecida na ilha T erce1rn. 
em nome de sua magestade a senhora D. Maria li, emquanto o throno do usurpado!' 
não for derribado na patria e restituído o imperio da lei e ela legitimidade, e coU1 
elle a regencia que a carta constitu.cional determina, Antonio Fer·nandes Coelho, 
a clvogaclo = Juro na fórma antecedente, lgnacio Fer·naneles Coelho, thesoureiro d~ 
alfandega da Figueira e negociante= Juro na f6rma antecedente, Antonio Jose 
Pestctrw, negociante = Juro o mesmo, Nicolutb Baptistct ele Figtteir·edo Pacheco Tel
les, juiz de fóra ela Figueira = Jt1ro o mesmo, Jo sé L~tiz de lllfeq~ezes, escTivão_~1u 
Pombal= Juxo reconhecer e obedecer á regencia legalmente estabelecida na 1Jihn. 
T er ceira em nome ela senhora D . Maria II, emqtianto não possa r estabelece1·-se 
a r egencia determinada pe1a carta constitucional da monarehia por tugueza, C0111 

a exclusão do infante D. Miguel, Carnillo J osé ele Gmweiet, aclvoga.clo = Juro pela 
maneinL immcc1iatamente acima, lllfan~bel Fremcisco Pm·eir·a we Sat~sa, advogado= 
Juro pela maneira· indicada acima, Joaq1-drn ele Ol·i:veint Baptistet, juiz de fóra de 
Ceia= Juro pela maneira immediatamente acima, Antonio Jor·ge de Oliveint L irnct, 
official maior ela secTetaria do thesouro = Jurt> pela maneira inclicacla acima, D~
mingos Alexar~dr·e clct Silva, proprietario = J tu·o na mesma fórma, Antonio ele Jli[e~
?'elles Pinto, escripturario da contadoria do commissariado = Juro na mesma f~r~a, 
Ji'er·nando Antonio Per·es ele Olivei?'ct1 empregado elo contrato, escrivão da chzaJ]fta 
de Pera=Jnro na mesma fórma, · Guilher·me ele JJfeir ·elles Pinto, praticante ela eonta< 
doria elo commissariaclo =Juro na conformidade acima cleclarÇJ.da, Antonio Fo·:tn
cisco Pctle1·nw, escrivão ela portagem ela cidade ele Faro= Juro péla m:;meira 11:?,'
lllCcliata. acima, Jo sé Pmdo VieÍ?'CG; fiscal do ütbaco =Juro rcla fôrma aci.ma, J actO 
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Pinto Gomes Socl!l'es = J nro obedecer á reo·encia da ilhn: Terceira em quanto que 
em Portugal se não estabelece a regencia ~rdenacla na carta constitucional, com 
exclusão ela. pessoa elo infante D . Mio·uel Antonio Diogo da Costcb J~wzio1·J advo
gado= Juro obedecer, como até aqui indlteravelmente tenho feito, á. regencia es
t~belecich na ill1a Terceira e in nome ele sua mag'estaclc a rajnha a senhora D .·Ma
l'!~ II, emquanto o throno elo ustn]Jaclor não fOi!: derribaclo na patria; e restihúclo 
0 Impe~·io da lei e da legitimidade, e com elle a regencia que a carta constitucional 
~~t:rmma, Antonio Avelino ela Ct,nha) escrivão da chancellaria da r~lação elo 
l ~to= Juro &té se estabelecer a regencia ela carta, sendo, poréiD, cl esta ex

c tnc1o o infante D . Miguel, José 111cwicõ de, Silueim VasconcellosJ escrivão elas al
Jn(i)ta~arias = Jtu"o até se estabelecer a regencia ela carta, sendo, porém, d'esta 
e~chuc1o o infante D . Miguel, Ctbstod'io José ela Silvei?·c' e Vasconcellos, voluuta-

pl'lo----:- Jtu·o na fúrma acima, Domingos Antonio Peo·ei?·'aJ feitor ela alfa.nclega do 
0rto. · 

S ecção de Bruxellas 

. Refere-se á formula pag. 21. Lt6iz Antonio de Abreu e Lima== Juro na fón,na 
~~lma, é?onde ele ScmnpaioJ cleputu,clo da nação }JOrtugueza=D. Lmm-enço de I:ima, 
t uselhen·o ela real fazenda= Tho?JU6Z de il!!~ello B?·e.yne?·J deputado da real Junta 
c 0 ta?aco = Duiz Fo·ancisco ele Jl![ello B?·ey?WT, capitão de cavallaria dos reaes 
exer.cltos = D1·. José de Sá Fm·?·ei?·a Santos do ValleJ lente ele botanica na uni
;;,rsr.dacle de Coimbra= Antonio Ccwlos ele Jl!Iello e Silua So'aq·es de So~ts66= João 

;t~'Ut Alves ·ele SáJ juiz de fóra ele Villa Franca= Jl!Iamwl JJ1aT~C6 da Rocha Col
~~e~~·o) tenente ?oronel cl~ _mil~ciru~ d~ Av.eiro = P ecl?·o Zaclu:?·ias .n~blwu, .alumno 
l l~al academta de fortlÍ10açao, artrlhena e dese:çho =Jose Lu~z lVIonte~r·o Ma
( . iw_e~?"a =José Caetcmw· Cesc6?'" ele F1·eitasJ coronel do exercito de Portugal = An
t,01~to ele Ccwvalho Saw;eel?·aJ capitão elo 21 = Clwysogono .ibgusto JJ![onteÍ?'o JJ!{aelu~ 
1
.et?·a) ?acharei:-- Antonio 111ambel de Almeida, proprietario =Juro obec1ienôa á 
~~~e~c1a .estabelecicln, na ilha Tercei~·a, até que tenha logar a decretada na carta 

·z · Stlttlcronal de 29 de abril ele 18:2(1, excluindo sen;rpre o infante D . Migncl, Ba
Li~b de Ol-ivei?·ct C amos se~, major elas ordenanças de Malta, da côrte, cidade de 

oa e seu termo. 
AI N. B .- Segundo umas observações finaes, José Antonio Alves Gonçalves e 
ad c:x:a~clrc 'rheodoro Glama não pertenciam ao deposito, mas pediram para ser 

0 tnttttdos a prestar o juramento; o desembargador Jon.quim José ele Queiroz e 
r advogado Antonio Fernandes . Cüelho aconselharam· a.Jg:ans emigrados a adapta-

CU] as formulas quo elles redigiram e precedem suas assignaturas . 

Procurações annf»:xas 

1." 

0 
A~ctoriso o ill . mo .e ex. mo sr. Francisco de Paula ele Azeredo, marechal de 

f,~~po ~os exercites portuguezes, para ratificar, em meu nome e como He presente 
n.b~ 0 JUramento ele reconhecimento e obeclieucia que já dei em officio de 19 ele 
git~ elo pres.ente anno á regcncia da ilha Te~·çeira, como a .uni?a supren;m e ~e
st lla au.ctorrdn,cle portug·ueza actualmente exrstente em terntorro portuguez, m
l8~~cla p011 sua magestacle o imperador elo Brazil por decreto de 15 ele j un~1o de 
le ,. r' com~ tutor ·e natural protcctor de sua augusta filha a senhora D. Mana II, 
'" gll nna r~mha de Portugal; e para c0nstar a0ncle convier passei a presente ele 
....... eu pror) . h . . G no pun o, que assrgno . . 
00 • d anel, 24 de agosto ele 1830.=José Jl!{w·ia de Jlioum, marechal ele cam1Jo 
c[a nado. 

2.n 

;1: 01Por esta, por mim feita c assjo·nrvcla constituo por meu bastante procurador a0 
ll!l. o sr . F 5 ' . 
possa; 'r.l. maJor j ranc-isco Moniz Eseorcio, para q1l~e .P?r :1[m e ~m mebu 1no~d· e 
]] .1 rresta.r juramento do ;reconhecimento e obec 1encm ~:u r egenc1a esta e ec1 8-

Th:;. 
1 ha Te1rceü·a. em nome de sua mao·esta.ele a rainha a senhora D. J\l[aria IL -<ara o I ! . c o r. l c1 que i.he dou os poderes neccssarios com0 se presente .wsse, IJOC en o por 
1 c 

orrcspúucle a pag. 439 d'estc tomo. 
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mim a.ssignar quaesquer t ermos ou declarações que necessarios forem para a va-
lidade e certeza do meu jmamento . . 

Bruxellas, 25 de agosto de 1830. = FiHppe J oaquim Acciaioli, coronel de nu
licias da ilha da Macleira . 

P ela presente, por mim feita e assignacla, constit no meu bastante procurador 
ao ill. mo sr . F rancisco Moniz Escorcio, para por mim e em meu nome pr estar ju· 
ramento ele reconhecimento e obediencia á rcgencia estabelecida na ilha Terce1ra 
em nome ele sua magesta.de a rainha D. 1\Iaria li, podendo assignar todos os actos 
c declarações que nccessario for, para cujo fim lhe clou todos os poderes que pelas 
leis me são concedidos . 

Bruxellas, 25 ele agos to ele 1830. =Filippe J oaq_w:m Acciaioli, tenente coronel 
de milícias ela Madeira. 

Pela presente, por mim feita c assignada, constituo meu bastante procurador o 
ill. mo sr . F r ancis co Moniz E scorei o, par n. por mim c em meu nom e prest ar j ~tJ;a· 
mento ele r econhecimento e obecliencia á regencia estabelecida na ilha T crceü-a 
em nome ele sua magestaclc a rainha D. Maria II, podendo assignar todos os actos 
e cleclru:ações que necessario for, para cujo fim lhe dou todos os poderes que pelas 
leis me são concedidos . 

Bruxellas, 25 ele n.gosto de 1830. = Antonio F?·ancisco R ego, capitão ele milí
cias da Madeira. 

5.a 

José Monteiro ela Silva, capitão mór de Som·e. Constituo meu bastante procu
rador a José Rcymão de Sá lVlello Pall1ares, tenente ele milícias ele Lamego, pa~;·a 
que em meu nome c como se eu presente fosse preste juramento ele obeclicnma 
e r cco11hecimento á r egencia estabelecida na ilha T erceira, que governa em nome 
da rainha a senhora D . Maria II, cmquanto em Portugal nâo é instaUada a ela 
cin·ta constitucional da monarcbia portugueza. . 

Ostencle; 3 ele setembro de 1830 1• =José J."J!Iontei?·o da Silva, capitão mt'n· Cle 
Som·e. 

Declar ações de juramen :to 

1." 

Não tenho duvida alguma de prestar juramento de :fi.deliclaclc c obccliencia á 
regcncia installada na ilha Terceira em nome de sua magestacle a senl.J.or.a D. Ma
r ia II, porque a reconh eço e tenho por legit ima ; mas como a formula que se me 
apresenta nao está, em quanto a mim, bem clara, c n' ella se .partieularisa o ar
tigo 92. 0 da carta, quando no mesmo capitulo v ba tambem os artigos 93 .0

, 94.0 e 
seguintes para prover á regcncia elo reino na menoriclaclc do rei, artigos que po
dem muito bem ter execução em Portugal na hypothese de ser em julgados inha
beis para a r cgencia os parentes ela rainha, declar o, p or.t::mto, que jurar ei, como 
com effcito j uro, fi delidade c obccliencia á rcgcncia installada na ilha 1'crceira em 
nome ela rainha a senhora D . 1\Iaria II, emquanto em Portugal se não es"k'Lbclccer 
a regcncia pelos meios legacs indicados no capitulo v da carta constitucional de 2~ 
ele abril ele 1826, scmpxe com exclusão elo infante D . Miguel, p elo j ulgar fóra ela Iei-

Bruges, 26 de agosto ele 1830. = J oão Anacleto de~ P az . 

Como o artigo 92.0 ela carta constitucional parece chamar o infàntc D . Miguel 
á regencia do reino durante a menoridade da rainha, pox ser o par ente mais pro
x:imo segundo a ordem ela suc~cssão, e maior de vin te e cinco annos, julguei s~r 
do meu dever differir a prestação elo j uramento de reconhecimento e obecliencra 
á regencia ela Terceira na conformidade elas ordens clirigidas a este clciJosito, até 
levar á presença elas auctoridacles competentes (como respeitosamente levo pela 
p1·esente elcc1araç.ão) o desejo que tenho ele prestar aqueile meu juramento . por 
uma fo rmula de que não possa concluir-se, dir ecta ou inclirectamentc, .a n11nha 

1 Por esta data se conhece que o auto foi assignado em diffcrentes dias. 
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appr<,rvn.ção sobr e ser deferida a D . Miguel a regencia que · deve governar Portu
gal durn,nte a: menoridade ela senhora D. Maria II. Declm•o tambem que este e 
nenhum outro foi o motivo do meu procedimento; e concluo protestando o meu 
~·econhecimento c obecliencia á regencia ela Terceira como unico governo legitimo 
tnstallaclo provisoriamente em nome ela minha soberana. 

Bwuges, 27 ele agosto ele 1830. = José Joaqtbim de Sant' Anna, advogado. 

3.a 

. Reconhecendo e obedecendo á regencia provisoria estabelecida n~ ilha Ter
.cem.·a por decreto de sua magestade o senhor D. Pedro, na qualidade de tutor e 
natural pt·otector de sua augusta filha, como tmica existente auctoridade legal, 
d~m@. protesto 1:cconhecer e obedecer; e tendo no dia 26 do corrente mez deixado 
, prestar-lhe .JUramento pela formula a esse fim apresentada, cumpre-me clecla
Iar que não tlve para isso outro algum motivo mais do que a maneira em que se 
ac~1a COlll.cebicla a sobreditru formula, em quanto mencionanclo o artig•o 92.0 da carta, 
CUJa. disposição é Stlsceptivel de applicar-se ao infante D. Miguel, parente mais 
ll'o~umo, maior ele vinte e cinco amuos, deixa ele modificar o dito artigo, ou pelo 
~· ' § 2. 0, que faz attribuição elas eôrtes applicar a sua disposição, oh por outra 

a 
1~nma clausula que removesse a idéa ele que eu por um documento authentico 

prestava o meu cçmsentimento (posto que insignificante) clirecta ou indirectamente 
~ que ao infante D . Miguel poclesse vir a ser devolvida a regencia do reino du
Jante a menoridade ele stta mabo·estade a senhora D. Maria II. E por não me ser · 
ad 't ·a mt t1 o fazer esta declaração no auto de juramento, nem prestai-o com ella, fiz 
4 Pl'esente. 

J Bruges, 27 ele agosto ele 1830. = JJ1mwel F-rancisco Pe·reÍ?'a de Smt~a~ aclvo
gacLo na relação elo Porto. 

4.• 

, Não pt•es tei juramento ele reconhecimento e obedieneia á regencia ela ilha Ter
~e:l'a nn, conformidade das ordens d'este deposito, por ver que a formula elo dito 
l~\atneuto, pelo qae diz 1•espeito á regencia que deve governar o reino de Portu
ga cl.nl'aote a menoridade ela senhora D . Maria II, se refere ao mtigo 92 .0 da carta 
nll~h~UCÍOJ.1al, quanclo este ai•tigo parece chamar para a dita reg·encia o infante 
ce's .~tgnel,. por ser. o pare~lte mais proximo ela rainha,_ segundo EJ. ordem da suc-

sao, ma1or de vmte e cmco annos. · 
. iEm se me apresentando, pois, uma formula· de juramento, pela qual eu não 

~a~ça approvar ou consentir que luJ:ja ele ser regente de Portugal em nome da 
~e. lora D. Maria II aquelle mesmo que usurpou a sua corôa, e tem sido o :B.agello 

os Neus•'1])}a is fie is subclit0s, estou prompto para prestar o jm·arnento ele que se trata. 
. '0 en,tretauto prl!ltesto inteiro reconhecimento e obeeliencia ú regencia provi

sol·tam~nte insta:Ilada na ilha 1'e1•ccira em nome da nossaJ angttsta soberana. 
0 • d Bt•uges, 27 ele agosto ele :1.830, = F!l?'IWndo Antonio Pe1·es de Ol·ivei1·a, empre
ba 0 elo contrato elo tabaco e tiscaJ ela dizi:ma ele Pera. 

5." 

~ Oonio o artig·o 92. o ela carta constitucional IJarece chamar o infante D. Miguel 
<L t·eo· · · ~ 
]) · .J.\It~CHl! do . reil1o, dmante a menoridade da nossa augusta minha a senhora 
g

1
' . . una li, por ser o p[!.rentc mais proximo, segundo a 01•clcm ela Sllccessfio, jul

d_let ~er elo meu clevm• cliffei•ir a prestação elo jlli'amcnto de reconhecimento e obe-

l)0101~01a á regencia da 1'ercei.ra, na conformidade das ordens dirigidas a este. cle-
81~0 atJ. 1 · ( · · t le· ' < ~:: cvm· á presença das anctonclades competentes como réspmtosa~en e 

ruvo peb presente declaração) o desejo q:ue tenho ele prestar aquelle meu Jl!li'a
ru~~0 por uma formt~la de que não possa cone.l!uir-se di~·ecta ou indir~ctamente a 
o- n a approvação sobre o ser cleferticla ao infante ]i). M1guel a .regenma que deve 
5°\>'erna· p D M · li N 1 ortuga1 clm·ante a menoridade ela senhora . . m?a · . ., 
'I' , ~ emtanto pl·onesto 0 meu reconhec.imento e obeclten01a á regenma ela 11ha 

euceu·a · · · · · t · t 11 c1 d 
11 · <, como umco <YOVerno leo·tt1mo I)l'OVIsonamen e ms a a o em nome a ossa o b 

B. augusta soberana. . •. . 
Itlges, 28 de agosto ele 1830. = José Luiz de Menezes, escnvao em Pombal. 



446 

Relação 

Dos émigrados porluguczcs na Bclgica 'JIIC não quitcram ptcslar juramento 

Primeira linha 

'l'homaz Guilherme Stubbs, tenente general. 
J·osé Maria de Cerqueira, major de cavallaria 

n. 0 10. 
José Ignacio de Almeida, capitão de cavalla

ria u.o !l. 
Antonio José Silveira, capitão de infanteria 

n. 0 19. 
Luiz Guedes de Moraes, capitão ele infante

ria n. 0 23. 
Antonio Mendes Guerreiro, tenente de inf!lln

teria n.o 2. 
Agostinho Luiz Alves, tenente de infanteria 

n.o 12. 
Antonio Manuel Nogueira, alferes de caval

laria n .0 9. 
J•osé de Parada e Silva, alferes de infanteria 

11.0 19. 
Agostinho ele Sam,paio e Costa,· alferes de in

fanteria n .0 23. 
Manuel Luiz Lopes -elo Rego, alferes ele in

fanteria n." 16. 
. José Baptista dos Santos, cil•tugiào ajudante 

ele infanteria n." 10. 
Caet!l.no Martins Ramos, cirurgião ajudante 

ele infanteria n. 0 10. 
José Affonso Vianna, ajudante da inspec

ç,ão ele revistas. 

Segunda e tctccirr. linha 

Antonio Vieira de Vasconcellos, tenente co
ronel de milícias de Penafiel. 

Manuel José ele Oliveira, capitão de milícias 
de Som·e. 

Antonio Luiz ele Sousa ele Ar!l!ujo Menezes, 
capitão de milícias da Barca. 

Manuel José Marrocos, capitão ele milícias de 
Lisboa occidental. 

João Pinto J.i'rausto, capitão de mil~cias de 
Portalcgre. 

•Antonio Gomes Mal"tins, tenente de milicias 
de Avciro. 

H.aymundo ltamos Zuzarte, capiti;í.o de ordc
J~anças de Lisboa. 

João :Francisco da Mata, alferes ele 0rclen:JJ1l· 
ças de Campo Maior. . 

João l\1 anucl ele Carvalho ele Sousa Agu1ar, 
ajudante de voluntarios. 

Sebastião Luiz Durão, volunt!llrio. 
Custodi..o José da Silveira, vo1untario. 

Empregados civis e p:iiza;nos 

Manuel :Ferreira de Seabra da Mata e Silva, 
. juiz d'e fóra da ilha · ela Madeira. 
Antonio Luiz ele Seabra, juiz ele fóra de !YioJI· 

temór o Velho. 
J ulio Gomes da Silva Sanches, advogado. 
:F'rancisco Ce~ario Rodrigues Moacho, advo· 
· gado; ~ 
José Xavier de Basto, escrivão. ele AzeitaO· 
·José Custo dia ela Silva, distribuidor. c conta· 

dor de Lafões. 
José Maria da Silveira e Vasconeell@s1·CSCr \

vão de Vizeu. 
LinG Luiz elos Reis, empregado no cominís· 

sariado. · 
Alexandre Roclrigl).es Monteiro, empreg·ado do 

commissarlado. 
Antonio Matheus da Silva Penám, empreg::tod0 

elo commissariado. · 
Henmeuegildo Balha, lJortciro da alfanclcg!l 

do Port0. 
David Hentiques de Carvalho, correio assis· 

tente de Abrantcs. 
André ela Ponte elo Quental, Ú"lbcle . 
Rod!:igo Josê Pere ira, frade. 
Antonio Luiz Simões ela Sil~eira, ncgocia11te· 
João Anton io Rodrigues de Miranda, acade-

mic!!l da universidade. 
João Gourgelt, musico a~mto1· da patúarchw1· 

Relação · 

Dos emigrados [IOrtngnezcs na Uclgica que csla\'am doentes e nfro juraram 

PriJ11CiTtt I io hn. 

José Marciano da Cunha Alcoforado, capitão 
ele cavallaria n ." 7. 

Tl10maz .Carcy ele Ar::LUjo, capitão ele infante
ria n ." 6. 

Antonio ele Carvalho Saavetlra, ea1Jitão de 
infantcria n." 21. 

R~carclo José Roclr.igues Franç,a, rprímcí'L·o te
nente clru armaeln1 real. 

Aclelíno Huet Forte Gato, segundo n:teclico do 
exercito. 

Joaquim José V.icligal Salgado, cinugião mÚT 
de caç::Lclol·cs n.0 6. 

Segunda c lie J•ccira linha. 

Alexandre Alberto de Serpa Pinto, coronel de 
milicías ele Pcnaiicl. 

João Agostinho de :Figue]roa Albuquerque, 
coronel de milieins da ilha da Madeira. 

Luiz Clemente de Carvalho Saaveclra, tenente 
coronel de milí'cias de Lamcgo. 

João Ra,ymundo Sobral, capitão ele milícias 
ele Ljsb@:t occiclCJatnl. 

:j:.,uiz Ignacio de ficixas, C<tpitão mór de illa
nll:tllos. 

José :Faustino da Silva, tenente de ordenan
ças àe Lisboa. 

Antonio da Rocha l\1m·tins Fm·tado, .comroan· 
damtc ele voluntarios. · 

Manuel Gpmcs dos ~autos, commanclante de 
voluntari os. 

Antonio ele Almeida Galrufura, capitão de 
vohmtarios. · · 

Etnprcgaclos c i vis c pn.izauos 

An.touio Aluisio J eryis . de A~hoguia, l.eJ~tc. T 
J o >~o Carlos ele Ohvcua P1mentel , JU1Z c e 

fór a. . 
Antonio José Alves de Oliveira, commissl1r10 

elo exercito. • · 
João Antonio Gomes, amanuensc ela secreta-

ria ela junta elo P0rto. 
Antonio Carneiro Gerald®s, advogado. 
Joaquim P inheiro elas Chagas, negociante. 
Luiz Francisco da Silva, negociante. 
José Tci:xe1ra MaclLneira, ncgochunte. 
J eronymo José Rod·rigues, negociante. 
Antonio Joaquim Gomes, caixcü·0. . 
Antonio Joaquiu1 Duarte Campos, acadenllco 

ela nnivcJ·sl.dadc. 1 
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O:fl:icio 

á Ill. mo e ex.111 0 sr. -T'enho a honra de remetter a v . ex. a, para ser presente 
regencia, as copias da plena adhesão que eu com outros deputados, e os emi

gmdos portt1guezes residentes na Belgica, damos ao protesto assignaclo pelos de 
putaclos residentes em París, aos 11 clias elo corrente mez dE:) agosto, contra todo 
e 9-Uatlquer acto tenclenlfie a prejudicar os clireito's ela senhora D. lVIaria n, como 
l'altha reinante elos port1:1guezes1 a revogar ou mesmo altm·ar a carta constitucio
na' ou a reconhecer o infante D . JYiiguel como regente ou rei ele Portugal, cujo 
Kr'Otesto d!everia ter chegado ao conhecimento ela regencia em officio elo deputado 
a~uel ele Macedo Pereira Coutinho. Participo igualmente a v . ex. a que ig·uaes 

00P1as enviei ao marquez ele Santo Amaro n'esta mesma clata. . 
Deus gum·cle a v. ex.a Ostcncle, 27 de agosto ele 1830.-Ill.1110 e ex.mo sr. 

lllarquez ele Palmella. = Joaqtbim Jos~ de Qltei1·oz. 

Docun::tentos a que se r e fere o officio supra 

1.0 

cl, Os abaixo assig.naclos, dej:n~t~dos da 1-:ação portugu~za residentes ,na Belgica, 
dão a sua p[ena, formal e exphclta ::,tclhesao ~ appr0vaçao a~ protesto que alogtms 
r 08 seus collegas cleputaclios, actualmente res1dentes ·em Pans, fizeram e assigna-
am ~os 

0

11 dias elo corrente mez de agosto, contra todo e qualqum! acto tendQnte 
a. preJudLcar os direitos ela senhora D. Maria n, como rainha reinante dos portu
guezes, ·e revogar ou mesmo a.lte!l:ar a carta c0nstitucional de 29 de abril de 1826, 
ou ~ reconhecer o infante D . :Miguel como regente ou rei ele Portuga.l, havendo 
aqtu por expresso o dito protesto, que explicitamente declaram na fórma acima, Q eu: pr ova assignam em Ostende, aos 27 de agoosto ele 1830. =Joaquim J osé de 

uewoz = J eão da J.lfata Chapuzet =Vicente Nunes Cardoso . 
1' Está conforme ao original que fica em meu poder. - Ostende, 27 de agoosto 

te e .1830. =O dcsembar.gaclor1 Joaqtâ11~ José ele Qtoei? ·oz~ deputado da nação por
ugneza. 

d 'il!'endo sido commtmicado aos abaixo assignaclos, emigrados partuguezes resi
ltrí:nte.s n~ Belgica, o·J2l'Otesto que algtms deputados actualmente res identes em Pa
t. ' fizeram aos U ~has do conente mez ele agosto, co..notra todo e qualquer acto 
encleute a destruir os direitos da senhora D. :Maria II, como rainha reinante elos 
~Oltug~tezes, e a revogar ou alterar a .carta constitucional ele 29 ele abril ele 1826, 
p 8

0
• ab~ I ~O assignadl'os, nfio ven€l0 em similhante protesto Senão a confirmação dos 

, ~ 111Clplos por os guaes os abaixo assignaclos têem combatido e soffrido, e que 
<>ao conformes ao direito publico universal e partícular do reino ele Portugal,· jul
~wtn ° SID1Jr ec1ito protesto um ülocument0 ele liberdade e lealdade, que muito honra 
elts no l , . o l o b . . l .] ~o s ...,r_es auctores e s1gnatanos, e ao qua por 1sso os a auw ass1gnac os uao 

· lta ~lena, formal e explícita ad.hesão e approvação, tendo só a acrescentar que 
;~~loarts J•econluecerão 0 infante 'D. Mígttel como regente ou rei de Portugal, pois 
t:~ conducta política e seu caracter incorrigível á: face da Eur<Dpa, que tomam por 
es~ 81Ulilnha, os a1.1etorisam a esta explícita declaração. Em prova elo qtte fizeram 

e, q_ue assignam. 
ral:!rwges, .27 . ~e; agosto ele V330 .. = Tho11wz GltilheTme B_t~t~bs, tenente p-ene
J, ; Antonw Vu~1·a de Vasconcellos~ tenente coronel de m1hclas ele Pcna:fiel = 
~ ose JYia?·ia de Ce~"queira e jJ~agalhães major de cavallaria n. 0 10= Lopo ele Vcts-
oncellos p . Ab . . ~ '9 . d 11. o • r , 1 cio d e?·.~:u·a ?'eu e L~m.a~ mELJOl' elo .0 regtmento e cava ana= o..~ose ,gna-

a ot'lh A_lmeida~ capitão ele caçadores u.0 9 = FTancisco Mamtel P at1·one, c~ronel ele p 1 _Bl'Ia =Mét?1.1lbel Fe~·~·ei1·a S eab1·a rla Motct e Silva, juiz ele f6ra da c1clacle . elo 

0 ~chn.l, ilha da Madeira = Antonio Lttiz de Seabm~ juiz ele fóra ele Montemór 
F. elho = Antonio ·José Nogu.B'i?"a major graduado de milicias ele Penafiel = João 

t _ ~nto Fhir,tbsto, ca1~.itã.o ele milícia~ ele Portalegrc=José Ji'g·ei?·e da Fonsew Pego~ 
enente · 1 .r • o • z 1:~ · z s · t~ E tlt.aéJio , a:J'lll.c an.~e ele m.f~nterra n . o 21 o Joaqtczn~ c~ z1uw e Ol~sa.~ ca1J1 .ao re1or-

do exerc1to e maJOr de voluntn,rJ®S de Oliveuoa àe Azeme1s =~tdto Gomes 
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da Silva Sanches Machado dct Rocha, bacharel formado em leis = Norrbe?'to L~11iz 
Ve1;issirno, alferes ele milícias ela Covilliã =José JJilcwia de Bettencmwt, alferes do 
regimento n. 0 23.= João Antonio Rocl1·ig•ues de J.l!!i?·andct, bacharel em leis = Lino. 
Luiz dos Reis, cscriptm·ario elo commissnriado = Antonio .1J!faq·cellino ele Sá, profes
sor r egio ele primeiras letras ele Aveiro · Caetano .11!cwtins Ramos, cirurgião aju
elaúte ele ini'anteria n . o 1 () = Ptaciclo José ele Passos Lima, escripturario lllo COU1-

missai'iac1o =José Cu~Jtoelio ela Silvct, contador ele Lafoes = Rodr·igo José Pe?·ei?'(.li; 
padre=José Ajj'onso Vianna, ajudante de inspecç~to ele revistas do JYlinho==Agos
tinlw ele Sampaio e Costa, alferes ele infanteria n. 0 '23=He?·menegildo Balha, poi·~ 
teiro ela. alfand.ega d.o Porto =José JJ!la·riet det Silveint Vasconcellos, escrivão elas 
almotaçarias d.a cidade ele Vizeu =Â?~úonio Manuel Nog~tei?·a, alferes do 9.0 re
gimento ele cavallaria = J.Vlanuel Luiz Lopes elo Rego, alferes elo 16 ele infante
ria= Antonio Be1·nanUno de Cewvalho, advogado e alferes ele voluntarios = F?·an· 
cisco Cesa1·io Rod!rigttes .11!oacho, bacharel Í?Í ttt?·oquejtM··e = José Pa1·acla dtt S·ilva, 
alferes elo regim<=mto· n.0 19 = João Baptista l?e?TeÍ?·a Neves Costa, estc1clante ele 
medicina= F1·ancisco Antonio Rezende-' estudante ele medicina= Raymunclo Ra
mos Zuza1·tr~, capitão ele ordenanças = Ca?'los ele Boaventtwa, alferes dv esta~o 
mai.or = F?·ancisco José F•reire de .11!rimncla, tene~te ele voluntarios==Anto~o 
Gomes Ma1·tins, tenente de . granadeiros =David Iien?·iques ele Cewvalho, correiO 
assistente de Abrantes =José Xavie?· ele Bctsto, escrivão ele Azeitão =.Antonio Fe1·
naneles Coelho~ advogaclo = João Patdo ela Silva-' negociante = .Ayres Antonio Sa~
elemha, alferes ele milícias ele Lisboa = Lttiz Gueeles de MoTaes, capitã.o elo r egt
mento n. 0 23=Antonio B1·avo ele SmbSa Castello B1·anco-' tenente elo infanteria = 
Nicola~~ Baptista ele Figttei?·eelo Pacheco Telleo, juiz Je fóra da Figueira= .Z:gncwio 
FG?·naneles Coelho, negociante ==Agostinho Pacht;co 'L'elles ele lt ·iguei1·edo-' oomman
dante ele vohmtarios de Agueclru =Antonio José Pestana, negociante= Agostinho 
Lttiz Alves, tenente do regimento ele infanteria n .0 l:J =João J?q·ancisco elet .111.ltta., 
alferes de ordenanças ele Campo Ma.ior = Be1·nar·do Coelho ele Lemos, negociante 
de Coimbra= .Anton·io Ltâz Simões da !3-ilveira, negociante= Joctquim Rocl?·igtt.es 
Bello, pharmaceut·ico = Antoniu Bm·naq·do de~ Goste~ Cao?·c~l, juiz de fóra ele Pe
nella = Ch1·istovão da Costa-' tenente ele cavallaria n . 0 5 = Gttilhe1·rnw de Jl,![eú·elles 
Pinto-' empregado elo commissariado =José Julio elo Arna?·etl-' tenente de infante
ria n. 0 1 =João Go~wqelt~ empregado da patri.archal = José Joaquim ele Sant'.ilnnet; 
acl vogado = Manuel Frranâsco Pç1·eint e Smtset~ acl vogaclo =Antonio 111encles Gue?·
q·ei?·o, tenente elo regimento ele infanteria u. 0 2 = Ottstod·io José da Silvei?·ct = 
Be?·ncm·do Joaquim Gtum·daclo, ma:jàr graduado das rnilicias ele Soure=Joctqttim de 
Olivei1·a Bctpt·iste~, juiz de fóra ela v.illa ele Ceia=-Anton-io José Gonçalves, tenente d~ 
milícias :._Dom.in,r;os Vicente Antunes ele Sattsa Betmos, tenente de voluntaJ.'ios-A1~c~~·e 
de~ Ponte elo Qztental, ecclcsiastico-João P 1into Gomes Socwes, empregado do cone1o 
do Po:rto = .111anud José ele Olú;ei?·a-' capitão do regimento ele milícias ele Soure = 
Manuel José Mem"?'Ocos~ capiUio de artillieiros nacionaes ele Lisboa occi<ilental = 
Fe?"ncmclo Antonio Pe1·es ele Ol•iue1:nt =Je?·onymo }lfaq·t·ins Salgado, major elo rewl 
COl'po ele engenheiros = Jo. é Jacinto Cewdoso da SUvct Pinto-' tenente COl'OllOl _d_o 
regimento ele millcias ele Som·c =José Joaqw'm Gornes Fontou1·a, major ele !UliL

cias da Figueira = Üti'4 José da Cunlw, juiz de fóra ela Covilhã = José .11fa?·q~tes 
Salgttei?·al, a;judante elas milicias ele Arganil=.Anton·io José ela Cunha, bacharel 
formado = .Antonio Dio,c;o ela Costct Ju.nio?", acl vogado =José Luiz ele .11!enezes~ es
crivão em Pombal =B'?•ancisco ele Pa'l-da 13et?Teto, proprietario = José Rt:wnlo Pe
?'eÍn~ ele Figtte1:1·edo, juiz ele fóra ele Vouzella = Pnmcisco Izido1·o Fidié, nlferes de 
infanteria n .0 10 = li'ntnc'Ísco de Pat~lct e .11!ello, primeiro o:fficial ela secretaria cla.S 
justiças da -juntn elo Porto =D~o.c;o Telles ele Jl([enezes, official ela fa7.íenc1a el~ Ma
deira= Cemnillo José de Gm~ve•ta, aclvoga.Clo na ilha d.a Madeira = José Pci!Ul.o 
Viei1·a-' :fiscal elo tab~-tco = lfq·cmcisco .11!mwel ele Ca?·vetlho e Costc6, tclíl.cntc do ~·c~·~ 
mento de milícias de Tonclclla = lihtncisco Mcvria Xavim· Veiga-' alferes ele mihcHt.S 
do regimento do Tonelellu. = José Baptista elos Scmtos-' cinwgião ajuclante ele infww 
teria n . 0 1 O = Pntncisco José Silveú·o, propri c tal' i o = Sebastião L?úz Du.1·êt o = Fe
z.tx B('JJ·?w1·dino F1·emçe~, capitão de milícias ela Feira= Emílio Jt~venal Cm·closo, 
alferes ele vohmtarios ele O v ar= Anto1i1:o ele Me·i1·elles P into 1 escripturario ela con· 
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~cloria tl? commissariado = José Alves de Abmeidc~ e A1·aujo, capitão ele milicias 
e ~enaticl = Rod1·igo de~ Cwnhc6 elos Santos e .Lemos, capitão de milicias da Fi

gu_eu·a=Augusto Iieclw1:ges elo Amcwal, tenente ele infanteria n .0 l= J oão Ba
pt~stc6 (?e?·eú·ct Rebello = A6excmcl?·e Rocl?·i.q~tes Jl1ontei?·o, fiel da repartição do com
~ls~anaclo =Antonio B1·ito ela Costa, coronel elo r egimento ele milícias de Soure = 

.
0se JJ'1a1·ia da Encarnação, capitão ele volu11tarios =Joctqttim Antonio Montei?·o, 

fin·urgião m61: el(i) batalhão ele caçadores n . 0 3 = Antonio },1atheus da Silva Penim, 
d el elo exercito = Antonio José Pat1·icio, porta bancleira = José I-Im·wlcmo FmTei1·a 

1
,a Ho?·ta, alferes elo exm·cito = F1·ancisco jJ{oniz Esco1·cio, major ele ordenanças elo 
d~1n~hal . Luiz Ago~tinho _ele fi'ig:wú·eelo~ ~ap i tã? gracln~clo em major ele a1:tilheria 
de lYI~cle.tra ,-Jlntom.o J?se Stlv~wo, capttao cl~ mfantena n. 0 19 , Antomo Jorge 
Sil Olhvewa Lmut! pnmerro offictal ela secretana elo t~esouro . Jose Fe1-rwncles cl~t 

N va, tenente ap1dante ele caçadores n. 0 3 =Antomo Avel~no da Cunha, escn
vao ela chancellaria da relação do Porto = João Pructuoso da Costa Fonseca, te
~ente _de infanteria, official ela secretaria elo governo elas armas ela Beira Alta = 
B n.tomo Luiz ele Soztsa Antujo },fenezes, capitão ele granaGl.eiros do r egimento ela 
s:rca .--. Joc;r.q'tâm Pi1·m.o Pena.1tt'ião, capiti1o a: infant:ria n . o 13 = José . Nunes. de 
a. q~t~t~·c~, a:Juclante de l!lilfanterlH 11. 0 10 =Jose Joaquun ele Cast?·o e Bnto, liHLJOr 
Le :Ü1c1as de Oliveira de Azemeis = Thomctz Gttilhm·me Stztbbs, fi iho = JoaqltÍ?n 
da l.slat~ ele jl,fatt1'a Pacheco, major reformado em mllicias = jl,fanuel Berncw·clo 
da c~mha Cm6to e jjfello, mupitão do milicias de Oliveira ele Azemeis =Antonio 

11a._T?eiga e Sousa, command~:mte do batalhão de voluntarios transmontanos ·ae 
Lh~ ó =Antonio da .Costa e Sousa, tenente elo mesmo batalhão ele .A.lij6 = 111anuel 
t u~z ele Aú1·eu, tenente de milícias de Aveiro = Joaqnim José ela Silva, proprie
darto = Pe1·nanclo Antonio ele Cast1·o, negociante = José JVIcwia Cm·cleiro1 amanuense 
ta pagaeloria das obras militares cb praça de Elvas = Antonio Joaqni?n Ribei?·o, 
e~ente ajudante de milícias ele Aveiro=PeUx Ba1·?·eto da Gama},1enclonça Aze

~.e o, ~ajor ele ordenanças elo Sabrosa= Thomctz Cw·ey ele Amz~jo, eapitão de Ü1-
1~ntel'la 11.

0 6 = João Cm·los Ccwcloso ele Fct 1·ia, capitão acleliclo ao 6 .0 de infante
c~a-:-- J.VIcwt 1:niano Gomes Bar·?·eto, boticario = João Fmncisco ele Salles Delgado, 

11;.~·~g~ secular= btú ele Sousa Silvct e Cw·val!w, alferes ele milícias ela Maia = 
v ~l;tao Zaclwrias dct Silva, tenente da brigada real ela ma1•inha = Ludge1·o José 
A.~ et, . alferes de infante ria n. 0 4 = Ped1·o Paulo da Silveim, major ele milícias = 
J. n.ton:o Pnmcisco Palm·mn, escrivão ela portagem ela cidade ele Faro = Antonio 
c o~qu~m da Silva R~jo, cler igo secular = Joaquim AnlqJtio de Al1neicla, tenente 
d01011~~ ~lo bat-alhão de caçadores n. 0 9 = José Beymão f!á ~Mello Pcdha?·es1 tenente 
J?e· T.l~LCJas ele Lamego = José JMstino Vctz Os01"io, coronel de milicias = jJI{anuel 
n ~n Mwo clct~ Cha,qas, cirurgião . Joêto Co?·?·eia de Alrneiclct, tenente ele caçac1Qres 
S ·z .6 =Antonio C01·1·eia Leitão, major do exercito = J.l1ctmMl RicaTelo GToot da 
P~ va.Pombo, capitão àe infauteria n .0 lO= Carlos Viei1·a ele Figuei1·edo, medico e 
O.::Pnetario =Thomaz ele Aquíno ele Ca?·mrlho, lente ele mathematica = D . Vasco 
71?. fr1·e ela Ctmha,, tenente elo 12.6 regimento ele cavallaria=Anel1·é Joaquún Ra
cl a w e So~tsa, official ela secretaria ele estado elos nego cios elas justiças= Lt~iz 

·J!~ 8ttsa .jJI{aclwclo Pinto, capitZío mór = Lttiz José Jl1aldonaclo ele Eça, tenente co
ci:e ele mf~nteria 11. 0• 2 = José Romão ele Ab1·eM, inspector ele revistas do exer
te 0 = Plac~clo Tcwa1·es elct Veiga Falcão~ proprietario-.-: Thomaz Co1·1·eia Le·itão, 

nente do exercito . 
183~stá conforme o original, que fica em meu poder. - Ostencle, 27 ele agosto de 

gtl · = O Glesembargador, Joa.r;nim José de QtwÍJI•oz, deputado da naçl'Lo portu
eza. 

Officio • 

(N. o 1 O) 
ru mo • f .á ~"~" · · e ex. mo sr. - Os e.ffeitos moraes da ultnna revolução ranceza J< come-

y<ularu a t' ' · l · 1 t C · · · 7 Pai- s~n ].['-se 11 este remo, como v. ex. a verá pe a me usa gaze a M? ew CbOS 

zes Ba~xos n.o 239. 
A ex · N • ·a d noit P<:s1çao que n'ella se acha elas assuaclas q<ue começanvm 11 esta ct a e na 
e ele 2o para 26 elo corrente s@ não é exacta quanto ús cau,sas que as moti-

29 ' 



450 

varam, e á· circtlmsütncia chs descargas da tropa sobre o povo, que foram exe
cutadas em defcza propria, e mais que prov;ocadas pelos ataques da canalha, ten
da-me causado grande admiração a impassiva Ionganimidade d9s soldados e a sua 
conducta firme e moderada. na presença dos insultos e das proYocações do povo 
amotinado . E sta assuada foi, segundo a minha opinião, obra dos exaltados liberares, 
de algumas intrigas francezas da mesma origem e do espírito de imitação que sem
pre tenho observado n'esta cidade, de tudo o que se faz em Paris. Como, porém, 
não havia aqui materia de r evolução, nem descontentamento real, não podia haver 
união de vistas e de projecto, o que o povo bem patenteava, gritando indifferen
temente: e< Viva a liberdade! Viva Napoleão II! Viva Carlos X! Viva a car~a ! 
Viva a França! Viva De Potter ! Viva GuiiJ;wrm.e IV! Viva Guilherme II! », etc. 
O espírito de 'imitação fez com que na primeira noite os chefes da assuacla não 
consentissem os roubos e saqttes das casas que destru:iram; mas hontem a popu
lação bravia e selvagem, que abunda n'esta cidade, e que na maior dissolução .e 
depravação de costumes habita algtms bairros d'ella, saínclo elos seus formiguel
ros, inundou todas as 1:uas, e começou a roubar e saqt'l(~ar as casas destruídas, a~
g·umas de padeiros; lançanélo depois fogo áquellas, e ameaÇando de incentl:iar a Cl

dade e de assaltar as moradas dos habitantes tranquillos para saciar a sua sêcle ele 
sangue e de rapina! O perigo de similhantes desordens fez correr ás armas os 
cidadãos, e a guarda burgueza, organisando logo o sen serviço, foi desarmando a 
canalha, que se encontrava em grande parte embi·:iagada pelos licores que tinhaD1 
roubado, dissipando as reuniões, e· parece hoje ter restabelecido a tranqnillidade. 

As tropas estão postadas em torno dos palacios de el-rei e do príncipe de 
Orange, e entre ellas e a guarda burgueza. existe a mais pelfejta harmonia. 

As auctoriclades publicaram uma proclamação que annuncia a suppressílo d_o 
imposto da moenda, e promette ao povo outras vantagens mais, se a tranq1ülh· 
dade publica for restabelecida. lVIal pócle ajuizar-se do ae.erto ou desacerto d'estas 
concessões arrancadas ao temor, bem como é cli:fficil ele dizer com certeza se o 
emprego energico da tro1Ja no principio do motim não o teria acubado, como rp.e 
parece. · 

Apro-veito esta occasião para dizer a v. ex. a que, segtmclo me inforrp.a o gene
ral Azereclo, a totalidaàe do deposito presta1·á o juramento de que dei parte a 
v. ex.'a no meu officio reservado n. 0 1 O. . 

De Petersburgo continuam as ,informações de que o governo austríaco se achava 
bem disposto a favor da nossa causa e desejoso de a ver terminacla conforme os 
nossos des~jos . . 

Deus guarde a v. ex.a Bruxellas, 27 de agosto de 183G.-HL 1110 e -ex. 01 0 sr. Ltnz 
ela Silva. Mousinho ele Albuquerqne . = Ltbiz Antonio de Ab1·ett e Lima. 

Officio 

(N. 0 22í!) 

In. mo e ex. mo sr. -Na conferencia que hontem tive com o ministro dos nego
cios estrangeiros comecei fazendo-lha a eommunicaçào que_ me tinha si'do ordenada 
no despacho de v . ex.a n. 0 283, mostrando-lhe os motivos que embm;açavam a 
que el-rei nosso augusto· amo concedesse a anmistia desejada pela Inglaterra, e 
qual seria o perigo, em geral, da península se si:milhante concessão se fizesse, c~n
cltúnclo que esta era a occasião de sua magestade catholica ordenar ao seu miU1S
tro em Londres que ponderasse ao gabinete ioglez a difficuldade que ha para este 
arranjo, instando para que fosse r~conhecido independente d'esta ex:igencia. . 

Depois do ministro me ter ouvido com toda a attenção, exclamou : aE possi
vel que os conselheiros de el-rei :ficlelissin~o não considerem o perigo em que está 
aquell<~. monarchia sem se achar reconhemc'l:a pelas potencias ?! E, conseguido este 
passo, não adquire o governo portuguez uma força moral extraordinaria ? Não ~e
ria a propria Inglaterra a primeira a emb~·açar que os refugiados tentassem 1~
quietar aquelle rei.no?n A isto é qne se dev1a attencler. Emquanto o senhor D . ~1-
guel não for reconnecido pela Inglaterra ·sempre terá que luctar COm Um partl~O 
revolucionaria, que lhe ser::í mais difficil combater sem o apoio d'aquella poteuCia, 
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a <j,t~al s~ obrigariru a garantir a paz interior d'aquelle paiz, e, a s·cu exemplo, se
gutn.am 1mmediatamente as mais IJOtencias a fazer o reconhecimento por ellas tão 
cleseJ aclo. · 

~0rém, desejando Salmon que el.!l lhe fizesse esta mesma communicação por 
escnpto, para ser apresentada em conselho ele ministros, neguei-me a passar-lhe 
uma ~ota o:ffi.cial a este respeito, e só condescendi em Jhe ·escrever um bilhete con
fidencial) em que lhe traria á memoria o que julguei mais conveniente a communi
c~r-lhe, exiginclo-lhe uma resposta que será nos mesmos termos em que lhe escrevi. 

N' esta mesm'a occasião proeurei saber se haveria mais alg·umas providencias 
tomadas por este governo, alem das já referidas a v. ex. a, e pelo mesmo ministro 
de .estaGio me foi dito, que não era a mente do governo fazer alteração alguma 
mais do que recommencla1· aos .capitães generaes elas províncias a maior vigilancia 
~os povos dos seus districtos, e ponclo novamente em vigor a real ordem do mez 

e agosto ele 1823, que, logo l!f_ne seja apanhado qualquer individuo, nacional ou 
. ;st~·angei'ro, que pretenda ' perturbar o .socego publico com , rmas na mãn, seja 
nztlaclo no espaço de vinte e quatro horas. . 

O commandante generrul dos voluntaJ:ios realistas tambem passou uma circular 
: todos .o.s chefes dos corpos elo seu .commanclo, lembrando-lhes o seu jm·amento 
d 0 auxtlw. que devem prestar á força activa1 e hoje me assegm·aram que se mau

ou r~part1r munições a todos estes c01·pos, que se acham em muito bom pé. 
cl ~1zem-me agora que chegára a esta côrte, e que logo partira para o real sitio 

e Santo Dclefonso, o ministro ele sua magestacle catholica em Berlim, D. Luiz ele 
Cor.clova; pr0curarei saber qHal é o motivo ela sua vinda e em posta n'esta occasião. 

Tenho a honra ele accusar a recepção elos dois despachos marcados com os 
u.os 1,00 c 291 reservados. Achei dever informar este governo ela communicação 
q_ue fez o conde da Ponte no officio que tenho a honra de remetter, que veiu a 
sello volante. Salmon já tinha sido avisado pelo conde· ele Ofalia, mas tão vaga
n1eut~, que não se atrevem a nada fazer Jmuis do que levo acima dito, emquanto 
nul. 0 t1Verem dados certos e positivos. Igualmente remetto o officio do nosso con
s em Bayonna. 
cl 

8
Deus. gllarde a v. ex. a Madrid, 27 de agosto ele 1830. - Ill.mo e ex. mo sr. visconde 

e. antarem. =Conde da Ft:gtwim. · 
Oflicio 

(N. 0 76) 

IU. mo· e ex. mo sr.- As dtlVidas que v. ex. a me participa terem occ0rrido a al
g~ns em~graclos sobre a prestação elo juramento, a que ordenei procedesse em 
:yucle e em conformidade da auctorisação ~ elas instrucções de que m~ acho m~

c 0 pela regencia elo reino, em nome ela ramha nossa senhora, D. Maria II, a:ffh
â:m-me infinitamente, por serem injuriosas ao meu caracter, s~p~onclo~me .ca~xt.z 
d dobrez e ele restácções mentaes, que só podem ser-me attnbmdas por mcllVl-

uos que cl'ellas são susceptíveis ou que ignoram que eu, sempre invariavel em 
~eus princípios, me glorio de ter merecido eni toda a pai'te a estima e confiança 
. a gent~ honrada, e não temo as pedradas que me atiram os aleivosos e que são 
re.~erct1tt~as por uma reputação illibada á prova de todos os seus ataques . Des
~:ezo, po1s, como merecem, taes injurias, e tenho, alem d'isso, assaz ele gran(!.eza 

a~ma para as perdoar sem reserva. 
n'' I ara satisfazer aos escri.lpulos que v. ex. a me communica, e ao mesm?.tempo 
ta~ me abaixar a indecencias de que sou incapaz, poderá v. ex.a moclrlicar os 

1~0°8. O.o juramento, pondo em lagar elo artigo 92. 0
1 capitulo v, artigos 91. 0 a 

• 
0 

~nclusi.ve da ca.l·ta consti'tucional. Alem d'isso, os índivirlu0s que pensarem 
~~e 0 Jlll.·a~ento assim concebido não exclue ~ D:,fante D .. Miguel, podem,. no acto 
· .sua ass1gnatura fazer as reservas e restncçoes que Julga;rem convementes a 

81milhat ' · l ·J 't . n e respeito; posto que a<)luella exclusão não seJa c UV1Ct0sa, VlS o que ~ re-
â~~~1~ estabelecida n?' Terceira é ella 1~esma baseada n'essa_hy:p~these,- O obJecto 

0 
l :ua~ent.o, senào 81mpl.esmente ele evitar que portuguez~s IlilclJgnos ~este nome, 

tu fasclnaclos por intrigas pedidas e criminosas, n~o COJ?-Sigam (;)l'~amsar em P0r-
ugal alguma especie ele governo illegal e revolumonano, contrariO á carta con-
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stitucional da monarchia portugueza, fazendo cumplices de seus crimes os portu
guezes leaes c boRrados, podem estes prestar o dito juramento com as clausulas 
e restricções yue lhes parecerem, annexando-as ás suas assignaturas, comtan~o 
que aquellas clausulas e restricçõcs não sejam oppostas á fidelidade e obedienCia 
devidas á regcncia estabelecida legalmente na ilha Terceira, eiD noiDe da senhora 
D . Maria II, em quanto não possa estabelecer-se a regencia determinada pela carta, 
á qual a regencia da Terce~ra ~ení a primeira a obedecer. 

Com estas clausulas e explicações se desvanecem os ftlteis pretextos e rabu
l ices elo intitulaclo p1·otesto que v . ex. a me remetteu, assignado em primeira linha 
por Manuel Ferreira de Seabra da Mota e Silva, pois que a llypothcse de umr.t 
1·egencia qtw as vicissitudes do tempo podem tO?"?W?" necessct?'·ia,~ seria eminentement_e 
criminosa, se, por tal regencia se entendesse uma auctoridacle constituída arbi
trariamente por algumas cabeças clesOTganisadoras e sem refer encia nem funda
mento na carta constitucional. 

Ao facto das intrigas que se tramam e dos desígnios criminosos que· poderão 
involuntariamente ser apoiados pela innocencia e boa fé, cumpre-me, para salvall 
estas dos laços ardilosos que se lhes estão armando, exigir de v . ex .. a, com a 
maior brevidade, a execução das dete1•mina_ções constantes elo presente officio e 
ele outro que, em 20 do corrente, tive a honra de dirigir a v . ex. a sobre o mesmo 
objecto. 

Deus guarde a v. ex. a Bruxellas, em 28 d~ agosto de 1830.- IJI. mo e ex.mo 
sr . Francisco ele Paula ele Azeredo . = Lttiz Antonio de Ab1·eu e Lirna t. 

Edi-t.al 

Os srs. portnguezes res identes em P~ris s?io conviclaclos a apresentarem-se 
na secretaria da legação de sua magestade fideliss ima a rainha D . Maria II, para 
prestarem o juramento de obediencia á regencia estabelecida na ilha Terceira, ero 
nome da rainha, emquauto nl'to póde ser restabelecida a regencia determinada no 
capitulo v, artigo 92.0 da car ta constitucional ela monarchia portugueza. 

O juramento deverá ser prestado desde o 1. 0 de setembro até o di,a 30 do 
dito mez. Os dias destinados para a prestação do j uramento são quartas feiras e 
sabbados, desde a uma hora até ~í,s quatro. 

París, 30 ele agosto de 1830. = .D. F1·ancisco de Almeida. 

Dect·cto 

Estando estabelecidas no decreto ele 30 de abri l do presente anuo as penas eJJJ 
que jucorrem os que dão asylo a desertores, ou os recebem CID seu serviço, e 

1 Nas dtías edições ela obra, já por vezes citada, elo illustre diplomata lê -se o seguinte: 
«A grande afHt1encia de n<'gocios e de conespondencias oiliciaes cl'esta legação n'esta cpocha, 
e a falta de um collaborador ao menos, pois que não havia na mesma legaçã,o secretario nem 
addido, não permittiram que cu fizesse minutas, e menos que deixasse reg isto dos meus dfiicios, 
nem tu.o pouco que o registo que se acha n'cste livro seja completo. Com o general Azc1·edo, 
clir ector elo cleposito dos emigrados em Bruges, a corresponelcncia ofiicial , que começou em maio 
ele 1829 e terminou em outubro ele 1830, foi ele setenta e oito officios, sem contar um numero 
pelo monos igufll de cartas relativas aos mesmos assumptos dos oflieios. Alem d'esta cones
ponclencia tive otüra tambem official com o coronel Chapuzet, etc., sem fallár do numero im
meuso de cartas e reclamações de emigrados, a que respondi. Oom o duque de Palmella com 
a regencia ela Tcrceir_a, com José ~albino ele Araujo, ~om ~s legações que pcrmatDccer:w~ fieis 
:-t sua mage~tade a ra~nha, etc., a mn~ha e01·.respondenC1a fot sm;nmamente activa c numerosa,_e 
sendo eu so para satisfazer a tudo, 1mposs1yel me era faz~r mmutas ou registos. Apenas clc1· 
xeL apontamentos de datas, e esses mesmos mcom)Jletos, ele que aqui apontarei a memoria tí.lTl 
qual ella existe,. . . . 

Da respectiva tabella COJJSta que o dlt~ rnill!Stro p0rtnguez dil'igiu a diversos indiviclnos, 
cujos nomes designa, ceJJto setenta c um o:ffic10s, duzenta~ vinte e seis cartas, uma nota e mua 
circular, ao todo trezeuto~ noventa c nove ~ocumentos, 1sto desde 10 de Julho de 1829 até B 
de outubro ele 1830. Avalie-se quanto 6 senstvel para o nosso trabalho sirnilhante lacuna, q,ue 
scri dLfii.cH preencher, embora se empre!Zttem as m~iores. dilig~ncias; muitos dos autogr;tpb~s 
talvez clesltpparcccsscm, os restantes cstao sem clttv1da chsscmmaclos, ou em podei· dos herdei
ros de sens destinatal'Íos, e só por cxccpç?Lo se sabe o conteôdo elos impressos por aquell a epo· 
cha como peças justificatiyas da longa polcmica ele que mais adia.ntc trataremos. 
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senclo necessa ·· · 1 1· · N 1 .e · ·. • l · ti ·'no regu ar })Ol' c Isposiçoes c aras e conwrmes aos prmc1p1os c a JliS-

a çh~ t~dos os ma~s casos que podem occo1:rer n'essc assumpto,. que tanto interess_a 
h fil a do ~xerc1to e o bem do real servrço, manda a regenera, em nome da rm

n a, o segumte: 

lu .1:
0 

Qae::u. em tempo ele guerra induzir ou alliciar soldaclos, ou os procmar in
c zu Ott allw1ar para desertar para o inimigo, incorrerá em pena ele morte. 
. Quem em tempo ele guerra induzir ou alliciar soldados, ou os procurar indu

Zir ou alliciar para desertar, não sencld para o inimigo, incorrerá na pena ele dez 
aunos de degredo para a Africa. 

Quem induzir ou alliciar soldados ou os procmar induzir ou alliciar para de-
sertar em t d · · ' · b ll bl' e empo e paz, mcorrera na pena ele clots annos ele tra a 10s pu 1cos .; 
b ;hudo pessoa em que por sua idade sexo ou condição não tenham logar tra-

a F~ pub.lic~s, a pe~a lhe sení commutacla em.·tres .a.~os ele degredo pa:-a A~i·ica.. 
ele 

17
tcam a.ss tm r?-oddicadas e cl~clamdas as clispostçoes do alvará de lo ele JUlho 

fere. 62, e do artigo 14. 0 do capltn1o xxvr do novo regulamento a que clle sere-

c: 2· 
0 

Sendo militares, ou empregados civis elo exercito, o& réus dos crimes men
~onados no ~rtigo antecedente, serão julgados em conselho de guerra, como é 

- l~Jo~to no cttaclo alvará de 15 ele julho de 1763. Todos os mais serão julgados 
~~ '~unta de justiça, ou pelo juiz de fóra do crime do fôro do clelicto, ou do do
ul~c do, conforme as distincções marcadas no artigo 1. 0 elo cl ecreto de 30 de ju-

0 o presente anuo . 
§ 1 ~'estes casos não haverá privilegio algum de fôro, fóra o que é marcado no 
t . t . J do artigo 41. 0 ela carta constitucional, e os qu.e estiverem estipulados ·em 
lfu actos. 

acct~ · 0d0s qu.e induzirem ou alliciarem algum soldado para deserta.r, podem ser 
sa os por qualquer do povo, e es te crime será caso ele querela e devassa. 

po . Quando por confissão de algttm desertor, por depoimento elas testemunhas, ou 
est~' ~ll~r? meio legal c•onstar no conselho ele guerra que alguma pessoa., que nfio 
ser~ ~llJelta á Jurisclicç.ão do conselho, induziu ou alliciou algum soldado para. cle
jui- a~' 0

: pr~s1<iente do conselho r emetterà immecliatamente traslado ele tudo ao 
z4 ~rntonal competente, pa.ra es te procecle1· contra os a1liciaclores. 

res : . Todos, e cada um dos officiaes de milícias, ou ele ortl enanças, corregeclo
ca1,'. Jluzes de fóra, juizes orelinarios, e juizes de vintena ou de clistricto, são en-

< reo·aclos J • ' l l l a· . be o< . · Cta pns:1o c e toe o o desertor que estiver ou--c wgar ao seu 1stncto, e 
a .lU assnn ele todo o soldado que por mais de tres dias estiver ausente do corpo 
da~~l=· pertence, e não mostrar gt_lia ou licença assignacla pelo respectivo comman-

jui Se algum dos sobreditos officiaes a.e milícias, ou de orclenanças, corregedores, 
00~es ele ~óra, juizes orclinari~s e j LlÍzes de vint~na, ou algtms élos officiaes q:1e 
tt1i t elles sel'vem, for convenCido ele ter consentido algum desertor no se1.11. chs
lict o, ou de ·ter eleixaéto de o prendel' por omissão culpavel, sendo official ele mi
pa1~8' c~rregedor ou juiz ele fóra, serà riscado elo r eal serviço, e f-icará inhabil 
teu a lllats enh·ar n 'elle ; e sendo official ele ordenanças, juiz orclinario, juiz ele viu
e da, ?u de. districto, ou official de justiça., alem ela perda elo posto ou officio, 
2. o d I'llhab Iliclacle para ter outro, incoàerá na pem~ declarada nos artigos 1. 0 .e 
to 0 decreto ele 30 de abril elo IJresente armo contra os que clão asylo a cleser-

l.'es. · ' 

llre 
5_~0 Todos ®S portug·uezes militares ou não militares, são auctorisaclos pa;~·a 
nuer ele t ' d -fi ~ a · a est b . ser or.es , recebendo por cada um qu!'J pren er a grat1 caçao pecum<It 
aQeiectcla. no artigo 6. 0 elo citado decreto de 30 de abril. . 

lb.er·· uando o apprehensor fm' official inferior, ou soldado ele :rrui.licias, 0u de arti
do 1~ da co~ta, alem da gratificação pecuniarü"L, receberá, se quizer, a sua ~sct1sa 
a\J.cto~c1~erv1ço, a qual lhe será dada logo que a requerer, apresentando r ectbo ela 

6 0 Mle a quem entregou o desertor . · . ~ , 
ilha · Logo que se ponha a nota: de clcserto:r a algum soldado ela guarlllçao cl esta 
sio· ' 0 m_arechal ele campo connmtrndante em chefe enviará uma nota com o nome, 

ellaos, tclaclc e na.turaliclade elo desertor, e c0m a clecla.ra.ção elo corpo ele que 
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desertou, ao corre'gcdor ela comarca, ou juiz ele fóra, ou orclinar.io,- e aos comman
dantes ele mil:cias e ele ordenanças elo districto ela naturalidade elo desertor, e do 
clistricto onde estiver o corpo ele que desertou, para todos e cada um d' elles orde· 
narem e promoverem a sua prisão. 

7. 0 Quando o desertor for natural. d'esta ilha; não sendo preso ou apresentado 
den.tro dos primeiros quinze dias contados do dia em que se lhe poz a nota de 
desertor, proceder-se-ha iL escolha de dois recnltas para assentarem praça no lo
gar d' ellc, os quaes serão tirados de entre as pessoas sujeitas ao recrutalll1ento na 
freguezia aonde o desertor tinha o seu domicilio quando assentou praça; isto sem 
prejuízo elas penas a que está. sujeito o des01·tor e aquelles que lhe derem asylo 
ou o consentirem. · 

O ministro e seeretario de estado o tenha assim entendido e faça executar. Pa
lacio do governo em Angra, 31 · de agosto de 1830. = Mm·q1bez de Palmella= . 
Conde de Villa FloT= José Ant'On·io Gumniro = Ütiz da Silw ./Jtlousinho de AZ
buque?·que. 

No Paquete de Po1·tugal lê-se um artigo sobre a mtssao do diplomata brazi
leiro, serv:indo de thema o extracto ele carta particular escripta em Lisboa a: 7 
ele agosto ele 1830, n'cstes termos : · 

ccPelo ultimo paquete recebemos ele Inglaterra noticias importantes a respeito 
ela missão de que o imperador do Braúl encarregou o marquez ele Santo Amaro. 
Segundo o modo por que o consul inglez Mackenzie falla el'esta missão, parece 
que . o governo britannico annue ás seguintes bases ele uma negociação entre os 
dois irmãos : 

ccl.a D . Miguel sed reconhecido por D. Pedro como soberano ele Pm·tugal. 
«2. a Portug~Ll se o bi·igará a pagar o cmpres timo .ele 20 milhões ele cruzado~, 

contratado por el-rei D . João lVI em 1824 e a cujo pagamento estava o Bra~tl 
obrigado, em consequencia do tratado do reconhecimento d!e sua indepenelenCla .. 
Portugal pagará do mesmo modo a divicla contrahida para snstentação da ilha 
Terceira e subsiclios dos emigrados portuguezes. 

cc3." Concluir-se-ha o casamento. de D. Maria com D . lVfiguel, logo que este ul
timo afiance uma amnistia geral e uma inclemnisaç~io a todos os portugnezes que 
seguiram o partido •constitucional. )) 

A redacção elo alludido perioclico de Londres assevera que viu outras cartas 
elo mesmo teor ou clifferindo pouco, e prosegue: 

aA nova ela chegada do marquez de Santo Amaro á Europa foi em Lisboa 
espalhada como um aconteeimento fausto para o usurpador. Os seus apaniguados 
e a canalha miucla do partido clamaram em alto e bom som que o emiss::urio bra
zileÍl;o trazia na algibeira o r econhecimento de D. !Peclro, e esta noticia tan~o 
grassou, ainda nas províncias, que houve parochos que :fizeram fLmcções de igrcp 
em acção de graças pelo suspirado reconhecimento. 

«Üomtudo, apesar ela improbabilidade e até elo absurdo d'esta noticia, veJllOS 
que ella tem corrido bastante, porque era do interesse ele D. Miguel que se di ~ul
gasse para continuar a illusão do desgraçado povo, e para desalentar os constitn
cionaes que gemem nas cadeias, a quem o tyranno inveja a:té a debil consolaçM 
de uma longínqua esperança. . . 

«A parte que o consul Mackenzie tomou na impostura, e até se alguma to
mou, não o sabemos nos com toda a certeza, sem embargo ele que nos inclinâJllOS 
a crer qu'e tomasse muita, porque este homem chega a faz~r ridículo alarde da 
sua privança com o ministro Swntarem e eom o proprio Miguel! Nunca julgáJllOS 
que houvesse inglez que descesse a tantq!. .. . 

ccPorém o ser Mackenzie, ou outro qua!lquer, o oug~io por onde uma falsidade 
se transmitta é perfeitamente indifferente ; e n' este caso poderemos sem vaidacl~ 
dizer que damos mais credito ao nosso corresponclente do Brazi~ i (posto que so 

. 1 Dois mezes ante::s publicára-se no mesmo perioclico que, por alguma,s cartas recebida~ do 
Rio de Janeiro com a data ele 3 ele abril, constava não ser já segredo a missão enviada ao ~ 111 -
perador sob1·e os ncgocios de Portugal, ácerca da qurul fallamln os ministros bl'itannicos e 05 

francczes nas respectivas camaras; c acrescenta: «Trcs foram as p1'oposições feitas a sua roa-
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L~\disse em geral o objecto da missão do marquezj do que a tudo quanto diz em 
18 ~a um consuJ inglez miguelista! 

m « rornâmos a dizer, inclinâmo-nos a à.•ur credito a quem elo Brazil nos infor-
ou em geral sobre o principal objecto cl' esta missão brazileü·a, assegmanclo-nos 

que ~ ~atu~:eza d'ella estava mui longe de ser indecorosa, pelas rasões seguintes : 

8· f<<. rnn.en amente, porque havenclo o senhor D. Pedro tido a constancia de ;re
u18 ~ a diversas. solicitações do gabinete inglez a respeito elo r econhecimento do 
a stu~ado~' . e ulttmamente ás dos dois gabinetes francez e inglez, é fóra de toda 
d p{obabthdade qtw, logo depois da ultima r esistencia, mandasse um emissario 
mec arando que annuia áquillo mesmo a que se tinha negado dias antes; e tanto 
le~~~~ prov.avel era es te desgraçado passo, quanto nenhuma circumstancia, nem 

Ema, tmha occorriclo que mudasse a face das cousas. · 
est « i m segtnJ,clo l?gar, se o imperador. quizesse reconhecei: D. Miguel, e prender 
obt~ .~cto à.e :;t.troCielade ou ele loueura ·a algumas condições, mais vantaJosas as 
d 01 1

a na sua côrte, tratando com agentes que em certo modo tinham icl0JJedi1·) 
ao que .enviando um negociador á Europa sem necessidade a}o·uma. É certo que 

negocia ~· N ~. . • o. 
pot . . çao. nao era CLlrecta c0m agentes ele D. JYhguel, mas sim com .o das duas 
1.1· •. encl~s alhaclas, e e.s·se estava no Brazil. Por que miseravel contracliccão r)refe-

lla 0 nn l b bil. ·a d ' 
1)1 . ? perac or a pro a 1 a e ou certeza ele obter menos vantagens á de olJte}· ms. , 

A. . « ?m . facto publico e solemne, posterior á nomeação elo marquez· de Santo 
aom.aro, tu·a, a nosso parecer, toda a duvida, se p.ão sobre o objecto ela missão, 

menos sobre que este obj ecto não era o r econhecimento ele D. Miguel. 
de F~oucos dias depois . da partida elo enviado brazileiro chegou ao Rio o conde 
ach _i rcalho, portador ela parte que a reg·encia enviava ao imperador, .ele que se 
qu ava est~belecicla. Assim que esta participação chegou, cumpriu sua mag·estacle 

go anto multas vezes e havia muito temrJo tinha, prometticlo, isto é, r ecom]!leceu o 
veruo 1 · · pr egitHno ;portuguez em nome da rainha de Portugal e admittiu o seu re-

siveseltan~e. Crerá alguem que o imperador seria capaz de clar este passo cleci
Ne 

0 
c epots ele haver anctorisàclo o se1:1 ministro a que iJ.'econ:hecesse D. Miguel? 

go~ P~nsal-o . Sua magestade tem sempre procf?clido coherentemente sobre o ne
se to c~ Portugal, que mmca abandonou, apesar elos miútos embaraços em que 
ind" o~ vrst?· E pocler-se-ha acreditar que, sem p?·ecisão) acabasse por um acto de 
rec 

1
",1};"1. e mdecente zombaria, ela qual sua augusta filha seria a primeira victima, 

conln ecenclo o governo de Portugal estabelecido na T <':Fceira, qtut.Hclo queria r e
im 

1~~er 0 .usurpaclor? :Não, tal nào cremos, nem o acreCLitri,ramGs ainda quando o 
ne lDera,clor Julgasse necossario fazer alguns sacrificios mais. Po1•ém, não havendo 
ra~ esta necessidade, muito menos crível se tonta uma resolução que o clesdou
e dia aos olhos ele todo o mundo civilisaclo e o poria muito abaixo ele Fernando VII 

~g·op~·ig D. lVIiguel. . . . . 
emb . IVeisas cartas elo R10 de Janen·o a;nnunClaram que se tratava ah com o novo 
é d an::~dor portuguez dos meios uecessarios pru·a a destruição elo usurpaclor; isto 
p0 ·te dinheiro, porque de nada mais se carece para acabar com a tyrannia de 
dadeu~a~ : e co.mo ~ possível que se entrasse n'esta seria ne~ociação, se ~a ver
de D u~peraclor tivesse encarr egado o seu agente ele assentir ao reconhecimelil.to 

. Á Mrguel? 
vist « vi~ta d'estas rasões, não podemos por agora capacitar-nos elo que temos 
gra 

0 
d escrtl)to sobre o objecto ela missão elo marquez ele Santo Amaro. Achâmos 

goc"?- e coutraelicção no factG d.e mandar-se elo Brazil á Europa trata1: de um ne
su 

10
' para concluir o qua1 tinham ido emissarios ela Emopa ao Brazrl, aonde as 

as I)ro.,.., · ~ ( ~ d t 1' • "le· ·o) fora . { 0.8Içoes as mesmas de que se sup1)oe encan·ega o o ~gen e "-'raz1 · u 
_ ll1 IeJeitaclas in lúnine. Igual contrailicção nos apresenta o outro facto elo re-

gestade i . bd. • 
D. 111:· U1P,ertal por Inglaterra e França para d'entro ellas escolh~r. mna: A zca1· a co1·oa ern 
acaba~u~ i consenti?· no casamento do ~ts~?J.Jador corn a rai·ttha legzttrna; declcz?·a1· a _g1Le?TU; ou 
direitot r Ol~tro gua~que1• modo a uswpaçâo. Sua magestade respondeu que nao podm a~d1car 
de Posse que J a nao tmha; que a rainha poderia casa• seguJ?-do a sua escolha qu::1111do est1v.esse 
es . do seu throno . e que e qnwnto ao ultimo dos mcws propostos, sua magestade tmha 

<ectu·se . ' m ' N • • • • ·t · á E · ca11,0 ad 8 ;:tecessanos para acabar a usurpaçao, e passava a envHu um mmts J;O uropa en-
g 0 d esse negocio ". 
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conhecimento ela reg-encia log-o depois ch partida do neg-ociador, que vinha reco
nhecer D. Mig-uel. 

«Este r a<;onhecimento ela reg-encia não só está em opposição com o supposto 
objecto ela missão diplomatica do sr. Santo Amaro, mas suspende e annulla, de 
per si só, todas e quacsqucr instrucçõcs que este tivesse recebido, menos a de 
solicitar em nome ele seu amo o r econhecimento ela regencia ele Portugal, esta
belecida na T erceira e governando pela r ainha legitima. . 

uComo pae, tutor c protector de sua augusta tilha, nomeou o imperador _um 
governo, que se estabeleceu em tenitol"io portuguez, e, depois de estabelecido, 
r econheceu-o diplomaticamente. Poz, portanto, n'este acto um termo á sua aucto
ridade sobre os negocios de Portugal. A quem desde então compete tratar dos 
interesses da rainha, como rainha, é á rcgcncia na 'l'erceira. Todas as iJ1strucções 
do marquez de Santo Amaro, quaesquer que ellas sejam, têem por. objccto, coroo 
dizemos, conseguir que as grandes potencias, imitando o imperador, e em yjrtude 
do principio da legitimidade e ela justiça , r econheçam a r egencia como o impera
dor a reconheceu. E sta negociaçrio farfL hom:a tanto ao imperador, como ao mar
q\wz, que er;perf~mos a clcsempenhe bem. 

«_A chegada elo novo diplomata a París foi acompanhada elas noticias sinistras 
ele que estamos ft:tzenclo menção e que dentro em poucos dias correram como cer
tas . Em consequencia cl'ellas o ministro da rainha de Portugal na c6rte de Bru
xell::ts e D. Francisco ele Almeida em París protestaram contra qualquer transac
ção em que o marqtlez entrasse, offensiva dos direitos da senhora D . ·Maria Il! 
como rainha reinante de Portugal. O protesto de D . Franci sco ele Almeida fot 
apresentado ao agente do imperador do Brazil no dia 24 de julho passado. 

<<Tambem nos consta que mais alguns portuguezcs emigrados, tanto em Fr:m~a 
como nos Paizcs Baixos, fizeram outros protes tos no mesmo sentido que os dOIS 

agentes cliplomaticos a quem legalmente pertencia protestar, porque sito elles os 
que se acham investidos de um caracter publico pelo governo legitimo da ra:inha 
de Portugal nas côrtcs .para que foram nomeados. Comtudo, temos que merece 
louvor o zêlo que manifestaram todos os demais portuguezes, que por sna pa.rte 
se oppozeram, elo modo que lhes foi possível, a qualquer transacção injuriosa i.Í 
dignidade ela legitima rainha e á liberdade nacional. O fim que estes honraclos pa
triotas tiveram em vista 6 justo, é sagrado . As nossas desgraças, e os enganos 
e traições ele que temos sido yjctimas nos tornam sus picazes e nos aconselhf!.ro to
das as cautelas para prevenir os effe itos ele traições e enganos novos. E be!ll 
certo que poderemos perder por descuidados c irresolutos, mas nunca por solicites 
ou acautelados em demasia. 

«Entre os dignos portuguezes que protestaram t emos amigos e conhecidos, 
homens ele alto merito e grande capacidade, cujo nobre patriotismo collhcccroos 
de ha muitos. annos; c por isso estamos certos das suas intenções na feitura d'este 
protesto, comquanto se possa dizer um acto pm·amente gracioso. 

«Não affirmarcmos que os que assignaram como deputados da naçã0 portu
gncza com rasão se considerem taes para dar lcgaliclacle ao instrumento . A este 
respeito estamos em alguma duvida, porque a camara elos deputados foi dissol
vida pelo usp.rpador ainda como infante regente, e precedeu ao ·clcáeto a convo
cação de um conselho ele estado para o dito oqjecto. (N'cste conselho de estado 
só P edro de Mello e o general Caula foram de voto contrario.) 

aA dissolução da camara foi um acto iníquo, injusto c atroz, mas legal, por
que para o commettcr não saiu o regente dos limites ela lei constituciomvl. Os 
mesmos deputados se conformaram com a ordem sem protestar · contra a viol~ção 
da ·carta, porque entenderam que a não houve; mas ainda supponclo que, obnga
clos elo receio da yjolencia que . os ameaçava não protestaram em Portugal, é certo 
que, se tivessem r eputado illcgal o decreto da dissolução, protestariam contra cllc 
assim que se vissem desassombrados das armas do tyranno que em Portug~l os 
oppeimia. Não o havendo feito assim, deixam-nos em duvida se agora legitnna
mcnte se possam considerar deputados, para n'csta qualidade auctorisarcm o acto 
elo seu protesto. 

a Como protesto legal c legitimo temos que pó de servir ele modelo o que fizc- ' 
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l'a,m as côrtes em 2 de junho de 1823. Este sim, foi feito competentemente, em
~l~anto ao caracter das pessoas que o assignaram e ao tempo e logar em que foi 
.telto As cô ·t "' d di 1 . ~ J . . ~ • 'L es nao se eram por sso vlctas : acnaram as suas sessoes em con-
seqruenc]a ela força que a isso as obrigava. 

«Os seus membros eram legítimos representantes da nação poTtugueza, go
":i·~ada .~té al.i por uma constituição legitimà, acceita pelo rei, juraela poT elle e 
~. < naçao, CllJO governo era reconhecido pelos soberanos alliaclos ele Portugal. 

t . ste protesto 1 é um monumento ela elümidacle com que se houve o corl)O legisla-lYo · . . ~ · em C1rcumstanc1as bem arriscadas ... » 

* 
cl Taes ~ram :1s conjecturas feitas no perioclico liberal quando ainda o publico 

8 
e.scon.hecJa o verdadeiro teor das instrucções com que o marquez de Santo Amaro 

rflrli do Brazil para a Europa, e circulavam b~atos desfavoraveis á causa ele D . lVIa-
a n' se.n~o, .Po.rtanto, necessario ~nimar. seus correligionarios. 

n ~ vanadiss1ma correspondencia officwl consta como as cousas se passaram 
p~s cortes es:raugeiras e dentro d'este reino a r espeito de tão melindroso assum~ 
et o, .as suspmtas que recaíram sobre o embaixador brazileiro, as hesitações• d'elle, 
})l ~{mas convem transcrever alguns trechos dos curiosos Apontmi2entos diplornaticos a:· 1.cados pelo conselheiro FeíJ.ix P ereira de JYiagalllães, que, escrevendo-os muito 
:&lOls ele finda a guerra civil, e por isso menos sujeito á effervescencia elas pai-

.e~.Procu.ra elefin~r o caract~r político elo marquez. . 
c1 1s;agu1 a succmta narrativa ele quem exerceu mms ta'l.·de o logar ele ministro 
a coroa e foi membro elos corpos legislativos : 
u <<A. ~·egencia ela Terceira, t endo tentado, posto que em vão, todos os meios 
~e a ehploJ?lacia lhe podia offerecer para obter o r econhecimento, quiz contra.hir 
gauloe:mprcstrmo em Lonelres, dando por gara~tia as sommas que o Brazil era obri
cli "' a pagar a Portugal pelo trataclo ele 182b, a fim ele emprchencler uma expe-
089a0 contra o usm·pador. Para se effeituar este emprestimo era necessario que 
e aa~e~tes . elo . Brazil c~ Londres afiançassem a?s prestamistas aquella gara.:ltia, 
lhe tü~1~ne1a tmha rasrio em es1?erar esta gm~antla, IJOl·que ela côrte elo Brazll se 
mar co assegurado tocl.o o a:p010 e coopcraçao elos seus agentes na Europa, e o 
regl~l~ez ele Barbacena assim o havia solemnemente promctticlo quando a rainha rnn/dOR da Em·opa para o Hio ele Janeiro . Os brazileiros, porém' que haviam 
lher ~ 0 de politica, e que por motivos merallllente chime1icos tinham r esolvido to
se re oelos. ?S meios á rainha para restaurar o seu throno, e tratavam sómente ele 
aos couc1har com D. Miguel, a quem desejavam reconhecer, mandaram ordens 
apo. seus agentes para não interferirem nos nego cios ela rainha, nem lhe darem 
l)aç 

10 
algum. Po·r estes princípios o agente elo Brazil em Londres, depois ele es

l'an~r por mluto tempo a sua resolução sobre a proposta ela r egencia para a ga
cle .

1
a do emprestimo, respondeu a final negativamente, desculpando-se com falta 

tinh 1Usgrucçõos ela sua côrte; e assim foi clestrnido á r egencia o uuico meio que 
Pacl~r. e obter um emprestimo com que podesse fazer uni esforço contra o usnr-

«N' t e lo"' es e estado de co usas appareceu na Europa · o marquez de Santo Amaro, 
tar 150 se esp.alhou que elle trazia plenos poderes do imperador do Brazil para tra
che 

08
d nc~oc1os de Portugal. Apenas os agentes ela regencia tiveram noticia da 

elle ga a €1 este pleuipotcnciario a Paris trataram logo ele ter 1,1ma conferencia C@m 
Para s ab 1 b cl cl ,_ · de p ·t c erem qua era o o ~ ecto a sua missão, e sen o soure os neg~cws 

teve~~ J~lg-al, a natureza elas instrncções e a amplitude elos poderes ele que vmha 
SLl(EO o . J J . . d l' "' havj ·. . marquez, porém, que quando saíra elo Rw Cte anell'O am a a 1 nao 

se e!, ~otJc1a ela installa,.,ão ela reg·encia antes se I)resU'DJia que tal installação não 
~leitu · • ' · · . qlle I . ana, ficou ·sua·prehencliclo quando soube em París ela. sua ex1stenC1a, .e 

nha . layla agentes por ella acreditados para promoveTem os mteresses da ra1".. 
sabdr 01 comtuclo tão reservado para. com elles, que nem verbalmente pocleram 

Pqual era o 0bjecto da sua missão. 
(( ouco d . . t' . J . epo1s que o marquez chegou c\. Europa, vem a no 1c1a ete que o go-
1 Est·!. b · 

' pu hcado no tomo r, pttg. 718. 
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verno do Brazil hav!Ía reconhecid@ a regencia d.a Terceira, e recebido ·o· conde d,e 
Sa-bugal coJLo ministro d'ella. O ministro inglez na côrte elo Braúl passou logo 
uma nota ao governo brazileiro, pedindo explicaçiDes sobr,e UJm pr0eed~mento a que 
chamou intempestivo, e que tinha como atacante para os sober::vnos alliad0s quando 
se estava tratando com elles 0 arranjo d:os negocias de Portugal. ·o gabinete do 
Brazil respondeu a esta nota, que tendo sua magestade imperial, na qua1i<3!acle de 
pae e tutor ele sua magestacle fidelíssima, nomeado aquella r egencia, devia o seu 
governo reconhecei-a. As côrtes elo continente ficaram desesperadas com aquelle 
reconhecimento, e lorcl Abercleen, já muito exaltaclo pela demora qu.e o mart]lueti 
de Santo Amaro tin~a em París, mandou ordens a0 embaixador inglez para que 
instasse com o marquez que quanto antes fosse para Londres. O marquez descul
pou-se, que sendo a sua creclencia~ para Jorge IV, como este havia fallecido, de
via esperar q m:e lhe fosse l·emetticla do Rio ele J ameiro outra para Gnilhenne IV· 
Lord Abercleen, porém, não podencl0 soffrer tal clemGJra, ma:ndou declarar ao :mal'· 
quez que mesmo sem credencial seria vecebiclo a tratar i e tal eira a vo11tade que 
lord Abercleen tinha ele effeituar o reconhecimento de D. Miguel e de sabe~· se .0 

marquez de Santo A1naro estaria munido ele instnlCções ele que poclesse a.pro-veJ< 
tar-se para lançar o odioso sobre o impm·ador e satisfazer ao mesmo t eJilllpü o sen 
empenho, que disse a José Balbino que, como o marquez trazia instrucções para 
aclmittir proposições concilüutorias, só restava ás grandes potencias satvar tantos 
milhares de victimas que se tinham sacrificado pela sua honra, <:l talvez pelo eX;~J?l
plo que lhes deram essas mesmas potencias retirando ele Lisboa os seus milllS
tros. José Balbino observou ao minist;w que, havemdo elle declarado tantas vezeS 
que o imperador, tendo abclicaclo a corôa de· Portugal, não podia interferir mos ne
gocias d'este reino, não devia agora tratar co'm o p}enipotenciario por elle no
meado, mas com a regencia da Terceira. Lorcl Abercil.een respondeu qiUe a regen· 
cia não estava r econhecida e q'ue se trataria sem ella. •'· 

aO marquez de Samto Amaro, Rão obstante a revolução àe Frainça, que entao 
appareceu e mudou a face dos negocios cite todo o mil!mdo, foi para Lanches, emde 
teve varias conferencias com lord AbeTCleen, G!ue, não satisfeito c0m as i1ílstruc
ções (le que o marquez vinha munido, queixou-se do governo íbrazileiro pela co~
traclicç.ão constante de seus actos e l]alavras, e pelo mcn<Dscabo e falta âe conS 1~ 
deração com que tratava o gabimeto ele Saint-J ames, adiantaruào-se a reconhecei 
a regencia sem previa attenção com os seus alliaclos e no momento :inesroo. @Jll 

que estava tratando com elles elo arranj 0J ela questão portugtleza. o loi·d d~sse 
mais ao marquez que o imperador, depois ele t er abdicado, nada mais t1nha coJ? 
Portugal nem com os seus nego~io s , que a eorôa pertencia a D. Miguel pel~s i_el: 
fundamentaes, e que o governo mglez, posto que reconhecesse qu~ este pnnclp 
era um malvado, um tyranno e um perjm·o, a Inglatena nada tinha com isso, qne 
só tocava ::'t nação portugueza, e que portanto em breve ,seria reconhecido. . 

<<Por outro lado os agentes da regencia ela Terceira, observando o myste~"10 
com que o marquez ele Santo Amaro lhes occultava as suas instrncções e o objd' 
cto mesmo ela sua missão, de que apenas tinham algtms indicias, solicitavari? 0 

marqnez que nada tratasse elos negocias ele Portugal sem ouvir a regencia e se~ 
receber novas instrucções elo Rio ele Janei.J:o, em vista dos espantosos aconteci-
mentos que tinha encontrado na Europa. . · 

c< O marquez ele Santo Amaro, semp~·e mysterioso e taciturno, clava bem a c~
nhecer o pouco habito que tinha d!e tratar negocias da natureza dos que lhe iiJ· 
nham sido i_rwumbiclos, e~ grav:e imp1·essão 9-·ue tinham fe_ito em seu espírito a,qru~; 
les acontecimentos, a ex tstenc1a ela ;~:egenCia, que elle Ignorava quando s~u ..... 
Rio ele J aueiro i o reconhecimemto êL' ella pelo seu governo ; as Justas sol· ci•taço~~ 
que l1H'l faziam os agentes cl'essa regenciw, e sobretudl@ a attitucle que ibomObll le~ 
Abercleen nas conferencias que com elle teve, e o tom altivo cl,e llJIUe se servlt~ 
para lhe explicar os motivos por que passava a recemhecer D. Mig·ue1. 

~o marquez e~tava ~ão atorme~taclo. p~la crític~ posição em que se acha~~~ 
que em Londres VIVeu n uma perfel~a OCIOSld.ade; nao se apresentou aJ lord wi 
lingt~n, pritneiro :r;t-Iinistro, nem ao corpo diplomatic~; apenas, ·e com difficulda~ e~ 
recebia algum am1go. Quando os agentes da regencuL o procuravam, escusa-va ~ 
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~ ~aior parte das vezes a recebei-os, e nas poucas conversações que com elles 
Jn é't' CYl~ava, quanto podia, entrar em discussões sobre a questão portugueza. 

t.os dBalbmo mesmo, c pesar elas reJa,.,.ões a,ntig·as que com elle' tinha, nada podia 
ll'M• a ~ ' 

c s suas couversaçoes . 
. <<O procedimento do marquez chegou a fazer suspeitar que a commissão ele 

P
que estava encarregado não era tão favoravel á causa da rainha .como era de es-
erar. Foram ' t · · · fi L · v . c mut as e mm vanas as conJecturas que se zeram, umas avola-

c.e18? outras elesfavoraveis á causa ela, rai~ha. Continuava este contradictorio ra-
tocn!l.ar m ~ . d . d S. Pe~ . :1 na.noto .mes1?era amente se receb.eu um. offi.~.lO o a~ente portuguez em . 

S ersbmg·o, mclumdo o extracto elas mcogmtas mstrucçoes do marquez ele 
· auto A 1 li r::r b b . d b ;t . maro, o q1u1 aque e agente obtivera de lord :1eytes ury, em mxa or 

1)
11 

dalilltco na RmssLa, tendo-o sido em Lisboa com o nome ele A'Court, e partici-
an o o . . 1 instrn ~mesmo agente que o marquez commumcára ao governo mg ez as suas 

oçoes em uma nota cilatacla de 16 de agosto de 1830 i, 
ig « 8 agentes ela r egencia ela ilha Terceira, tanto em Londres como em París, 
nano~~vam, ~omo fica clito, nfio só o contexto d'estas instrucções, elas quaes ape
c~~ ~fia~ 1déas vagas sobre a,lguns pontos, colhidas elos jornaes e em algumas 
be Velsaçoes particulares com os diplomatas e ministros estrangl'lil:os, mas ta,m-
1<~1~ a nota de 16 ele agosto de 1830, dirigida pelo marquez de Santo Amaro a 
qn~ Aber~een, com:nun.i~aJ?-do-lhe aqu~llas iNstru~ções; a.ssin~ como. i.gnoravam 
~ . 

0 ~mquez havw, chngtclo á regenera ela Tercell'a um o:ffic10 partiCipando-lhe 
Ei'll.e 0 ltnperaclor, vendo esgotados todos os meios que lhe offereciam as allianças ela 
sob10_Pa com. Polltugal, para collocar a rainha no throno, e vendo-se obrigado pelos 
llta edanos da Austria, Inglaterra e França a explicar as suas vistas, resolvêra 
co: ar d.eclarar que aclmittia corbo base ela negociação a reconciliação honrosa 
qn seu ~·mão, e a esse fim mandou o marquez á Em·opa com instrucções, das 
A~'te~ fal'la uso depois ele solicitar o r econhecimento da regencia; mas que lord 

01

0
een cl~clarou que a não reconheceria. (Este o:fficio não tem data.) 

geu «. 1acomsmo cl' este officio mostra que o marquez era tão reservado com a re
reseC~â com~. com os seus agentes em Lonclres e París, levando esta injustificavel 
<rue ib.a a tao subido grau, que nenhum caso fez de uma importantíssima noticia 
e .A. e. communicou o agente ela regencü11 em Londres, José Balbino de :Baibosa 
P.Ja/~~lJo, que a obtivera confidencialmente de uma pessoa m1.üto influe11.te em In-
t> uen 't a l · · cl . I . d fr:xn c ' ' qua · noticta era e que o governo mg ez, recman o que o governo 
tom cez, que em consequencia ela revolução ele 1830 substituíra o ele Carlos X, 

· s~esasse a iniciativa nos negocias ele Portugal, estava disposto a fazer conces
poz !iJlle obstassem a que se promovesse no reino uma commoção popular que 
Veit(!)s~e em perigo a vicila de D. Miguel, noticia esta que o marquez devia apro
SlÜt ar para formular as suas propostas a favor ela causa ela rainha; elo que re
nas 

0~ qt~e .as propostas elo marquez desagradaram tanto a lorcl Abercleen, qüe ape
rainb lnlttta corno base das negociações a promessa de D. Miguel de casar eom a 

a e ele dar uma amnistia, ~tinda que depois não cumprisse taes promessas. n 

Officio 

(N. 0 t 7 4 reservado) 
IU n1o · 

dos · . e ex.mo sr.-Tendo cansado o peior e:ffeito possivel no publico a captura 
na;:nos . I l . . c1 b . Sa.nta, 

1 
mg ezes .PC a esquadra ela Terceira ultimamente, tant0 a ~ ng.ne 

granel .'ielena com.o a elo navio ela companhia ela lindia, que te~ ·aqm mtut_o 
lltei1•0 

e«l~uencia,_Procurei lorcl Aberdeen para lhe clizer o que sab:a so?re ,o pn
Pare estes nav1os e a resolução de sua mao·estaele sobre este obJect0, nao :me 

cell est . . . . o l . l lllente t e Illllllstro tão mcil.tsposto como eu esperava, e re~ponc eu-me stmp es -
:N·· q le esperava que à cheg·ada ela fragata tl'tdo se arranJasse. 

res ao estava tão socegado sobre a q'l~estão em geral, e JcDg@ que me deu, esta 
l·ala~ta, começou a tratar cl' ella dizendo : « Vous n' en êtes plus les maítres, la 

l lté clont illarchent }es évén~ments nOUS force iL termine1· avec 1illl état d0nt 

ofiic~ Seguem as sobreditas instrnc .... ões IJOr extracto e na integra, qtw publicarern.os com o 
em lagar· . . .- ' mms p1·opno. 
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il peut rés1.uter l'incendie de la .pénins1.ue ; l' état de l'Europe 1' exige, nous a1lo.ns 
vous exigcr l'arnnistie, vous sentez que nous ne nous arrêterons pas lá; si votre 
affaire était nouvelle elle serait traitée comme celle ele Fra.nce, vous seriez reconnJ, 
mais on sait b.i.en cotnment elle s'est ccimpliquée, et <ila.ns quel état elle est. e 
suis cornpromis envers la chambre eles paires. lVIr. Peel s'est compromis à la. 
chambre eles communs; je me suis compromis .envers les autres puissa:nces; nons 
ne ponrrons pas laisser compromettre chwantage la tra1nquil~ité de l'Eunilpe, parce 
que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles -sont par votre entêtcment . ~'L 
France aimera bien ele s\mir à nous clans cettc clémarche, ainsi c'est à vous à à
cicler si vous v·oulez que nous nous rangcons ele votre côté ou du côté de la France· 
J e vous le répete quanà nous vous en ferons 1.me condi ti ou nous ne nous arrêtc1:ons 
par là. Je suis parvcnu à ramener l'Autriche, que n'aura pas d'autre prétent1on~ 
ni mariage, ui rien; la Russie, à ce que je Cl'Ois, marchera cl'accord avec nous~ 
la Prusse est tres d.i.s.posée eu notre faveur, comme vous le savez. Qu' aurcz " 011

5 clone à craindre? Est-ce que la présence c1\me escadre clans le Tage, et quelque 
tro.ul?es espagnoles osur les frontieres, s'il le f:o:ut, ne garantissent pas votre trant 
qmlhté? Au reste Il parait que vous ne crmgnez chez vous qu un mouvewen. 
dans le seus du gouvernement; la démarcne va faire tort à votre gouvernen1eut, 

· elle a eles forts inconvénients, mais il faut éviter d'autre plus. granel. .. "· o 
Dispenso-me ele dizer a v . ex. a as reflexões que fiz a algumas elas pro~051: 

ções; a uma d'ellas, que foi · se o passo de que se tratàva se ía clar immediata 
mente, ou se haveria tempo ele esperar uma resposta ele Lisboa, responclen-~1~ 
que era preciso que ella fosse muito breve, pois que era neccssari0 que na Je 
união do parlamento (que é a 2°6 de outubro) já estivesse o negocio tenninad0,..

0
0 

o ministro jnglez em Lisboa; a outra pergunta que fiz, foi se podia fazer roenÇ''~ 
para o governo do que me acabava ele dizer sobre a esquacha no Tojo; resp_D1~ 
deu-me que depois das relações diplomaticas estabelecidas tudo se podia arranJ&I'. 
ainda que este negocio lhe procuraria embaraços, mas qne era preciso esco~Je: 
os menores_, ~ qn~~ não haveria clifliiculclac~e; respondeu a mais algumrus refle~,0~l~ 
que a ammst1a nao se póde entender senao pelo passado, e que da epocba de. 
em diante não se podia irnpedb: de castigar os clelmquentes, mas que era preciSO 
obrar de boa fé . 

As poteneias da Em·opa, no estac1o actual, precisam que o duque ele Wellin: 
gton se eonserve <Í testa do governo inglez; não póde sustentar-se se reconhece~ 
el-rei nosso senhor sem que sua magestade dê a amnistia; a opinião é muito fol:~' 
as eleições são muito anti-ministeriaes, e o partido liberal tem-se desenvolVI 0 

· d · · E' o l I l a snr. mats o que parecia no pa1z. ' mmto para; amentar que . a ng aterra com .s 
fórma d? govern~ seja quem hoje decida as negociaçõ~s capitaes da Europa, Ulâo 
o facto e que ass1m acontece, e como não podemos de1x:u· de fazer pnrte de tu itfJ 
europeu, é necessario que as medidas nos comprehendam. Chamam a atten9' 
de v . ex.a sobre a necessidade de uma prompta l'esposta. · . 1.1 

Não pócle escapar á penetração elo governo de sua magestade, que n~io P059 
fL 

perder tempo em se preparar para as complicações ele qualquecr natureza qne ' 
resrJosta negativa immecliatamente traz . o 

ytJS· Deus guarde a v. exoa Londres, 1 de setembro de 1830.- 111.1110 e ex.mo sr. 
-conde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

* 
O Jozwnctl eles clébats ele 12 ele agosto e· o Constittttionnel do dia immedi~t~ 

analysaram desfavoravelmente e com certa acrimonia o procedimento dos ;por Llr 
guezes que se tinham recusado ao juramento som restricções, e isto suscitou P0 

parte Çl'eHes a seguinte 

• oo?laZ 
Foi com igual espanto e clesprazer que no Jo1·rnal elos debates e Consttt~L~~ , l-

vimos dois artigos, se bem que differentes 110 estylo, · iclenticos nas idéas, Ign& 
. . ~ 

1 Pal'Ís, imprimcrie de Auguste Mie. Tem anucxos o edital de 30 ele agosto, a fonntd:L c 
juramento e o officio n." 76 de Luiz Antonio de Abreu c Lima, já t,ranscripto n'cstc toJJlOo 
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m~líi:te imprudentes e calumniosos . O amor que consagrâmos a uma ·patria ado
ra ' a, ~l~as entmnhas tarntos filhos ingratos querem despcdaçnr com mão siwrilega 
~ parr_tclda, illos impõe o religioso dever de não abrirmos nas mesmas columnas 
-~a_dtscussão, que fôra um cscandalo para os estranhos, um trimnpho para nossos 
lUlilll "'OS e . l l b . a p 5 • , um novo motLVo c c magua: e c o r para os ons que gemem nos carceres 
de ortugal, ou nos ser tões de Africa; e que nossos braços querem ver armados 
e ~padas para os defender, e não para nos glacliarmos. 

ainl fas a questão do j uramento é tal em si, e por suas consequencias, e mais 
dela por o ousio d'aquelles que por esta conta não duvidaram a.ppellidar-nos 
pa~ eaes , sobre desnegarem ID.ossa verdade e clesconhecerem nossa rasão, que é 
a: \~ temer, .que, assim como se escandalisa.ram ele no~sa paciencia, nos não façam 

e 1}nm. c~·tme , e o silencio tenham por confissão. 
os í n~ntmtclacle é tyntnnia, como disse profundamente o sr. Villemain, e assim 
gll ~ccwsos procurr.tdores elas chamadas cõrtes ele 1828 adjudicaram a c~Jrôa portu
ou eza a um pc1juro, porque faz ia o.fficio ele alge-z, e era mister dar-lhe ou o voto 
cr . ~ cabeça. Perseguidos e exilados por sermos contrarias a esse monstro desleal, 
lli·~ 10 que não have1·á quem cl'elle nã0 aborreça igualmente as praticas e as theo-

"s. 

e n!~ssim queremos franca liberdade para as nossas e alheias opiniões, maioria 
ao unanimidade. 

elo , So~re a inutilidade do juramento e sua illegalidade nada diremos , seja depois 
Ba~ Piotes~os, que muitos nobres portuguczes :firmaram em Plymouth e. Paizes 
p~1.~os, SeJa depois do silencio magestoso e eloquente dos outros r esidentes em 
gr·ll~ e Londres, silencio que foi a um tem1Jo uma lição e uma victoria. E até 
po~~ ~ loucura e presumpção seria discutir um ponto em que a mór paí·te elos 
·em ~~?uezes estão ele accorclo, e que um distincto legista 1 acaba de tratar e pôr 

0
ao grande lu.z, que nada deixa a deseja1-. . · 

defe d~empsJ uma elas folhas mais illustres cl'esta capital, e elas que melhor tem 
tembn, 1 0 nossr.t caillsa, annunciou em seus numeros (de 01 ele agosto e 6 ele se
tar j r~) que um edital se affixára na embaixada convidando os po'rtuguezes a pres
Pórt lllam~nto ele ficlelidacl e á rcgencia ela Terceira, emquanto se não podia em 
Pres~g.al ms~aurar a ela carta; mas que muitos nos Paizes Baixos o recusaram 
tar-s ar PCiJr .Jul~arem a fórma inconstitucional, e qu1e os ele P arís entencliarm jun
ca1·a et P.ara deltbera\·, e de commum accorclo tomarem uma l.)esolução digna de seu 
conv\er e .leatcladc. Mas tendo o ministro D. Francisco de Almeida retirado o seu 
tào l e: fot o mesmo j ornal o primeiro que assim o annunciou ele uma maneü·a 
Prud eh~acla, que ninguem podia suppor que sua discrição fosse avaliada por im
qllJJ : ucia, a verdade por calumnia, e o direito por injtuüt; verdade dizelll:os, por" 
ig,uo .:-- a estava nas columnas clCiJ Ternps. Sem embargo }JOrtuguezes (CUJO nome 
cla.to tamos) ±afiando no ele seus compatr iotas, que para isso lhes não deram man
casti .0 llsaram desmentir o facto elo eonvite e ela repulsa ; porém, nós que outro 
qlle go hes não queremos mais que o cb sua consciencia, entendemos, comtuclo, 

nossa h · · · 1 silen . · < om-a, nos não permttte, a este r espmto, por mms tempo guarc ar um 
ll:tos :

10 qu~ s~ria cumplicidade; e como prova ele nossa clesneg·acla verdade da
lagar m prnneH·o il.0gar a copia do edital que na embaixada se afHxou; em segtmclo 
inconsf/01:mula elo j uramento (que muitos portuguezes, e nós mesmos temos por 
portnoo lucional); em terceiro e ultimo logar o teor ele um o.fficio que o ministro 

Rcllez em Brnxellas dirigiu ao general Azereclo. 
qlle g c~be aqui repellir a ÍnJ'nriosa asserção elos Debates quando sobre aquelles 

<•Sslm :D , , . • l . dores dá 0 l'Ulll. pi!•ovocados lança a culpa ele alhews clesvan os, e o nom~ c e trat-. 
tão .aos hoxnens fieis e o de mio·ue1istas áqctelles n, 10 contra D. l\11guel es -

e estlv , ' o -l b d l fi Zerft eram sempre !Jl·estes a combater e que para o derru ar o t u·ono -
' m Os S ':fi . ' ~· l'd ~, orgll.lh acn cws que o mundo sabe e de que não est~LO a.rrepenc 1 os, senao 

estão 
0~08 · Uma cousa é reconhecer, o~ltra jurar a regencia ela Terceira; todos 

trario ~10Ill:J?tos a dat· obecliencia e IJoucos a j tU"aiJ.-a, por ser e·sse empenho con-
<Ls l)l'lSC }'b d .J ' Ó • d Pre fi t as 1 er a~1es portuo·uezas e á cm·ta p0r n s uma vez JUl'a a, e sem-

e elmente g·um·clada e defendida Os homens pouco escrupulosos são liberaes 
L y· . 

tdc a catta de J osé Ferreira Bor""es que immedia.tamcnte se segue .. 
o ' . 
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de j uramentos, e os homens de bem são cl'ellcs muito avaros, porque os primeiros 
juram para faltar, c os segundos para cumprir ; e assim uns j m·am só o que cleveD1, 
e antes de jurar re:B.cctem e duvidam, e os outros não duvidam nem reBect~JJl i 
nem os que não são difficeis em prometter o são tambcm em f~lltar, pois obnga· 
ções que se complicam mal ou a custo se guardam . . . 
. Perdem sen tempo aquelles que nos v~m:em apostolar com a espada das lD,?u; 

nas, e pouco fia ele nossa honra quem mms ele uma vez nos pede nossa palúJVIa · 
Nós queremos sinceramente a união 1 mas não é a nós que se clla. eleve ele prégar: 
Aos infieis, senhor, aos infieis!. . . E n'este ponto ele lealdades não se nos ha de 
tocar, que se fizemos nosso dever, defendendo a rainha, que nos appclliclou mar· 
tp:es ela legitimidade, entendemos tambem que esse titulo é um favor real, e 0 

de traidores uma injustiça!' e só dizemos por nossa clefeza1 que os martyres ele 
hontem não são hoje renegados. 

Ainda :mais! Uma falsa rasão que ninguem allegou (a saber, a pouca con· 
fiança que a regencia da Terceil:a merecia), dizem os Debates e o Constitttcional 
ser a que motivára a repulsa, mas só elles o dizem, e nem os portuguczcs, ne~ 
nenhum jornal se lembrou d'essa icléa verdade iramente burlesca. E como sel'Lil 
poss~vel que uma 1uestão ele direitos e deveres quizessem tantos e tnQ illustrados 
portuguezes decidir por affeiÇões antes que por o texto da lei? 

Uma é a qnestão ela confiança, outra a ela legalidade; e sem darmos sobre 
isso nossa opinião, nem entrarmos no exame elos actos ela regcncia (c mais esc~u
daloso seria, como fez os Debates, ernprenharmo-nos n'urna discussão sempre m
grata ele nomes e precedentes) ; basta por ora fazer entender a muita gentc1 que 
póde haver um governo legai, sem confiança, obediencia e opposição. _ 

Por não levantarmos novas questões, deixaremos por agora a das regenCJ39' 

que só Portugal pócle ser a lice d'esses combates, e a escola cl'esse direito. 
No emtanto não podemos deixar de notar e offcrecer á censura ela opinião aJgn· 

mas cousas que vemos no officio do sr. Abreu e Lima. E pondo de parte linguageJ'Jl 
e cstylos, porque não fazemos aqui officio de acaclemicos, temos por certo que só ll 
leittua cl'esse documento será bastante para se conhecerem os muitos ou ponco: 
talentos de seu auctor, e não seremos n'isso muito severos, porque talento~ 
Deus quem nos dá., só a virtude depende dos ho~ens. Assim ao sr. Lima clu·e
mos: 1.0

, que menos orgulho e amor proprio devia mostra.r, que a honra é m~
lhor dada que tornada ; 2 .0

1 que a seus compatriotas e companheiros de ulfortunJO 
devia ele tratar com outra policlez; nem para magistrados se usou nunca do voc[t· 
bulo rabulice, por ser menos g1;ave e pouco decente, seja para quem o escre-ve~ 
seja para a quem se applica; nem finalmente a portugl'tezes l ivres e fieis, que rol 
a carta, e por sua magestade a rainha tudo sacrilicara,m com tão nobre clodioaÇ110 ~ 
se devia usar elos cpithetos : criminosos, portuguczes indignos d'cste nome, ca~e
ças desorganisacloras e outros igualmente improprios e mal cabidos, e muito prJ~ 
Cipalmente, porque o sr. Lima reconheceu a junta ptovisoria do Porto, que outlo 
titnlo de legitimidade não tinha, que esse agora por elle condemnaclo, e que 56 

valioso e legal não fosse, nem o mestre ele Avi·z, rtem o duque de Coimbra, n~~~ 
o prior do Crato seriam mais que rebeldes e us111'padores; 3. 0 , que as instrucÇ08 

secretas que diz ter da regencia não podem ser obedecidas, cmquanto não _for~~ 
publicadas, e nem então mesmo se não estiverem segundo as fórmas constitue~? 
naes do reino, cujo direito publico exclue a clictadm·a e uma scgnnda cle]cgll:98~ 
elo poder executivo e moderador ; 4. 0 1 e finalmente que o perioclo que diz ass1]11: 
«Desprezo, pois, como merecem taes injurias e tenho alem cl'isso assaz ele gral~ 
dcza de alma para as pCTdoar sem reserva», està fóra ela prnd.cneia que scJllP~~ 
eleve distinguir um diplomatico, e mui alheio das fórmas graves elo systcrna. 16

5 
presentativo que rege o estado, cujo o sr. Lima 6 servjclor e alto o:fficial. Q,uerga 

1 
de offensa.s e parti.cularcs aggravos não entram em officios de serviço puibllco, nel~ 
Perdões se offcreeem a quem os não pede, porque um pm·clão é muitas vezes 1.1Jl1' . . . ott· 
offensa; que são clles para os cnmmosos, c segtmdo o systema representatiVO ·n.-
tros não ha senão os julgados e condemnados por taes, e não os que a seu P1

' e, 
zer marca um empregado do poder executivo ; c finalmente, quando o percUio·e· 
um favor, ntmca s01·á senão das mãos reacs, que os homens liYrcs o têcro de 1 
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ceber, porq':e essa é uma das prerogativas, e t alvez a melhor joia da corôa, de 
~~ 0 sr. L1ma não devia em nenhuma m aneira despoj ai-a, porque ella o tem hon
" 

0 e .engrandecido, e p.unca nós, a quem se dá o nome ele velhos democratas, 
:
0nrntn·emos que a.lguem sej a tão ousado que toque na prerogativa r eal, pois a 

Iea eza é o melhor amparo ela Jiberdacle. · . 
Nada t emos com a pessoa do s~· . Lima, senão com seus actos, que nos clespra

l(!em, e assim conforme nosso juizo· entendemos ser em dignos cl'esta cens1ua tal
V<ez seve1·a, mas decente, e só escripta com espírito e amor da verdade. 

. E sta questão do juramento é grave e parlamentar, mas nossa discussão não 
prova nossa desunião, senão que a tyrannia ela unanimiclacle é impossível; e como 
~uer que a ~onsiclerem, é certo que os portu.guezes podem estar divididos n'um 
l on.to de dtreito, podem amar ou desamar os homens ela publica administração, 

8?~var. Otl censurar seus actos, fazer aberta opposição, e até emprehencler a re
cls tencla legal; mas ninguem ousar{L desconhecer sua nobre lealdade á rainha e á 

a-r a · que ó ' t d · t N cl d · · N essa ' ·. s A n es es 01~ pon os a rasao e o ever po em r equerer a u~1ao, e 
grito asseg~ramos qu.e extst e . Se o céu nos conceder ver a terra ela patna, aos 
tt . 8 de Vl:'a a carta e a rainha, com os golpes .de nossas espadas, todos os por
s~gtbzes fi eQs mostraremos a nossos inimigos, que nem nossos corações, nem nos-

s r aços estão eles tmiclo s . 

Carta 

ra lVIeu amigo e senhor : -Pergtmta-me v. por que rasão não prestei eu o ju
L 1llen.to de obecliencia, Cl"0a lembrança, originada na Belgica, se reproduziu em 
Oto~ch.es n'um edital a:ffi.xado na casa ela legação portugueza. Satisfazendo á sua 
U ros1~1ade dar ei em duas palavras a rasão elo meu procedimento. 

eeirEx.rp·e-se um juramento de .obediencia ~í, regenci~ estabel~cicla .na ilh~ Ter
siv;ei· Note bem, não é. a r egenCla q11e o exrge, é o:ffi.c10sa a ex1genC1a; e é lmpos

N,Slue U: ~·egencia a approve. 
litta. ao veJo o fim ele tal exigencia; porque me nã.o consta, que haja um só llOr
ci<llle-<z fóra das garras ele D. :Mig uel, que não obedeça, e que não t enha obede

o •u regencia. 

starltstodpos~o, não jurei, porque r eputo injuriclico o acto, contrario á pra.tica con
le or . . . . l P emo7 e antr-eonstituc10na . 

lilen.t ar~ mostrar que tal acto é contra direito ba.sta re:8.ectir na origem do júra
gia 0 c e ficlelida(l e. Diz-se este-aquelle jqramento7 que ,.os inglezes dizem aLle
l'ei nce (palavra feud.al) e que importa o ligamen ou vinculo, qne ata o subdito ao 
do 

6f troco claJ protecçà:o que o r ei ministra ao subclito; e vem isto originalmente 
:p0 ~. eudos, ainda que muitos de seus princÜIJDaes escriptores se dividem, dizendo 
te~t~Xemplo Dumoulin: fe~tcltt?": 'in solc:Jicleli.tate consistit, e~nq~1anto que outros sus-

E rn que : f eudmm potest ex~ste1·e ctbsqtte J1Warnento ficlehtaús. 

808 • 
8.tes eostumes feudaes passaram para nós; e assim no alevantamento de líl.Os

all.iaters faz-se-lhes preito e. homenagem ; preito vale o mesmo que concerto, pacto, 
die~ n!a ; e homenagem

7 
omeÉ.agem ou menagem tanto vale como fidelidade, obe-

:tcta fiel. 
. Ora sea- J a· . . d . l"' . Ulel"t<t d o llU~tO o rrerto portuguez., os r ms .que succe em no re1no c ao o JUra-
~ete~b. e g uarJar os privilegias, liberdades e ±i·anquezas d 'elle , alvará de 9 ele 
sua 10 <1e 1647; rubricanclo assim. o pacto social ela nação (o preito), a qual por 
gaçõllar.te _lhe jura :ficleuclade e obecliencia (a homenagem). Estes direitos e abri
h~~ 6

6~~~C1procas solemnisam~se, autkenticam-se, consumlllam-se .P:lo jma~ento elo 
'\'"eru 8 poovos. Uma r egenCia, pm:ém, é il.lm poder delegado e nao jprecrpuo; g0-

a l!la aN em l~ome de outrem a quelll ella mesma eleve mcleliclade ; não contrata com 
clie,.,_ç.ao i nao tem por consern uencia ele cxio·ir da naç.ão jm·amento algum ele obe-

.... cra il1e ' .l 5 C . t t . ·a é e'~>i.d~ ' m, os p~v?s _o~rigação de prestar-lh 'o. onsegullíl.temen e oN ac o e:x;1~1· o 
qlle nteme?-te lllJUrJdwo. Nen+ 101 alguma o mar ca, n em ~a rasao de du e1to 
reo-e 

0 
.necessite e justifique. Eis-aqui porque se não faz pr01to e homenagem a 

:::. nela alguma. 
ant 

0
. auctor ele tal 1embTanf'a mostr·:t mesmo rn ue ignora a pratica do reino, a lei - emol? )f G '1 . li 

mesmo á nossa carta, e a pratica postenor .a e a . 
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Acontecendo uma regencia no reino nada mais se faz elo que participai-o aos 
tribunaes; assim se fez, e c lei o decreto ele 24 de novembro ele 1667 e circular 
de 20 de março ele 1826. A fórma subsequente de seu procedimento no expediente 
do despacho está marcada na carta regia de 5 de novembro ele J 668. Regtu&.va-~e 
a quem pertencia a regencia no caso ele morte ou im})edimento legitimo do re1! 
antes da carta constitucional, na lei de 23 de novembro ele 1674. Ora quando fol 
deferida a regencia ao príncipe D. João para governar em nome de sua mãe por 
decreto de 10 ele fevereiro de ·1792 não se mandou jurar, nem se jurou o reg·ente. 
E no decreto de 15 ele julho de 1797 só se declarou que o príncipe havia tomado 
o governo do reino . Quando se installou a regencia pela ausencia ela família real 
para o Brazil por decreto de 26 de novembro de 1807, não se Jtuou esta regen
cia. Morto o senhor D . João VI em 10 de março de 1826, a regencia installada 
por decreto de 6 ele março não se jurou. 

Isto pelo que pertence a epochas anteriores á c::n·ta i chegada esta não se ju
rou a r egencia da senhora D. Izabel Maria, nem mesmo a infausta regencia de 
D . Miguel. 

Como quer logo o auctor de. tal lembrança, que eu me esqueça de ·uma pra
tica apoiada na rasão jurídica, na lei escripta, e no facto. constantemente obser
vado? Como pócle deixar de taxar-se de injuridica e à..e erronea a exigencia de 
tal juramento ( 

Vejamos agora o estado da legislaçrio actual segundo a carta. 
Quanclo el-rei o senhor D . P edro IV mandou a carta constitucional, ordeno;1 

no seu preambluo que fo sse juracl:;t, e no seu ultimo paragrapho, que as· aucton
dades a fizessem jurar . Assim se fez, e eu jurei esta carta. Jm·ando-a, jurei por 
minha rainha, jmei fidelidade á senhora D . Maria II nos termos do artigo Sô.", 
e d'ahi não posso, nem quero arredar-me. Ora esta carta diz no artigo 97. 0

: 

«Tanto ·o regente como a regencia prestará o juramento mencionado no ar
tigo 76. 0

, acrescentando a clausula ele ficleliclt~de ao rei, e de lhe entregar o go· 
vmno logo que elle chegar á maioridade, ou cessar o impedimento.» 

Logo a regencia jura a mesma fidelidade que eu jurei ; logo repugna que en 
lhe jure a ella, o que clla é obrigada a jurar a quem eu jurei. E demais, tendo 
eu j uraclo uma fid elidade, como posso jlu·ar outra ficleliclacle? Se é iclentica, de que 
serve o segundo j nramento? E se é diversa, como pó ele prestar-se sem absurdo? 

N'uma 'palavra, o artigo 145.0
, § 1. 0

, da carta constitucional, diz expressa
mente: <• Nenhum cidadão pó de ser obrigado a fazer ou deixar ele fazer alg·nJlla 
cousa senão em virtude da lei». 

E aonde está a lei que mande jurar uma regencia? Porque é que a rcgencia 
ella-mesma não ordenou tal Juramento até agora? A rasão é por certo a meswa, 
porque eu não jurei; porque eu sendo obediente á r egencia da Terceira, nego obe
diencia a quem nem é 1•egcncia, nem tem auctoriclacle para fazer-me jurar. 

Já é tempo, meu amigo, ele cmnprir a constituição, ele fazer cada um pela su.a 
parte que ella s~ja uma realidade; se não ha clirei~o para mandar, uno ha o~r~
gação para obedecer; é necessa.rio que os homens em mando saibam os limites 
ele suas attribuições pelas resi stencias legaes, que são as tesouras elas unhas dos 
usurpadores. Parece que não querem conhecer que desde a _q1·ande serncunct co)))e
çou para todos os povos ela Em·opa uma nova era l Eu cá pela minha parte, Dlen 
amigo, protesto mui solemneme.nte resisti!' com a lei a tudo o que me cheira.r n 
usl.U'pação, a meclicl~~ al'bitraria, e a torneios jesuíticos i e emquanto Deus senhor 
nosso me der viela c saucle, com a carta constitucional n'uma mão, e com a pennD~ 
na outra, irei tisnando os titireiros até os crestar ele todo i:le podér e o ÍnerecereiJJ · 
Dizem que esta medida tende a unir os portuguezes; se esta união quer dizer en
grossar partidos, declaro que não pertenço a nenhum. Nem estou unido nem des
unido ele ningtwm. Sou exilado pela (!arta. Se ha desuniões, lamento a medida; 
porque em vez ele desfazel-as, exacerbou-as . Se a meclicla é anti-constitucional, 
como podem dizer-se constitucionaes os que lhe obeelccerám.? Como pócle contar-se 
com constittlCionaes, quo cedem a factos, quo o direito nno só não legitima, lilas 
encontra? Eis-alli um optimo principio ele união l 

Basta por ora elo carta e de juramento. 
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Sou ele v. , ~tmigo e obrigado.= José Fm?eim B_orges. =Londres, em o 1. 0 

de setembro cl,e 1830 "· 
Officio 

(Ex tracto do u. 0 1 7 5 resmado ) 

111. ~10 e ex. mo sr. -- Accuso a recepção elos officios reservados n. os 307, 308 e 
309, vmdos pelo paquete Jl!Ialbm·ough1 e .que r ecebi no dia 27. 
. O estado da nossa questão, que levo ao conhecimento ele v. ex. a no meu offi

, Clo d'esta serie n .0 171, em dat<t de hoj e, não permitte apresentar a memoria de 
que tTatam os mesmos officios . 

O ministro de sua magestade catholica est eve com o duque de W ellington a 
~emana pas~ada, e, tratanclo elos neg·ocios de Portugal, disse~lhc que o insulto feito 

bandell'a mgle~a e o mau tratamento dos officiaei:? e solclados, o ob1•igavam a to
lllar medidas vigorosas, e que se se não desse a satisfação que se pedia, e tão 
e·~mp~amente como. se pedia, e~e se faria justiça, e qu~ seriam tomad~s a~. em

ai caçoes do bloqumo da T ercetra pelas cl1.1as fragatas mglezas que ah estao; e 
que _e1nquanto á fi·agata Diana1 essa serüt metticla a pique, e que mandasse di
llitr 1sto ao eonde de Montealegre, e que podia dize1• que era o duque de Wel

gton quem lh'o dizia: rnnito é para lamentar um inciclente d'estes no meio dos 
embar[J.ços em que nos "achâmos . 

J?eus guarde a v. ex." Lonch·es, em o .1. 0 ele setembro de 1830. - Ill. 1110 e ex.mo 
sr. VJsconde de Santarem. =:;;=Visconde ele Asseca. 

Exposição2 

Tendo apparecido nas casas ela embaixada portug tteza em Lonclres, París e 
Bl'Lt:ltellas editaes, ordenando que os portuguezcs prestassem jmamento á l'egencia 
dstab.e~ecida na_ illu11 Terceir:a, segu~clo a for~ula seguinte : «Juro reconhecer e ob~-

ecel a regenma estabolec1da na, ilha T ercetra, em nome de sua magestade a rat
~a D.lVlaria II, minha 'legitima soberana, como 1.mica auctoridado legal, emquanto 
111

' 0 possa ser restituída a regencia determinada no capitulo v, artigo 92. 0 da 
c:rta constitucional da monarchia portugueza», julgaram alguns portugnezes que 
nao deviam prestar o j nramento, e outros o pres taram. Os p1•imeü•os fundaram-se 
nas seguintes rasões : 

1. a Porque, tendo jurado fidelidade á rainha e á gp,rta, estava n'esse jlll'a
~ento implícita a obrigação ele obedecer á auctoridade legitima que r epresen-
!W a sua magestade na sua minoridacle, na conformidade da mesma carta; e 
qu~ ~endo os emigrados dado indubitaveis provas de fidelidade, escusado parecia 
;.;1g!-r-so-lhes novo j m·amento, que não augmentava mais a obrigação que con
otahu·am . 

' 2.a Porque nem as leis nem os costumes nacionaes ordenam o j tu·amento no 
~a~o de. uma regenoia, e mesmo porq'1!1.e, quando se pTestasse , não incumbiria a 
0 os aos. indivíduos que compõem uma nação; 

3. Porque, quanclo mesmo fosse lega,!, não appareco a ordem da regencia, 
qude seria a unica auctoridade que poderia decretai-o, nem o edital se refere a 
or em alguma da . mesma rcgencia ; 

.. 
1 

4.a Porque não consta que tal j tli'amento se tenha prestado, nem mesmo ex:i
gtc 0_ na ilha Terceira, aonde essa mesma r egencia existe ; 
. b . a. Po1•q ue, pres tn.ndo-se segundo a formula, não excluía a possibilidade ela 
be.geucw; do infante D. Miguel, e facilitava o passo a proposições c transacções so-
le essa base, eontr a as solemnes declarações do imperador D. Pedro ; 

0
• 6. a ~arque rejeitava qualquer governo provisori?, que se po~sa estabelecer 

P 1 effetto de uma r eV'o1ução em Portugl\1-l, e prencha as mãos aos po1•tugnezes 
Q.. 

1 Copia impressa, com consentimento de quem assigna, por C. S. Bingbam, 84:, iVIount street, 
târosvenor square. SaÍl1 tarnbem na Ex]JOsição apologetica dos emigrados pm·tuguezes, etc. Igno-

lll~s o nome do clcstinatario. · 
d . Folha avulso impressa em Lonch·es por T. Bretteil , Rupert street, Haymarket. Foi pouco 
d~Pots transcripta no Paqltete ele Portltgal, com a lgumas reflexões da redacção do mesmo perio-

tco, como mais adiante se menciona. · ' 
ao 
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para não derribarem a usurpação, e n' este sentido vinha a ser contrario ao jtU'a-
mento que prc::;taram de fideliclade á legitima rainha. . 

Se em Portugal occorrer uma revolução, não póde apparecer logo a regenc1a 
ela Terceira, e é eYiclente que h a, ele ser preciso um governo ·provisorio, 'em quanto 
se não· poclér installar a regencia ela carta (com exclusão elo infante, que perdeu 
todo o direito a ser regente); mas se um vinculo como o elo jm·amento ligasse os 
portuguezes a não reconhecerem como auotoriclade legitima qualquer governo pro
Yisorio que as ci1·c.umstancias tornassem necessario, mas só a regencia (que se 
acha bloqueada na ilha Terceira), ver-se-íam privados ele coadjuvar, e mesmo ele 
obedecer a um goYemo que, apesar ele illegitimo (segtmdo a formula), se achava 
em circumstancias ele ser mais util á nação do que a r egencia legitima que se ju
rava ela ilha Terceira. 

Qs que p1:estaram o juramento consideraram que: 
A 1. :l. rasão se podia r espoll:der que o mais que cl' ella se deduzia era, que pa

r ecia clesnecessario ; mas qt~e :::enclo ordenado pelos representantes ela r egencift em 
Londres, París e BruxeJlas, n~to se , podia suppor que elles obrassem sem ordem 
ou insinuação ela mesma iregencia. Que o juramento não era contrai·io ao·primeiro 
que prestaram ele fidelidade á rainha, mas antes uma ratificação d'esse mesmo 
juramento á u~ca auctoridacle que agora. a representa; e como os emigrados nã.o 
podiam estar ao facto dos motivos, pelos quaes se exigia, que parecia pedir a 
prudencia se prestasse, para não incorrer na imputação ele desobecliencia a uma 
ordem ela regencia, e dar motivo a dizer-se que, tendo os port.ug:uezes um governo 
estabelecido, que desejam que as nações reconheçam, são elles os primeiros ft cles
conhecel-o e a r ecusar obediencia ás suas ordens. 

Á 2. ", posto que nem as leis nem a carta o orcl~navam, não se podia dizer 
ser-lhes contrario, porque tambem o não prohibiam. Nem era for:çoso seguir pre
cedentes, quando as circumstancias em que esta regencia e os portug·uezes se 
acha~n são tão singulares e extraorclinarias. 

A 3. ", que se devia suppor que, em objectos elo tal n::tturezru, os i.nclivicluos que 
representam a regencia não obrariam :;rrbitrariamente ; ele outra s0rte s~ria d'elles 

, a responsabilidade, e não cl'aquelles que julgaram obedecer a uma ordem ela 
mesma regencia. 

4 4. ", que tambem nfio constava o contrario . 
A 5.", que jamais. se podia entender a possibilidade ela r.egencia elo infante 

D . Miguel. 
O decreto que creou a regencia, que se jura com o fim ele dar execução ao 

decreto de 3 ele março elo 1828, exclue a possibilidade ele uma reg·encia que ficou 
por ello condemnÇtda. Se o infante D. Miguel ficou excluído ela r egencia, por não 
dar execução á carta COJ1stitnci0nal e ás conclições com que acceitára a mesma re
gencia, e foi Cl"eacla outra para satisfazer áquillo a que o infaute faltára, como seria 
poss\vel que jurar-se esta regencia seria approyar uma tão solemnemente excluída? 

A 6.", que se não podia entender rejeitado qualquer governo provis01·io que as 
circumstancias tornassem necessario. Considera-se só como regencia legal ( segtmclQ 
o actual clü·eito publico portuguez) a creada pelo aucto,r da carta e a regencia ela 
carta; mas n~io se exclue a possibilidade ele um governo provisorio que seja úe
cessario estabelecer-se, se occoner uma revoluç~w em PortugE!jl para dar execu
ção áq uillo ele que se acha encarregada a regencia. que se jura, que é a execução 
ela carta a que faltou o infante. As palavras mnica auctoridacle legal» eqtuvalem 
a tmica regencia legal; ele outra sorte seria contradictorio o juran1ento prestaclo á 
regencia ao primeiro d~ fidelidade á rainha; e é. a.ssim que o entendem os que em 
boa fé prestaram este Jmamento q~1e se lhes ex1gm; ele outra sorte o não presta
riam pois só reconhecem a regenc1a como representando a rainha, qu'e está con
nexa' com a carta, e pn,ra satisfaz~r aos fin s para que foi creacla. 

Se outra fosse a marcha dos negocios, se a regencia entrasse. em transacções 
(o que se não deve esperar) em contraclicção com os princípios, pelos quaes se 
acha constituída, dissolvia-se o vinculo de um juramento, que não tem outra base 
senão a execução ela carta, que o infante D. Miguel aniquilou, e que incumbe, 
não só á regenç.ia, mas a todos os portuguezes restaurar. 

I 

.I 
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De tudo se conclue que os que não jurara:m obraram por motivos de convicÇão 
e d~ :fidelidade aos princípios que clefenclem; e os que juraram obraram por iguaes 
mot1vos, persuadindo-se que não punham em perigo esses mesmos princípios. 

Londres, 2 ele setembro de 1830. 
Offi.cio 1 

(N .0 13 rcscmdo) • 
lltmo e cx.1110 sr. - Tendo :rio meu officiu reservado n. 0 12 dado a v. ex.a co

nhech?-ento ela nota qu.e em data ele 18 de agosto ultimo passei ao enca.negaclo de 
negocws elo Brazil, tenho hoje a honra ele transmittir a v. ex. a copia da resposta 
que este me deu, assim como elo officio que em consequencia cl' esta clirigi ao mar
que~ ele Santo Amaro, que me respondeu do modo que v . ex. a verá da resp.ectiva 
cop1~ tambem junta e a que não repliquei, porque estando o conselheiro Lima 
p~·ox1mo a vir tomar conta cl'esta legação, julg·o muito mais conveniente ao ser
VIço ele sua magestacle que seja seguida por elle esta correspondencia . 

. Deus guarde a v. ex.a Londres, 30 ele setembr~ de 1830.-111.1110 c ex.1110 sr. 
Lluz ela Silva Mousinho de Albuquerque. = José Balbino de Bm·bosa, e Amujo. 

Docuxncntos anne:sos 

1 .• 

. ~I.mo sr.- Em resposta ao officio que v. ex. a me dirigiu a 18 elo corrente, 
ex1gmdo a minha cooperação official, a fim ele conseguir-sé elo governo britannico . 
0 reconhecimento ela regencia Cl'eada por sua magestacle o imperador meu augusto 
amo, para governar o reino de Portugal e seus domínios em nome e na menori
dade de sua magestade fidelíssima a senhora D. Maria TI, tenho a honra de as
segurar a v . ex. a que não deixarei de aproveitar qualquer occasião que se me of
fereça para opporttmamente obrar no sentido ela sua requisição. 

Achando-se n'esta côrte um embaixador brazileiro, especialmente incumbido de 
promover os interesses ela augusta filha e pupilla elo meu soberano, v. s.a ha de 
estar convencido ele que não 'me cumpre interferir ele uma maneira mui clirecta em 
:t+egocios tão ligados com aquelles interesses. 

~oncluirei1 portanto, offerecenclo a v. s.a os protestos da minha mais·.distincta 
consideração. 

Deus guarde a v. s.a Lonch·es, em 26 ele agosto cl~_1830.-Ill. 1110 sr. José Bal
bino ele Barbosa e Araujo.=E1tstaq~tio Aclolpho ele Mello e JJ!lattos. 

2.• 

lll. mo e ex.mo sr.-Tendo, em obscrva.ncia elas ordens do meu governo, solici
tado a cooperação official elo encarregado ele negocias de sua magestacle o impe
rador elo Brazil, a fim de conseguir-se elo governo britannico o reconhecimento ela 

_ re;s~ncia creacla pelo mesmo senhor para governar o reino de Portugal e seus clo
mtmos em nome de sua magestade fidelíssima a senhora D. 1\'[aria II; e ha-
v-endo-me xespondido o sobredito encarregado de negocias que não deixaria de 
apro:veitar qualquer occasião que s·e lhe offerecesse para opportuna.mente obrar no 
sentido ela minha requisição; mas que, achando-se v. ex.a n'esta côrte especial
mente . incumbido ele promover os interesses ele sua magestacle fidelíssima, não 
tumpna a elle encarregado interferiJ.· ele uma maneira mui directa em negocio tão 
lgaclo com aquelles interesses: sou obrigado, para completo desempenho das or
e ens que tenho recebido, a solicitar a valiosa intervenção ele v. ex. a para alca.n
Ç~r o reconhecimento da regencia por parte elo governo ele sua magestacle britan
nica, e st~eitando a minha opinião aos superiores conhecimentos de v. ex.'', seja-me 
por o:·a permittido dizer qlle me .Parece ser este o passo que se possa dar mais 
vant3:)oso e necessario aos direitos ela raii.ilia ':fidelissima, que v. ex." está encar
r~g~clo. ·de zelar e clefender, e á honra ele sua magest~de o imperador elo Brazil, 
tao tnttmamente interessado no reconhecimento ela val1clade elos seus actos. 

Para plenamente satisfazer aos deveres ela minha actual posição não posso 
1 A copia tinha a data de 3, mas quando conhecemos o erro já não havia meio de alterar 

a ordem cb1•onologica dos documentos sem grande transtor:r10 typogra1Jhico. 
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deixar de rogar a v. ex.a a mercê de IÍ1e int'ormar convenientemente do estado 
das negociações de que v. ex. a se acha incumbido pelo imperador seü augusto 
amo, em tanto quanto clizem respeito aos interesses de sua magestade fidelíssima, 
e ao reconhecimento da regencia CI·eada para governar em seu nome, a fim de 
que eu possa pela minha parte dar aquelles passos que, ele accorclo cm'n v. ex.a, 
e em execução das erdens que tenho recebiclo, forem jti.Igaclos uteis para se con
seguir o fim proposto. 

Aproveito esta ·occasião para pedir a v. ex." queir~ acceitar os protestos da 
mui alta consicleração com que tenho a honra de assignar-me- m,mo e ex. 1110 sr. 
marqnez de Santo Amaro-De v. ex.a muito obrigaclo e fiel creaclo=José Bc~l
bino de Bm·bosa e Ara~vo=Londres, 30 de a.gosto de 1~30. 

5.0 

Ill.mo sr.-Recebi a sua 'carta de 30 do mez proximo passaclo, na qual me 
expressa a necessidade de procurar o reconhecimento, por este governo, da re
gencia na ilha Terceira para governar Portugal em nome de sua magestacle :fide
líssima a _rainha D. Maria II, e me requer que, na qualidade ele embaixador de 
sua magestacle o imperaclor elo Brazil meu amo, .em primeiro logar eu solicite 
aquelle reconhecimento_ jünto ao governo ele sua magestacle britannica, em segundo 
logar que eu lhe participe o estado dás negociações ele que estou encarregado, 
em tanto quanto interessa a causa ele sua magestacle :ficlelissinia. · 

Para satisfazer a sua primeira requisição, participo-lhe que, em consequencia 
das ordens de sua magestade o imperador meu amo, tenho solicitado d' este governo 
aquelle reconhecimento, sem comtuclo me poder lisonjear ele o conseguir. Emquanto 
à segunda entendo que faltaria ao meu dever se acceclesse -a essa requisição. 

Tenho a honra ele ser---:De v. s. a - In. mo sr. José Balbino ele Barbosa e Araujo
.o mais attento e obrigado veneradGr.=Ma?"Q'l~ez de Santo Arncwa.= Lonclres, 15 de 
setembro ele 1830. 

Declarações e protestos 

1." 

· Tendo os portuguezes abaixo assignados, emigrados em Bruges, deliberado 
não prestar o ju~·amento cl' elles exigido em 26 de agosto proxinio passado l)ela 
segnillte formula: «Juro reconhecer P. obedecer à regcncia estabelecida na ilha 
Terceira em nome de sua magestade a rainha D. Maria II, minha legitima sobe
rana, como unica auctoridacle legal, emquanto não possa ser restituída a regencia 
determinada no capitulo v, artigo .92.0 da carta constitucional ela mona1·chia por
tugueza>J, 1ms por todos os motivos seguintes, e outros só por alguns d'elles, a sa
ber: p1·imoJ pela irregularidade, illegitimiclacle e incompetetJ.cia ela ordem que ll1es 
impunha este juramento; sect&ndoJ pelo modo vago com que se referia ao ar
tigo 92. 0 ela carta constitucional da monarchia portugueza, sem positiva exclusão 
ela regencia elo infante D. Miguel; tertio) porque esta restricta referencia ao dito 
artigo pareceria excluir as outras rege:acías mencionadas LJ.O mesmo capitulo, e que 
as vicissitudes do tempo poderiam tornar necessarias ; sendo agora outra vez con
vocados para prestar o mesmo juramento, adclicionanclo a suas assignatur_as al
gumas clausulas, restri.cções e reservas sobre as cluviclas indicadas : declaram no
vamente não jurar, ou porque não reconhecem na pessoa ele s. ex. a o sr. Luiz 
Antonio de Abreu e Lima, que aliás muito respeitam, a faculclacle necessaria para 
lhes prescrever um juramento, que a auctoriclade legitima não decreta, que se 
acha implícito no juramento que 1·epetidas vezes têem claclo á sua legitima sobe
rana e á carta constitucional ela monarchia portagtteza, ou por zêlo ele seus direi
tos e inviolabilidade elas prerogativas do poclm: que actualmente nos rege, ou em
fim porque este j"tU'amento, alem · ele indecoroso na sua fórma, é eminentemente 
off<;~nsivo (segundo os motivos que para o exigir se apoRtam) ele sua holilra e :fide
lidade, assaz comprovada e consagrada pela longa serie de soffrimentos e desgra-
ças ele que são e têem sido victimas resigNadas . . 

En~retanto os abaixo assignaclos se a1Jressam e:in manifestar de um modo 
claro, explicito e positivo, que não deixe logar á menm: duvida ou a interpreta-
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ções gràtaitas de espíritos mal intencionados, e isto debaixo de sua palavra de 
honra (que para elles nã.o será menos sagrada que o juramento de seus compatrio
t:s), qtw elles obedecem, como até aqui inalteravelmente têem feito, e continua
rao a obedecer do mesmo modo á regencia estabelecida na ilha 'l'erceira em nome 
de sua magestade a senhora D . Maria II, no espírito e fins do decreto de sua 
creação, emquanto sobre a quéda ou exclusão do tyranno não for proclamado em 
sua patria o imperio ela lei e da legitimidade, e com elle a regencia que determina 
a carta constitucional da monarchia portugueza. 

Bruges, 4 de setembro de 1830. = Julio Gomes da Silva Sanches Machado ela 
Rocha) advogado=José JJfa1·ia de Cm·queim

1 
ma;jor de cavallaria ru. 0 lO= L1~iz 

Guedes de JVIomes} capitão do regimento n . 0 &3 = Agostinlw üâz Alves1 tenente 
~o regimento de infantm•ia n. 0 12 =José Ignacio de Almeida Ca1·valhaes1 capitão 
de cavallaria 9 = Antonio Vieim ele Vasconcellos

1 
tenente coronel ele milícias de 

Penafiel = Raymunclo Ramos z~tzcwte1 capitrio ele ordenanças = JJ1anuel Luiz Ld- . 
pes do R ego, alferes ele infanteria 16 =Antonio Luiz ele Seabm, juiz de fóra 
de lVIontemúr o Velho= Antonio Mcmuel Noguei?·a, alferes do 9 . 0 regimento ele 
cav_allaria = João F1·ancisco ela JJ1atc~, alferes de ordenanças cl.a praça de Campo 
Ma1or = Jl1antbel FmTeú·a de Seabm dct JJ;Iota e J:3ilva, juiz de fóra da cielade do 
F~chal, ilha da Madeira= Agostinho de Sampaio e Costa} a.lferes do regimento 
de mfanteria 23 = O Pacl1·e RoclTigo José Pe1·eim = José Custodio da Sil·vct, con
tador ele Lafoes = Antonio JJ1atheus da Silva Penim, fiel do exercito= Jldá?mel 
José ll1a?TOCOS, capitão ele artilheiros nacionaes = Sebastião Luiz n~wão = João 
Gou?·gelt) empreg·uelo ela casa real = Dav·icl Hmv·iques de Ccwvallw, correio assis
tente de Abrantes = lJfct?wel José de Oliveim, capitão do regimento ele mi1icias de 
Soure = Ele1·menegilc~o Balha) porteiro da alfandega <ilo Porto= João P ·into F?·ctus
t~} capitão de milícias ele Portalegre =Antonio .Mendes Guel"?-eÍ?·o, tenente do re
~~mento ele infante ria n. 0 2 = José Ajfonso Vianna, ~juclante ela inspecção de re
VIstas do exercito da província do Minho = Ancl1·é da Ponte elo . Quentctl= C1tstoclio 
José da Silveim e Vasconcellos= José Ba:ptistc6 elos Scmtos1 cirurgi~io ajudante ele in
fanteria 10 = José Jl1a?··ia dct A:iilvei1·a Vasconcellos} escrivão elas almotaçarias = 
Antonio Luiz Sim,ões da Silveim=Antonio Lttiz ele Sottsa A1·avjo Jltfenezes= Cae
tctn~ 111a?·tins Ramos, cirurgião [~judante ele infanteria 10 = Antonio José Silvei?·o, 
cap.rtão ele infanter ia 19 = Alexancl1·e Rocl?"l:.q~Ges JJ1ontei?·o, fiel do exercito = Li no 
Lutz elos Reis} escripturario do commissariado = Antonio Gomes Jl1cwlins, tenente 
de granadeiros .elo rt>gimento de milícias ele Aveiro = rToão Antonio Rod1·ig~tes ele 
ll!f:i?·cmda1 bacharel em leis. 

2.tl 

Os emigrados portuguezes abaixo assignaclos, depois ele terem visto o officio 
de v. ex. a ele 28 do l)assado, communicaelo ás secções cl'este deposito, julgam de
ver levar mui r espeitosamente á pr<:lsença .de v. ex. a a exposição elo seu compor
tamento no negocio a que se r efere o mesmo officio, assim como a profunda 
magna que experimentam pelas expressões genericas ali applica,clas ao seu pro
cedimento e intenções . 

Cidadãos portuguezes e Iwmens livres, sabendo que todo o juramento valido 
é sempre um acto deliheraclo e espontaneo, e que por consequencia pam justificwr 
0 acto da prestação de um juramento, que se entende em con(lciencia não dever 
P1~e star-se , ou não dever prestar-se ele uma certa maneira, não é su:fficiente~ per
m.Itta-se-lhes clizel"o, a ordem de uma auctoriclacle superior, por mais respmta~el 
q:1e. seja1 e costumados por educação e por princípios a olhar como sagrado e. m
YIOlavel o vinculo que d 'elle resulta, os abaixo assiguados julgaram que faltarmm 
a um dever saoTado e até se tornariam iuclio·uos de contar-se entre os entes ra-

. o ' o "l 
cro~aes, se, levados ele. uma cega obediencia, deixassem de examinar e cons1e erar 
murto attenta e seriamente a natureza e fórma elo jtuamento que eram chamados 
a prestar. · . 
. Guiados por estes sentimentos, acharam que o o~jecto p1:inc~pal e essen~ial do 
~tnamento era o ele reconhecer obediencia á r egenma prov1sona estabelecida na 
Ilha Terceira· e considerando essa reo·encia como a unica auctoriclade revestida 
ela legalidade' p~ssivel segundo as circu~stancias, tendo-lhe até aqui prestado sem-
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pre aqnella obcdiencia, resolvidos franca e le::tlmente a ·continuai-a, e esti·anhos a 
machinações tn.madas em sentido diverso, não duvidaram confirmar com jura
mento os seus sentimentos e intenções . Esse acto, se aos portuguezes. indignos 
d'csse nome (se entre nós existem) imporia ainda o }Jeso de mais um pmjmio, re
lativamente aos abaixo assignados, quando muito, não acrescentaria nada á sua 
resolução invruriavel. Nem estes desejavam mostrar-se tã0 sasceptiveis, ql!~e pel0 
simples facto de se lhes exigir o novo juramento se jrulgassem considerados capa
zes de dobrez e de faltarem aos seus primitivos junumentos. 

Porém, por outra parte viram com o maior desgosto que na formula apresen
tacla se continha uma clausula que, empreg·ando simples e descarnacMmente o ar
tigo 92. 0 da carta, para designar ·a regencia legitima e permanente, ficava nas 
actnaes circumstancias susceptível da interpretação a mais sinistra. 

" O infante D. Miguel, sobre cuja cabeça escusndo é accumular aqui os epithe-
tos que tem grangeac1o de toda . a Europa civili'sada, é precisamente a pessoa em 
quem se verificam as circumstancias m1icas mencio11aclas 11'aquelle artigo; é opa
rente mais chegado de sua magestade a senhom ]). Maria II, segundo a ordem 
de successão, maior ele vinte e cinco a.nnos. Embm·a se represente essa applica
ção elo artigo 92. 0 como hoj e impossível, tempo houve, e não remoto, em que a 
alguem 1Jareceu ató desejavel; embora existll. a regencia ela T erceira, esse sim
ples facto repeUe sim a usurpação do throuo, mas os abaixo assignad.os não sou
beram achar n'elle a impossibilidade de succecler áquella regencia provisoria a 
r eg·encia permanente verificada no i11fante, segundo a carta;· embora se diga ser 
o ilúante indigno d'ella, os abaixo assignados, amigos da ordem que só se acha 
na lei, escravos cl'esta e só d'esta, nâo acham no artigo 92.0 essa declaração; 
acham sim nt> artigo 96. 0

, qt1e a p-essoa elo rei póde ser declarada t er incapaci
dade physica ou moral para govemar, e que por conseqt1encia tambem o póde ser 
aquella em qtlem r ecaíria aljás a regencia ; acham n9 artigo 15 .0

, § 2 .0
, ser da 

attribuição elas côrtes eleger o r egente ou regencia, e por conseqRencia fazer a 
devida applica~'ão do artigo 92 .0 e seguintes; esperam cl'aquelle tribunal a justa 
sentença, e a eleição legitima ; por agora pertence-lhes, incumbe-lhes, elevem com 
todos os bons portuguezes, mas só lhes r esta aproveitar toda a occasiào ele ex
pressar os seus votos ele que a disposição elo artigo 92 .0 não possa vir a ap
plicar-se ao infante D. Miguel, e evitar todo o acto de que possa concluir-se 
directa ou indirectll.mente interferencia alguma opposta aos ditos seus votos e 
des~jos. . . . 

Certificados nos seus motivos ele duvida, depois ele se terem em vão esforçado 
a dissipai-os por todos os meit>s ao seu alcance, já co11ferencia.nclo entre si, já pro
curando ouvir as pessoas mais doutas e eminentes a que pocleram reconer, e não 
podendo deter a marcha do tempo que os collocou logo :q.a coalisão texrivel de 
prestar em o seu juramento por uma Íormula ostensivamente repugnante ás suas 
intenções e desejos, ou de incorrerem o labcu de uma desobediencia apparente e 
ele unia a}Jparente desconfiança em pessoas clig·nas de todo o respeito e C<ilnfia.nça., 
os abaixo assignaclos não se 'atreveram a hesitar em antepor a consiclerações que 
lhes eram meramente pessoaes a consideração eminentemente superior· da honra 
e elo dever. Conheciam e respeitavam as inseparaveis virtudes de v. ex. a, a que 
é tão impossível deixar de fazer justiça, quanto são superioTes e não carecem ele 
todo o humilde tributo que os abaixo assignados poclessem aqui offerecer-lhes; po
rém uem podem deixar ele confessar lhes nào occorrêra r espeito algum humano 
que poclesse equi librar-se com materia t ão ponderosa, nem tinham aclquióP,o a 
certeza de que o documento publico e authentico que assig11avam não chegaria ja-
mais ao conhecimento, nem passaria á~ mãos de pe::;soa menos digna. -

Acharam-se, pois, na penosa necessidade ele expor em, ao tempo ela celebração 
do acto, a r estricção uuica que lhes parecia indispensavel appor-se á prestação elo 
seu jmamento, e (não lhes podendo ser esta ad.mittida pelo ex .mo generaJ, c11r~
ctor cl'este deposito, · que obrando como mero executoT ele ordens recebidas, não 
consentia; a alteração cl'ellas sem decisão superior) de differirem o mesmo até lli.es 
ser permitticlo removerem a difficuldade qu~ se lhes antolhava obnoxia. . 

Graças á canàura, boa fé e longanimidade de ·V. ex. a, esta permissão (de CtllJa 



471 

e~perança aos abaixo assignados não era licito duvidar) acha-se-lhes hoj 0 conce-
dlcla, é o juramento esM por elles prestado. 

C?s abaixo assignaelos reiteram aqui os seus protestos de obediencia á r cgencia 
provlSoria estabelecida na ilha Terceira, e declaram a sua convicção intima ele q1:te 
só na legitimidade ela senhora D. Maria ' li e na carta constitucional que restau
rou nossos direitos podemos, os portuguezes amantes do bem ela nossa patria, achar 
a tábua ele salvação no naufra:gio da desunião e elos partidos que nos t em affiigido 
e envergonhado á face elo mundo. 

Resta aos abaixo assignaclos expressar a desconsolação que experimentam em 
ver que as intenções as mais puras podem ser clesconheciclas, e que não basta o 
comportamento o mais regular pàra pôr a salvo ele inculpações immerecidas, la
ment.ar as. circumstancias que produziram procedimentos e sensações tão ·desagra
~av~Is a v. ex." como a elles, e submissamente rogar a v. ex." lhes desculpe um a 
]ustdic~çâo e apologia com que vieram tomar o precioso tempo ele v. ex.", sómente 
por a julgarem devida a v. ex. a e á sua honra. . 

Br~1ges, 4 ele setembro de 1830. = J oaquim de Oliveim BazJtista1 juiz de fóra 
ele ÜeJa = J osé Joctq!ti?n de Sant'Anna1 advogado = .Llfamtel Fmncisco Pm·eú·a 
de. Sousa1 aclvogaclo = Canúllo José. de Gottveir.t> acl vogado = Antonio J o?·,qe ele Oli
vewa Lima1 oflicial maio~r da secretaria do thesoU'l:o = Antonio de .Llfeirelles Pint'J > 

e.scripttu-ario da contadoria elo commissariaclo = Guilhm·me de Mei?·elles Pinto> pra
tiCante ela contadoria elo commissariado = Fm·nanclo Antonio Peres de . Oliveint> 
e:npregaclo do contrato elo tabaco e escrivão da dizima de Pera = A ntonio l f? ·an
Ctsoo Pale?'?1W1 escrivão n::t portagem da cidade de Faro. 

Officio 

(N . 0 176 reservado) 

IJI.mo e ex . mo sr. -No dia 6 chegou a esta côrte o aclclielo Antonio Joaquim 
Cabo Final e com os despachos de que v. ex. a o encarregou ; n' esse mesmo dia foi 
dxpecliclo para París com os despachos para o conde da Ponte, na conformidade 
a r eaommenclação ele v. ex, a; por elle recebi o officio reservado n. 0 310. 

l :P~·ocm·ei l~rcl Abercleen, qt:e me parecet~ não. estnr mai~ inquieto sobre o ~egocio 
\as presas : d1sse-m~ que se tmha p1;ometticlo f~zer o ~ms que se pret~nd1a alei? 
c h entrega elos navws, e que esperava que ass im se fiz esse ; perg•mtm-lhe se ti-

. n a ~ais alguma causa a juntar ao q~e me tinha dito--á ultima vez sobre _o re.co
nhecunento de sua magestade el-rei nosso senhor; r esponcleu-mc que sena d.iffi
cultoso poder dizer mais do que o que elle disse; e pergtmtanclo-lhe mais se estava 
na resolução ele não toDfar deternilinação positiva e :fioal antes de recebermos a 
i'esposta elo governo de sua magestade ás ultimas communicações, respondeu-me 
que não escrevia l10je nada mais a mr. ~1:ackenzie, senão a dizer-lhe que segu
rass.e ao govem o de Portugal que tudo quanto o ministro ele sua magestade ca
t~olica n' essa cõrte dizi.a, em consequencia elas' communicações elo seu collega 

' hl~sta côrte, eleve ser tido como dito pelo governo inglez; que são essas as suas 
eas e a sua r esoiução. 

Por D . Francisco ele Zea sei quaes são estas commtmicações, que não é mais 
que uma repetição elo que me tem dito sobre aquelle objecto, nem podia haver 
alteração, porque as circumstancias que obrigam este governo it.quclla exig:encia 
tambem a não têem tido · não tem esta administracão animo para dizer pela quarta 
ve 1 ' , d t~ z ao pal' amento que os negocias ele Portugal estão no mesmo esta o, nem ao 
Pottco o tem para o terminar pelo reconhecimento de el-rei nosso senhor, sem qne 
sua magestade t el\ha claclo a amnistia <JJUe este governo lhe a~onselhou . . 
s T:nd.o em quasi todos os meus officios· antecedentes repetido todas as ?n·cum-
tanclas que 0brigam o governo a obrar assim, tanto pelo que me tem drto lorcl 

A.bercleen,. como pelo conhecimento que por outras vias tenho podido obter1 não 
tenho mais a Jtmtar senão que se no t empo necessario para chegar a r esposta a 
e~tas commtmicações ella não tiver vindo da maneira por q:1e elle a quer, Yae ex:i-
gn· a amnistia form almente como condição para o reconh~cu;nento . . 

Tenho feito todas as cliligencia.s para clemorar este snmlh::mte proced1mento
1 

I ' 
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que vae collocar os ·dois governos em uma posição desairosa, ou se annua á 
cxigencia ou t:e rejeite; não digo que este governo comece as hostilidades con:
nosco, mas en.tre este estado c o em que ficaríamos pelo reconhecimento, ha rotU
tas posições, qualquer d' ellas tão más quasi como a das hostilidades, em as qnaes 
se póde ir defecando e cerceando o paiz, a ponto que não seja difficil a sua ren
dição . 

D eus guarde a v . ex.a Lonch·es, 8 ele setembro ele 1830. - Ill.mo e ex.mo sr. 
visconde ele Santarem. = Visconde de Asseca. 

Declarações de jura•nento 

O abaixo assignaclo, emigrado portuguez em Bruges, sendo chamado nos dias 
3 ou 4 elo corrente a casa elo ex ."10 sr. general Azeredo, director do deposito d~s 
portuguezes em igrados na Be]gica, a fim de prestar um juramento de obedienma 
á regcncia installacla na ilha T erceirn, na seguinte formula: «Juro r econhecer e 
obedecer á regencia estabelecida na ilha Terceira em nome ele sua magestacle a 
rainha D. Maria II, minha leg itima soberana, como unica auctoriclacle legal, em
quanto nâo pbssa ser restituída a regencia determinada no capitulo v, a.rtigo 92- 0 

da carta constitucional ela monarchia portugueza)) ; admittindo-se-lhe adclicionar á 
sua assignatnra as clausulas que julgasse convenientes, mas clausulas que sem du
vida nunctt deveriam alterar a essencia da sobredita formula; no ultimo dos men
cionados dias, comparecendo no logar e hom destinados para a prestação do men
cionado juramento, 0 abaixo assignaclo declarou na presença de muitos de seus 
compatriotas «que tendo elle sido já chamado para o mesmo firo no dia 2G de agosto 
proximo passado, e tendo então respondido que muitas e mui fortes rasões o de
terminavam a não prestar similhante juramc.nto, rasões que elle se po1.i.pava a ex
por, por não ju.lg~tr aquelle o tribunal competente para lh'as exigir, e se limitava 
a reS}Jonder categoricamente á categorica pergunta que se lhe fazia, declarando 
que nKo jurava; subsistindo agora as mesmas rasões e a mesma incompetencia de 
tribunal, a :ma r esposta era e devia ser tambem a mesma, dando comtuJo por 
base ela sua negativa a doutrina do § 1.0 elo artigo 146.0 do t itulo VIII da carta 
constitucional, doutrina que acabava de ser expenclicla por um ele seus concida
clàos al i presentes, acrescentando sómente o abaixo assignaclo, que a repugnancia 
que pela primeira vez sentíra para a prestação de um tal juramento, tinha a.gora 
duplicado ou triplicado,>; e isto em consequencia das nenhumas rasões que o ex. mo 
sr. Abreu e Lima expende no seu officio ele 28 ele agosto proximo· passado, eiJl 
favor do já mencionado juramento, c dos demasiados insultos que s . ex. a no mesmo 
o-fficio desenrola contra todos aquelles q1.1e se recusaram a prestar um jmaroento 
que lhes é ordenado por quem apenas deveria rogar~lh'o. 

Bruges, 10 ele setembro ele 1830.= José de Pamdct e Silva . 

2.• 

O abaixo assignn.d.o, intimado pfJ..ra prestar em 26 de agosto o seguinte jm·~
roento (sem clausulas 11em restricç6es) : «J1.u·o reconhecer e obedecer á regenc1a 
estabelecida na ilha Tetceil·a em nome de sua magestade a rainha D. Maria U, 
minha legitima soberana, como 1.mica auctoridade legal , emquanto não possa ser 
r estituicla ·a regencia determinada no capitulo v, artigo 92.0 ela carta constitucio
nal ela roonarchia portuguezaJ>, formula esta que o abaixo assignaclo não jl.U'OU; 
foi depois novam"ente intironclo para o prestar em 3 ou 4 do corrente_ mez de se
tembro, com clausulas e restricções q_ue ao dito juramento se não oppozesseiJl. 
Então foi tambcm que o abaixo assignado julgou que devia declarar, como effe
ctivamente declarOtl, de mna maneira clara e solemne, em presença de muitos 
de .-eus compatriotas, ao ex .1110 sr. general Francisco de Paula ele Azered~, 
como presidente ao acto elo dito jm·amento «que, desejando elle abaixo assi
gnaclo ser sempre bom cidadão ·C exacto cumpridor ela lei, na falta cl'esta lh.c 
ordenar um tal juramento, o abaixo assignado, no goso ele seus direit~s como CJ

daclão, se julgava por isso tam bem livre para o prestar on deixar ele prestar (titulo 
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vur, artigo 145. 0
, § 1. 0 da carta constitucional), e que na alternativa escolhia não 

o prestar. 
. Bruges 10 ele setembro ele 1830. =O advogado, Fmncisco Cesa?·io Rocl?·igues 
Moacho. ' • 

Carta regia 

Presidente, vereadores e mais officiaes ela ca.mara da muito nobre e sempre 
leal cidade ele Angra, a regencia, em nome da rainha, vos envia muito saudar. 
Achando-se reconhecida a regencia, em nome da rainha, por sua magestacle o im- ' 
P?raclor elo Brazil, e teiJdo o governo ele sua mag·estade imperial recebido o en
Vlaclo extraordinario e ministro plenipGtenciario de sua magestacle :fidelíssima, no 
~eu caracter cliplomatico, e nomeado em r etribuição, como seu plenipotencial'io 
Jllllt~ á mesma regencia, o marquez de Santo Amaro, do seu conselho .ele estado, 
gentil-homem da sua imperial camara, senador do imperio e seu embaixador jlmto 
a sua magestade britan:m.ica : parec~m commmlÍeaJr-vos esta agraclavel noticia para 
Vossa satisfação e ele todos os moradores d'esse concelho. 

O reconhecimento ele sua ma.gestade o imperador elo Brazil é o primeiro passo 
que necessariamente havia ele preceder ao reconhecimento de todas as potencias 
europêas; e sua magestade imperial, reconhecendo, como imperador elo Brazil, a 
1d·ege~cia que nomeou como pae e tutor ela senhora D . Maria li, comprometteu-s~, 

e?mxo de ambos· os títulos, a manter a sua obra, e não pócle em consequenCia 
derxar de }Jrestar todos os meios necessarios para o triumpho ela nossa justa eausa. 

. E para qu~ possaes conhecer em toda a extensão os paternaes a:ffectos de amor 
. e_ consideração que animam o imperial coração do aug1.~sto pae da senhora D. Ma

na p:, com esta recebereis, assignaela pelo ministro e secretario de estado, uma 
cop1a ela <?arta credencial que o marquez de Santo Amaro enviou ele Londres, 
para ser desde jA reconhecido como plenipotenciario acreditado jtmto á regencia. 

Parece, pois, que se approxima o tempo marcado pela Divina Providencia para 
serem coroados ele completo successo os heroicos esforços elos leaes subclitos ela 
s~nhora D . Maria II; n'esta importante conjunctura a regencia conta com a ener
âtca cooperação ele todos, na firme r esolução de pela sua: parte tlesempenhar os 

everes qne lhe impõe o seu juramento, ele manter illesos os direitos ela rainha 
e a carta constitucional ela monarchia. 
d · Dada. no palacio do governo em Angra., 13 ele setembro ele 1830.= Mct?·qt;ez J: Pctlmella =Conde de Villa Plo?· = José Antonio 8í~er?·ei?·o =Luiz da Silva 
1ousinho de Al~uquerque. 

. Copia da carta credencial 

Senhora minha irmã, pri~a e filhu.- Havendo eu r ecebido ao conde de Sa
bug~l como €mviaelg extraordinario e ministro plenipotenciario de vosm magestade 
~1deli ssima, nomeado pela regencia elos reinos de Portugal e Algm·ves installada na 
1 ha Terceira· em 'vosso real nome; e desejando eu retribuir aquella .nomeução, 
1enho escolhido para meu plenipotenciario jtmto á dita r egencia ao marquez de 

anto Amaro, do meu conselho ele estado, gentil~homem da minha imperial ca
mara, senador elo i.mperio e meu embaixador jlmto a sua magestade britannica; 
e como tenha ordenado ao mesmo marquez que se communiq ue com a mencio
n~da regencia, eS]Jero e rogo a vossa umgestade fidelíssima que haja ele dar in
~eJro _cre~ito ao que elle expozer no meu imperial nome, principalmente sobre os 
lllvarraveiS sentimentos ele particular a:ffecto e consideração, com que sou- ~e 
dossa ~a.gestade fidelíssima- extremoso pae e amigo. = Ped1·o. = Pa·Jacio d0 Rw 

e Janetro, 16 de junho de 1830. 

Decre-to 

. Não sendo possível desde jà reunir os esclarecimentos e dado~ necessarios p~ra 
01 denar a ·livre exportação dos generos cereaes perten~entes á presen~e colhmta, 
e querendo a regencia beneficiar por uma parte os Cl~ltlv~clores d'esta 1:ha, e }JOr 
0~1tra promover e facilitar o commercio e as commurncaçoes com o contmente que 
cl ell ~ N dá l o ·a · d t o ~ sao resultado: ha por bem, emquanto n~o .• u tenores p~·ov1 enc~as, e-
e1 rumar, em nome ela rainha., que fique }Jenmtt1da a exportaçao ele tngos da 
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mencionada colheita a todas e quaesquer pessoas que os qtuzerem exl)ortar , até 
iL concorrente quantia de 500 moios . 

O ministl·o e secretario de estado assim o tenha entendielo e passe para a sua 
execução as ordens necessarias . Palacio elo governo em Angra, 14 de setembr? 
de 1830. =Mm·quez de Palrnella = Conde de Villa FlO?·= José Antonio Gum·?·et-
1'0 = Luiz da Silva Mcmsinho de AlbHgum·que. 

Pro ela mação 

Portuguczes : - A França na sua gloria não quer nações escravas atadas ao 
carro de seu tri.umpho, senão sentadas com ella á sombra ela bandeira t r icolor; 
a nossa deve ser a de Affonso Henriques, aquella que entre nossos avós tremu
lava nas planícies ele Ourique . 

A libáclade, vos dissemos ha pOLlco, partia elo coração da Europa ; e hoje, que 
está cumprido nosso vaticínio,· por saudação vos annunciâmos o resgate elos bel
gas . A França é amiga do genero humano; sigamos, pois, seu exemplo, que nas 
margens do :::iena ou Tejo os homens são os mesmos, escravos ou livres, segundo 
seu querer. De nossa grandeza antiga até se nos foi a lembrança, que se a tive
ramos, na carreira da gloria e da liberdade nenhum povo nos antecedêra. 

Uma nuvem se engrossa sobre os Pyreneus, que alagará e abrazará a Hespa
nha n'um diluvio de sangue e fogo . Para cá dos Pyreneus ha só liberdade, que. 
cedo passará as montanhas; e os filhos ele Pelayo tomarão a espada. para desba
ratar os arabes, que tão long·amente hão opprimiclo essa fot·mosa península, e que 
essa terra classica. de cavalheiros entregaram á machada dos sicarios, pondo o ca
dafalso em logar da tribuna e os algozes no throno dos monarchas. Assim ainda 
os hespanhoes nqs tomarão o passo e serão livres primeiro que nós, oh lJort•uguezes! 
E de untigos emulos ela sua gloria, seremos apenas seus admiradores ou invejosos ! 

E esses leões das ultimas covas do occidente, quando rugirão, quando amos
trarão os dentes a seus inimigos? Portugal não será o derradeiro, dissemos nós. 
Portuguezes ! Acudi por a gloria ele vosso nome ; combatei por a liberdade corno 
vossos avós; tomae a bandeira nacional, mostrae o peito e não ás costas a vossos 
contra'l:ios; pelejae, vencei ou ficae no campo, que assim o usavam vossos maio
res, e assim saíam vencedores . Desde o l\1inho ao Guaàiana não haja mór clesaJ.' 
do que a fraqueza, nem maior crime que o capitnlar com os inimigos da patria. 

Onde está o maior numero ele cabeças ahf está a opinião, e a força onde o maior 
numero de braços. Se os homens livres são menos, a liberdade fôra uma injus
tiça; e quem a quer á custa ele estrangeiros é menos generoso; que não está eJla 
segma senão conquistada com os braços e sangue elos naturaes . Assaz tem cm;rido 
sobre os cadafalsos; assaz martyres temos para nossa gloria e nossa dor. E no 
campo ela lide que elle eleve ainda correr; ás armas, ás armas, ó portuguezes, que 

·só n' ellas está a salvação ela patria. . 
Que logar ha ahi elo l\'Iondego até o l\'Iinho, que montanha, que planície ou n o! 

que o sangue portugLtez não tenha alagaclo nas discorclias civis? Que nome ha a~l 
de batalha, que não seja o ele uma victoria pam nossas anuas? Dcixae a glona 
da Ega e ele Alegrete; quem venceu nos JYiorouços e no Vouga? Quem a nossos 
inimigos, d.escle os penhascos ele Coruche, levou na ponta da lança alem elo Cavado 
e Lima? Quem (IS hymnos da patria cantou nas ruas ele Guimarães, j uncadas qe 
cadaveres c matizadas ele sangL1e? Perguntae aos r ebeldes quantos mataram elos 
nossos nas Talhadas, em Tebosa e Ponte Ferreira? Ntmca tiveram braços para 
pélejar senão ])és para fugir; c se ousavam mostrar-nos a face era só para rnai_s 
depressa nos voltarem as costas . Sete algozes conclemnaram Gravito, e cinco rn1l 
ousaram apc11as ele :fitar os olhos em duzentos ciclaelãos armados na Terceira. 

O céu, comtuclo, quiz que 0s vencedores retirassem ante os vencidos-; porque 
Portugal aprendesse melhor a liberdade nas obras da tyrannia e amasse a carta 
de D . Pech-o nos cadafalsos de J.\lliguel. Mas lá estão Braga, Calclella, Valle ele M_er:-
cliz e Terceira para vos dizer se os portugnezes livres sabem castigar seus 1U1-

migos, e se não é mais valente o livre elo que o escravo. 
Portuguczcs! Não tendes generaes, clizeis vós; c tantos que tivestes no Porto 
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que fi~m·am? E a quem hão de elles commandar? E quaes tiveram os francezes 
nos dias 27, 28 e 29 de julho? Generaes . . . e quem os deu aos belgas? Não fo
ra~ as glorias de Wagram, de Austerlitz ou c1e I ena quem destruiu o throno elos 
pelJUros Bom·bons; foi o povo, foram os mancebos; estes foram para combater, 
aquellcs para repart ir os louros . · 

A coragem que os Gra;vítos e os Perestrellos mostraram sobre os cadafalsos 
JUostr:e-a.no campo elos combates; morrei, mas matando, mas vingaclos. 

Nao tendes armas? Nem os parisienses as tinham, mas ttlncles braços, tendes 
~tdras, tendes um peito leal _e sang~1e par~ d<:Tama1: pela patría. Al~·uem pro-
~m: aos soldados: tre?-'e, qumze, tnnta m1l nao subJugam uma naçao ele tr es 

rmlhoes ele habitantes. E aos cidadãos que se deve fa1lar
1 

que elles são os mais, 
~um homem pa~·a se medir com outro. Nem os de Pa•il'ÍS têem mais, braços que os 
~ 0 Po:rto e Lisboa ! Nem as senhoras d' aqtú são mais iilustres que as de Valle de 
lend1z, de Alijó e Castedo; e quando Portugal tinha dobrado a cabeça ao jugo 

_. 
0 tyranno,, quem se não ellas e uns poucos de valentes ousaram oppor-se á tor

~e~te ,elos fados, qt:~ arrastava Portugal ao abysmo e á servidão'? A lealdade }JOr-
~gueza est~va ent ao sobre aquellas montanhas. E vergonha é que mulheres mos

trassem ma1s coragem que muitos falsos patriotas, O}Jprobrio elo nome portuguez. 
d Mancebos ! a vpssa idacle ha mais fogo, mais generosidade, mais calor, mais 

esapego da viela. E <Í mocidade que a França déve a sua gloria; os estudantes 
~a escola polytechnica, de direito e medicina appareceram os }Jrimeiros no com

ate, só ninguem os vin no dia do triumpho . E as mãos que abriram as portas 
~ Louvre e elas ele seus inimigos arrancaram os canhões, fecharam-se quando 

es . davam corôas cívicas e as cruzes da Legião de Honra; que é só de amor ela 
hatna que se adornam seus peitos . Mancebos ! E quem senão Scipião se achou em 

oma para oppor a Annibal? Quem nos l\{orouços foi adiante do joven commen
dador Pizarro que lá fi cou no eampo? Qual outro houve tão ousado, que ele Ply
fouth fosse ao T ejo, senão o moço Perestrello, que a tábua ela lei sellou com o 
acre de seu sangue? . . 

Velhos! Se algum de vós existe que não ouse combater por a patria, ao menos 
. a.,nao atraiçoe com frios conselhos que 1n:endam o braço dos moços . Uma revolução 
. nao está suj eita a calculos; para ella ha-se mister o fogo , ou, se o querem assim, 
a ~oucuil:a elo enthusiasmo, sem o qual não ha heroismo. Para uma revoluçã.o ba-se 
llll st~r tun coração .grande e generoso oomo o elos Decios, que se sacrifique por a 
Patl'l~ . Face1·e atque pati é a cüvisa dos homens livres . . ~ 

L1sbonenses! Vós, que pozestes a corôa na cabeça ele J o fio I e João IV, deixareis 
arran~al-a imptmcmente da cabeçp. de sua neta, uma rainha de onze annos ele idacl e, e 
que tão moç~'ll se vê fóra ele seus estados por a pouca generosidade ele seus subclitos? 

Não se fazem revoluções nas capitaes, ,cüzeis vós . Vossos passados não eTam 
Otltr'ora eminentemente revolucionarias? Quereis que elles se levantem da campa 
Para vos desmentir, se vos não bastam Pm:ís e Bruxcllas? Os que vivem nas mar
gens do T eJ· o sEio tao clig·nos ele liberdade como os i.llustres cidadãos do Douro; ou "' . ~ 

n~o sois vós os mesmos ele 15 ele setembro de 1820 e jtmho de 1823 ? 
b Cúl,ade do Porto! Cidade illustre, que deste o nome a Portugal e foste seu 
t'erço, não sejas o sen tumulo. N'cssa terra. abeuçoacla nunca se aclimatou o despo
Ism.o_ que não casava com as virtudes plebeias de seus moradores. Um usmpaclor, 

0 ~lawr capitào dos seculos, tremeu diante ele vós ; e agora um tyranno des}Jre~i- . 
;: derramará a seu praze[' o sangue innocente dentro de. vossos muros? · O dia 
. de ag·osto passará sem cantardes os hymnos da patria ou ouvircles o som elos fu-

Zts? Vo' .c . . F d N d lib · . s 10ste~ os pnmen·os c~m i ern_andes Thomaz que ar':orastes o pen ao a 
erdade, e pes ele escravos ptsam hoJe o tumulo do vosso hber tador! Em 1826, 

?Om. 0 general Saldanha ameaçastes os traidores de marchar sobre Lisboa e fazer 
Jdtu·ar essa carta tantas 'vezes promctticla unico objecto de' nosso amor e nossos 

esei ' 1 1 · t' J I Os .J~~~ ~ por a qual tanto sangue temos derramac o_ e tantas agnma.s ver ~cto. 
for pnmeu·os fos.te.s _em 1828 qu~ resist~stes e os ult1mos qt:e ~,cedestes; e nao á 
rn ça ele vossos mrm1gos, mas á mcapac1dadc ele vossos cap1.taes . Vós cedestes, 
b ~s vossos soldados até á raia de Hespanha foram os de_rrad mros, a fazer fogo ~o -

Ie os rebeldes ; foi o vosso Henrique da Silv·a e os r egimentos ü e 18; cada tlro 
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que davam era um adeus que vos diziam e uma promessa de voltar cedo á pa~ria 
a vingar-vos e dar-vos a liberdade! Vós sabeis o que ellcs fizeram na Tercen·a, 
e o mundo todo ficou maravilhado de seu heroismo. Vossos irmãos e vossos filhos 
foram os principaes n'aquella empreza. Grandes tributos de lagrimas e dor tendes 
dado á patria; mas isso não basta, que os ossos de VOtiSOs filhos estão sepultaelos 
long·e de vossos olhos, onde elles não podem chorar, n'uma terra que não é re
gada pelas correntes do Douro. E aqui estão em pé os cadafalsos! Na noite de 30 
de abril de 1828 }Jelejastes vós em campo aberto como os parisienses; mostrae 
agora a mesma coragem e mais perseverança, e fazei do Porto uma nova Sara
goça. O Porto é a mãe commum, o baluarte ela patria, o berço elos heroes, o t~
mulo elos martyres, o pharol ela liberdade; levante, pois, elle })l'Ímeiro as bande1· 
ras de Ütu·ique. . 

·Portuguezes de todas as províncias! A }Jatria vos chama, e se o Porto não 
ousa n',esta empreza ser o pTimeiro, assaz ele gloria tem ganhada, e é que agor!l
não pódc com o peso ele seus infortunios; ajudae-o, soccorrei-o e ide ao tumulo de 
Gravito, de Nogueira, de Brito, Henriques, ele Pinheiro, Vasconcellos, Oliveira, 
Moraes, Martiniano, Freitas e ele outros nobres companheiros de martyrio; roos
trae ao povo os cadaveres ainda gotejando e pedinclo vingança, e jurae ele a tomar 
sobre esse sangue innocente! Levantae-vos, cidadãos das províncias, imitae esses 
poucos de Alijó, de Sanfins, de Castedo, Cellei.J.·oz e V alie ele Mendiz, que seus 
nomes têem immorta]isado. 

Portuguezes, que gemeis sob o cutelo do Nero, lE}vantae"vos, e não vos deixeis 
degolar um a tlrn ; e pois que sois melhores do que nós e tendes soffrido mais, é 
de vós que a patria agora espera o seu resgate . Assim como o do perigo, o logar 
da honm vos é devido . Alçae a gloriosa bancleira nacional de branco e aztll ce
leste, e nós iremos, como João de c~stro, por debaixo ele agua e com a espada 
na bôca a soccorrer-vos, a vencer ou morrer comvosco. · . 

Vós vistes o conde de Saldanha nos mares ela Terceira, entre o fogo da artl
lheria ingleza, mostrar todo o primor e gentileza do antigo caracter porttlguez . 

Vistes o nobre Diocleciano Cabreira defender aquella ilha, como João ele Mas· 
carenhas defendeu ontr'ora a fortaleza de D iu! 

Vistos o varente general Quevedo Pizarro, como Lafayette, proclamar a liber
dade na America e na Emopa, e no dia do luto fic.'tr ainda entre vossos soldados 
para os conduzir a Hespanha, o só ele nossos capitães a quem essa gloria cou
bera, e vistel-o . depois como raso soldado servir na expedição de Saldanha e par
tilhar os riscos e a gloria elo moço capitão. 

E não tereis ainda sobeja confiança n'estes cabos illustres ? Entendeis acaso 
que os Camillos ficarão n~? exílio quando os gaulezes ameaçarem o capitolio? 

Mas se tendes coragem a victoria é vossa. Todos .os povo.s da terra verão com 
gosto a quéda d'esses assassinos> e em toda a Europa não acharão um só ai, uma 
só lagrima para os lasti,mar. . 

Sêde generosos para com os vencidos ! E aos que clepozerem as armas abn- . 
lhes os braços pal:a os apertar e r eceber como irmãos. 

O campo da gloria c elo alTependimento estão abertos. Leaes, combatei pela 
}Jatria; traidores, implorae nossa clemencia, que nós somos portuguezes! 

Carta c rainha! 
Guerra aos· assassinos, p iedade com os infelizes ! A carta ou a morte! 
Paris, 15 de setembro ele 1830. = ( S.eguem-se a-s cGssignaturos ".) 

.O:fl:icio 

(N. 0 177 rescr\'ado) 

lll.mo e ex.rno sr . -Recebi no dia 12 cl'estc mez os officios rcservaelos n.05 31l 
e 312, vindos J)Clo paquete C.vgnet. 

O embaraço cl'este governo sobre _a maneira de tratar do negocio de Portugal 

· 1 Não consta que se publicassem. O que fica transcripto é copia de um impressso de 8 P.n
ginas em formato pequeno, tendo no final esta designação: •·Pari s, imprimerie de Auguste M1e, 
l'Ue J oquelet, n° 9, place de la B?Ul'SC». 
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é extremo; é contra as icléas elo duque ele Wel1ington e ela aclministraçao toma.r 
al9uma resolução que seja contraria á ordem elas cousas existentes em Portugal; 
a. 1~popularidacle ela questão e o grande meio ele ataque que ella fornece ú oppo-
819~_lo, não lhe permitte de a terminar ele uma maneira que nos seja satisfactoria, 
U:,1nto mais no estaclo pouco forte em que a administração ficou com as novas elei
çoes. Não é possível tambem deixai-a no mesmo estado; tem-se deferido mandàr 
a mr. Macltenzie as ordens em consequencia d'esta resolução, esperançados sem
pre de que· o paquete que se espera traga alguma resolução do governo de sua: 
rag~stacle, que lhe facilite o meio de se pronunciarem conformemente aos seus 

eseJos e bem de Portugal. N'esta esperaUÇéL demorou lorcl Aberdeen este pa
quete mais um dia, condescendendo com as .reflexões do ministro de sua ma
g~stade catholica, que pr'etenclia., ao menos por este paquete, impedir que fosse 
esta resolução . A pouca satisfação em que lord Aberdeen ficou com os embaraços 
que houveram de entregar os papeis aos commandantes dos navios mal apresados, 
q~le se desembaraçaram, embaraço que provocava novas difficuldacles, porque, sem d las, algtms dos navios não podem apresentar-se aos canegadores, e tendo novas 
emoras, necessitam dar novas contas de prejuízos; apesar d'isso, fallou-me na 

nossa questão com o interesse que sempre tem mostrado, dizendo «que ainda que 
e~ Portugal se não · acredita na boa fé e interesse com que sempre tem obrado 
nesta ·<iJ.lRestão, isto não o impede de fazer o que julgue que convem>' . 
. E~ París tem-se trabalhado mlúto para que o governo francez reconheça a 
l egeucu~; ela Terceira, e nós não estamos com os braços cruzados . 

Julgo ter cumprido com o mml clev'er, repetindo a v . ex.a, para ser presente 
ao governo ele sua magestacle, a impossibilidade que tem este governo de reco
:n.hecer el-rei nosso senhor sem que sua magestacle tenha concedido a anmistia; 
0~ males que me parece resultam, e podem resultar, cl'este estado ele isolação, 
'll<lod me conwete decidir se estes males são maiores ou menores do que os que 
po em resultar dentro elo reu10 pela aclopção da medida. . 
r Jl~go ter executado com a minha obrigação pela parte ela narração, pelas di-
tge.ncias aqui·, com os meios que tenho não poilia fazer mais, e, ou o meu amor 

Pro · · · '· 
.·
1 

~1'10 me cega m;uito, ou nenhuma eloquencia seria capaz ele alt~rar as cletermi-
'11u~oes d'este governo sobre este objecto, cletermin::tções a qlle o obriga as cousas 
ck'l'1~ cln.ras o que estão ao a~c~,:J.Ce ele ~odas quantas pessoas conhecem esta fórma 

governo e o estado da opmuuo pubhca. 
f Carlos lVIatbias Pereira refere u,s noticias elo Rio de -Jímeiro chegadas pelo ul
l'll.lo paquete, quero dizer ·n::wio, que cl'ali saíu e que chegou ha tres dias; como 

as n~o tenha podido verificar por outra parte, nada p0sso dizer sobre ella~. · 
fi ~ enho a honra de remetter um officio . elo conde ele Oriola; por elle v. ex. a 

cara mais bem informado das disposições das grandes potencias relativamente a0 
gove1·no francez . 
l?, As. ga~etas cHio os ~aiores detalhes elas clifferentes revolu~ões no norte de 
.ra~ça; some resta pecltr a v . ex." me faça a honra ele, por m1m e por estale

gaçao, beijar a· mão de el-rei nosso senhor; 
. Deus guarde a v. ex." Lonch·es, 16 de setembro ele 1830. - In.mo e ex. 010 sr. 

VIsconde de Santarem. = Visconde de Asseca, 

Proclan'l.a~~io 

lid t3oldac1os portuguezes: -:-Vós p_ocleis salvar a n~~ã?, lavar a mancha de infide
acle e cobnr-vos ele g.Iona, quas1 sem fazer sacnficw ou esforço algnm . 

O prillneiro reg·imento que eú1 fórma co1n as bandeiras em seu centro, clamar 
Unanimemente: «Viva a rainha D . Mari~ II e a carta constitucional», tem ganho 
completa victoria. 
. Soldacl0s: vós sereis os libertadores ela patáa. · Milha,res de opp.rimiclos, que 
Jazem nas masmoras e nos desterros que vag·ueiam por terras estranhas, vos se-
rio t ' e ~rnamente gratos. 

Vos tere_is a boa parte ela nação ·a vosso .favor; elb tomará subi to as armas 
contra o tyranno, nosso inimigo commum . 
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A E~n·opa inteira applaudirá o grande feito . Vêde como clhi apphl!udiu e ad
mirou a resi'ltencia do povo de Paris. 

Vós tornareis a ver vossos irmãos de armas, vós os recebereis nos braços; a 
façanha brilhante da acclamação da rainha c da carta será o pacto de amisade 
entre os corpos que ficaram no re ino e os que d'clle sa:í:ram. Os succcssos pas~a
dos nunca mais lembrarão senão como malew inevitaveis, filhos do tempo e da m-
fiuencia estrangeira. · 

Soldados portuguezes: vós da1:eis um bello exemplo a todos os nossos co~
patriotas; a união da nação inteira fará a nossa força; sem ella sempre serla
mos fracos e desprezíveis. O inter esse geral, o da quéda do tyrann'o, ·da res
taUl·ação da rainha e da liLerdade, fa:zem emmuclecer todos os ouh•os interesses, 
que á vista cd' este são odiosos, sordidos e indignos de portuguezes constitucio
naes . 

Soldados: chamae a vós a sympathia da Europa; e . veja-se qtÍ.e nem scropr_e 
a força armada é instrumento ele despoti smo. Lembrae-vos que vós fostes os pn
mciros que apoiastes a liberdade em 1820 e a segurastes, emquanto a Europa 
toda se não conjurou contra clla. Hoj e a Europa a favor ece; aeclamae,a ele novo, 
e e'lla será eterna cntl'e nós. 

Não temaes vinganças pessoaes, nem satisfação de paixões obsm.uàs. A nação 
se unirá toda; os poucos, mas g1:ancles criminosos que a corromperam e a clesgra
çaram, serão elles sós o. o ~j ecto sobre quem recaírá a vinclicta publica. 

Apressae-vos, não se diga que recebestes o exemplo ele uma nação vizinha i 
dae-o vós mesmos, que já tendes uma rainha e uma carta constitucional da roo
narchia. 

O:fficio 

(N .0 f 7 rese rvado) 

DL mo e ex. mo sr .-Depois da conferencia que tive com o conde de lVIolé eJU 
18 do passado, e ela qual dei conta a v . ex.a no meu officio n .0 16, ainda não tor
nei a fallar áquelle ministro, pois, não tendo muclaclo a minha posição, nem tendo 
que acrescentar cousa alguma essencial ao que lhe havia anmmciado na minha. 
primeira conferencia, _e sendo alem d'isso muito e muito importantes as suns 
actuaes occupações, tem-me parecido prudente e conveniente não peclil' por ora uma 
nova conferencia, nem instar por uma prompta resposta ás minhas observações, 
tendo, porém, tido meio ele fazer chegar ao conhecimento elo ministl•o, e mesmo 
ele el-rei, tudo quanto me tem parecido que póde convir ao bom 'exito da caus8-
em que estamos empenhados. 

Devo observar a v. ex.a que este governo, desejando dar provas não eqtúvo
cas da sua não interfer encia nos negocias dos outros paizes, não se atreve a dar 
provas claras do grande interesse que tem pela nossa augusta sobel'ana e pelo 
r estabelecimento elas nossas instittúções . Acresce ainda outro motivo muito forte, 
e é a p01·feita harmonia qne existe entre o governo inglez e o francez, e não que
rer por conseg·uinte este dar o menor motivo de desconfiança áquelle . D esgraç:.L
clamente a Eu1•opa está ha muito habituada, e com 1•asão, a considerar Portugal 
como uma especie de paiz suj eito a Inglaterra. . 

T enclo-me parecido que se1•ia de summa conveniencia que uma ou duas fi.·n&'~
tas francezas partissem para o porto de Lisboa, t enho feito toda a possível clil~
o·encia pa1·a que este governo se delibere a tomar urna medida que é, não só u:til 
~os nossos interesses, mas tambem aos dos subditos francezcs que estão em Lts· 
boa. O ministro da marinha ap1•eciou a conveniencia ela medida; receia, poréro, 
executai-a, t emendo offender a clelicaclez;a elo governo inglez . Como, porém, a 
existencia de vasos ele guerra francezes no porto de Lisboa me pareça de gTande 
interesse, t enho continuado a procurar os meios ele promover esta util medida ; 
entre outros lembrou-me escrever ao consul de sua magestacle no Havre para que 
elle promovesse, não ostensivamente, n'aquella praça, que tem grande,., r elaC(ões 
com Lisboa e Sctubal, uma r epresentação ao governo, pedindo que uma força na
val, sufficien te lJara proteger os subclitos e propriedade franceza, fof.?se manclfLda 
para o T ejo. ·Espero que os nogocia.ntes elo Havre facilmente se convencerão ela 
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conveniencia, e mesmo necessidade, de uma similhante representação, e' que esta 
produzirá o desejado effeito . 

"' O general Lafayette tem mostrado grande desejo de ser util á nossa causa, e 
nao te.m perdido. occasião ele advogar, tanto na presença elo rei dos francezes, 
~0U:O _Junto aos membros que compõem o ministerio, e, em tempo eompetente~ está 
c ec1clido a dar publicamente a sua opimião. 

Achando-se ha poucos dias o príncipe de Talleyrand, embaixador nomeado 
para Inglaterra, em casa de mr. Lafayette, este lhe disse que esperava que elle 
~Tall.ey:t·ancl) faça toda a diligencia para que o governo inglez reconhecesse a r e
?enc~a - e mudrusse ele systema a respeito ele Portugal; porém, que se o governo 
1nglez r er sistisse no seu systema, elle (Lafayette) promoveria publicamente ore
conbemmento da reg·encia, o que elle até agora não tinha feito por contemplaç:io 
com o systema ele prudencia seguido pelo governo de Portugal, e ror. de Tal
leyra~tl prometteu ele empregar todos os esforços para conseguir o que o general 
com ~Justiça lhe pedü'a. l:'osso alem d'isso segurar a v. ex. • que, em differentes 
occas1ões, o príncipe de Talleyra.n~l tem manifestado 11ma opinião favoravel á nossa 
causa., o qtte, nas presentes circum stancias, nos póde ser muito util, pois o novo 
:lJ?bal~ador do r ei ele França junto de sua ·magestade britannica, por motivos que 

llluh~ ponderar, eleve gosar ele gTancle importancia na côrte ele Londres. 
Se,Ja-me licito lembrar, com o devido respeito, que muito conveniente seria 

que o sr. marquez de Paln;tella escrevesse ao general Lafayette agradecendo-lhe, 
em nome da rainha, tudo quanto elle tem feito em favor ela causa portugueza. 
. Lafayette, ·apesar da sua avançada idade, é hoje o homem que gosa de maior · 
lUfiuencia em França, pelo respeito que inspiram suas virtudes e seu firme cara~ · 
cter. Sem a sua influencia talvez tivesse corrido muito sangue. 

O novo rei ,dos francezes está reconh ecido por quasi todos os soberanos, e as 
d.emonstrações de desagrado que deu o imperador da Russia quando teve noti

, Cla elos primeiros acontecimentos de Pari s, têem sido perfeitamente dissipadas, e 
:spe~·a-se com muita brevidade o formal reconhecimento d'aquella grande po-
encla. . 

t' Ra poucos dias, em uma conversação que tive com o conde Pozzo di Borgo, 
t1":. occasião de conhecer claramente as boas clisposições do gabinete ele S. Pe-
61S?urgo para com o de P arís. · 

f . re~1do tido a honra de enviar a v. ex. a os jornaes, julgo inutil repet.N: as no-
tela~ n' elles publicadas. ,......-
~ com profundo sentimento que eu sou obrigado a commtmicar a v. ex. a que 

conttnúa a existir grande desunião entre os nossos compatriotas, cujo interesse era 
~e:m duvida a união

1 
pois s~Nm ella nfio ha força. Eu tenho feito t?cla .a cliligencia, 

t auto para consegmr a uruao; comQ para lhes mostrar a convemenc1a que todos 
t 6.mos. em respeitar a auctor.i.dade, .nrio obstante haver sido instituída por meios ex. 
/aordlllarios, consequencia nece,ssa.ria elas nossas circumstancias; nada, porém, 
enho podido consegui!', e a cliscorclia augmenta todos os dias. 

L O JlU'amento de obeclienc.i.a á r egencia, mandado prestar na Belgioa e em Lon
CL!'e f · · . s. Ol tnu novo motivo de clamores, e como alguns d'elles tinham fundamento, re. 
solVl adiar a prestação elo dito juramento em l:'arís, até para ver se impedia que 
os estrangeiros conhecessem a nossa lamentavel desunião. Nao obstante este meu 
fr~to de pruclencia, continua1·am as publicações, já em Portugal, já nos jorna.es 
t ancezes; pareceu-me que o melhor era não fazer caso de simi.lhantes loucuras; 
. endo, porém, apparecido no dia 3 elo conente, em um moderno e pouco estimado 
,lOtnai, intitulado La Révolution, um artigo no qual são atrozmente calumuiaclos 
OS llle:rnb1'0S ela regencÍa (como Y. ex.11 venÍ pelos exempl:tl'BS ÍnCJUSOS), pare
Cell-me necessario clesfazer qualquer má impressão produzida pelo citaclo artigo, 
bem consequencia escrevi um pequeno artig·o, que v. ex." ve-rá no Jo1·nctl dos 

ebates de 12 do .conente que iu.cluso envio a v. ex.a O Constit~u;ional ele 13, 
qlle tá b h ' bl' t~ ó t d m em teu o a honra ele enviar a v. ex. a, pu 1cou ao s men e um resumo 
h 0 ~rtigo que lhe havia enviado, e q1ile nos Debates foi publicado tal qual eú lh'o 

aVla mandado. 
Os proj ectos dos portugtlezes .são, segundo me dizem, clifferentes, e alg1ms 
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d'elles são tão criminosos, que eu, sem provas, não me atrevo a referil~os a v. ex. a, 
receiando, em materia tão grave, referir cousas que não sejam exactas. 

Como entre as muitas accusações feitas ás pessoas que se acham á testa do 
governo, algumas ba que parecem dignas de attenç~io, julgo dever r eferir, com a 
frequencia de que tenho dado provas. nos legares que tenho occupado, duas que 
m~ parecem dignas de serem tomadas em cems\deração : 

1. 0 Que no emprego dos Ílmdos tem havido confLlsão, arbitrariedade e falta 
ele publicidade; 

2. 0 Que a ordem que prohibe aos portuguezes a entrada na ilha T erceira, sem 
uma permissão, é arbitraria, e por isso opposta aos princípios ele um governo con
stitucional, etc. 

Confesso a v . ex. a que, não sabendo eu r esponder a estas duas graves accusa
ções, ellas me têem feito grande peso, e me fazem desejar esclarecimentos com 
os quaes eu possa fazer cessar estes clamores, que até agora me parecem funda
dos em justiça. 

Deus guarde a v. ex. a París, 17 de setembro de 1830.-In.mo e ex. 010 sr. L~úz 
ela Silva lVIousinho de Albuquerque ._ D. Fmncisco de Almeiclct. 

Aviso 

'l'enclo sido presente a el-rei nosso senhor a conta . de v. s. a, datada de 25 ele 
maio proximo passado, com a copia do officio que a v . s. a dirigiu o corregedor ela 
comarca de JYioncorvo, propondo, para estimular a vigilancia das justiças sobre _a 
segurança dos presos, que quando acontecesse fngirem estes elas cadeias, princi
palmente em terras onde haja juizes leigos, vão magistrados ele fóra tomar co· 
nhecimento d'estes acontecimentos, a fim de se evitar a illusão cl~ procedimentos 
praticados pelas justiças, que, sendo responsaveis pela segurança elas cadeias, n~· 
cessari.amente não hão ele ser muito escrupulosas em taes }Jl'Ocedimentos, por não 
se cri minarem tambem a si: sua magestade, conformando.se com o parecer ela 
mesa elo clesembargo do paço, que mandou ouvir sobre esta matería, foi servido 
dete1·minar por sua immediata resolução de 1 elo corrente mez, tomada em con
sulta ela dita mesa, que a providencia 1n·oposta pelo referido corregedor só possa 
t er logar nas terras em que houverem juizes leig·os, e não nas que tlverem juizes 
de vara branca, que melhor podem prover e prevenir a fuga dos presos, pelos 
meios que as leis lhes facultam. O que participo a v. s. a para sua intelligencia e 
para que o faça observar. 

Dens guarde a v. s .a Palacio de Queh1z,· em 17 ele setembro ele 1830. =João 
ele J.vlattos e Vasconcellos Bw·bosacle Magalhães .= Sr. Antonio Germano ela Veiga . 

Offici? . 

( N . 0 ·I t rrscmul o) 

lll.mo e cx.nl'O sr. -Apresso-~e a levar ao conhecimento ele v . ex. a a carta in
dnsn. que acabo ele receber elo marechal Azereclo, mandando o original por não 
ter tempo ele· apromptar a competente copia. · 

Confio que· não seja verdade o que Azeredo escreve relativamente n. uma parte 
da guarnição d' essa ilha; e quanto aos projectos elos partidistas do general Sal
danha cá por fúra, tenho toda a rasão de os julgar futeis e ele nenhuma importan
cia pois que é indubitavel que aquelles individLws só poderão entrar em Portugal 
qu~ndo a revolução ali estiver já consummacla, c que em vez de ser ella obxa su~, 
terão de se sujeitar á ordem que clla houver estabelecido n'aquelle reino. A agi
tação e as intrigas d' aquelle partido não terão por consequencia outro resultado 
senão o ele fazer conhecer os indivíduos que o compõem,. e ele dar ao governo da 
rainha o meio facil de escolher entre os emigrados a.quelles que se fazem dignos 
ela sua contemplação por sua horu·a e seu caracter sisudo e leaL 

Em um p1·oxímo officio darei conta a v. ex. a do estado d'este r eino, cuja tran-
qnilliclade interna ainda se não acha restabelecicla. ' 

Entretanto os estados geraes, bem como cl-rei, csHLo aniuiados das melhores 
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i~tenções, e os cspirítos turbulentos ainda não conseguiram produ~ir uma revolu
~ao completa c geral 0m um paiz, cujos queixumes do governo eram sem gravi
. ade, e que sentindo os beneficios de uma administração esclarecicla e de uma 
~berr~ade talvez demasiada a algtms r espeitos, não apresent11va rnateria para re-
oluç~o . O n. o· 4. 0 do PetqHete de Po?·tttgctl ele 14 elo conente contém sobr.e os 

negocws d'este reino reflefÕes virulentas, que patenteiam a mais crassa ignorancia 
e orgulhosa presumpção ! E evidente que o auctor do artigo a que alludo bebeu em 
alguma fonte impura o corrompi<;la pelo halito IJestilento do espírito de partido. 
d J?eus guarde a v . ex. a Haya, 17 de setembro de 1830. - lll.m" e ex. mo sr. Luiz 

a Sdva Mousinho ele Albuquerque.= Duiz Antonio de Ab1·eu e Limcb. 

Carta citada no officio supra 

. DI.mo .e ex.mo sr. "-Cn rn.pre-me informar v. ex.a que o .desembargador Quei-
1?z, ·servmdo aqui de 01·aculo, que muitos consultam sobTe a questão elo juramento, 
ainda que alguns se afastaram ela sua opinião, depois ele conseguir grande llll

mer.o de assignatun.ts pftra o seu protesto, pediu e obteve do major J . Maria de Ccr
quen·a uma relação nominal dos inclividnos mais capazes e decididos, com que se 
poclesse contar p<tra a premeditada expedição ele Paris a Portugal; enthusiasmou 
estes pobres tolos com os seus bem concertados planos e · muito dinheiro, e partiu 
para Pa1•ís, ~:ffectanclo t er recebido ordens que o obrigavam a l)artir precipihtda
mente, e tmito que deixava o seu preto e bagagens pesadas, como com eifeito clei
ieou,. e levou comsigo o academico F . A. de Rezende, com pro'lness::ts ele o fazer 
offi.c1al ele secretaria. 
cl Os ag·entes cl' aquella associação parisiense tê em feito circnlar que o destino 
as fragatas inglezas, que se diz terem ido para os mares ela rrerceira, é emba

raçar a saída da regencia para Portug·al; que Saldanha está acreditado com o go
verno francez, e que alcançárn. d'este 3 francos diarios para cada um elos portu
gueze.s que se lhe apresentar, e andam com todo o sou clesafôro convidando gente 
P!,tra 1rem alistar-se com promessas ele empregos e dinheiro, e apresentou ·a rela
~ao elo novo ministerio como se segue : primeiro ministro sem pasta, João Carlos 

e Saldanha ; negocios elo r eino, o desembargador Manuel ele Macedo Pereira; 
~cclesiasticos e ele justiça, ? des~mbarl?aclor Queiroz; estrangeiros, Bemarclo Jos.é 
. e Abr~ntes; guerra, Roclngo Pmto P1zarro.; fazenda, Manuel Gonçalves ele MI
randa.; mtendente da policia, José elas Neves Barbosa. Isto faz teclio e causa riso, 
e ereto que pouco cuidado póde dar; porém eu temo---é r eceio que possa haver 
algum desgosto na i.lha T erceira, porque os malvados affectam contar ali com al
gum apoio, que·, supposto não possa ter consequencias, sempre poderá servir ele 
vergonha e clescreclito . 

S~i que o navio que ultimamente partiu ele Ostencle para a ilha levou grande 
duanttclacle ele cartas ele París e d'aqui, e dizem com franqueza que lá se ha ele 

epor a regencia e r econhecer o governo formado' em Paris . 
Quando eu escrevi a v . ex. a e aos srs . D. Fra"Çlcisco ele Almeida e D. Thomaz, 

sobre este objecto, sómente dizia ~que elles contam com algum ou algnns com-
1llan.dantes elos corpos )), porq ne não queria p1•ejudicar a reputação ele algum em 
Particular ; porém agora, vendo o que t em occorrido, nenhuma duvida tenho ele 
que elles pretendem conspirar contra a regencia. 
a·. Sei positivamente que Saldanha, quando veiu aos ~epo sitos em Fran9a ~espe
d 11 -s? elos portuguezes que embarcavam para a T erceu·a, estando no meiO c1 e~es, 

epols de prodigalisar -lhes expressões lisonj eiras, lhes disse : «Eu ainda hm de 
ter a honra de tornar a commanclal-os, se assim quizer em >>. Ao que responde:·am 
«que estavam promptos sempre que quizesse ». E o major Xavier, na clespecltda, 
apertando-lhe a mão, lhe disse : «General, conte segUl'o commigo)), etc., etc. Este 
lllesmo major em Ostende, antes de embarcar, disse a alguns portuguezes, e, pelo 
menos, entre outras causas: «Adeus, eu vou ás ordens elo Saldanha>> . Os mal
vados confiam. n'este major e outros officiaes, e contam com a sua cooperação; 
P.oderá talvez ser sem fundamento, no emtanto julgo prudente que v . ex. a confiden
Cialmente communiqne isto para a ilha, .a fim de poderem tomar medidas de cau
tela, sem que se oifenda a reputação c creclito cl'aquellcs officiaes, o que seria 

31 
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uma lllJUl'ia, uma vez que não haja motivo. Ao sr. D. Francisco faço quasi i~ual 
})articipação, e um cl'estes dias hei de escrever ao lVIousinho, e tenciono l)revenil-o. 
E prudente· e necessario desconfiar cl'esta gente; que está completamente desmo
ralisada, iusupportavel e insultante, e é de absoluta necessidade dissolver e espa
lhar este deposito; eu, pelo menos, não quero soffrel-os por mais tempo, e espero 
que v. ex. a volte a Bruxellas para combinar com v. ex. a a maneira de poder re
tirar-me sem que possa ser taxado ele desobediente. Auctoridade que não é obe
decida, antes é ultrajada, e que não tem força moml nem physica para se fazer 
respeitar, não deve existir. 

· Logo que v. ex. a me remetta o auto do juramento o tornarei a enviar com as· 
competentes declarações, protestos e mais observações . 

. Hecebo agora a carta de v. ex.a àe 11, e com' ella os passaportes e auto do 
juramento, e por elle vejo que faltam muitos a assignar, e creio que só quando 
se fizer pagamento é que se. poderá findar esta diligencia, obrigando-os a jurar 
ou darem a rasão por que o não querem fazer. · 

Darei o seu recado ao nosso A. C. de Gouveia, e eu acrescentarei o que me 
p~.recer; elle não é dos maus, mas é muito tolo e dá credito a quantas• petas l11e 
d1zem. 

Satisfarei á sua recommendação quanto ao capitão J. A. de Brito. · 
Agora mesmo ·me mostraram uma carta escripta de París pelo desembargador 

Manuel de Macedo a um seu amigo aqui, e em qtle lhe diz que esteja prompto a 
ir para Portugal, .que tudo está arranjado, e que elle vae já com os seus amigos 
partir para Madrid, etc., etc. V. ex.a não póde formar idéa do mal que aquelles 
homens de París têem feito com as suas imposturas, de fórma que têem transtor
nado as cabeças d'esta pobre g~nte, que andam doidos. 

De v. ex. a amigo fiel, obrigaclissimo e Cl'eaclo. Bruges, 17 de setembro de 
1830. = F1·cmcisco ele Pcttâct ele Aze1·edo. 

Officio 

(N.0 9 rcscrradn) 

Ill.010 sr. - Em 12 do corrente fiz presente á regencia @ officio reservado de 
v. s .a n. 0 5 e a copia que o acompanha, que no mesmo dia recebi pelo navio 
Good-lntent. 

Por elle e pelos o:fficios ele D. Thomaz Mascarenhas, que chegam ~\, data ele 
23 de agosto, veiu a reg·encia no conhecimento de que v. s.a permanecia ainda 
nos Paizes Baixos, não tendo julgado necessario e:ffeituar ainda a sua viagem para 
Inglaterra. Bem que eu me persuada que o u ltimo despacho que dirigi a v. s.a, 
em data de 25 de agosto, deva ter deciclido a v. s. a a effeituar de prompto a dita via
gem, tenho ordem ela regencia para insistir nov.a:mente sobre a necessidade d'elJ!ll. 

O estado presente ela Europa, que v. s. a melhor que nós está ao alcance ele 
conhecer, visto que as nossas datas ele Paris só chegam ao dia 21 ele agosto, e o 
elas relações que o marquez de Santo Amaro se resolveu a estabelecer com a re
gencia, e que o imperador do Brazil seu aug·usto amo, pelo intermedio do mesroo 
marquez, houve por bem abrir com ella, e de que o presente despacho tem por 
fim 1n·incipal instruir cabalmente a v. s.a, fazem com que a regencia julgue da 
maior importancia qHe v. s.a venha, sem perda ele tempo, pôr-se á testa da lega
ção de sua magesta.cle fidelissima em Lonéb:es, ainda mesmo não sendo a sua carta 
de crença para sua mag·estade britannica pm· emquanto recebida, da mesma 111a· 
neira que D . Francisco de Almeida Portugal praticou relativamente á missão de 
Paris; porquanto, ainda que muito confie a regencia do zêlo, probidade e acriso
lada honra de D. Thomaz Mascarenhas, a experiencia e os talentos de v. s. a são 
comtudo necessarios n'aquella influente e poderosa côrte, e no alcance de pod~r 
entender-se com o marqnez de Santo Amai·o, de observar e dirigir, sendo possl
vel, pelo menos influir poderosamente nos passos d'este negociador: Confio, por
tanto, que v. s.a, penetrado, como necessariamente o será, da e:x.actidào elo que 
levo dito, me dará na sua primeira communicação a satisfação de annunciar á re
gencia a residencia de v. s.a em Londres. 
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O marquez ele Santo Amâro dirigiu-me, em data ele 14 ele agosto, um officio 
aco~p~nhando a carta de crença, letra A, na qual sua magestade imperial, ein 
retrrbut~ão ela nomeação elo conde ele Sabugal como ministro da regencia no Rio 
ele Janeiro, n.omeia o referido marquez seu plenipotenciario junto á regencia. 

Inclusa no mesmo 0fficio irá uma carta elo marquez de Santo Amaro, de que 
a v .. s.a dirijo a copia sob letra B, á qual a regencia mandou responder com o 
officw de c0pia letra C, incluindo a sêllo volaJnte a carta da regencia para sua · 
magestade imperial, ele que envio a v. s.a a copia sob letra D. Estes documentos·, 
em tu~o .conformes com os princípios que a regencia tem julgado dever acloptar 
; segtl~r mvariavelm.ente; princípios que já expnz a . v. s.a de ordem da mesma 
egencta em um antecedente despacho, porão a v, s.a completamente ao facto elo 

~stacl~ das relações até agora ex;istentes entre o plenipotenciario de sua magestacle 
Impertail e a re(l'encia elo reino. NN o . 
. r ao posso prevenir quail seja a i1np1'~ssão que a leitm'a da l'espostà da regen-

C!a poderá fazer no animo do mal'qtlez de Santo Amaro, e isto ta'nto maJis, quanto 
c~m.pletamente . ignorâmos os promenores e os desenv0lvimeutos d~s suas instruc
~,es, de qme elle apenas no officio ~l<;~ copia B transmitte vagamem.te as bases. 

es_tas bases indefinidas, e em parte contmdictorias, é evide~te que (á parte as 
llilocltfio~ções que na questão i:atroduzirão as occorrenoias imp:revistas) só poderiam 
concluzU' e teriam conduzido, sem o concurso d'estas occorrencias, ao reconheci
me~t0 do senhor infante D. Miguel, mais ou menos ·condicionado, isto é, á ruína 
ma~s ou menos completa da nossa causa. Tendo, po1•ém, a Providencia, que já em 
mats de uma oocasÍ!ão tem sido o nosso visivei sustentaculo, suscitado ac0nteci
lllent0s tão impr•evistos quapto impoPtantes1 a reg-encia antevê a possibilidade de 
se e saudar corit elJes contra o golpe de· que a catlsa.. de sna magestade fidelíssima 
se achava ameaçada. 

N Por isso que, ainda q~te a l'egencia esta:va completamente decic1ida, não só a 
ll.ao aai.:tuir a; gualque1· conclusão les iva dos direitos ele sua magestade :ac1elissima 
~~ de _sens subdito.s, .mas até 31 protest~r altamente contra Rlla,., 1:ão podia deixar 

N ver que um Sim1lhante acto sa.lvama a sua honra, decor•o e juramentos, mas 
~ao podel'Í&: evitar a preterição effeotiva dos direitos de sua magestacle, nem ar
ral:loal' seus fieis subclitos elas garras da opp1•essão e ela tyr•m1nia. 

Gr•aças, por~m, a essa Provide~1cia, parece estar aberto o caminho pa1•a uma 
~l'te mais pr•ospera. Parece incrível que, se-ndo ponderadas ao marquez de Santo 
,Nlllar•o as mtldanças esseuciaes ocoorridas na EU11opa ólepois que as suas instruc

Ç!!les ~he fo1•am dadas, e projectacla. a negociaçâ~o de que seu augusto amo houve 
aor bem iuoumbil-o, occorrencias que não impol'tam menos elo que a desapparição 

0 throno de dois soberanos cujas instancias determinaram a referida negociação; 
Pc !.'ece impossível, digo, que o marquez de Santo Amaro não veja a necessidade 
ellil. <;Ltle se acha, se não de abandonar completamente, ao menos de sobreestar no 
l)l·ogresso d' ellas. 
t ·cl A D. Thomaz 1\l(a,scal•enl~as inculco n'esta data a necessicla,de ele fazer valer 
•
0 :s as l'asõe'S que militam a favor cl'esta opinião, e a exposição cl'estas mesmas 

rasoes, as cliligencias para mover. o mar•quez de Santo Amal'O a adoptar o partido 
Jcle ll1ais convem aos interesses de sua magestade fidelis sium, ao decoro e gloria 

e . se.u aug-usto amo, e á sua· propr•ia honra e opinião diplomatica, são um dos 
dars Importantes objectos que v. s.a tem a desempenhar em Londres, e que ~?vi-
enteme~te clelierminam a tugencia da sua presença n'aquella ?apita.!. . 

t Üons1derando as actuaes occorrenclas sob otltl'O ponto de vrsta não menos m
eressante, é obvio que a electricidade desenvolvida em França pód:e rapidamente 

este.ndel'-se aos 1~aizes limitrophes e I)Ol' v-ria d'eiles, 110s mais apartados; que, pelo 
que t r ' ' · f ·1 d t 
li oca ao nosso P01>tuo·al I)Odem estes ae6ntecimentos mm aCI mente esper ar• 

a o . o ' Il . . ~ an~mos aca,bl'utnhados e pr0duzil' commoções que, sém e es, ser1am 1mpro~ 
-v-avels. Os l'lossos comr)atriotas pefugia,.clos tan -o em França como em Inglate:p•a, 
}~ode 1 ' · · 1 ' 1U ta vez aO"ora tenta1• e po1•ventura couse01uir susCitar no rer:mo a gum movr. 
1Uent · 1::? • • o • 1 . . o [llSHrreccwnal emql!mnto a re(l'enci'a 1solaàa no mero c o oceano, no curto 
1 eolnt d . ' ô ' • .i)! • lec ? ,. e l uma rlha lDloqueacla~ sem l!UU navw de 9-l!~ poss~ Lusp01:, e com mews 
l nnra.nos escassamente sufficrentes para uma postÇ<'tO pass1va, estA condemn.acla, 
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pela força das circumstancias, a ser inerte espectadora elos succcssos os mais e:x:
traordinarios, e de que, a ser-lhe possível, poderia talvez tirar os mais avanta
jados resultados. 

Cumpr~, portanto, que, s~ pelas ponelerad.as circumst::mc1as, a regencia não 
póde obrar activamente na cnse actual, o seu nome e a maneira por que os portu
guezes possam enca1·ar os seus designios ou a sua m!lctoriclade, não p@ssam em 
tempo algum servir ele estorvo a qualquer suc.cesso, esforço ou tentativa tendente 
a· derribar a usurpação e a restabelecer o regimen leg·al. 

Não é em circumstancias tão decisivas, como as presentes, que compete a um 
governo, que se acha na alternativa ele tudo ganhar ou de perder tudo, encarar 
com nímia prudencia um futuro remoto, e muito menos investigar com clem~siaclo 
escrupulo ou acanhadas cautelas os caracteres, as tendencias e as opiniões dos 
homens que podem IJorventura achar-se no caso de serem instrumento de salva
ção; nem tão pouco de escutar, sob fórmas mais ou .menos adequadas e mais ou 
menos regulares, por que possa ser estabelecido o trium1Jho dos sãos principi0s. 
Por estas rasões houve a regencia por bem ordenar-me transmittisse a v. s.a a 
expressão clara e positiva das suas opiniões e resoluções sobre taes materias, para 
que ella podesse servir de inst:rucção a v. s.a, em quaesquer occorrencias eve:a
tuaes, e até mesmo para que v. s.n lhe possa dar toda aquella publicidade que 
a sua discrição lhe inculcar como conveniente aos interesses ela senhora D. lVIa
ria II e ao decoro e justo conceito elo seu governo . 

A regencia considerou sempre a sua creação como necessitada pela circHm
stancia singular ele se achar encerrado exclusivamente na pessoa ele sua mages
tade o imperador do Brazil, pae e tutor ela senhora D . lVIaria II, todo o germen 
de auctoriclade legal sobre Portugal, na e)_:Jocha em que toclos os príncipes maio
res da real família se achavam debaixo elo clominio ela usurpação e em que não 
podia ser reunida por maneira alguma a representação nacional. Conforme este 
principio, a regencia só considera legitima a sua auctoridacle até que ella possíl 
ser substituída ou confirmada pela maneira prescripta no capitulo v do titulo V 
da _carta constituc~o.nal, o ~ual e~clentemente e:ige a li?erdacle ele ~1m príncipe 
maior . ela real fam1ha e a 1ibertaçao ele uma porçao suffic1ente elo terntorio portu-
guez em que possa ser congregada a representação nacional. · 

Os membros que compõem o actual govm:no, que tomaram sobre si o cargo 
ela mais pesada responsabilidade em pura observancia elas ordens cil.o augusto pae 
e tutor de sua magestacle fidelíssima na epocha em que â sua justa causa só po
dia offerecer a olhos esclarecidos a perspectiva a mais cleploravel, só anhelam pelo 
momento ele entregarem nas mãos ele uma auctoriclacle leg·al e legalmente consti
tuída a sobredita auctoriclacle. E se porventura a senhora infanta D. Izabel Ma
ria, por qualquer movime~to, fosse collocacla á frente elos leaes portuguezes, os 
agentes cliplornaticos ela regencia poderiam e deveriam expressamente cleclara.r 
que a mesma regencia reconhece em sua alteza a pesf:?Oa chamada pelo citado capl
tulo da carta constitucional, e prompta resign ará nas suas mãos a sua auctoriclade, 

Na impossibilidade ·ele prever todas as occonencias que podem apresentar-se, 
acrescentarei ainda, em nome ela regencia, que ella não contestará jamais a 3/U- · 

ctoridacle de qüalquer governo, que os portuguezes fieis, por um movimento es
pontaneo, estabelecerem á sua frente no continente de Portugal, comtanto que 
este governo seja estabelecido em nome ele sua magestacle fidelíssima., e conforme 
os priacipios consagrados na carta constitucional. E que não só está mui longe ele 
pretender estorvar quaesquer tentativas, que para o clito fim possam ser feitas 
conforme os princípios ele direito e moralidade, antes se mostrará sempre prompta 
a favorecei-as e ajudai-~~~ não só com a_fo~·ça moral elas st1as declarações, roas 
até COill OS reCUrSOS pOSlÜVOS_, Oem q1.~e. ~ImmutOS 1 ele que lhe é possÍvel clispOl", 
ainda mesmo á custa elos mawres sacnficws; o que v. s. a melhor verá elas ordens 
que n'esta clata se transm!Í.ttem a D. Thomaz 1\l[ascarenhas, e que elie tem a ÍJiJr" 

juncção ele communicar-lhe. . 
Deus guarde a v. s. a Pala01o do g·overno em Angra, il8 ele setembro ele 1830. = 

Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque. = Ill.mo sr. Luiz Antonio ele Abreu e 
Lima. 
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O:tlicio 

(N. 0 8 reservado) 

.
1 

111. nlo e ex.mo sr.-Um despacho do ministro dos negocios estrangeiros doBra
~1' com data ele 16 de junho proximo passado, acaba de annunciar ao marquez 

e Rezende, ministro ele sua magestacle o imperador D. Pech·o n'esta côrtc, qne 
~ mesmo augusto senhor havia · reconhecido a regencia em nome ele sua mages
ade fidelíssima, e ordena-lhe ao mesmo tempo ele dar os passos necessarios para 
(u~ 0 exemplo elo Brazil s~ja seguido pelo governo imperial da Russia; acrescenRn ° o sob~eclito ministro ele estado no seu despacho (a :fim ele que o marquez de 
~ezencle o :fizesse constar a este gabinete) que o r econhecimento da regencia pela 

Corte elo R" l J . N • a· ' . N h "li cl 10 c e aneu·o nao preJn tcava <<a negomaçao onrosa e conc1 a ora» 
encarregada ao marquez de Santo Amaro, nem tão pouco infringia a neutralidade 
qu.e 0 governo do imperador D. P edro es tava resolvido a manter entre a r egencia 
em nome ela rainha e o governo de facto ele Portugal. . 
d L?go. que o marquez 'de Rezende r ecebeu o precitado despacho, pediu e obteve 
t 

0
, J_nnctpe ele Lieven uma aucliencia, na qual lhe communicou verbalmente o con-

eu .0 do mesmo, pedindo a sua alteza lhe quizesse dizer se o devia fazer por 
escrtpto e c1 · 0 · · , d · d · -d e que maneira. prmCipe respon eu que, conten o as commumcaçoes 
Bo· ~aTquGz dois clifferentes pontos, a saber: o r econhecimento ela regencia pelo 

razil,. assim como os motivos d'este passo e a instancia para que um igual re-
conhecim t · r · 1 · · · · d . . ~no SeJa ielto pe o governo russo, parec1a ao prmc1pe que o ma.rquez s~ 

e"Vla hmltar por agora a dirig ir-lhe um rnemo1·andurn de todos o~ precitados obje-
ctos e ~ b cl . . N ' esperar que esta corte r ece a as outras as convementes commumcaçoes, 
P~ra então lh.e passar nota official, pedindo o reconhecimento do agente ela Ter
d~u·a, .r:petindo o póncipe n'esta occasião o que em outras dissera· sobre as boas 
d Isposiçoes elo governo im.Perial a nosso r espeito. Acrescentar ei que o marquez 
ch Rezende, anuuindo á icléa elo ?1W?no?·andwm.~ que veiu inteiramente elo príncipe, 

amou a attenção ·ele sua alteza mui principalmente sobre os seguintes pontos: 
~~e .no decreto da Cl'eação da r egencia s6mente :figura o imperador D. Pedro como 
zil o~, s~pprin~lo a idade cl~ rainha mCJ~or; que n.a in~e~ige~cia do govern_o ~o Era
a exr~tenc1a e reconhecunento da clrta r egenc1a nao 1mphcava contradwçao com 
e!·:e.gomações do marquez de Santo Amaro, e, :finalmente, que o unico meio de 
ta 1 

ar que a r evolução ele França sirva aos intentos dos; liberaes exaltados por
r guezes é unirem-se as potencias ao imperador D. Peêl.ro, para com ellc a}JOia-

ero. moralmente a causa ele sua magestade :6.de.lissima, etq. · 

8 O memo?·a?tdt~m pedrido pelo príncipe de Lieven foi-lhe hoje remettid.o, e apres
O-me de passar ás mãos de v. ex .a. uma copia d'este documento. 

sr De_us guarde a v. ex.a S. Petersbmgo, ~de setembro de 1830.- ID.mo e cx.mo 
· Luiz ela Silva Mol.1sinho de Albuquerque. =José MatbTÍcio Co?Teia. 

Memorancl.um a que s e refere o oflicio anterioJ.' 

n La cour de Rio de J aneiro ayant· reconnu la r égence établie à T erceira, au 
~~ de sa maj esté la reine de Portugal, par le simple fait de la réception de 
te th comte ele Sabugal, en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo
m n. tatre accrédité de la part ele cette souveraine par la susclite r égence pres sa 
dé;e~té l'empereur du Brésil, a été portée à fairc cette démarche par les consi-

atrons s1.uvantes : 
m· 1. La souveraineté de la reine Marie II repose sur le príncipe ele la légiti
d':~é : elle a été généralement reconnue pas toutes les pttissances et n 'a cessée 

e ~e respectée dans une partie clu t erritoire portugais. . . , . , 
lllr · La légalité et la stabilité du pouvoir ele droit et ele fa1t qm a accreclite 
ll1 · le comte de Sabugal sont autant ele circonstances qui ont mis le gouverne
~nt dn Brésil en mésu;e de le reconn~1tre sans que le susdit gouvernement 

80It ce é ' · .J -· bl" · 1 ' ns avoir contracté par ce simiJle fait Ia momUi·e o 1gatron envers a r e-
g"ence . . ' . . ' c1 r . . . t p ' nt comm1s un acte cl'hostilité contre le crouvernement e 1a1t qm e:x1s e en 

ortugal. . b 

3· La bonnc foi, l 'honncm ct la I~yauté de l'empereur D. Pedro lui impo-
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saint le devoir de reconnaitre comme souverain du Brésil, l'existence politique 
cl'un pouvoir à la création eluquel il avait concouru en sa qualité de tuteur ele la 
reine de Portugal. . . 

4. L'empereur D. Pedro avait le droit ele prendre l'iniciative de cette recon
naissance. 

5 . L'institution de la régence telle qu'elle se trouve établie, et la reconnais
sance de ce gouvernement par le Brésil, loin de se trouver en contradiction avec 
la mission confi.ée à mr. le marquis ele Santo Amaro ne peut qu'en assm:er le 
sueces. 

Acl prim.am. Sans qu'il soit nécessaire de reproduire ici ce qn.i ~t été dit et 
écrit à l'appüi des droits ele la reine Marie II à la couronne elü l:'ortugal, on se 
bornera à observer: 1°, que ele même q.ue la succession à cette cotuonne, ouverte 
à la mort clu roi Jean VI, a été close du moment oh l'empereur b. Pedro, cl'ap~·es 
le clroit ele primogéniture, occupa paisibleinent le trône ele Portugal, J 'abelicatlo~ 
que ce souverain fit postérieuremente en faveut ele la reine Marie II nssm~a a 
cette prim~esse la couronne clu susclit royanme; 2n, que ce sont eles faits noton:es 
que ces cleux souverainetés ont été successivement reconnues par toutes les puls
sances, et qn'une partie de la monarchie portugaise s'est toujours conservée sons 
l'obéissance de la reine Mnrie II. 

Acl secundam. La légalité de la régence est fomlée: 1°, sur le elroit et le d~
voir clu tuteur et curateur (titres qui ne sauraient être consiclérés comme eles vm
nes clénominntions) ele veiller non seulement à la súreté de la perst;mne mais à la 
conservation eles intérêts clu minetu· i 2°, sur les exemples clu roi Sebastien til? 
Portugal, qui> penelant sa minorité, transf~ra le IJouvoir cl'un régent inficlele .~• 
une personne digne .ele I' exercer; et ele Louis XV, roi de France; qui, étant mr
neur, et eles les premiers jours de sOh regne, cassa la régence instituée par .so~ 
a'ieul et la conféra à son oncle le eluc cl'Orléans . La stabilité de celle établie a 
Terceira se trouve suffisammeht clémontrée par la résistam:e que cette ile n'a ces
sée de faire ctmtre les aggressions du gouvernement de fait de Portugal. 

S'il est bors de doute que tout gouvernernent est libre de reconnaí:rtre un a.u
tre qui existe non seulement ele fait mais ele clroit et <p1Í clonne eles garanties úle 
sa stabilité; il est tout aussi claire qu'ttne simple reconnaissance n'établit pas la 
moindre obligation ele rétat qui reconnaí:t envers l'autorité reconnue, et ne sau
rait en aucun cas être consiclérée comme un acte cl'bostilité contre un autre p@u
voir. L'Angleterre et l'Espagne en offrent l'exemple, ces deux puissances se trou
vant dans la meilleure intelligence qnoique la premiere ait reconnu l'inclépendance 
de plusieurs états que la· seconde contemple encore comme ses colonies. 

A'c~ te1·tiarn. En concluant ele ct:l qu'on vient cl,obsel"'Ver> que l'empereur D. Pe
dro était entierement libre, comme souverain clu Brésil, de reconnaí:tre la régen.ce, 
ou convienclra que sa majesté impétiale, en réunissaht dans sa personne, aulC 
droits inherents à sa souveraineté ceux <iJ.UÍ d.érivent de sa qualité de tutetu· de 
sa maj esté tres-ficlele, a du sentü· .la nécessi té ele combiner, aussi clélicaten;t~nt 
qu'elle l'a fait, les droits et les devoirs resültants de ces cletlx clifférentes qualites, 
afin cl' éviter l' écueil cleshonorant ele méconnalt1'e tm

1 
pouvoir à la création clnquel 

il avoit concouttt. 
Acl qua1·tarn. Quancl même les qualités ele chef ele l'auguste maison ele Bra

gance et de pe1•e et tütem• d.e la reine Marie II, ainsi que les autres circonstan
ces précitées, ne fussent pas de natmre à engager l'empereur D. Pedro à recon
naí:tre la régeneé, agissant au nom et ptmr les intérêts ele son auguste :lille. et 
ptlpille, il y aui'ait été concluit par les clettx suivantes d'un orclre non morns 
élevé: 1°1 la tégence était le se~ll expédiei1t qui p01wait mettre l'empereUtr &ans 
le cas ele se · clispenser de pi'éhclre eles mesures concernant l'aclministration ~es 
sujets portugais i 2°, ce même pouvoir eu acceptant l'abdication complémentatre 
ele sa majesté imp1hiale à la couronne clu Portugal, et en la publiant, pouvait être 
regardé comme celui qui a apposé le sceau de la monarchie portúgaise à cet acte 
aussi nécessaire que généralement désiré. . 

Acl quintam. L'état acépbale oà se trouvaient les portugais qui, apres l'usu[
pation, étaient restés :fideles à leur souveraine légitime exigait impérieusement la 
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~~·éation d'un pouvoir, établi le plus légalement qu'il serait possible, pour les di
~~ger dams le~ circonstarnces extremE!ment critiq Lles ou se trouvait cette noble par-
r e de la nat10n portugaise. Sa majesté impériale exauça lem·s vreux en interve

nant, comme tuteur de la reine Marie II à la formation d'un gouvernement au 
l:om de cette auguste souveraine. Quelqdes mois apres la création de cette ré
geuce, et lorsqtt'elle se trouvait déjà installée et reconnue par tous les portugais 
sous l'obéissance de la reine, l'Angleterre l'Autriche et la France s'adresserent 
en CQJmm ' 1' D p a· ] à à l'é fll un a empereur . e ro pour l'engager mettre un terme tat 
~ 1f:~ant ~lu Portugal, soit en employant la force armée contre le gouvernement 

e. att qm y existe, soit en entrant dans la voie des négociations ave c les susdites 
}nussances. 

P Sa m~esté impériale, non moins intéressée que ces tro.is cours au bonheur du 
o~tugal, s'est prêtée à ce second moyen; et c'est dans ce but que mr. le mar

quts ele Santo Amaro reçut l'ordre de pmtir et partit effectivement sans délai 
f.0~11· l'Europe, revêtu du caractere el'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tt~·~ de sa majesté imp6riale pres sa majesté britannique, ainsi qu'il a été dé

c ale par S. E. mr. ele Calmon1 mi;nistre eles affaires étrangeres de sa majesté l'em
)ereur du Brésil, aux représentants eles trais susclites cours à Rio de janeiro, eu 
~ at~ ~u 23 mars de cette année; et trais mois upres il leur annonça que sa ma

.] este lmpériale était decidée par les motifs ci-dessus mentionnés, à recevoir mr. le 
c~mte de Srubugal dans la qualité cliplomatique clont la régence l'avait revêtu, en 
~ s;;·va~t que «la création ele ce pouvoir et sa reconnaissance par la cour ele Rio 
de aneu·o, loin de se trouver en contradiction avec les déclarations contenues 
ans la note cln 23 mars et avec la mission ele mr. le marquis ele Santo Amaro, 

ne P~uvait qu'en assurer le succes». 

182~1 la simple confrontation de la date de la création de la régence, le 15 juin 
' et ele celle ele la note de mr. de Calmon elu 23 mars de cette année, suffi

~e~ pour justifier les bonnes intentions ele l'emperel.U' D. Pedro, il n'est pas moins 
P ';. ent que les bons offices que son ambassadeur à la com· de Londres pm.urait 
~~t~r da:ns la négociati:on que lui a été oonfiée, devant se réeluire à ceux. d'un 
v ediateur, nul cloute qu'il lui serait difficile de s'en acquitter d'une maniere con
s enable, s'il n'existait pas u11 pouvoir reconnu par l'empereur D. Pedro qui repré
fi~~!e à I~ fois les droits ele sa majesté la reine Marie II et les intérêts ele ses 

e es Sl'\)ets. · · 
S. Petérsbourg, ~ septembre de 1830. 

A discordia entre liberaes 

(O!Jiervações á exposição inserta a pag. 465) 

e . Recebemos esta esposiç~o em uma folha impressa, e consta-nos que ~ alguns 
~ltgraclos portuguezes foram dirigidos exemplares d'ella. Apesar cl'isto, tivemos 

q. t~ mere.cia toer transcripta n0 Paquete de Po1·tugal para que poclesse divulgar-se 
b~ ,a ~a1s. Nada diremos do merecimento do escripto pelo que toca á opinião so
e r\? Jl.U'amento; nós o pre'stámos, e não estamos arrependidos ele o haver feito; 
a ~e se tra.tassemos ele allegar os motivos por que assim proced~mos, porventura 
s~~:scelil.tariamos alguma cousa mais ao que o auctor disse quando expoz as ra-

em que, segundo o seu entender, se fimclaram os q:ue deram o jm·ame?-~o. 
c l!~a cousa merece, comtuclo, nossa particular attenção, e vem a ser o espmto 

bonczlzado?· e toler·ante, o animo verdadeiramente libeml com que foi escripto este 
rev-e li · 'lh t m l c sc1u·so. Oxalá que houvesse entre nós bastantes imitadores de srm1 an e 

s o c 0 Gle pensar, e de emuiciar as opiniões ele cada ·um ; mas infelizmente não 
ll~cc~de assim. Boas rasões podm·am ter os que jura~·am, e não menos b~as os que 

. .,
0 Juraram, seo·unelo a sua opinião sem que pela differença ele porte nesta occa-

Stao n • o l d d r . e . a:Jatm uns de declarar-se contra outros, taxando-se mutuamente e e1eltos 
crimes, elos quaes nem 0 jm·ar . nem 0 deixar de jurar podem servir de prova. 

ll..lls Sentimos ele todo 0 coração ...)er que se levantam estas futilidades no meio ele 

t . poucos emi<>'raclos que somos para g·anharem grande corpo aereo e phantas-
tco . o ' ' l . 't r 1 ' e serVIrem ele pretexto a disputas desagrac ave1s, com que mm o 10 gam os 
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nossos implacaveis inimigos miguelistas. Estes de certo pedem ao céu, ou antes 
ao inferno, qtlC a sizania cresça, e que ella nos conserve desunidos e fracos. 

N'esta parte, fallcmos a verdade, mais que muito ter!amos que aprender dos 
mesmos miguelistas e dos absolutistas de todas as denominações, os quaes, ou 
quando perseguidos, ou quando perseguidores , sempre guardam inalteravel fra
ternidade e mutua protecção e clefensa uns para com os outros. 

Qt~ã~ · ~1i;~1:s-~· é ·o· ~~~~o· ~~~do. ~1~· p~·~~eie~·; ·d~~a~· t~do·s· ~~·ai~~ ~·~p~Úd~~ 'do-
cumentos ele intolerancia e de illiberalidade, quando blasonãmos ele possuir ambas 
em grau eminente! A divisa é: cc Quem não me toma por modelo é inimigo da. 
patria>>. 

O espírito de irreconciliação ainda se estende a mais; não só se p1·etenele ana
thematism· quem não faz o que nós fazemos~ seuão que tambcm queremos fechar 
as portas do t emplo da liberdade úquelles que não vieram a elle ao primeiro toque 
elo sino . Haverá maior injustiça e maior impolitica? 

T enues são os principias ele todas as cousas; toda a revolução em um estado, 
paTa bem ou para mal, começa por um só homem, que a si aggrega outro homem, 
e ambos outro ou outros, que successivamentc ·v~to formando aquelle corpo, a qu~ 
toda a naçfio ha de pertencer, se a fortun~ coroar a tentativa. O objecto cl'esta e 
fazer uma cabal mudança nos principias, nas opiniões e no regimen elo povo i 
quando isto se consegue triumphou a revolução. Emqua.nto ha divisões dura a 
guerra, cuja . prolongação mantem a incerteza do resultado e proeluz . os Ü1con ve
nientes que ninguem. ignora. Sendo isto .assim, segue-se que todos aquelles que 
pretendem exchúr do gremio da sociedade regeneracla os que não qnizeram o;1 
não poderam entrar n'ella dentro ele um certo período, medido segtm€1o o capn
choso discorrer de alguns homens, obram contra o firn ela revolução, empecem-n'a, 
entorpecem-lhe o movimento, e tornam-se os seus mais perig-osos inimigos . 

Porém,- se esses homens que algucm -quer excluir, se têem. sacrificado pela 
cat1sa ela honra e ela verdade, se se tornaFam o~jcct0 elo odi0 ele um tyrrun~0, 
porque não quizeram ser ministros ela sua ferocidade e compromotter cidadãos m
nocentes, se alguns el'elles estão conclemnados á morte ou a outras penas, pela 
mesma causa por que nós perdemos a patria, é muito injusto o querer afLlgentar 
de nós aguelles que têem engrossado o nosso numero, verdadeiramente compro
metticlos na causa em que nos acht~mos, e que ainda em cima tl'abalham n' clla e 
lhe fazem serviços. 

ccSe vem a nós é por interesse proprÍO>J 1 dizem algtms. Aqui é melhor par&l' 
para nos não vermos obrigados a fazer a desagraclavel pintura da clebi1 e miserí!J
vel natureza humana. Vós que fallaes ·nos interesses por que os outros se movem, se 
fosscis sinceros, não confessaríeis que obedeceis tambem áquillo que julgaes vossos 
interesses? . ... Qual é o primeiro cuidado que elevem ter os ,que se propõem. faze1· 

alterações essenciaes na fórma elo governo de uma nação? E sem duvida que ellas 
interessem a mesma nação, isto é, o maior numerq. Em que consiste a bondade 
comparativa de quaesquer instituições novas? No in,teresse e utilidade que d'ellas 
provém a maior somma de individuas elo que os interessados nas instituições -ve
lhas. E stá claro que Re as novas inte1·essassem menos gente, seriam peiores, neUl 
jamais cre~n·iam l'aiz, a não ser á força ele armas c ele enganos. · . 

lVIas nem todas os homens conhecem a um mesmo tempo os seus verdadeu·os 
interesses, nem estes são os mesmos em um momento dado . A causa da liber
dade tem feito continüos progressos, apesar das tentativas do despotismo,, ainda 
quando no vigor e robustez ela sua idade. Estes progressos são outros tantos g-raus 
de força, perdidos da parte dos despotas ; e as r ecrutas com que se engrossa 0 

exercito liberal são litteralmente deserções do exercito inimigo. 
O que tantos homens têem escripto, o que tantos oradores têeJ'll dito, o que ta:n

tos martyres tê em · so:/frido 1 para que se repete e se insinua? Para pers nadir e con
vencer os que se não acham persuadidos nem convencidos de que a verdade, a 
rasão, a justiça esão da nossa banda, e não ela banda dos oppressores da hu
manidade. E será justo e coherente que os homens que em 1826 se uniram a n?s, 
havenclo até então pertenciclo a outra escola. politica, achem repulsas e injunas 
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na bôca d'aquelles que os chamaram ao seu gremio? Como triumpharemos de 
n?ss·os adversarios sem·ão timndo-lhes todos os seus soldados, e obrigando-os a fu
gu· sós e aba,ndonados por aquelles que os serviram e combateram por elles? 
E~ loga,r, p0is, d'esse systema, ou antes d'cssa mania das exclusões, que tem 

P~r obJecto contentar miserave'is viuo·auças particulares de pessoas que as ante
poem ao bem 1mblico (sem cessarem de oTitar que todo o liberalismo se aloja em 
~eu peito}, está entendido que os esforç~s dos portuguezes, verdadeiramente li-

e?·cws, devem consistir em· unir-nos· e atwmenta,r o nosso numero para assim au
~men~ar a nossa força e diminuir a de no~sos acl'versarios. Isto não quer dizer que 
teceb<~mos em nossas :fileiras soldados elo inimio·o · mas qu.ando aquelles que se 
nos a .c o ' . 'presentarem 10rem conheciclamente ela npssa bandeira, e como taes proscn-
p~~s pelo tyranno, é fraqueza, é ainda peior do que fraqueza o repellil-os e in
Stutal-os . 

Concorram antes todos os liberaes emigraclos · e nFi.o emigrados com os meios 
qlte tê~m á sua disposição para derribar o tyra.nno, estreitando cada vez mais a 
~ssa hga, for~alecendo-~ com a união ~e sent~e~tos e ele vontades, e augmen
nhndo-a numencamente quanto for poss1vel, prmcrpalmente , com homens que te-

am n'ella. todos os seus interesses. 

L~~g-~ ·l;~l:e~~~·á ·; h~~Úi~; ~· ;~1~t~d~ .aÍ~d~ ·~q·t~i . ~K~ ·a~b~.' o' q. ~l~ ·t~~~s· dÚ~ 
are · 1 - speü~ c os homens que c0tTem igual fortuna á nossa, em grande }Jarte o cre-
lllos ap~hcavel a Portugal, quando a Providencia permittir (o que porventura não 
e~.tá ~nu clistaute) que a elle voltemos, para restabelecer o imperio ela ca,.rta con
~ Jtumonal e ela liberdade. Luiz XVIII, que nin.2:uem taxou ainda ele ilmorante e 
ltnp i' . . ~ ~ 

. 0 lttco, disse ao entrar em França: <<Venho ser rei de todos os francezes e 
un~l-os em um só principio, a felicidade da patria>•. Pouq1lissimas foram as exce
Pçoes ela sua amnistia, e essas mesmas tornaram odioso o setl reinado. Sem o sur) r . . 
t P lCl~ ele Ney, ele Labecloyere, ele poucos mais, sem a perseguição de Lavalette, 

~ J·, Lntz XVJII desceria ao tumulo chorado elos francezes, que muito fizeram em 
~: garem ·que o seu monarcha fôra incluúclo pelos vingativos e deshumanos prin
~pes ela sua família a p1aticar os actos ele crueldade, que sob seu reinado se com-

etteram. . 
c Por certo que o governo q11e succecler ao cl•> usu11Jador, isto é, a · regencia de
gretida na carta constitucional ela monarchia, nrio exercerá nos sectarios çle D. Mi
tt~et as me~mas cruezas que os :ninis_tl:os c~o usurpad01·.....-exerce~·am sobre ?s por
d g_lezes fiets e honrados. A naçao foi Illnchcla. Os grandes trarclores serv1ram-se 
llle rnstntmentos vis e infames para sedtlZir o povo, e o povo deixou-se completa
nt~IJ:te enganar, porque a mentira e o crime lhes foram prégaclos pela bôca elos 

tntstros do evangelho. Os grandes traidores são notorios; sobre elles é que ve
~s ,as manchas do sangue de nossos compatriotas, immolados aos furQres dope~
n ° nsurpaclor da corôa; nas mãos d'elles é que ainda luzem os punhaes assassi
a 06 ele seus concidadãos; para elles não pó ele haver piedade ; a justiça ha de ser 
bh~laca~~ com o sangue cl'aqt:elles que tan~o san~ue clerramaram~ e a moral pu
P . a sena. gravemente offend1cla por uma 1mpumclade que armana novos braços 
tl ara connnettercm novos e mais orneis homicídios. Os infames que ·prepararam a 
e~n·pação, decretada, nos clubs ele París, Machid e talvez de Londres, e planisada 
do Quelu~ e Lisboa, os caudilhos que tomaram depois ostensivàmente a direcção 
llli ~ _:regocws e elos delictos, alguns secluctores elos povos, que tinham exp1:essa 
ex:~~:o ele os sub!evar e. c~e os conduzir, como. ~e facto conduziram, ~o-~ mawres 
rigor sos, .est~s sep~ sl-uertos _ao anathema pohtwo i contra e~es se dinJa todo ~ 
d' da JUstrça, pms que assrm clesoTaçaclamente e necessar10. Porém o descer 

este · · o 1 1· · · 
g Pl'1ille1ro grau mais cheO'aclo ao nivel elo usurpac or,. e genera 1sar a vm-

ança c d o d . . .c~ p. ' om to os aquelles que têem siclo instrumentos e seus cnmes, 1sso 10ra re-
ob~~~~tar n? l~elo opposto as mesmas scenas de D . ~Iig_u~l, o qc:a~ se tem tornado 
1!"'~ 0 da Jndtgnação ela Europa menos por seus prmmpws poht10os (em que lhe 

ao faltam companheiros) elo que' por sua inaudita ferocidade. 
:P' ... .. .. ..... ...... ....... -....... ... .. .... ......... .. .. .... .. . 

ossâmos nós ver longe ele Portugal similhantcs males, possam os portuguozcs 
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ser sm·dos ás vozes do tyranno, quando este invocar o seu auxilio para resistir 
ás forças da rainha, porque os que n'esses momentos de castigo se unirem ás ban
deiras de D. Miguel, sem lhe poderem valer, se tornarão infallivelmente desgra-
çados. . 

Por este motivo j ulgâmos necessario que a regencia de Portugal falle á nação 
e declare aos portuguezes qual é o fado que aguarda todos aquelles que ajuda,
rem o clespota e obedecerem a seus iniq uos mandatos, os que :fizerem fogo contra 
os nossos soldados, ou recusarem dar-lhes entrada em suas povoações. Esperâmos 
que poucos portuguezes se constituam réus d'este enorme quão inutil delicto; po
rém é justo que se lhes declare pela auctoridade legitima qual será a terrível pena. 
que se imporá aos criminosos. 

Declaraoão 

Declaro que reconheço a regencia estabelecida na Terceira, á qual obedece
rei em tudo o que for do serviço da rainha e da nação. 

Ostende, 20 de setembro de 1830. = João JJ!Iwmbel de Ccwvalho e Sousa de 
AguiaJJ·.J ajudante de voluntarios. . 

* 
Alguns documentós relativos ao juramento de emigrados foram impressos e~ 

perioclicos e folhas avulsas, mas a maioria conservava-se ainda ineclita . 'l'alvez baJ:L 
mais e escapassem á nossa investigação; todavia pelos que colligimo~ póde a-va
liar-se a discordancia de opini?es entre os grupos do partido liberal. 
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ac ld, L oncll'es e H.oma, communicn.ndo a.s occorrcncias mais importantes a té fin s de outubro. 

t A revolução franceza, produzírf!: grande transt~rJ?-O á. causa ~~soluti sta d~ P?r
d ugal' .Porque com a queda de Ca.Tlos X e do m1msteno pl'esiélido pelo prmmpe 
~ Pohgnac perdêra as es}lerança.s elo pr'Oi:npto r econhecimento de D. Miguel, não 

:. da potencia onde se r ealisára t~o grave successo, como da Inglaterra, que ui
nuamente apresentava pretextos para differil-o. Asseveram memorias d'aquella 
~~t~l~a que o con~u.l geral britann~co em Lisb?a, C. A. lV~ackenzie , ~inha :Intimas 
t a~les com o m1mstro dos negomos estrailgmros n'esta corte, e apmava a corrdu

~,a c 0 . governo de que elle fazia parte ; mas examinando os seus o:fficios, insertos 
t· um livro mandado publicar pelo gabinete da Grau-Bretanha, encontram-se mui-E censuras; por ex emplo, escrevendo a lord A berdeen, no dia 12 de junho diz: 
; st~ fraco governo oocupa-se mais em fazer prisões e castigar quem introduz 
e ~pe1? da Terceira, elo que de ·outros assumptos >>; a 3 de agosto pondera ao mesmo 
Â adlsta «que a captura dos navios inglezes pelas forçâs navaes no bloqueio dos 

çodres é irregular, injustificavel e exige prompta intervenção; que peça ao vis-
con e d S · l' · · ~, d' li · d · ~ P , l e antar em 1mmec 1ata restrttuçao aque as presas, m ellllllsaçoes por 
~lc as e damnos, a demissão do commandante dà fragata Diana, em consequen
~a ela audacia com que tratou alguns o:fficiaes e marinheiros doentes do paquete 

Cl~<ta Helena; que, se o governo portuguez se recusar, envie tropas para desfor
~ai-s e das injurias commettidas e impedir que se repitam>>; mais tarde participa 
Ca 0~'d Dunglas que r ecebeu queixas do con,sul em Yianna e do vice- coRs~ em 

8 b~:nha contra auctoridades portuguezas; da conhemmento de aggravos fmtos a 
u Itos. da sua nação, etc., exprimindo-se quasi sempre em termos energicos. 

de. ~.~ h~eraes, entretanto, desenvo~viam mt:ita actividacle, i~clo occ~par o cargo 
p . lnmen·o agente ,em Lonch·es Ltuz Antomo de Abreu e L1ma, cup norma. de 
f~~ceder consta da sua longa corresponclencia desde 12 de outubro, que nós c~n
e~llllos pelos autographos, porquanto as Ç.uas edições até hoj e impressas são m-
.,actas · . 

< · e om1ssas em vanos pontos. 
O:flicio 

(N.0 H) 

c Ill. mo e e:x. mo sr. - N 0 meu precedente officio dei conta a v. ex. a dos motins 
~meçados em Bruxellas em 25 do passado sem que então se poclesse prever as 

graves ' E . a consequencias d 'aquelles acontecimentos. xpore1 agora; a v. e:x, como 
UU:Id~ assuada, realmente insi"'nificarnte em seu começo, veiu a degenerar em uma 
se IÇão h ' 

· armada contra o governo. . . . 
Cumpre-me dar previamente a v. e:x.a uma. succinta 1déa dos qumxumes ·elos 
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belgas, bem como da monstruosa alliança que os lib.eracs exaltados conseguiram 
formar n' estê reino com os ultra-catholicos para forçar o governo a cedeT ás suas 
mutuas reclamações. · . 

Os liberaes queixavam-se: 1. 0 , da falta de responsabilidade dos ministros, que 
não existe na l.ei fLmdamental; 2. 0 , da rejeição da instituição elos jurados pelos 
estados geraes, em virtude da maioria hollancleza; 3. 0 1 de uma representação ~·a~ 
cional desigual, porque, sendo as províncias meridionaes mais fortes em população, 
o numero dos seus deputados era igual ao das províncias hollandezas, que conta
vam um terço menos de habitantes ; 4. 0 , de uma distribuição elos cargos e pos~os 
civis e militares toda parcial a favor dos hollanclezes; 5. 0 , elo mau empreg·o fe1t.o 
pelo governo do milhfio destinado a favor ela indnstTia nacional. Os ultra-catholi
cos queixavam-se ela ingerencia elo governo na educação publica, pretendendo que 
ella tendia a destmil· a religião catholica e a propagar o protestantismo nas pro
víncias meridionaes . Os argumentos a favor d'esta opinião derivavam-se tanto ~a 
cr·eação do famoso collegio philosophico de Louvain, já abolido· em consequenc1a 
elas representações ela santa sé; como da escolha clns professores das universida
des e outros estabelecimentos de instrucção e educação public:;t. nas províncias ca
tholicas, muitos dos quaes professores eram protestantes. O alvo de todas estas 
queixas era o ministro da justiça, vau ].\'Ia.nem, homem de talento: de caracter 
violento, e que, tendo outr'ora sido j acobino exaltado, passava agora }Je~o fautor 
principal das medidas arbitrarias do governo. Os orgãos principaes da monstruosa 
liga ~atholico-liberal eram o Co?·?·eio dos Paizes Bctixo~, publicado em Bruxellas, 
o Co1Teio dú 1ltf.osa, publicado em Liége, e o Catholico, publicado em Gand. Estas 
gazetas tinham conseguido formar uma opinião publica hostil ao governo, expondo 
as queixas, em parte nmcladas, com uma exageração pedida, 11rri.a maliciosa :finur~L 
e uma picante ironia, tudo c~lculado para fazer uma viva impressão na massa do 
publico Cl·edulo e ignorante. Tal era o estado das províncias mericlionaes quando 
arrebentou a assuada de 2õ elo passado. 

Logo que a guarda bm·gueza se achou armada e constituída para pbstar aos 
roubos e incenilios da plebe desenfreada, os chefes ela liga, que haviam proJllO
vido e conduzido os primeiros motins, conseguiram dominar aquella gul}rda e fa
zel-a o instrumento das suas tramas revolucionarias contra o governo. E notavel 
que esta mesma tactica tem sido praticada em Drescle, Leipzig, Aix-la-Chapelle, 
H ambm·go e outros lagares oncle tem ultimamente havido tumultos populares, 0 

que parece provar a existencia ele um vasto plano de conflagração geral. .Em toda 
a parte a plebe baixa tem começado a roubar e incendiar, lillovicla, ora contra cer
tas ::uuctoriclacles, ora contra os judeus, ora contra as fabric..oi.s; em toda a parte os 
bmguezes têem corrido ás armas para defeza propria, e em.tocla a parte a guarda 
burgneza tem sido dominada pelos conspiradores e servido ele instrmnento a seus 
planos hostis contra os governos. 

Juntos achará v. ex. a dois folhetos, que contêem as l)artictuaridades dos aconte
cilnentos que se foram succedenclo n'este r eino, bem como o discurso real da aber-· 
tura dos estados geraes extraorclinarios. Devo, porém, prevenir a v. ex. a ele quú 
o folheto intitulado La ville 'rebelle, a par de muitas verdades, contém bastantes 
erros, senclo escripto com paixão e violencia. O seu auctor, que dizem ser o '!:e
dactor do National libTe bagnano, não podia escr ever de sangue frio, havendo s1do 
o primeiro alvo dos ataques dos amotinadores de Bruxellas. 

V. ex. a notará a variaçao successiva, que experimentaram as reclamações dos 
revoltados. Os estados geraes prepararam a sua resposta ao cliscm·so elo throno, 
e, segundo consta, acham-se elles animados dos melhores sentimentos e de inten
ções mui conciliatorias .. 

Entretanto a exaltação dos espíritos em Bruxellas é fomentada e mantida co!ll 
muita arte e malicia pelo Co?'?·eio elos Paizes Baixos, cujos reclactores devem ser 
contados no numero elos principaes chefes ela sedição. 

Os republicanos fra.ncezes tambem têem grande parte n' estas mano.bras :evo
lucionarias, que elles dirigem com o intento de produzir a reunião da BelglCa á. 
.!!'rança, sabendo bem que aqLtelb reunião produziria uma conflagração e gu~rra 
geral na Em·opa, ele qtw elles se aproveitariam para levar a effcito os seu~ pla-
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nos democraticos. O governo francez, entretanto, oiJpõe-se quanto pócle ~ís tentati
;as d'aquelles homens turbulentos; porém elle, infelizmente, ainda não possue a 
.. or~a necessaria para as comprimir totalmente. Se, porém, aquelle governo se Mil
l:iO~rdar, como ' tanto seria a desejar para o bem geml ela Eurcipa, nada deve re
cerwr-se ela sedição belga, que, apesar dos esforços dos conspimclores, não tem 
tomado o caracter ele uma revolução geral por f~lta de materia efficiente, e se 

d
c?nserva_ reduzida a sublevações parciaes, e que parece mesmo diminuir todos 0s 
Ias ele Intensidade. 

1 
Hoje consta que em Copenhague tambem começaram motins sediciosos da: 

P eb~, que, comprimidos immedi.atamente, se receiava todavi~ que continuassem 
no elta seguinte . . 
L _Deus gtul!rde a v. ex.a Ha:ya, 21 ele setembro de 1830. - 111."'0 e ex.mo sr. 

lllz da Silva Mousinho de Albuquerque.= Lztiz Antonio ele Abreu e Lima. 

Decreto 

. Consielerando que o regulamelll.to de 21 de fevereiro de 1816 é omisso na parte 
~m que regula a organisa~ão dos conselhos de guerra, porquant0 p0deuclo acon
e?er que em uma guarnição, cli.visã0 ou outra qualquer fracção de tn>pa isolada, 

seJa :necessario jHlgar em conselho ele guerra um official, sem que haja outro de 
Pl'ttente superior, habil para IJresidir o conselho, nem 0utros de patente igual para 
~o&"al Ncl'elle : ~a por bem a regencia, ~m n0me da rainha, pa,ra supprir a referida 
~lls~ao elo ehto regulamento, cletermmar que, todas as vezes que se der o caso · 

p_redtto, tome a presiclencia elo· conselho de guerra, e · sejam vogaes n'elle os 0:ffi
d~es mais graduados que se ach.arem disponíveis na guarnição, divisão ou :6racção 

tropa em que o processo eleve ter logar. 
O ministro e :::ecreta.rio ele estado assim o tenha entendido e passe para a sua 

a.:ecução as ·o1:dens necessa.ria.s . Palacio elo g?verno em A~gra, 2? de sete~bro 
L - ~830. = Ma1·quez de Palmellcb= Conde de Vtlla Flo1·=Jose Antonw Gue?Tewo = 

1~~z da Silvct Mmtsinho ele AlbuqtM?'que. 

·Officio 

(N. 0 12 reservado) 

d IU.mo e ex. mo sr . -Tive a honra de receber os despáchos ele v. ex. a circulares 
e l!l.os 1 ·e 2, e eX!ecntarei as 01·dens que v. ex." n'elles me intima. 

Os motins sediciosos d'este reino têem ultimamente mudado ele aspecto . A 
r~ça. ele Namur foi declarada em estado ele sitio, }Jara, em virtucle elas leis mili
tres, se pôr um termo ás trarn.as revoluci0narias. Em Mons o p0vo elo campo e qs 
er~balhaelores elas mina:s ele carvão pretenderam entrar na praça, e este movimento 
~~: _c?J~bin~clo com o ataque _elas tropas ela guar~içã? pe~a guarda bu'l'gneza. A 
tn lUiçao, fazendo face aos clo1s ataques, os repelhu v1ctonosamente com bastante 

0 oJrtin~aclé. ~TI?- Bruxel~as a plebe leva~tou-se contra a guarda burgueza,_ saqu~ou · 
dar~ .ac10N nmmc1pal, que.tmando _os ~rchrvos, e este novo levantamento ~o1 se_gmdo 

Ieaçao de um governo provlsOri<?, composto cl0s exaltados revoluciOnanos. 

110 ~~·· <le P0tter, desterrado por clelictos ela imprensa, parece ter entrado de novo 
ap ~en~o, e ser um aos principaes c·onspiraclores. Entretanto as tropas têem-se 
a PlOR.Jmado ~le Bruxellas, e talvez já a estas horas ali tenham entl·ado. Não será, 
r:r tn

1
eu ver, duvidoso o triumph<!l elo · governo, uma vez que o de F;·ança consiga 

oanlar al 1' • • D guma ~orça e cons1stenCla. . 
da ~neus guarde a v. ex.. a Haya, 22 ele setembro ele 1830.- Ill."'0 e. ex.mo sr . .L~nz 

1 va Mousinho ele Albuquerque . = Lt~Íz Antonio de Ab1·ez~ e L~ma. 

Officio 

(N. 0 12) 

ll. ,os~l.mo e ex.mn sr . ....,.. Acabo ele receber os despachos reservados ele v. ex. .a ele 
· ' 7 e 8, e, SHmmameJ:+te penJhoraclo pelas provas de confiança e benevolencia 
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com que a regencia me honra,· rogo a v. ex. a de levar ao seu conhecimento a mi· 
:ri.ha viva e respeitosa gratidão, e ele acceitar os meus agradecimentos pelas ex· 
pressões lisonjeiras com que v. ex. a tanto me distingue. · 

A regencia fundava os argttmentos da conveni.encia ·da minha residencia em 
Londres, na hypothese de que a elevaç?to de Guilherme IV ao throno ele Ingla
terra produziria alguma mudança favoravel ou perniciosa á causa de sua mages· 
tade fidelíssima, seja pela composição do ministeri0 britmmico, seja pela pertiu~z 
e estupida política do mesmo ministerio. Com effeito, se aquella hypothese se tl· 
vesse verificado, eu teria corrido áq_ uella cidade, na c0nformidacle das ordiens ela 
regencia; porém, infelizmente, longe de melhorar, a política ingleza se nos tornGJill 
ainda mais avessa com o novo reinado, o que parece provar que Guilhmue IV 6 
mais fraco e facil de se deixar dominar pelos seus ministros que o seu augusto 
predecessor. Estou, porém, quasi convencido de que, com a abertura elo novo par: 
lamento, a política ela .Inglaterra será fopçada a tomar outra direcção, e que el-rel 
terá de modificar o seu ministerio, não podendo o ·actual marchar com a nova ca· 
mara dos communs, que é composta de elementos que lhe são hostis .. Como quer 
que seja, eu trato de ir immediatamente a Londres em obediencia ás ordens ela 
regencia, e deixo de occupar a v. ex. a com o grande sacrificio que para isso :faço 
no .momento actual, abandoNando em Bruxellas tudo <!J.Uamto possuo e tudo quaNto 
póde garantir o paga,mento de parte das dividas que tenho sido obrigado a con· 
trahir! Devo, porém, communicar a v. ex.a que o embaixador ele Iugla.terra, ten' 
do-lhe eu 1Jerguntado se havia recebido <ito seu governo alguma res1Josta a mett 
respeito, me disse que não, porém que em carta particular lord Douglas lhe pa1·· 
tjcipára que a difüculdacle do negocio era a 1mica ca1.~sa ela falta d'aquellaJ ['esposta. 
E, portanto, evidente que o ministerio britannico não quer trattar commigo, e que 
as expressões de lord Douglas são tiradas do cliccionario elas locuções insigN~fican · 
tes da civilidade cliplomatica. 

Não posso tambem lisonjear-me de que o marquez ele Santo Amal'o abandon.e 
por meu respeito o system.a ele reserva que tem observado com os outros ser~I
clores ela rainha, e que parece derivar das idéas invetei•adas de uma diiJ.!>lomac!Et 
obsoleta e extt;~mporanea, e, mais que tudo, da natJ,U'eza elas negociações ele que . 
elle fôra encarregado. Segundo as informações indirectas que tenho obticl@, parece 
que o objecto d'aquellas negociações era: · . 

1. 0 O reconhecimento elo infante como rei ele Portugal, com a condição de e:ffe1· 
tuar o seu casamento com a rainha nossa senhora, e de desonerar o Braúl elos 
pagamentos feitos e a jctze?· da iuclemnidacle estipulada a favor de Portug·altilO acto 
da separação. 

2. 0 Obtm• elo governo francez, co1uo preço cl'aquelle sacrific.io e condescendeu· 
cia, uma força armada para proteger e defender o imperador, permittindo-lhe ele 
abolir a constittüção elo Brazil. A eat'ta portugueza seria ao mesmo tempo mmuJ· 
lacla. · 

3. 0 Promover a concessão de uma amnistia. a favor dos portuguezes que se sll· 
· crificaram pela causa ela legitimidade. 

A Providencia, porém, que parece se apraz a conduzir-nGJs até às bordas ~o 
abysmo, para depois nos salvar por um acto_ maravilhoso dos seus irnpenetrav~ts 
desígnios, permittiu qcw cl'este tremendo perigo nos livrasse a pertinaz cegueira 
dos nossos mesmos inimigos! · 

A revolução franceza aniquilou. os platnos fat:aes e iníquos, que me persuacl.e 
já se achavam concertados entre o marquez de Sam.to Amaro, o príncipe ele Poh· 
gnac e o minist.erio britannico. No estado, porém, em que hoje se acha a Ellirop~' 
não é ele receiar que aquelle mi.Nil;;±eri.e ouse praticar o acto odioso do reconhecl· 
mento do infante, sendo aliás m::J.ÍS que pt'ovavel que a<ll'uelle usmpador seja der· 
r.ibado do throrro por e:ffeito de algmna commoção popular e iNterna de PortHgal, 
de que já se divisam fortes indicias. 

Não posso deixar de dizer a v. ex.a que o objecto do pt•otesto que dirigi 
ao marquez de Santo Amaro tinha menos em vista de resalvar para o fruttl!ro 
os direitos ela rainha nossa senhora, que de obstar, se possível fosse, á sua ~e
são presente. Foi por isso que, sem esperar os fructos em que assentasse o libto 
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protesto, me apressei a formalisal-o com a intenção de prevenir e evitar os mes
mos factos. 
l ~eus · g-uarde a v. ex.a Haya, 22 de setembro ele 1830.-Ill.mo e ex. mo sr. Luiz 
c a SJlva Mousinho de Albuquerque.= L uiz Antonio de Ab?-elb e Lirna. 

Officio 

(N. 0 13 reservado) 

IU. mo e ex. mo sr. - As' circumstancias actuaes da Em·opa, a probabilidade ele 
que e ministerio inglez se opponha á minha apresentação official a Guilherme IV, 
e a _co~patibilidade d'aquella apresentação com a continuação do meu c~~_1·acter 
pubhco JUnto cl'este governo, me induziram a dirigir ao barão Verstolk ele :::\oelen 
a n~ta verbal e confidencial inclusa por copia, que desejo possa merecer a ap])ro
vaça~ de v . ex.a Aquellc ministro me disse que havia submetticlo aquella nota á 
~onst~eração de el-r ei, e que esperava a r esolução de sua magestade a r espeito 
a llliUha proposta. Muito estimaria eu, posto que cl'isso me não lisonj eie, que 
~queUa r esolução fo sse favoravel, pm·que o primeiro exemplo elo r econhecimento 
r~ regencia, seja qual for o soberano que o der, não póele deixar ele ter imitaclo

s e de concorrer pm·a o reconhecimento geral. 
d Tell1 corrido o boato de que o governo inglez convidára o ex. mo sr. marquez 
e .~almella para vir a Londres tratar com elle sebre os nossos negocias. Esta 

110~1cta, que nada tem de improvavel, seria ela maior importancia, sendo indnbita
v-: que s. ex. a, pelos seus esclarecidos talentos, pelas suas ligações e pelo seu 
grande credito n'aquella côrte, poderia ali concl1úr, melhor que uinguem, quaes
q.uer negociações a nosso favor . 
d J:?eus guarde a v. ex. a H aya, 22 de setembro ele 1830.-lll.mo e ex.mo sr. Luiz 
a S1lva Mousinho de Albuquerque. = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima . 

.Nota a.que se r efere o officio s uprA. 

1 ~ . ~a _Raye, ce 20 septembre 1830. -Au moment ou le principe salutaire de la 
~glttn:nté vient de recevoir en France une si rude atteinte, au moment oú le prin
~1P.e ~h~oriquement et pratiquement absurde de ]a souveraineté du peuple, appelé 

UJ: 1 areue par le plus déplorable aveuglemeut, meuace daus sou triomphe de re
tnettre eu questiou toutes les iustitutions et tous les eh·oits, de détruire le fonde
:rneut de toute stabilité, et de rendre les uations semblâÍJles à eles tas de sable 
:rnouv:ant, changeant coutinaellement de forme et de situatiou atl soufBe le plus lé
ger;_ Ü seraít certainemeut ele la plus haute importauce que la légitimité paríU viN 
ctoneuse eu Por tugal, à I' aide de l'.nppui moral eles souveraius. Dans ce malheu
~euJC royaume le pmjm·e, l'usurpation a aussi invoqué eu sa faveur la souveraineté 

l.l peuplc, et là aussi la légitimité a succombé sous la force bmtale de doctri
lles subversives. 
t ~ J:" a cependant 1.me différence essentielle, q1.ú rend l'usurpation du trôue por
u~als mfiniment plus odieuse . En France le combat ffit commeucé par la légiti

Elté trompée, tandis qu'eu Portngall'agression pa.rtit de l 'ns1u·patiou elle même. 
fi ll. Francc l'impériense loi de la uécessité et du salut public, pent si uon justi

er ~ntiercment, an :q1.0ins ex cu ser l' écart eln príncipe de la légitimi té i en Portu-
âal ~ten . ne peut pallier une usurpation spontanée, préparée de longne main par 
~s lll.tngues criminelles, fonelée sm· le mépris révo]tant el'engagements solennels d sacr~s, et étayée de h1. souveraineté populaire. D 'ailleurs en France l'appt~ mm:al 
es pu1ssances étrangeres en favelll' de la légitimité, serait tout au moi.ns ImJmis

saut, et leü.r appui matériel par la force eles armes, éminemmeut dangereux; 
e~, Portugal le premie1; suJlirait à y faire triompher la légitimité, et le ·second ue 
Presenterait le moind.re risque . 
' n serait digne des souverains il serait sm·tout ele lelll' iutérêt et de l'intérêt gé

lliral, de fau·e cesse1: eu Portu o·~l le r eo·ue scandaleux d'une usurpatiou, cl'autant 
PUs fi.1.neste à la léO'itimité qu?elle est ~epte tyrannique et méprisable, et qu'elle 
se:rnbl ô ' ' I f' 'l 
1 e soutenue par une tolérance siuistl,e, que les peup es sont ac1 ement portés 
a Prendre par une véritable protection. 
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Les souverains en contribuant à la restauration du trône ele la reine de Por· 
tugal, feraient voir que la l6gitimité n'est pas un principe inventé exclusiveroent 
à leur se"Lu avantage, mais qu'elle ernbrasse au contraíre. tous les droits con:une 
tons les devoirs; qu'elle garantit et protege ceux eles rois comme ceux des peu
ples ; qu'une action bienfaisante est aussi "L1tiie aux lms qu'aux autres; qu'ell.e 
est enfin la pierre angulaire de l'edi±ice social, lequel s'écnmlerait si on voula,tt 
l'en arracher. 

· Un moyen facile se présente pour obtenir ce granelrésultat. Ce moyen serait 
la reconnaissance immédiate et formelle ele la régence établie à l'ile Terceira ~u 
nom ele sa majesté la reine Maria, II. Toutes les puissau.ces ont reconnu les dr01ts 
légitimes ele cette souveraine, fonclés sur sa nais:;;ance et sur l'abclication de s~n 
auguste . pere. Elles rendirent un éclatant témoignage à ces cl.roits, et conclarone
rent irrévocablcment l'usurpation de D. Miguel, en rappelant lem·s ministres de 
la com ele Lisbonne. · 

D. Miguel .ayant déchiré le mandat qu'il tenait de son ai1gnste frere pour fa.ire 
exécuter son abdication, D. Pedro se. trouva clans la nécessité d'instituer un ~u
tre mandataire pour le même objet. Il pouvait et devait le faire, car la délégatJon 
ne détruit pas le droit du commettant, et ce souverain dans sa qualité de pb·e et 
de tuteur naturel de la reine mineure, son auguste filie, devait en outre défendre 
et proteger ses clroits légitimes et irréfragables; lui seul aussi pouvait, dans l'ét~t 
ou se trouvait la monarchie portugaise, suppléer à la menoi\Íté de sa majesté treJJ 
fidele. 

L'empereur D . Pedro institua clone la régence, qui alia s'installer à l'lle Ter
ceira, et l'investit eles mêmes droits et pouvoirs qu'il avait accorclé à l'infa:nt 
D. Miguel. La régence de Terceira est par conséquent légale et légitime, et ~oll 
mandat durm·a tant que le Portugal ne rentrera pas sons I' empire de la 1·eme 
Maria II. . 

Refuser de reconn.aitre cette régence, c'est non senlement favoriser et so1~te· 
nir l'usurpation de D . Miguel, mais empêcher l'accomplissement de l'abcliMtiOll 
de D. Pedro, revalider ses droits à la couronne de Portugal, et laisser encare 
douteuse la séparation de ce ·royaume de l'empire du Brésil. . 

Sa majesté le roi eles Pays-Bas, ayant, dans sa haute sagesse et dans sa justJc_e 
éclairée, daigné maintenir les mêmes rappm·ts entre son gouvernement et le rot
nistre de sa majesté tres-fidele acrédité aupres de son augnste personne, apres 
même que ce ministre eut déclaré avoir rompu ses coinmunications avec le gou
vernement de fait du Portugal, a déjà en quelque sorte r econnu implicitement l_a 
~·égence de Terceira. Il semblerait clone qu'une recom1aissance formelle et ezpli
cite de la dite rége~cé pa~· sa m~jesté ·n'offrira_it au~une diffi.culté, soit par rapp0~ 
aux autres sonverarns, soit relatlvement aux mtérets ele sa couronne. A ceu){-l 
le gouvernement eles Pays-Bas pourrait clire que sa majesté avait simplement dé· 
claré ·et reconnu l'existence d'un fait antérieur, et quailt aux intérêts desa c_ou
ronne, il semble hors d'e doute qüe la reconnaissance de la régence de Tercen·a., 
agirait fortement sur l'opinion publique à leur avantage. . . 
. Pour ce qui regarcle .la forme il suffi.rait que sa majcsté voulut bicn datg~er 
recevoir les nouvelles lettrcs ele créance, expécliées par la régence de Tercen·a 
au chevalier d'Abreu e Lima. 

Oflicio 

(N.0 43~ rcsrmdo) 

Ill. mo e ex. 1110 sr. -Tornei a ter uma conferencia com o conde de Bernstor:lf, 
relativ~tmente aos nossos negocios, e, como o achava disposto a entrar em mate
ria, aproveitei-me d'esta boa disposição, para lhe fallar sem rebuço e coro todo 
aquelle zêlo que o serviço de el-rei nosso senhor ele mim exige. Pareceu-me, so· 
brett1do, de grande i:mportancia fazer-lhe encarar a decisão da nossa questão coJJlO 
um negocio europeu, não como um ponto de controversia entre dois irmãos ?11 

corno objecto que só podia interessar de preferencia a Grau-Bretanha. Não qu1~ 7 

e a.té mesmo lhe (J..isse que repugnava aos meus sentimentos, allega1· (i) reconhecl· 
mento elo d·n.qne ele Orleans como motivo pa.ra o reconhecimento de el-rei, porque 
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seria adm'tt' ·a 1 · 1· · · b . :. u· uma pan ac e rnm pouco ISOB.J CU'a para ·o meu so oranp e para a 
~~nha ~aç~to. O ponto sobre que mais apoio[ foi o muito qne importava ás potcncias 
P. ed.omznantes, para manter o socego a que ellas tão prompta e r ecentemente ha
v~azn sacrificaclo sua persuasKo e smLs proprix'ts obras, levantar o iuterdicto que ha
Vta~. posto a Portug·a.l, pois que de outro modo, c em presença ele tocla.s essas 
~acurnações, de que em toda a parte, c até mesmo nos estados que mais pare
Ciam achar-se a abrigo d'ellas, o funesto Tesultado succ~ss ivameute se patenteava, 
a Jran9.uillidade na península poriclitaria, elo que então se seguiriam males incal
Ct ~Vets, mas sem duvida todos tendentes á destruição dos thronos e a introduz ir 
0 

ll_tvel pelos innovadores modernos proclamado como o maior auge da perfeiç[io 
SOCiaL . 

l Se~ .me contestar o meu raciocínio, o conde de Bernstorff disse-me «que pets not.LC!Us que havia r ecebido, relativamente á modificação que a Inglaterra es
Rva dtsposta a fazer no projecto ele amnistia, em que insistiu, e aos esforços da 
el~sp~nha para o):>t er do nosso governo qúe aclo11tasse _o pro.[ecto assim modifi.cad~, 
1 

l trnha concebrclo esperanças ele ver o nosso negociO mm benevolamente tenm
~~~ 0d tanto· mais q ne, desejando . se de ambas as partes COlll igual empenho a proxi
ql \e d'este termo, facil era concluir-se o arranjo)) . Respondi-lhe a isto que, pelo 
~le c e Londres se me escrevia, ele tal modificação se não tratava, mas antas se 
) .e afE.rmava que lorcl Abercleen insistia sobre a concessão ela amnistia por elle 
lhopSsta, porque, havendo-se o ministerio comprometticlo para com o parbmento, 
t ~ ~ava senclo impossível proceder, sem ella, ao reconhecimento ele el-rei . .Ajun-:1 a lsto, que, pelo que tambem de lá se me dizia omquanto á resposta do nosso 
âoXerno, esta havia sido negativa, por julgar ser Íl1compativel com a sua dig·ni 
O~ e e ~ ~·urança conceder, nas circumstancias presentes , a amnistia proposta. 
cl ~ervei-lhe domais que, pois que o ministerio britannico tão posttivamente de
I ~ava ser esse se u compt·omett imcnto para com o parlamento o unico motivo da 
s~gl~crra não reconhecer de. ele já ' el-rei ele Portugal, ás outras potencias, que 
m t~ao achavam no mesmo caso, e que, a meu ver, não deviam sacrificar a um 
t/ tvo meramente local a cl ecisão de um negocio ·ele qLte lhes importava fazer 
P ~umphar a justiça para mantença do socego europeu, tocava. agora dar por seu 

8~ 0d~pto reconhoc i ~ento ele el-r.e i n?sso senhor uma arma á .Ingb.tcrra, para c_:ta 
b sembaraça.r desse compromettunento, arma que, segondo mmha pcrsuasao, 
te<1m lon_ge ele lhe ser clesagraelavel, ella acceitaria com p1·azor, e olharia como mui 
tt ~pcsttva, a ser sincero seu desejo de terminar quanto antes o negocio de Por
P 115al. Sem me r espollCler a esta minha ultima observ>açU.o, o conde de Bernstorff 
r etguntou-m e se tambem se fallava ela T erceira, a que· eu r espondi que o igno-

. I~vl, a:rescentando, poréo;, .que me pare.c~a q.ue o mesmo mo~ivo que liç·ava .a 

80
f .atena a fazer ela ammstla uma oonclttw stne qtta non; lhe '1mp1.mha sÜ!3ncro 

l'ad~ e L~m x·ochodo protegido pelo partido ela opposição c por todos os adeptos do 
Icah smo. . 

re ~aíncl.o aqui a conversação, e importando-me saber se nas frequentes confe
tivnc.tas que, durante a estada do conde ele Nesselrode em Berlim, este ministro 
\}_ll:ra co~ o c?nde ele Bernst~rff, se havia f~llaclo d~ questão portug~1eza~. e oni 
l'es senttdo ; dn·ectamente asslln o pergtmtm, e ouv1 com grande saüsfaçao , em 
rolo /a, que não só por vezes d'isso 1::\e fallc\.ra, mas a té que o conde de Nessel
as e am~ntára. a inele_cisão da Inglaterra, .quando ella mui bem sabia que todas 
en Pbt~nc1as estavam decididas a segui.r immediatamente o seu exemplo, e não 
as~·o l'tU que a Russia encarava o nosso negocio pelo mesmo modo que a Pru~sia, 
ist LllJ. em po nto de justiça, como cmquanto á necessidade ele t erminal-o. Ouvmdo 
pa~~c_observei ao conde de Bernst01'fF que, pois. que ·isto assim. era, chegado me 
l'e 

1
ra estar o momento de a. Pn1ssia jtmtamente com a Russ1a, tomarem uma 

n 
50 ução em conformidade da sua co~vicção e de seus bons desejos, tanto mais 

.1. ue o co t' · · l · · · t. d Inr..l n lllu.ar-se a fazer -se depender a decisão do nosso negoc.JO c a mwta tva a 
e 5 aterra era procrastinai-o sem limite era exercer uma apath1a que degenerava 

llJ. crueld l ' · ~ b · t es aceno estado actual das co usas . Tambem a 1sto m1.o rece 1 r espos a; mas 
0· se :mesmo silencio elo conde de Bornstorff, ·a a ttenção que clava a meus ditos e 

socego com que mé ouvira avivaram minha esperança, sobretudo sabendo eu 
82 ' 
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po1· sua propTia confissrio, que elle já por vezes ha~ia aqui represent:1clo ao n:i
nistro ele Inglaterra a urgencia que a Prussia via em pôr fim á chamada questao 
portuguezn.. ' . 

Sirva-se v . ex. a ele beijar humildemente, em meu nome e no elo secretario cl'esta 
legação, que a;inda contim'ta molesto., a: augusta mão de sua magestacle . 

Deus guarde a v. ex.a Berlim, 22 ele setembro ele 1830.-111.'110 e ex .mo Sl': 

•visconcle ele Santarem. =Conde de 01·iolc~. 

Circular 

Intendencia geral ela policia ela côrte e reino. - Sendo presente a sua mages
tade a relaxação que havia em muitas prisões, onde se acham réus ele crimes p~
liticos, que com a maior imptlclencia espalham por meio ele suas cartas. para ch
versos indivíduos elas províncias noticias subversivas que ,illuclem, atel'l'am ·e põem 
em clesassocego os povos; outrosim que em algumas· cadeias se tem permittid.~, 
não só ao13 ditos presos; mas aos réus ele outros crimes graves, que s~•iam elas pn
sões para os hospitaes a pretexto ele moles tias afl:"ectacl::us : foi o mesmo augusto 
senhor, servido orél.enar-me, em aviso ela secretaria de estado elos negocies ela j_ns
tiça ele 18 elo corrente, que faça activar os cuidados geraes d!a policia elas cacle1as, 
restringindo-se quanto seja possível as comnnmicações ele taes presos, para que 
não recebam nem d'el~as sáiam corresponclencias criminosas debaixo ela respon~a
bilidacle elos carcereiros e vigilancia dos magistrados ; e em execução cl' este av1so 
ordeno a v . m .cl'i que marque e faça marcar pelos ministrós e juizes seus •subal
ternos uma cesta em que se. entreguem as corresponclencias aos presos, que ept!li 
correspondencia seja sempre examinada pelos ministros ou por alg1m1 official (le 
sua confiança, que se supprhQ.am tocla.s as c~rtas em que s~ .trate de noticias po
líticas, ou, pelo menos; quando não forem de impOl'tancia, se risquem ele modo 
que se não possam ler, transmittindo-se a esta intenclencia as ·que :forem iJnpor:
tantes; que o mesmo exame se faça nas cartas que os lJl'esos escreverem, casil
ganclo-se severamente, não só os qtw .derem noticias ela natureza referida, col)l.O 
os que pretenderem corresponder-se por outra. fórma; suspendendo e prendendo 
logo os carcereiros q:ue forem culpados ele omissão ou contravenção a esta ordel)l, 
dando conta rniucla a esta intendencia elos motivos d'este procedimento. O qne 
participo a v. m.c& IJara que assim se exectlte e faça executar pelas justiças da 
sua comarca. 

Deus guarde a v. m.cê Lisboa, em 23 ele setembro ele 1830.=Antonio Ger
mcmo da Veiga.= Sr. corregedor ela comarca de . . . 

O .Oi cio 

(N. 0 i 3) 

Til.mo e ex .mo s;r. - As tropas reaes, commanclàdas pelo p1'Íncipe FrecleTico, en
traram em Bruxellas no dia. 23 elo corrente, depois ele uma viva resistencia por 
parte elos revoltados. Estes tinham desarmado boa parte ela guarda burgueza, e os 
habitantes pacíficos haviam-se refugiado nas. cavas das suas casas para se sl!lbtr~
hirem ao fm·or dos revolucionarias. Segundo parece, estes se compunham ele dors 
terços ele estrangeiros, e um terço de inclivicluos tanto de Bruxellas mesmo, coJtl_ü 
elas cidades e povoações vizinhas, perclidos ele reputação, conhecidos por seus Vl' 

ci{)s1 sua depravação e sua tm:b.ule~cia, e a maior parte dos qun.es só po'clialJ). s~
crificar ás süas .falsas e clesp?t1Cas 1cléas ele libeú1ade a sua abjecção e a sua JJli

seria. Dizem que os estrangmros são quasi todos francezes, mas receio que a eiies 
se não reunissem alguns elos nossos emigrados. Estes furiosos, arrombando as ca
sas dos particulares, :fizeram grande fogo das janellas e dos telhados, lamçando 
d'ali sobre os soldados toda a sorte ele proj ecteis. Outras casas foram por elles der
rubadas para obstar á entrada elas tropas; mas e~tas, conduzindo-se com bravur/1 
e lealdade , depois de terem tornado a ;porta. ele Schaerbeek, se lançUJram a pass0 de 
carga na ll0Va rua Real, e 'conseguiram senhGrear-se ela cidade alta. As portas a~ 
cidade baixa foram tambem occupadas exteriormente pelas tro1Jas reaes, e a a·l-



tilberia fazia d'ali um fogo vivo sobre os insurgentes. Ü priJlcipo Frederico con
s~rvava-se ainda fora da pÇ>rta de Schacrbeck ás nove horas ela tarcle, c ali se lhe 
~:Jl~am .apresentado parlamentar es dos rebellaclos, que pretendiam ainda obter con
. lÇOes favoraveis á sua submissão, taes como a satisfação elas quei,xas e gravames, 
urna amnistia sem excepcão de l:Jessoa alo·nma, e a cessação do fo 0o·o que arrui-
nav · .J d ' r o . 
~ a a Cl~Jta e. Sua alteza real fez-lhes responder que a sua proclamação (que 

alUda não pude obter em ft:ancez) continha sobre os gravames e amnistia todas as 
co.nc~f<sões rasoaveis, e que para cessar o fogo exigia 1}reviamente a completa sub
rntssao elos facciosos . Esperam-se hoje noticias posteriores- e circumstanciadas, que 
·~u 0~!1fio seja!ll, favoraveis .e .clecisivas. Entre os mortos lamenta-se o major de ar-

heu a Cramer; entre os fenclos conta-se o general Constant, quartel mestre ge
neral, e o general Schulrnann, commandante cb vano-uarcla, o I)l'Ímeiro levemente 
e o d o segtUl o gravemente . 

,O exercito de operaçfio compõe-se de clezeseis mil a dezesete mil homens, c 
os Iebeldes computam-se em quatro mil ou cinco mil, mal armados. 

A resposta elos estados geraes ao discurso elo throno, sendo favoravel ao go
ve11·no, foi o que decicliu el-rei a tomar mediclHs energicas para comprimir a r e
'Vo ta. 

~l' A interrupção elas communicações com Bruxellas força-me a não partir ünme-
t~tamente para Londres, como tencionava, devendo esperar que d'ali me chegue 
~ gum fato, por não ter trazido commigo senfio o inclispensavel para uma demora 
í e poucos clias n' esta .cidade. . 
d ~eus guarde a v . ex.u. Haya, 2õ de 'setembro ele 1830.- 111.010 e ex.mo sr. Luiz 
a llva Mousinho ele Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima . . . . . 

Officio 

(N. 0 18 reservado) 

. rn.mo e ex.mo sr.- Peló navio Jaclc Lantm·n tive a honra ele receber QS offi-
ClOS ll os 3 4 a J • • • ·. e , que v. ex. me cungm . 

. Fut em extremo sensível ás expressões com que a regencia se dignou appTo
. \'ar 0~, passos, que eu julguei dever dar antes ele partir para França. 

ob rao .chegtlei a exig·ir dos portnguezes existentes n'este reillO o j uramento de 

8 
e lenCla á regencia, po11 me haverem feito a este yespeito algumas reflexões 

ensata~ contra um similhaute acto; cnmpre~me, por€m, declarar que, tendo sido 
eu 0 prnneiro que lembi·ei a prestação cl'aquelle juramento, sou eu quem mereço 
censura, e não o conselheiro Luiz Antonio de Abreu e Lima, nem tão pouco o 
cons~lheiro Barbosa Araujo, apesar d'elles, e não eu, haverem posto em execuçã? 
a nnuha lembrança. A m inha consciencia exigia que eu fizesse esta declaração. 

b Confirmo a v. ex. a tu elo quanto nos meus l}r ececlentes officios escr evi a v. ex. a 

;o re a missão elo marqLlez ele Santo Amaro. Estou alem d'isso persuadido, por 
ortes motivos que para isso tenho, que o dito marquez, quando esteve n'esta côrte, 

chcetou com o ministro Polignac negociações 'pouco proveitosas aos direitos da se
~· 0~'1. D. Maria II, tendentes a destruir a constituição portugueza. Estas nego-
laçhes foram 8ecretissimas, nem mesmo o embaixador ele· Inglaterra teve cl'ellas 
~ou ec1\ncnto; o gabinete inglez, porém, desconfiou da demora ele Santo Amaro 
i ll1 Pans, e eu li um despacho ele lorcl Aberdeen a lol'cl Stuart, no qual aquelle 
nstava para que este fizesse quanto antes partir Santo Amaro para Lonclres,..acres-

. fenltanclo que úma símilhante demora era vl.sta com desconfiança pelo gabinete 
ng ez, etc. . -

T . 
A ~mbem se ele-ve notar que apenas começaram os movimento~ em Paris, Santo 
d maro se apTessou a deíxar esta capitaL Quanto ao systema segmclo pelo marquez 

e. Santo Amaro depois ela sua cheo•ada a Londres, é escusado informar a v . ex. a, 
pols serão certa~ente muito mais e~actas e circumstanciadas as informaç·ões que 
;l~aex . a ~e~e~erá por D. Thomaz Mascarenhas e pelo encarregado ele negocias de 

magestadc n'aquella côrte. 
, Em r esl}Osta ao § 6. o elo acima mencionado officio reservado n. 0 3, clirei a 

'V. ex a . N 1 N t' 
~. · que cu j amais me pocl eria prestar a nego01açao a gmna que nao tvesse 



500 

por boa a conscrvaçfio plena dos direitos da senhora :D. Maria li, bem como a da 
constituição. 

Sinto profundamente que a regencia não approv:asse a protestação do conse
lheiro Luiz Antonio de A breu e Lima ; foi feita em conseq uencia das communica: 
ções que eu havia feito ao conselheiro Lima, e alem d 'isso eu t ambem entregne1 
ao dito marquez uma protestação ·concebicla em t ermos similhantes aos do c0nse-· 
lheiro Lima. Posto que eu deseje, como devo, seguir .o systema formado pda re
gencia, seguro comtuclo a v . ex. a que eu me não posso arrepender da protestação 
que fiz, por me parecer, á vista do que me communicou o plenipotenciario bra
zileiro, que ella era necessaria, tanto l)ara sustentar a dignidade e direitos da 
rainha, como a independencia da nação portugueza. Se, pois, me enganei, foi por 
um excesso de zêlo no serviço da r ainha, e de amor ela independ encia e liber
dade da minha patria . 

J á em outro officio tive ·a honra de communicar a v . ex. a que aos emigrados 
que se acham na Bretanha haviam sido mandados continuar os soccmTos que ul-
timamente r ecebiam. · 

Não ignorava a conferencia que o actual r ei dos francezes havia tido com o 
sr. Il:larquez de Palrnella, e cl~ qual v . ex. a faz menção no seu officio n. 0 4. Pócl.e 
v. ex .a estar certo que tirarei o partido que me for possível, tanto elo conheci
mento d'esta conferencia, como ele quaesquer outras circumstancias favoraveis que 
se apresentem ; estou, porém, certo que v. ex. a t erá considerado a grande diffe· 
r ença que ha entr e um duque de Orleans c um rei dos fr3111Ceilies . . 

Ainda antes de receber as ordens de v. ex .a já tinha procurado tirar 0 poss1: 
vel partido das pessoas hoje influentes, e algumas elas quaes eu conhecia ha quasl 
dezenove arn1os, e que se haviam mostrado favoraveis áJ nossa causa; devo, coro
tudo, observar a v. ex . a que muitas d'ellas se têem mostrado fTouxas a nosso r es
peito, depois que foram elevadas a importantes lagares. Entre outras ci'tarei o 
general ::::l ebastiani, o qual para se resolver a mandar approximar algumas ero· 
barca.ções ele guerra do porto de Lisboa, foi necessar io que a bandeira fi·anceza 
fosse insultada, um capitão da navio preso, etc., e ai.J.1da assim mesmo as embar
cações têem ordem de não entrarem em Lisboa. Que cliffer ença entre este proce
dimento e o do conde da Bemposta ! Repito o qne já em outro officio tive a honra 
ele dizer a v. ex. a ; das p essoas influentes, a unica que energicamente tem defen
dido a nossa causa, é o general Lafayette; n'este tenho encontrado um constante 
e vercla:deiro apoio, e outros contentam-se com boas palavras. 

Estava per suadido que logo que a r egencia, em nome da rainha, tivesse conhe
cimento dos acontecimentos de França,. me seriam enviadas novas creclcnciaes, e 
se isto tivesse lembrado, tmiam diminuído muitas difficuldades , e eu poderia não 
só adiantar, mas conseguir a negociação do reconhecimento da r egencia.; rogo, P?r
tanto, a v . ex .a queira chamar a attenção da r egencia sobre este importante obje-
cto, cuja prompta r esolução me parece ele maxirno interesse . . 

Deus guarde a v. ex. a París, 27 de setembro de• 1830.-In.ma e ex. mo sr .. Lwz 
da Silva Mousinho de Albuquerque. =D. Francisco de Almeida. 

Officio 

(N. 0 f 79 reservado) 

Ill. '?0 e f9X .mo sr.- Hontem escrevi por barco de vapor, que este o-overno e:s:.
pediu expressai?-e~te co;m o fim ele obter a J?aior brevidade possível, ba decisão ~í 
continuação da msiStenCia do duque de VV ellmgton, como no teor do despacho e:s:
ponho. 

Depois do meu ultimo despac~o, em que t ive a honra de dizer a v . ex . a que 
ti.J.1ha escripto ao duque de \V ellmgton e a lorcl Abercleen, pedindo-lhes qne nJe 
dessem clia e hora para entregar a um. a. carta ele el-rei nosso senhor, e a outro 
a copia cl'ella, ~·esponcleram-me e.sses llll1113tros, o duque dando-me o dia de terça 
fei.J.·a, e ·lord Abercleen o de seguncla fei.J.·a. Apreseliltei a este a traducção <b car~a 
de sua magestacle, e, tendo -a lido com reflexão, disse-me que ella não 'ln·eend~Ja 
o :fim que este governo clesej ava ; que não lhe servia, se ett não esti vcssc em ou·-
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C~ll:nstancias, IJelos des1Jachos que a acompanhavam, de adiantar ou precisar mais 
a ~uma cousa. Servi-me da doutrina dos ofliciOJs, sobretudo da do n ." 214, e de
po1~ ele uma l::trga discussão conviemos em que uma carta minha, com as expli
caço~s que vinha de fazer, podia dm· lagar a r eceber as minhas credenciaes; mas, 
co~tmuou elle, lord Abercleen, que não podia cl ecidir positivamente sem c,gnsultar 
De u~ L: e de vVelling"ton, a que~ hontem entreguei a carta de el-rei !:osso senhor. 
Ih P018 . qtw a leu fez-me varw.s r eflexões tenclo todas por base o mteresse que ih devla el-rei de Portugal ; que era no il~teresse do proprio paiz que elle acon
~e d ava a amnistia; que sem um acto t al não se podia o governo pôr bem com 
I 0 _as as classes, de qtle carece para o bom andamento de todos os ramos ; e, re-

• o t~vamente ao conteúdo da carta, disse-me que não era o que elle IJrecisava; que 
u 0

. quanto não f0sse a copia do decreto que deve declarar a amnistia, não lhe 
serv1a. 

Fiz-[he as observações de que uma declaração da minha parte, depois c1a carta 
{~le recebeu, sendo eu uma pessoa ele confiança elo governo, como lhe podia mos
.1ar I~ ela minha carta de crença, t eria tanto valm' como uma copia de um deCI·eto; 
:~Pi~ 1nclo-l~e ~qui o _:;enti~o da copia que il'e?J-etto. Respondetl-me que tudo quanto 

N e po_dw, chz r nao deixava de ser uma promessa, e que promessa é que elle 
nao quen I ~ "t a· d "o d . " N b .· a, pe as. r asoes que nnu as vezes tem Lto, e nao ~r occasiao a ser 
0 

ugado a exigir a execução d'ella como o partido contrario desej ava. R epeti-lhe 
pn e 0 tempo apressava, e não se podia esperar r OSJJOst:.t ::mtes da reunião elo par 
~~ento . P ara isso disse-me : «Tenho um barco de vapor, que estará prompto áma
~la, pelo_ qual vae a resposta, e v . ex." deverá clizer ao seu governo o que acabo 
h lhe dizer; não exij o (continnon elle) que a amnistia seja _publicada antes da 
~ ega_c_1a do embaixador, mas logo depoi s, aproveitando essa mesma occasião de 
~e~oSlJO no publico; t ambem não exijo que se ponha logo em pratica; póde-se f a
e er dentro de tres ou quatro semanas, ou o qúe for nisoavel»; ao que eu juntei, 
e eee C0UVeÍuj que, como ·o e11.1l!Jaixador lá se achava, elle mesmo, conhecendo OS 

t lU araços da execução ela medida, poderia melhor combinar particularmente o 
qempo ela sua execução, níto t endo nunca est a combinação nada ele ostensiv0, pois 
P~let seg:tmclo a icléa, que muitas vezes r epetiu, este aeto deve ter o ar de ser es
v- n ane0 ; t eil.·minanclo a conversação com a r esolução de mandar logo o barco de 
ttP?r, ou ao menos fi car prom1Jto, mas que visse eu lord Aberdeen primeiro . Es
leve . co~ este ministro esta manhã, e como tives.s em?s fnllado na minha carta, 
ll1 "~l-lha para ver se ainda podia sustar a r esolução clã particla elo barco, instando 
11 ~to pela conclusão do neg·ocio prom,Jtamente, fa,zendo ver as com,plicacões e o 
J_J e r1o·0 ~ .t · ; :.ob _, 
11 5 em que doze ou quatorze dias nos punham em uma cnse c1 estas, so retuuo 

: ~r~sença das embarcações fi·ancezas no Tejo. Apoiei com bastantes rasões ·a 
~1 e~lsao de evitar a partida do barco e uma nova exigencia1 contentando-se com 

nuuha nota. 
Possb segurar a v. ex." que este mi:Uistro achou de peso as minhas rasões, e 

~lle teria estado por ellas se não estivesse escripta a carta elo duque ele W ellington 
'' a res I N o llÇàO por elle o tomada. 

- eu t uma _das minhas instancias sobre a urgencia de tempo, respondeu-me· que 
pt em sab1a que um ministro não se fazia em cinco minutos, e que se iam aprom
nãan<il_o n'esses doze ou quatorze dias, para que á volta elo barco de vapor el~e 
te1~ ~~ves se mais que fazer-se á véla. E que duvida ou que difficuldacle se J?Gdw. 
z . , li Isso que se pede ? Ao que respondi ·que a minha rasão era a demora, e fa
.... ~r-se mais uma exigencia ao o·overno e mesmo a de menos credito a mim . Ser
c l-me cl' e~tas rasões porque nã'o poderia :nem ele via deixar em duvida, ú. vista ela 

darta de el-r ei nosso senhor que as intenções de sua mag·estacle eram, e são, ele a1• a . . ' . . 1 d • c ammstta e que reduzir esta resolução a fórma de decreto tena mats va or 
o qne u · ' Co ~a carta assiq·nacla por sua magestad~ . . . . . . . 

g . , nchuu que a cop1a do decr eto e um oflic10 do mtmsho elos negoCios estian 
d:lros, ~1n que me diga que aquella é a amnistia que el-r ei vae dar, e que s_e ha 
pa. publicar logo depois ela chegada elo ministro ele Inglaterra, é o que precisam 
.... ~a se clefendeTem no IJarlam.ento . e é 0 que agora se pede ao governo de Por-
•Llaal e · ' f l b t . t , ' o que eu devia mandar clizer para o goyerno, azenc o em seu u· quan (i) 
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é necessaria a prompta decisão , o que eu não juJgo necossario r epetir a v . ex.a, 
porque a r esolução ele mandar um barco ele vapor expressamente para isto p1·ova 
mais elo que quanto eu possa di11er. ' . 

Cumpre r epetir a v . ex.a que o duque me disse, depois ele ouvir algumas elas 
minhas rasões: «Tudo quanto me diz é muito1 bom, ele v . ex ." para mim; m~s 
como tenho mais a quem responder ( alluclinclo ao parlamento), é-me preciso mrutS 
algmna cousa» . , 

Posso segm·ar a v. ex. a que o governo ele el-rci nosso senhor p ócle estar certo 
que este governo não ser~í muito exigente na execução ela amnistia, não sendo 
ella illusoria, como o não pócle ser qualqu~r acto ele sua magestacle, mas não julgo 
que s~jam minuciosos . 

Remetto a copia ela carta que entreguei a lorcl Abercleen, com que esper~uva 
impedir esta nova exigencia; espero que v . ex. a a ~tehe no espírito elas orclens 
que recebi. Repetirei uma 'elas rasões que lorcl Abe1·cleen me deu para ella não 
produzir todo o etfeito, e foi «se o seu governo o desapprovar, o r econlrecimento 
está feito e nós comprometticlo s » . 

Em consideração elo dia ele hoj e rogo a v . ex .a haja de be~ar a el-rei nosse 
senhor a sua augusta mão, por mim e pelos emprt')gaclos cl'esta legação . 

D eus gum•cle a v. ex.a Londres, 29 ele setembro ele 1830. - 111."' 0 e ex.mo sr. 
visconde de Santarem. = Visconde de 4-sseca. 

Officio 

(N.0 8) 

In.mo e e:x .m!l sr. - T enho a honra ele r emetter a v. ex .a o J.I;Jonitem· ele hoj e, 
no qual v . ex. a achará o decreto ela regencia ele 23 ele agosto, onde pt1de obter 
que fo sse publicado por ordem elo .ministro elos negocios estrangeiros . 

. No jornal o I-Iav1·e tambem já foi publicado o dito ·decreto, como v . ex." verá, 
pelo exemplar que junto remetto. Espero que brevemente r eceber ei a. noticia cl'elle. 
haver sido publicado tanto em Brest como em Marselha, e d' este modo creio ter 
cumprido exactamente as ordens ela r egencia, em nome ela rainha, que v. ex.a Jll6 

communicou. 
D eus guarde a v. ex. a París, 29 . ele setembro de 18.30. - Ill . mo e ex. mo sr. Luiz 

ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = D. F1·ancisco ele Almeida. 

Decreto a que se r e fere o officio s upra 

, L a r égence ele T ercere, au nom ele la r eine D. Maria II, a r ésolu de clon~cr 
la plus grande publicité au décret suivant, que nous nous empressons de publicr, 
pour év~ter aux capitalistes et banquiers français le piege que le gouvernement 
ele l 'rusurpateur D . .Miguel s' etforce de leu r t cnclre. 

Déerct 

La r égence eles royaumes ele Portugal, eles Algarves et ses dépenebnces, 
ayant p1·is en considération la nullité manifeste ele tons les actes émanés ou pro
vm~a:J?-t du gouvernement ele son altesse royale l'infan:t D . Miguel, qui n'ont aucune 
valrclité et cloivent être sans etfet clepuis }e 25 avril 1828 qu'ils ont été reuà.n~, 
soit sons le nom ele r égent, soit sous celui ele roi, attendu que c'est le dit jour qt~ a 
été manifesté le projet plus ouvertement, développé successivemente, et par s1:t-tte 
accompli, d'usurper pour son altesse la cotuonne, qui, par le clroit inébranlable de 
succession héréditaire, par les lois fondamentales clu royaume, et par le droit pu: 
bli c de toutes les monarchies héi:éclitaires, appartenait inclubitablement au se1:gnetL1 

D. P ecl1·o IV, et apres lui et par son abclication formelle, àt sa majesté t?·es-:(i_dele 
D. J.l1cbr·ia I I, son auguste filie ; et consiclérant qu' attenclu cette nullité manifeste 
peuvent seulement être exceptés avec raison les actes orclinaires ele la justice ou 
ele l'administration, qui, par leur nature, n'ont pas un caractere politique et 116 

peuvent pas souffrir de r etard: la même r égence voulant prévenir eles ce _xuo
ment tous les doutes qui, par la suíte, pourraient survenir da;ns les opérat~on.s 
eles finances ou clu trésor public, ct empêcher toute occasion ele friliuclc ou crer-



503 

;~u~ par le présent décret, déclare, au nom ·de la ?'eine, que jamais la com·onne 
~e ortugal ne reco1p1aitra comme obligatoires, et qu'au contraíre elle tienclra en 
O~lt tem}JS comme nuls et ele non effet, tous empi·tmts de quelque forme qu'ils 

~ote~t, . avances eles paiements ou autres contrats onéreux au trésor public de Por
bt~ga ' des Algq.rves et ses cléj:>enclances, mu;:quels ou donnerait pour garanties eles 
Ü'Iens ~eubles ou eles immeubles appartenaillt au même trésor, co1:1tractés par le 
60uve:neme~t de son altesse 1·oyale l''i?ifcmt D. Mig1tel~ depuis ledit 25 avril1828, 
~u qtu ser~wnt contractés à l'a:venir, avec quelque personne, société, compagnie 
ll LI"J)Or~t:on portugai~e ou, étrangere que ce soi.t. . . 

P . , e m;mstre secrétmre d état eu prendra connmssance pour fmre exécuter le 
a~:sent dec:·et, eu lui do:mant la plus grande pnblicité, t::mt au declans qu 'au dehors 
s· . ~~ssess10n.s portngmses . I'!ô tel d tt gouvernement, à Angra, ce 23 aout 1830. = 
Ltgu · Mcwqtt~s ele Palmella = Comtc ele Villa Flo1· = J oseph Antoine Gue?'?'ei?·o = 

e secrétaire cl' ótat, Louis da S.ilva 111ousinho de AlbuqlbeJ·q_ue. 

Officio 

(Ex!raclo do 11. 0 68 I'CSci'Yauo) 

lil ~gora terminarei este officio pedindo a v. ex. a que leve á presença de sua 
(l .a~~s1tade el-rei nosso ·senhor a inclusa memori.a t, e a carta que a acompanhou 

' ll'l 0'1( . 
· 80 {' a . ao conde ele N esselroc1e, que chegou, e a quem a quiz entr egar pes-
en~ .mente, e não pude, porque o conde estava doente e ele cama. F aço tenção de 
pol egar ~ este embaixador ela Austria c0pia ela mesma memoria, com uma carta 
ru ucJ ~a1s ou menos elo teor ela que dirigi ao conde ele N esselrode, e de tltdo 
qu~n are1 talvez co1)ia ao conde de Reventlow em J?erli.m, para que o coJ1l.muri.i-

coufidelil.cialmente a seu sogro o conde de Bernstorff. 
su Espero com ancia saber se este talvez excesso do meu zêlo pelo serviço ele 
0 •

11
n.t rnagestacle e causa ela na.ção })Ortug·ueza merece a approvação do mesmo au-

15 
8 D senhor, cuj a mão tenho a honra c1e beijar. · 

sr . eus guarcle a v . ex. a S . Petersb~1rgo, ~ ele setembro de 1830.- TIL mo e ex.mo 
· · VIsconde de Santar~m. = If,ctphael ela Cq"uz G'lte?Teú·o . 

Carta. an:n exa 

cettl\IÍ. le com te::-Ve.uillez excuscr la liberté que j e l)r ends ele vaus aclresser 
N ettre eu éga~·cl au motif qt;i m 'y oblige. . .~ . 

princiul cloute, apr~s les grands e;énements qu.1 se sont pa~sés en France, qu.1les 
gr· les mon:arch1ques et le dro1t ele successwn héréchtmre ne courrent le · plus 
Pt~1 danger si l 'on ne les défend á temps. Nul cloute aussi, que c'est c1ans 1a 
pl lllnsule que ce clânger est Je plus imminent. Que faire? Quel est le moyen le 
deus propre pour y sEm ver d'un tel péril ces principes conservatem·s? La Provi
to~ce , rnr . le comte, semble l 'avoir cravance en établissant eu Portugal, malg1:é 
qu ce que rclepuis 1820 on a fait pour l 'empêcher, un gouvernement monarchl
tir:· t~ur les ruiues, clcux fois r econstrnites, eles príncipes clémocratiques . La légi
et 

1
. de ce gouvernement se trouve, j 'espere, prouvé clans le mémoire ci-joint; 

vie~ ell? n'agit pas en fa.veur ele la cause que je plaicle ici~. que. l'utilité généràle 
Ia P ·ée a rnou secours. Veuillez , mlt. le comte, faire parvenir ce mémoire jusqu:à 
ajo ~ 88J?-C.e de votre augnste maitre, et si sou coutenu et les raisons que j.e vms 
gra~:r lCl o~~ le ~~nhe=u· de persuader sa ~ajest.é impérial, ele, solliciter de: ce 
eu ~ouv01am qu 11 dawue employer sa bénwne m:S.uence aupres ele ses alhés., 

part l' b :s ' ter c ICtlier de sa majesté le roi de la Grande-Bretagne, afi.n que l ou mette tm 
ni rnt~e à l'état chucertitude dans lequel se tl.·ouve le Portugal eu reconnaissant au 
! ' u ot et t a· '' l . . ' tr· he re ' an 1s qu 1 en est encare 'temrJs le o·ouvernement qm s y ouve u-

Usemeut ét bl' ' o L . a 1. . . 
'E . a natr0u por tugaise; mr. le comte, a c1e justes c1roits à .la reconna1ssance de 

C ldllope lllonarchique · et il est de toute J·ustice qu'elle ne so1t pas r.lus longtemps 
ou arn ,1, ' • p · '1' t · no::e à expier ele:;; torts qui ne sont pas les s1ens . ar 1m pnv1 ege, e un 

tuga:?Foi escripta sob 0 titulo A qui appal'tienó légib-imement a~tjou1·d 'fmi la cow·onne de P01·-
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bonheur ,prcsqu'uniques dans los temps modcrnes, les antiques ct vénérnbles ín
stit-utions portngaises ont résisté à la conquête, aux clis cordes civiles, aux efforts 

' des libéraux de I' Europe et de 1 'Amérique, aux tentatives arm ées cl'tme fo.r~e 
étmngere. Apres le gouvcrnement de J unot, le :regime des cortes, les veJléites 
libérales ele mr. Canning, qu'y a-t-il ele changé dans cette partie de la penins1.ue? 
L'Europe ne çlo it y voir qu'une monarchie Testauree avec les anciennes et vén~
rables institutions et quelques turbulents cl'expdsés. A l'exceptíon d'un bien petlt 
nombre d'incliviclus qui se trouvent pa.rmi eux, qui sont-ils? Los mêmes homroes 
qui en 1807 ont appelé les fra.nçais eu Portugal, les mêmes qui onf clemanclé uu 
roi à Buouaparte, qui sont allés eu France présenter cette demande, qui s'y sont 
retirés avec Junot, qui sont revenus apres dans l'armée de JYiassena, les a1·mes à 
la main oontre leur patrie \ les mêmes qui ont fait la révolution de Porto en 18~0, 
et finalement ceux qui, étaut cléputés· eles cortes que le roi, retabli clans ses clr01ts, 
cléclara dissoutes en 1823, protestcrent contrc cette clissolution et cléclarerent ces 
mêmes cortes seulement ajournées . Ce sont comme ou le voit, les mêmes horo
mes qui reconnaissaient eles clroits à la famille ele Bonaparte, et qui s~raient prêts, 
avec lcurs confi·êres les libéraux ele l'Europe à en reconnaltre à quicooque usur
perait une comonne au profit de la r6volution. Pour eux, la révolution seule est 
légitime et eu effct, ces partisans (le D .. Pedro, parce qu'il est loin~ parce qu'il est 
emper eur electif et constitutionnel~ ces soi-disant amis' ele la légitimité, ont encare 
tout r ecemment montré combien ils sont attachés à cette légitimité eu aiclant les 
parisicns à la clétruire eu France2. . 

Au reste, le rnoment est arrivé ele considérer la question portugaise sous ~ 
rapport ele haute politique . li est facile de montrer que le roi actuel ele Portug · 
s'est acquis à la r econnaissance eles monarches européens des clroits incontestables, 
auxquels se joint eu sa faveur un motif peremptoire, celui de l'utilité. La mo:n&lJ 
chie qu'il a établie est un fait contre lequel nnlle pn!\vention, nulle antipathie, nt 
raisonncment ne sam·ait prévaloir. Eu expulsant la r évolution ele la peninstue, 
D. Miguel s'est non setuement placé parmi les mernbr es ele la grande confédé~·Dr 
tiqn monarchique, qui, de1nüs quinze ans1 combat la r évolution1 ma.is sa majesté 
tres-ficlele s'est signalé~ eles le premier instant (en 1823) comrne le plus litile au- · 
xiliaire et le plus ferme aJJpui d ~ cette tutélaire alliance, qui r efuse ele le recon
naí:tre. Le r etard clone ele sa I'econnaissance laisse, clans lcs ci.rconstances actuel
les, une lacune inexplicable clans la carte rnonarchique de l'Europ.e . Que les libérau~ 
de l'Europe poursuivent D. Miguel de 1eur haine et ele lens injures, rien de J?}tls 
facüe à expliquer. Ayant méconnu la révolution pour s'appuyer sur la religr~:n, 
lcs lois et les moours ele son pays, D. lVIignel, à leurs yeux et d'apres leurs prl!l· 
cipes n'est qu'un usurpatimr. lVIais que l'Europe monarchique se r efuse à le re
éonnaítre; hésite à se déclarer en sa faveur, c'est ce qu'on ne peut compro:ndJ.·e . 
Ce que les autr es puissm1ces ont exécuté à main armée et au prix de lem·s tré
sors, en Espagne, eu Piémont et à Naples, D. Miguel l'a fait scul, snns autre s.e
cours que ses clroits et I' appui de la brn.ve et fi dele nation portu>gaise. O r, en .a& 
férant plus longtemps de renélre justice à ele tels services, les ermemis de la s.alnte 
a.lliance ne pourront-ils pas raisonner ainsi? Ou los caLinets alliés se wnt Jonés 
ele· la cr~clulité publique,. eu publ!ant que leur uniq~e ~ut ét~it cl'affranchir ~ '~'tlÍ 
rope clu JOng eles révolutwns, ou 1l y a dans lem' hésitatzon à I égard de D. M1gue 
autant cl'inconséquence que cl 'ingratitude . Pour t<imt elire, oomment l 'E.m:ope n1~
nal~chique pom-ra-t-elle reconnaltre ce qui a été fait eu Franco, et continuer a 
laisser eu interdit ce qui est établi eu Portugal? Eu agissant de la sorte, non sel.~
lement on s'exposera au juste r eproche c1 avoir cédé à la force et résisté à la fal-

t Ou ne parle pas ici de la brave lég-ion portugaise qnc J unot forçat de marcher eu Fran~Ó 
à l'exception d'un petit nombre d'individus, indig·ucs clu JlOm de portugais; ce corps a montl 
par la valeur dans toute l'Europe, ce qu'il aurait fait s'il avait été employé à la défense de a 

pa~·ieL~s journ!lux français -ont fait .l?ention hono~·able dtl gén~ral Saldanl~a et auf;res por~1s 
. ga1s, qm ont secondé Jes efforts héro1ques eles hab1tants de Pans clans los Jom·nécs du 27, de 
ct 29 juillet clcrnier. Ces mêmcs indiviclus ont encore dans les m6mcs journées fait prcnve . 
letu libéralismc cu forçant la porte de "l'agcnt de D. Miguel à Paris, et eu !e jctant par Ies fe 
nêtres. 
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blesse, m.ais- on aura de plus donné gain de cause UJU libéralisme en r econnaissant, 
p~r le fait, le príncipe qu'il vcut et qu'il aura ainsi r éussi à établir. Que totd ce q_t~i 
n est J?as fc~it pcw la ?·évolz~tion et paz~?· lc~ ?'évolz~tion est illégitime. 

N oublwns pas, d'un ·autre côté qu'il y a encore eles royaumes unis en Eu
~?p e , et combien il est nécessaire et urgent d' empêcher , par la concluite que l'on 
•
1endra _auj 0urd'h.ui, qu'à l'avenir l' exem1Jle cloru1é par le Brésil ne vienne à se 

reprodwwe. . 
. Stlpposons à présent que le parti de D. lVIaria triOJ?phe. Quel espece de gou

x~rnel;llent établira-t-il en PoTtugal? Sans aucun doute la forme constitutionnelle 
Oe~ocrati9.ue, car voilà à quoi tient ce parti, le nom du souverain ne lui fait rien. 

1
' au pomt ou les choses sont arrivées ilne peut y exister deux formes de gou

ver~ements dans la peninsule ; et Ferdinancl VII serait bientôt forcé ele donner 
ou . c e r ecevoir une charte constitutionnelle. La conséquence infaülible, ou du 
~ot~s tre~ p1'obable en serait, que cette charte, comme il est arrivé en France, 

1,eV!end~·alt, l)ar le moinclre pretexte ele violation, le signal de la clestitution et de 
exp1Jls10n eles Bom· bons cl' .Espagne. 

, J e me arrêterai ici, pour ne pas r endre cette lettre trop longue me bornant 
a ;~us supplier de nouveau, mr. le comte, de vouloir bien la fa.ire parvenir jus
J~ la pr~sence de vo'tre augllste maítre et cl'en s0lliciter ses bons offices au1n·es 

1 ses alltés, et nommément du gouvernement de la Gra.nde-Bretagne, pourquoi 
cfff~econnaissance clu souverain actuel de Portugal ne soit pas plus longtemps 
e 1 f l'ée, et pour que l' on cesse d'y mettre l)OUr conclition une amnistie complete 
n. aveur eles partisans de D. P edro; cette condition, qui semble un acte d 'équité 
;~~~rd'hui,, clev~endrait, dans l'~tat acAtuel eles ch~s es? :m · mot~f eles plus vifs 
l' gie~s _à l avemr; car on peut etr e sur, que les mdlvtdus qm, en vertn ele 
e;:ll!she, rentreraient en Portugal, ne ~anquerai_ent pas c~e. faire tons. leurs 
1 It~ pot~J: renverser le gouvérnement qm res aurment accumlhs, et, au h en ele 
che;.atx et la tranquillité dont le Portugal a besoin, et que les puissances alliées 
do cf ent_ à y rétablir, elles aur::üent j eté dans ce malheureux royaume un bran-

.' cilin bc e d1scorcle et de clésordre, en l' obligeant à recevoir ses ennemis irrécon- . 
an ~ ~es, ' l~s partisans de D . P edro. Une telle condition serait digne du ministre 
Ul ~ ats; 9,111 essayait follement de s'allier avec tons les perturbateurs de l 'Europe ; 
e ta, at1J, o.u:cl'hui q n 'une. ma in lo_Ya.le dirige les affaire~ , il est perinis de croü:e 
et I es1)e:er ~ que les clr01ts, la rmson, et les vreux uuammes du peuple portugms 
'tr· es prmctpes ele l'ordre la porte!'ont à ne pas exiger du prince, qui vient ele 
~?lllphe~· pour la cause commune à tant d'illustres trônes1 la concession d'un acte 

~l 1 ' au heu ele contrihu'er à tranquilliser le Portugal, ne manquerait pas d'e le 
onger dans le désorclre et cbns· l 'anarchie. . 

Saüit-Petersbourg, ce fo septembre 1830. = a~~e?'1'ei1·o. 

Oflicio 

(N. 0 69) 

COJniU.m~ e ex.mo sr.:-Em observancia das ordens de sua magestade por v. ex.a 
U.IU Intln1cadas no offi.cio reservado n. 0 49, enviei ao cardeal secretario de estado 

~nota, .cuja copia vae junta com este. 
V té hoJ e não r ecebi ,r esposta alguma de s . em. a 

tid d oltoLl ele N apolcs o concle ele lVIontesquieu, o qual !oi recebido por sua sa:nti/ e, como v . ex.a verá da trac1ucção do artigo q:ue t enho a honra de transmit-
a v. ex.a . , 

re E~te g·overno ha de seO"uir as potencias influentes, e portanto não tardará em 
n~"cou lecer o duque el e, O~leans c0mo r ei elos francezes, pelo mesmo motivo que 

,to te:m nh 1' . ~ nh r eco · ecic1o o nosso leo·itimo soberano · porque em po lttea nao se co-
llle~d a ind.ependencia propria de soberano n'e~ta côrte, que está sempre tre" 

o. 
e t~tret~nto os des~jos do pal)a são sem du~da de reconbNecer quanto _a.ntes, 
,.,., . . nlbmamente feito esforcas para conseo·mr a approvnça.o da potenc,; a que 
"-l!U.ls tnfl ' ~ . . o l' . N J • J d . , t uc 11 esta côrte para as suas <!!.ec1sÕes po Jttcas, nao ClUVlClan o Ja es a 



506 

mesma potencia, que se' ache resolvida, olla mesma, a reconhecer o nÕsso governo 
actual, demorando 'tão sómentc por não ter decicliclo a inda o moclo como . 

Pelos· jornaes chegados no correio ele hoje se têem espalhado noticias a~err~
cloras de varias pontos da Europa, incluindo-se Lisboa, onde querem que no dia 
3 d'este mez hoüvcssem rumores; mas como eu r ecebi cartas posteriores, e ent~·e 
ellas uma de 8, encarreguei o De Rossi de fazer desmentir estes boatos. Têc:royí 
chegado os . numeras da Gazeta de L isboa na disposiçfio que d' aqui inculquei a 
v. ex. a, mas não se conseguiu no col'l'eio o que eu desejava; estabel?cend.o-se por 
ultimo que por cada maço de dois numeros se pagassem 42 bjocos; portanto a 
differença é mui pequena. 

As noticias de Napolcs até 28 dão soceg·o n'aquella cidade .. A saude de sua 
magestade siciliana ha muito tempo que dà cuidado, mas ultimamente não ba 
cousa de novo. O consul geral Pitta me communica todas as causas de importan
cia, e esta é a rasão por que tem parado com a corresponclencia clirecta com v. ex. a, 
não duvidando de que eu não hei de faltar em informar das causas mais interes-
santes . . 

Deus guarde a v.' ex.a Roma, 30 de setembro de 1830.- Ill.mo e ex. mo sr. v-is
conde de Santarem. =Mcm·q_~Lez ele L cLm·aclioJ D. Antonio. 

P . S. - Corre como certo que o príncipe de Scilla iJartirá quanto antes pal'l.t 
o Piemonte, para pedir uma das · princezas, sobrinhas ele el-rei, para o duque de 
Calabria. A prince:;~a p edida é a senhora D . Maria Christina, que é a ma,is moÇ31• 

Documentos a que faz referencia o officio supra 

i .• 

Copia daJln. nota, inviatn. alPcm.mo signor cardinal Albani, scgJ" etario di sta.to di sua. santità. 
dai marchese do Lavradio D. Antonio, iu data dei 27 scttembre 1830 

Em .mo c rev.mo principe.-;-É già scorso quasí un anuo, dacche mgr . m:tnzio 
apostolico in Lisbona, d'aJ?.presso il riconoscimento per parte de sua maestà cat
tolica del signor Don Michele I, mio augusto parlrone, in re de regno cli Por~o
gallo e dagli Algarvi, clichi.mo con sua nota del 19 ottohre a S.' E . el signor -vrs
conte de Santarem, ministro e segretario di stato per gli affari esteri, che amdavct 
a rimane1·e p1'esso a quella ?'eale co?·te le sue r·elazioni diplomatiche. 

Dichiarazione, che compro-vo col presentarsi tosto a sua maestà, e che ha con
tinuato finquà non smentita in tutte le occasioni cli pubblico ricevimcnto a corte, 
associandosi ai ministri cli Spagna, e clegli Stati Uniti, dopo che questo governo 
riconobbe pur'esso la maestà sua. 

Una clichiarazione cosl. espressa, ad contegno cotanto· manifesto a tutta la n~
zione portoghesa, non poteva lasciare almm Jubbio al mio governo, che il nunZ10 

,apostolico avcsse agito in tal gtúsa d'appresso le istruzioni ricevutc clal ·suo go
verno; e se questi atti non furono accompagnati dalla presentazione clelle lettere 
credeniiali (a chc lo stesso mgT. nunzio. fu invitato dallo .detto signor visconte de 
Santarem) ,non si diminul. peJJ ql!;e ·to una tal persuasione, avenclo il vi cletto mgr. n1.1.11· 
zio fatto osservare al sumcnzionato ministro e segrctario c1i stato che, coerentemente 
alla prattica, si dovevano prima prescntare al santo padre le credenziali ela :roe, che 
sua maestà si era degnata di designare per aver l'onore di rappresentarla pxesso 
la santa sede. ccNon tardo aclclunque ilmio governo acl inviarmele, e quindi eontanto 
maggior alacrità, mi affrettai di parteciparc ali' eminenza vostra r ev.rna di av-erle 
ricevute, per averme ella stessa eccitato a richiaclarne la .trasmissione onde tro
varmi pronto, allorchc fosse piacciuto a sua santità cli ricevermi con il carattcre 
di ambasciatore de stla maestà fidelíssima. Cio nonostantc pero ei voti, e le spcran~: 
dei mio governo , fonclate non meno sula giustizia clella sua causa riconosciuta g1 

dai tre stati clel r egno, che su la condotta aclottata dalnunzio apostolico rest~-v-0~0 

deluse alleganclosi da vostra eminenza il timore cli potere il santo padre clispl~ 
cere con 1.m riconoscimento separata alle alto potenze mecliatrici pressa sua roaes 
l'imperator clel Brasile. . 

Non poteva il mio governo rimaner soddisfatto cleUa proposta dilazwne ).]]. 
vista dell' impressione sinistra, che avrebbc potnto proclurre su la na.zione tntta, 
e dei bisogni sempre crcscenti di moltc chicse vaC<lnti; puro non climeno persnaso 
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delle buone J. . • • l' , . ,_ . gl' ' . · cuspos1zwm c tmostrate dalla santlü~ sua, cm certamente sono·a cu0re 
a r~tlressi clella religione, non ha :finquà disapprovata la mia moderazione, cliro 
~_llzt. 0

. stat0 di umiliazione, in cui l'inutile mia permaueza in Roma, e le appren·/0l1l. ch qtwsto governo mi han posto pressa il publico, che non ignoi·a la mia des
;na~rlne. Ora pero c1le le circost:mze han variato in modo, che g[à non possomJ 
v~~ n?go le predette apprensioni, e che una piu longa apparente· dubb[eza per. f;'"\ 0 .~ sua santità potrebbe servire di nuovo a piil valido pretesto a sinistri at

p·~·at~ lU quel regno, il governo portoghese ' non puo non tornare ad insistere con 
p:~~.;·rsp ~t!~ e pr?mura, on~e piu non ~ardi la bramat~ dete~·minazione clel ~anto 
dis )O <?1 [atto nmno_ meglw dell ' em~nenza vostra e ai. g10rno .delle. pa.c:fiche 
1' l Slztonl adotnate da sua maestà l 'ImiJerator del Braslle per nconcrhars1 con 

augusto f li se suo rate o, e b en conoce ancora la parte e:fficace che han preso a tal 
qt opo le alte pote11zc mediatrici, e quindi la loro determinazione di riconoscere 
c1,1anto prima la m~~està sua. E come ques to potrebbero in talo stato di cose, e 

alJ1Jresso ·1 · h · · · F · se . / · . . , ancora 1 1Jart1to c e vengono d1 adottare n spetto alia ' ranc1a1 con-
co 

1
.' arsr pm a lungo in cosi. aperta contradizione co 'loro principii stessi; e piil an

dell'l. co.me l~Ot~·ebbero esse prevalersi a rag·ione clel santo padre, se n ell' assieme 

80 e ''_Igenb C1rc0stanze se serve egli dell' inconcusso diritto di sua independente 
c1av-raUltà nel prevenirle di poco con seguire il partito, già m.olto t mrÍpo aclottato 
g~· 8~1~ ~nae~tà cattolica e dai governo degli Stati Uniti, e se per gli urgenti biso
-va~:P1l'l~uah de una na~ione,. che .g~i e .cosi. c1evota1 .e ~ello sq:wllor~ della ved~
lllot' a. clr tante parroch1, e clr sed101 chtese vescov1h ne sud ch r egm, e nelle n
wlt .1881.ma parte dell' Asia, e cloll ' Afri ca, · piil non protrae la provi4enza, che in 
pr 1~ cncostanze, assai IJiil contraclette clal la politica, non clubito il glorioso suo 
clel ecessore, qual pastare universale, di 1wendere a pro di altra lontana porzione 

suo gregge ? 
sol ~resso a~dunque si rilevanti vestigii mentra da .un lato si r enda manifesta l 'as
-ve1:1 a ne~essrtà, che, coerentemente agli orclini espressi ov'ora ricevuti dalmio go · 
allono, mi as~ringa a rinnovare nal modo il piLl e:fficace i miei rispettosi oflicü 
gnar:~00P0.~ ch cui si t:·atta, mi g io:va dali altro sperare, c~e la sant iM~ sua si ele ~ 
rico dt nceverla bemg namonte, dt ponderala con la sua 11lustrata clemenza e cl1 . 
tornnosccl;ne la giustizia c l'urgElnza·, onde renclerli soddisfatti; al qual affetto 
cui i~oPI~r anche _ ac~ implorare la valida ]ntervenzi.one clol.l' ·emi~enza vostra rev.'"", 

onore clr npetere le proteste clell ' alta: m1a constderazwne e r espetto. 

2.0 

Dia rio de Roma, n. 0 78 do an]lo 1830 

~oma, t erça feira 28 ele setembro. 
fra sr. conde Anatolio ele 1\fontesquieu, enviado por sua magestacle o rei d0s 
ta~~Cezes Luiz Filippe I com cartas de participação da sua exaltação ao thron.o, 
da oDpara a santidade de nosso senhor, quanto para sua magestacle o rei elo r eino 
aud' u~s Sicilias, voltando de NapolGj;;, teve hontem a honra de ser admittido á 
sr. 1011Cia de sua santidade, por quem foi acolhido com particular bondade. O 
pad :o~de partirá hoj e ele Roma para París, levando comsigo a resposta do santo 

t e á carta de seu soberano. . , · 
Officio 

(N.0 49) 

ele lll,rno e ex. mo sr. - O conselheiro Lima dirigiu um officio ao plenipotenciario 
p1,6 ~u~ ~agestade o imperador elo Brazil, em que lhe participava .t er mandado 

, 0 8 
8 a~ JlWamento ele reconhecimento e obedieiilcia á regencia do remG por todos 

dio emigraclos existentes na Belo·ica com a comminação de snspensão de subsi-

l)" .
8 

aos que n~o prestassem 0 dlto J'uramento acrescentando, que tinha escripto 
«<Ia Par· · · · · ' · · · de . 1s ao mm1stro ele sua ma.g·estade para praticar o mesmo, e que aqlll se 

Vlpa clar igual passo para que houvesse 0 dito plenipotenciario de me av.isar .. 
osto . ·a d . ' N t . N qu· que se eu tiv.esse sido consultado t ena s1 o e op1ruao con rana, nao 

ll1 
1
.z, comrtuclo, sino·ubrisar-me n'esta occasião e proceder d.iffeTentemente, muito 

a.ls qtlanclo me c~nstava q{10 0 não ter eu seguido o exemplo dado pelos outros 
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membros do corpo iliplomatico1 dirigindo tambcm o meu protesto a.o marquez ~e 
Santo Amcu-o, havia causado algum desgosto e mesmo indisposição; passei, po:s, 
a fazer prestar o dito juramento, e por · certo com uma brevidade clesnecessana, 
mas exigida pelo sobredito plenipotenciario de sua magestade o imperador elo Bra
zil, e hoj e tenho a honl'a de r emetter a v. ex ." copia.s do annuncio que se af
fixou na casa cl'esta legação, dos officios que dirigi á commiss~i.o dos subsídios, ao 
capellão mór da legação, ao vice-constll de Portugal, ao col'onel Bernardo -Anto
nio Zagallo e a Christiano José ele Carvalho, assim como elos autos do juramento 
lavrados n' esta. rcsiclencia e em Plymouth, e das declarações que JJJ,.C dirigira)]) 
alguns indivíduos elos motivos por que duvidaram prestn.r o mencionado juramento, 
receiando talvez comprometter suas timoratas consciencias. 

Deus guarde a v. ex." Londres, em 30 de setembro ele 1830.- Dl.mo e ex.010 ~1'· 
Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = José Balbino de Ba1·bosa e Amu!]O· 

Papeis relativos ao juramento em Londres 

Anuunclo 

Devendo todos os pol'tuguezes fieis prestar jtu·amento ae reconhecimento e 
obecliencia á regencia elo reino, qne sua magestacle o imperador elo BTazil, co)])O 
pae e tutor ele sua magestade :fidelíssima a senhora D. Maria II, creou e noroeon 
por decreto de 15 ele junho ele 1829, para em seu real nome reger, g·overnar e ad
ministrar os reinos de Portugal, Algarves e seus domínios, emquanto não possa 
estabelecer-se a determinada na carta constitucional ela monarchia portugueza, 
convido a tódos os srs . portuguezes, ora em Londres, para concorrerem a estare
siclencia no dia 29 elo corrente 1 pela uma hora ela tarde1 a fim ele pTestarem n' aq uell~ 
occasião o mencionado juramento; prevenindo, porém, aquelles senhores que P01 

justo impedimento não poclérem comparecer no refericlo dia, que se r eceberão 05 

seus jtll'amentos pessoalmente ou por procuração até o clia 5 de setembro pro
:ximo futuro, em qualquer dia, desde as onze hoTas ela manhã até ás quatro dl'l 
tarde. 

Lonch·es, em 27 de agosto de 1830. = José Bal~ino de Ba?·bosa e A1·mrjo·. 

01Ticlos 

j . o 

In. mo e rcv.mo sr. -Devenelo ter Ioga.r n'esta resiclen:cia, ámanhã, 29 elo cor
rente, pela uma hora ela. tarele, o acto ele toelos os fieis portuguezes, ora em Lon
dres, prestarem o juramento ele reconl1ecimento e obeeliencia á regencia que ~n& 
magestaele o imperador do Brazil, como pae e tutor ele süa magestacle fideliss1J]la 
a senhora D. Maria li, creou e nomeou por elecreto ele 15 de junho de 1829, para 
em seu real nome reger, governar e administrar os reinos ele Portngal; AJgarves e 
seus domínios, rogo a v. ill. ma haja ele vi-r assistir commigo ao referido acto, no 
que interessa o bem elo serviço ela mesma· a.ugusta. senhora. 

Deus guarde a v. ill .ma Londres
1 

em 28 ele agosto ele 1830.-111. 010 e rev.rno Sl'· 

Guilherme Victor Fryer. = José Balbino de Ba1·bosa e Â?'altjo. 

2.• 

Ill. mo sr. - Achando-se felizmente ins tallacla na ilha. Terceira a. r egencía q~e 
sua magestacle o imperador elo Brazil, cómo pae e tutor de sua ma.gcstaele ficlelts
sima a senhora D . :Maria II, creou e nomeou, por decreto ele 16 ele junho ele 1829, 
para em seu real nome reger1 governar e administrar os reinos ele Portugal, .Al
garves e seus clominios~ emquanto não possa estabelecer-se a determinada na carta 
constitucional ela monarchi.a portugueza1 tem-se ordenado que todos os fieis snb
clitos ele sua magestaele fidelíssima prestem juramento ele reconhecimento e ob?
diencia á mesma regencia, por isso rogo a v . s ." que por bem do serviço h~J& 
de comparecer n'esta resiclencia pela uma hora ela tarde elo dia 29 elo corrente, 
para que na sua qualidade ele vice-consul da nação portugueza n'esta c_ôrtc preste 
ó sobredito juramento e assista ao acto em que os mais subclitos ela mesma ~~; 
nhora, residentes em Londres, hão ele cumprir igLlal dever; remctto a v. e:x. · 
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copia do · · ' h · d . annuncw que por este mottvo se affixou n esta casa para con eCimento 
0~ subchtos de sua magestade fidelissima, e que v. s. a poderá fazer-lhes constar 

pe 0 mo elo que julgar mais propTio . 
. Deus gLlarde a v . s ." Londres, em 27 de agosto de 1830.- lll.rno sr. Fran

Ctsco Rebello de Andracle. = José Balbino ele Bctrbosa e A1·aujo. 

5 .0 

. Ill. mo e ex. mo sr. -Achando-se felizmente installada na illia Te-rceira a regen
~d (u~ sua mag·estacle o imperador do BTaz.if, como pae e tutor de sua magestacle 
de; 188lilla a senhora D. Maria II, creou e nomeou, IJOl: ~lecreto de .1 5 de jtmho 
t ~29, para em seu real nome r eger, governar e admmtstrar os r emos de Por
nuga' Algarves e seus clominios, emquanto não possa estabelecer-se a determinada 
fi a. carta .constitucional da monarchia portugueza, tem-se ordenado que todos os 
e e

1b sd:bclit.oa de sua magestade fidelissima prestem juramento de reconhecimento 
ci 

0 
e te~cta á mesma r egencia, cujo acto, em Londres, terá lagar n'esta residen

a \f0 dta 29 ·elo corrente, pela uma hora da tarde, l)ara o que deverão concorrer 
de a t~c~os os portuguezes fieis que se acharem n' esta cidade; o que tenho a honra 
~ parttctpru: a v. ex." para seu conhecimento e da commissão a qu~ pr<'}sicle, a 
ás de que. esta haja de o fazer constar pelo modo que julgar mais conveniente 
na pe~soa~ mtercssadas, para o que incluo copia do annuncio que se acha a:ffixado 

80 recltta resiclencia. 
Sl' De~lS guarde a v . ex. a. Londres, em 27 ele agosto de 1830.- 111. 1110 e ex. mo 

· Ltnz de Vasconcellos e Sousa. = José Balbino ele Bm·bosa e A'raujo . 

4.• 

811 lll.mo sr . -Achando-se felizmente installada na ilha Terceira a r egencia que 
si~ tnagestade o impcTaclor do Brazil, como pae e tntor ele sua ma.gestade fidelis
PaJ:a a senhora D. Maria II, -creou e nomeou, por decreto de 15 de junho ele 1829, 
gara em seu real nome reger, governar e administrar os reinos de PoTtuga1, Al
con v~s e . seus dominios , emq_Llanto não possa estabelecer-se a determinada na carta 
de 

8 
ttucwual ela monm·chia portugueza, tem-se ordenado que todos os fieis subditos 

á ltl.sua magestacle fidelíssima prestem jm·amento ele reconhecimento e obediencia 
tugresma, regencia; e havenclo v. s. a sido encarr egado ela direcção elo deposito poT
l'ec~bz 11 e~ta cidade, poT isso rogo a v . s . a que por bem Çlo serviço, logo que esta 
hor a, haJa de convocar todos os portuguezes ahi r esidentes, para que no dia e 
de a que v. s." designar se. relmam no logar que lhe pm:eceT mais adaptado, a fim 
dosq~e n'essa occasião v . s.a preste por s i, ac~eite o mencio~ado jmamento ele ~o
clu s P~rtuguezes, segundo a formula que Jlmto por cop1a, bem como vae m 
da 1:

0
•
00r1a do annuncio, que por similhap.te respeito se acha a:ffixaclo na casa 

ção d'açao, para que v . s.", proceclenclo em conformidade, marque, para celebra
Ctut este acto, o dia mais proximo possível, e ultime esta commissão no mais 
de.,. 

0 
espaço, remettenclo-me o auto que fizer lavrar elo mesmo jm·amento, que 

' e ser ,. cl . ' D .t3or to os ass1gnado . 
An.t ~us guarclc a v . s .a Londres, em 2"l de agosto de 1830. - lli.mo sr. Bernardo 

01110 Zagallo . = José Balbino ele Ba1·bosa e Amujo. · 

5.• 

ll:la}ll.tmodsr.-Achando-se felizmente installada na ilha Terceira a regencia que sua 
ees a e · J fi J I' · a scn.h~ . o nnpe:raclor elo Brazil, como pae e tutor ele s_ua ~agestacle Cle 1Ss1ma 

e1n. Ia D. :Mar1a II, creou e nomeou por decreto de 1::> ele JUnho de 1829, para 
e ~ seu real nome reo·cr o·ovcrnar e a~lministrru: os reinos ele Portugal, Algarves .;e·us do . . o ' o G G • cl 
stitu : Inmws, emq nanto nao possa esta,bcl cer-sc a cletermma a na carta con-
de s Cloual da n1onarcbia portngueza., tem-se ordenado que to~los os fieis suJ:>di t?s 
á l'e lla I?agestacle fidelíssima prestem juramento ele reconhecrmen.to e obedl6llCla 
nue g;n.cla do reino · por isso rcmetto a v . s.a a, formula elo mesmo jluamento, para 
l."l ' .tazend ' fi · 1 · · l t h · a cl aiTra, · O-a constar a. todos os portuguezes e~s a ll res1c eu e~, aJa~ v. s. e 
ell:l n.l llm.a procnraçfio por todos assjgnada., auctonsanclo aJ&'ncm n esta curte para., 

ome ele cada um, prestar 0 jmamento ordenado e ass1gnar o auto que áma-
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nhã se h~. de lavrar n'csta legação, do juramento que Mio de aqtu prestar os sab· 
ditos fieis de sua magestacle fidelíssima, ora r esidentes n'esta cõrte. . 

Deus guarde a v . s .a Louch·es, em 28 de agosto de 1830.- lil.mo sr. Cbns· 
tiano José de Carvalho. = José Balbúw ele Bar·bosa e Am~':fo . 

Auto 

Anno do nascimento de Nosso Senhor J esus Christo de 1830, n'esta cidade de 
Londres, e ca!la da legação de sua magestade ficlelissima a senhora D . Maúa 11, 
n.0 36 Baker str ect P ortman squar e, Saint Mary le Bone, aos 29 dias do mez de 
agosto, estando presentes o conselheiro José Balbino de Barbosa e Arai1jo, encar· 
regado ele negocias de Portugal n 'esta cõrte, o addido D . Alexandre €1e Si!H15.::~ 
Cotltinho, official da secretaria de estado dos negocias do r eino, Marçal José ~~
beiro, empregado n'esta legação1 o monsenhor Guilherme Victor Fryer, ,capeDao 
mór ela mesma legação, o vice-consul ela nação portug·tteza, Francisco Rebello de. 
Andrade, e os demais subclitos da mesma augusta soberana abaixo assignados, 
convocados e r eunidos expressamente para o fim ele pres~arem juramento ele r.e· 
conhecimento e obediencia á regenpia que sua magestacle o imperador elo Braz1l, 
como pae e tutor de sua magestacle fidelíssima, creou ·e nomeou, por decreto de 
15 ele junho de 1829, para em seu real nome r eger, governar e administrar os 
reinos ele Portugal, Algarves e seus domínios, disse o sobredito conselheiro e~
carregaclo ele negocias que, achando-se felizmente installacla a mesma regencill 
na ilha T erceira, era do dever de todos os portuguezes fieis prestar-lhe jtl!raroent~ 
de r econhecimento e obediencia, e que para esse fim tinha convidaclo todos 0~ 
sr s. portuguezes, ora existentes em L ondres, a r eunirem-se na mencionada casa, 
e logo, approximando-se ele uma mesa em que estava collocaclo o llvro elos Sau· 
tos Evangelhos, poz a mão direita sobre elle., e perante todos os circumstantes 
pronunciou o seu juramento pela fórma seguinte: 

«Juro reconhecer e obedecer á regeRcia estabelecida na ilha T erceira em noJJle 
de sua magestacle a senhora D. Maria II, rainha ele Portugal, minha legitima so· 
berana, como a tmica auctoridacle legal, emquanto não possa estabelecer-se a r?· 
gencia determinada no capitulo v, artigo 92. 0 ela carta constitucional ela mdnarch19 

portugueza . >l 

Depois elo que todas as p essoas ·presentes prestaram o mesmo juramento, 
llondo cada um por sua ·vez a mão direita no refericlo livro elos Santos Evange· 
lhos e pronunciando á medida que assim o praticavam as palavras <<assim o juro i' 
com o gu e se concluiu este acto solemne com inteiro aprazimento e satisfação c e 
todos ; em fé elo que, e por se t er passado na verdade como aqui se cont6~, s~ 
lavrou este auto, que foi assignaclo pelo sobredito monsenhor Guilherme V1c1°1 

Fryer, como testemtmha presente, pelo mesmo encarregado ele negocios, pelo~ .:: 
mais subclitos portuguezes que tambem se achavam presentes e prestaram JUl'. 
mento, e por mim D \ Alexandre ele Sousa Coutinho, acldiclo á legação, que o e;. 
crevi. = D. ThomcbZ JJ![asccwenhcbS = José BctUYino de Barbosa e .Anl!l.tjo= a . . 
F'r·ym··, testemunha= D . A lexamclr·e ele Sousa Cozttinho = ~!Iar·q_uez ele Valenyc~:=:: 
L ztiz de Vasconcellos e Sottsct= F'ntncisco R ebello = J osé Ccwtano de P aiJJa Perr· 
r·a = J osé da. Silva C'cwvcdho = D . F'r·ancisco de Vasconcellos e Lamcctstre D ioc e· 
cicmo Leão Cabr·ei?·a = J osé Joaquim Gm·ar·clo de Sampctio = Antonio Bm·nar·din.o 
P er·eir·a do Lago = J.l!Icwcos Pinto S o cures Vctz P1·eto = Antonio Osor·io ele S ottsa 
Castr·o Cab?"Cd e Albuquer·qtte = D1· . JoaqwÍIIn Antonio de lJ!Ictgc~lhães = Fr·ctncisco 
Gomes da SiZ.va= Antonio Dias de Azeveclo=J octqztirn José F'e?Tei?·a cleF?·eitasd 
J osé S om·es Lectl = J oão Nog~tein.t Ganel1·a = Pnmcisco Zachcwias Fer·r·eir·a e 
Ar·azfjO = Roiúl'igo ela 11 onseca lVIctgalhães = Anton·io Pimentel ele lVIaceclo = .Ant~· 
nio Pereint elos Re·is = 10·ancisco ele Vasconcellos de Azevedo e Silvc~=D?· . .Antort~O 
Nunes ele Car·valho = Domingos José ele S e?']_'Xt e Azeveclo = F'q·cm~ásco ..Antortb.~ 
C01·dei? ·o = J osé 11'1-ctnc-isco ele ~1'edeir·os = Ltbiz F'nmwisco JJ1ielosi= Antonio por 
to = J osé P e?·ei1·a dos Santos = Ael?"iào Ribeir·o Neves = ]!Icwçctl J osé RibeÍ?"0 7o 
Antonio elo Ama?·al Paes = J oão Baptista Caetcmo Dctzvlrner-y = D . Beneve?Z~b 

5 
Antoqz·,:o Caetcuno ele Cam:pos ' Antonio rlypolito Costa~ t enente general dos 1'08~0 
exercitas de sua magestacle fidelissima = .Antonio ela Cn&;~ J?iZippe~ professol' 
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primeiras letras= Antonio Hibei1·o Ba1·bas ele Sousa Sa1·ctiva= Antonio ele Alb~~
~te?·qu~, alferes de 01·denanças = J.ltfiglwl ele Albt~qt~e?·qne, escrivão da camara = 
T~~tonw Pedn·o Teüceú ·a Xúnenes ele A1·c~gão =João Gomes Hen1·iques = Alexancl?:e 
d wrnaz ele iltfo?'Ctes Sa1·mento = Antonio jJtfa?·tins ela Costa e jJtfenezes = Antonw 
~· ÇJe1·quei?·a Villaçc~ Bc~cella1 · = Antonio J osé ela Silve~ Pc~ulet =José ·Joaq~~im 
Bwwa = Gab1-iel F1·wwisco Ribei?·o = 8-imão lnfc~nte ele Lace?"Cla = Pacl1·e Antoú.io 
,enevent~to .Gomes= L~bÍz Augz~sto Au.ftaiene?· =João Eelt~a?'Clo ele B1·ito e Ctb

n ~a = Paulo .iltfielosi = Alexanel1·e ele Anel1·aele = 'F1·ancisco PmTêw·ct elos rfuima
?'ctes = Hmwiq~be Ecl1.~cwdo de Almeida Ccwvallwes = Declaro que, em virtude de 
lll'ocn.ração datada de Falmouth em 30 de agosto de 1830, elas pessoas abaixo 
~e~.01.onadas, prestei por cllas o j uramento ele que trata este auto : J osé Antonio 
.Aeliei~·a Braklamy, fi:. Candido Narciso Lobo, Miguel Ribeiro Franco, J osé 
C ntomo de Azevedo, Fernando Antonio Ribeiro dos Santos, :::3ilvestre José de 

11,r-valho, J osé Maria Guedes, João Miguel Smith, Antonio de Paula de Oliveira 

111U:,:·eca, C~ris~ia.~o José de Carv~lho . Lonclrcs~ em 2 . de setem"J:>r_o de . 1830, 
~ çal J ose R·~bewo = Dzu~1 ·te Gu~lhe?'?1W Fe1Ten · Adnano .il!Ic~w·ww ~~~lhm·nw 
v

1 7,tm·i = F1·ancisco Pecl1·o ele Vite1·bo = Dua1·te Joaqtdm dos Santos = .] oão Ca?'
d~ ~ d.e .iltfeclei?·os =Por procurador de Thomaz N orton e 1\~anuel I&nacio ~er~ira 
J ~Ho1aes Cabral. LondJ:es, 4 d~ setembro de 1830, Dwtz F1·anc~sco J.l'.hdosz = 
d 

0 etp Ca1·closo dct Ctmha _Aq·cl!l.t(jo =Declaro que, em virtude de IJrocuração datada 
/ lymouth em o 1.0 de setembro de 1830, prestei juramento por João Evange
c\st~ de Sousa Pereira e J o~Lo Mesquita de Sousa Pereira, Patblo .il1iclosi =De
d aro .que, em virtude de procmação datada de Fontainebleau em 4 de setembro 
Le lJ;;jO, prestei j mamento pelo conselheiro Bernardo José de Abrantes e Castro. 

011 ·es, em 10 de setembro de 1830, jJtfm·çal J osé Ribei1·o . 

Declttr:tçües 

t {ll·rno sr . -Tendo vindo ao meu conhecimento o edital de 27 do corrente, no 
~~~t v. s. a: cha~a .todos os p~rtugL1ezes a:qui est.antes á p~·estação ele um j"tua
ap . 0 de obediencm á r egenc1a estabeleCida na Ilha T erceua, tenho a honra de 
a lesentar a v . s .", para que o leve ao conhecimento da mesma r egencia, que em 
~Üto ~u setembro de 1826 eu prestei nas mãos elo ~x. 1110 .sr. marquez ele Pal
U.t~ha, ~esta cidade, um juramento á carta constitucional, lavrando d'elle um auto 
e~ 111;ntico e solemne pelo secretm:io da embaixada e co-assignado pelo mesmo 
""· sr. 

c l Urfllndo esta constitui ção. cu jurei por minha rainha a senhora D . Maria II, 
r::.n ?rrne o artigo 86.0 el ' ella. Assim cumpri mui solemne e particularmente o que 

e Incumbia. 
"Va Se o j uramento que hoje se exige é iclentico, não posso prestai-o, porque seria 
é o, e a nossa rcli.gi1.o não consente que invoquemos em vão o nome de D eus . Se 
st~ll~r2, como nós todos governadores c govern~dos estamos suj eitos ttqnella con
g;dlnçao, e nem ella nem lei alguma manda este novo jm·amento, não sou obri
<•N ° a prc~tal-o nos termos expressissimos do artigo 145.0

, § 1.0
, nas palavras: 

sal enhum ?Idadão pó de ser o brigado a fazer . ou deixar de fazer alguma cousa, 
e~t "? em. ":l'tnde de lei v. Nem posso julgar que a.lguem que j urou a constituição 

et~ SuJeito a medida alguma anti-constitucional. · 
de .dlDalmente,v. s.a sabe que independente de nenhum jtU'amento eu _tenho obe
ll1ec1 ?, á regeucia, e estou obedecendo na commissão de q Lle me incumbm e ele que 
dcsdnao desencarregou ainda. D epois de tantos jmamentos prestados e. alterados n 1820 parecia tempo de pararmos ele jurar. 
llJ..n10 eL:s guarcle a v. s.a por muitos aunos. Louc1re~ , em 2~ de agosto de1830.-

81· José Balbino ele Barbosa e Araujo. = Jose Fe1Te~7·a Bo1·ges. 

':)n 

qne n;. rn~ sr. José B~lbino de . Barbosa ; ·Araujo : .--: Vinda. a~ ~eu ~o.J?-hecimento 
L i 01 lil.lUa ~spec1e de edtta.J. se chamam todos os portugutzes I es1dentcs em 01lctres . · . · 1 t b 1 · l ill T Pai a pl'estar Juramento a r egenCla actua mente es a e cc1c a na 1a er-

' ' 
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ceira, e não sendo conforme, nem com os meus princípios, nem com a minha con
sciencia prestar o dito juramento, a fim de que nunca se possa mal intm·pretar 
este meu proccclimcnto c attribuir-lhe motiYos qnc para elle nunca concorreram) 
vou declarar a v . s .a as rasões em que me fundo para assim o fazer . 

. Toclo o j m·amento, para não ser vfio, precisa ter j usta e legal matcria em que 
possa recaír, assim como ser ordenado por auctoridacle competente, porqtle só o 
legislador ou u~a lei o podem exigir, o que não se verifica na pessoa ou pessoas 
que agora o exigem. 

Tanto é este juramento contra lei e contra todos os bons e antigos costumes 
do reino, que elle na verdade é urna nova legislação, e por certo ele mui nova e 
exquisita invenção. Para o provar peço licença a v. s.a para expor a.lgtms exem
plos, e de todos ellcs, que são ruuitos, principiarei pelo ultimo . 

Quando a regencia actual se estabeleceu na 'l'erceira exigiu, porventm·a, que 
os habitantes ela ilha e os emigrados n'ella residentes lhe prestassem jura.me~t~? 
Certamente não. Logo, porque se ha ele exigir em Londres o que se não exigiU 
na Terceira? Quando o infante D. Miguel chegou a Lisboa como regente do re i~~ 
exigiu-se tambem ela nação algum juramento? Certamente tambem não . Elle fot 
obrigaclo a jurar perante os representantes ela nação, porém estes não lhe presta
ram jm·amento, porque elle era simples delegado cl'aquclla suprema auctoric1ac1e 
que já tinha sido jurada. Na regencia da senhora infanta D. Izabol Maria acon
teceu o mesmo; o mesmo aconteceu nas regencias que el-rei D . João VI nomeou, 
tanto na sua ida para o Brazil como antes ela sua morte; o mesmo, emfim, se ,pra
ticou na regencia ele D . Pedro II na incapacidade ele D . Affonso VI. N'esta ul
tima epocha e nas côrtcs de 1668 prestou elle, sim, o juramento de governar.elll 
nome ele seu irmão e foi jnraclo successor cb. corôa, o que até ali não tinha s1clo, 
mas não recebeu como regente o j uramento ela nação, porque esta atncla ficou r~
conhecenclo D . Affonso como rei, bem que incapaz ·de exercer as funeções elo ror
nado . E para complemento de prova acrescentarei ainda, que nas côrtes ele 167~, 
em que se fez a lei sobre o governo do reino e tutoria dos reis na sua menon
claclc ou incapacidade, se declarou finalmente que não convinha prestar juramento 
aos tutores ou regentes. 

E em que se fundou esta decisão? Foi em que havendo já previa jm·amento 
dado á pessoa em nome ela qual se goven1ava, não era necessario, nem era de· 
cente que se desse outro juramento a um simples delegado . Com effcito, o actual_ 
juramento que se exige, para ninguem é mais injurioso do que para a clignídacle 
ela nossa rainha! Se isso fosse nccessario, nfio só a regcncia, mas qualquer empre
gado publico poderia e:x:igtr o mesmo jLU"amento, po.1:que tanto em um caso coroo 
em outro a auctoriclade se deriva da mesma origem . . 

Eis-aqui., pois, íll. mo sr., os fundamentos ,em que me firmo para não dar o Ju
ramento pedido, e nao por duvidar reconhecer a regencia actualmente estabele
cida na ilha 'rcrceira, porque sempre a reconheci c ainda hoje a reconheço corD0 

a unica auctoriclacle a que se deve obedecer, emquanto em PQrtugn.l não for res
tabelecida a legitima auctoriclacle da rainha a senhora D. Maria II. Não me consta 
tambem ter havido até o dia ele hoje algucm, de quantos já prestaram jurame~to 
á sua legitima ramha, que tenha qeixado de reconhecer a regencia actual, mot1VO 
que ainda mais tül'na clesnecessario o presente juramento . . 

A estas rasões, finalmente, acresce que me tem horrorisaclo ouvir que ha 1n· 
divicluos que espalham terrores, dizendo que quem não jurar perclexá os seu sub
sídios; esta só rasão bastaria para eu nfto jurar, porque nunca vendi e menos 
agora vendo a minha consciencia por dinheiro . Quanto mais, bastam só estes te~·
rores para tornarem illogal um tnJ acto, porque elles só servem para collocar.unn
tos desgraçados entre o .pmjurio e a fume; e eu sei de éerto que mtútos indivicluos 
só por este motivo têcm prestado o juramento pedido. D'aqui verá v . s.a quantos 
pe1~urios tem inclttziclo esta fatal providencia, como se já não fossem bastantes os qde 
at6 agora tmn havido! E que outra causa é senão um perjurio o juramento da 0 

por compulsão c pelo medo ela fome? Para não incorrer no mesmo clelicto fnÇ~ 
esta minha declaração, para o conhecimento tanto ele v . s.a, corno ele qnalquc: , 
outra pessoa a quem este negocio possa competir, protestando que sou- De v. s. 
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le!·vo muito n,ttento. e obrigado.= José, L:ibeTa.to F.ni1·e ele Ccm;alho. = Londres, 
· de setembro de 1830. 

Londres, 3 ele setembro de 1830. :- Ill . mo sr. - _Tive, desele o primeiro dia que 
v. 8• a O publicou, noticia elo• edital affixado nas casas ele sua 1·esidencia, pelo qual 
v. s. a co~vicla os portuguezes fieis a prestarem juramento á r egencia provis0ria 
estabelectcla Ra Terceira, por decreto de sua ma.gestacle o imperador do Brazil, 
Cotno tutor e .em nome da nossa legitima soberana, datado· de 15 de junho ele 1829. 

Do primeiro instante vi que o proposto juramento era incompetente e illegal, 
d q~le o convite ou or,:.lem para elle t eria fune~t? s~ r esultados par: a santa c~usa 
a s?bcrana e ela naçao pelo augmento das cltv1soes e exacerbaçao dos part1elos 

;ude ta pr?duzir, e que infelizmente já não pouco se tem mostraclo para vergonha 
8 i:iCredtto nosso . - • 
Abstendo-me, por-tanto, de emmciar publicamente minha opinião, nem procu

r~nclo chamar a ella proselytos, demorei o dirigir a v . s. a minha resolução de não 
Piest~r aquelle illegal e inconstitucional jmamento, a ver se em minha 1·asão e 
~~n~c1encia ach::tva algum principio, leve que fosse, com que o poclesse, não digo 
J MJ:fic~r, mas desculpar . 

~ HoJe, inteiramente desanimado e d.eselàg'tlll1ado da inutilidn.de de meus esforços, 
1'8! . o ~ 

. nctante me vejo obrigado a declarar por este modo a v . s. a, que achando em 
~~h.a CGJnsciencia o dito juramento contrario ~\, constituição do estado, a qu~l de
.. errp_urr_ou os lmicos caso!' em que se devem prestar juramentos políticos, opposto 
<}s 3Jl~tgas leis po;rtuguezas, repugnante á constante e inalterável pratica ela mo
.llarchla, clescle ::cs mais remotas eras de que memorias ha até aos nossos dias, de
rogat0rio da n:uctoriclacle da mesma regencia, a qua~, ha seis mezes installacla, 
lltl.Jlca o. mauclou prestar, nem na mesma ilha onde r ege, e finalmente nullo e vão 
~or t?dos os princípios de direito universal e particular, eu, por obediencia ás leis , 
lespe1to i · N ' 1' . .., l · · D ' r egm,1c1n. e veneraç<w a r•e rgwo c o JUram~nto, que por m1m, e peço a 
reus que para todos, é causa muito sagTaua, não cle,ro Rem posso prestar t al ju
s a~ento, apesar de reconhecer, como s.olemnemente reconheço, a r eg·encia provi
~ o:ra, e lhe protesto obedecer emquanto se não installar outra mais legitima e con-
1,01llle á carta constitucional de 29 de abril ele 1826, lUlÍCa lei do estado que 
econheço e jurei . , . 

0 Rogo a v . s .a queira elevar esta minha declaração á pl'esença da regencia, com 
c 8 lllet;s sinceros protestos ele respeito e obecliencia q'tlB por esta occasião reitero, 
omo a representante, que é, da legitima soberana. 

Só me resta dizei' a ,v, s .11 que sinceramente me peza de que tão imprudente 
â~ns:lho ~revalecesse entre os que n'estes paizes nos rep~·esentam ::: auctorida:cle 
~ , regencia, ct~jo credito e força moral nas actuaes mehndrosas mrcurnstancms 
aÜlÇosa,mente hão de padecer em manifesto prejuízo da nossa causa, que tanto 

0 gora, e muito mais no fLlturo, precisa da união dos portuguezes fieis . O)Çalá que 
-v!j~~sultados· .cl'esta impmc1ent e mecliGI.a não sejam ainda peiorys do que os eu pre-

se· Não me peza menos que a natureza do acto por v. s.a proposto, cl'este modo 
J~tal q~e eu em consciencia o deva 'reprovar e não possa a elle concorrer. 

te h crechte v. s.a que n.em por espirito de partido, que, graças a Deus, nenhum 
da

11 
o, n~m influído por cousicleração alguma pessoaJ, que todas despi·ezo á vista 

t~:a pubhcas e r eaes, nem resentido ele minhas propbas injurias e a.~·gravos, _que 
co s. ten~o alma bas tante para esquecer e perdoar, mas só por efferto ele mmha 

llscLeuc ~· . . . . 1 q . ~a,, a que nao posso nem se1 res1strr, me nego a cumpr1r as suas ore eu~, 
~le lllfelizmeute por direito são illecraes e por falta da auctol'idade da regenCla 

competentes . 0 
' · 

D Permitta v. s .a que de novo aqui proteste e me assigne o que deveras sou
t~ e v. s. a muito attento venerador e fiel captivo. =João Baptista da S?:lva L ei-
cto de A.lmeicZa Ga?Tett. ' 

4. " 

. afli DL mo Sl:.- Tendo meditado com a mais séria madurez~ sobre o aviso que se 
xou na casa da leO'ação de sua magestade n'esta côrte, Julg·o do meu dever fa-

33 o 
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zer presente a v. s. a que nem pelas leis elo reino, nem pelas clrcumstancias que 
acompanhr.m similhante convite, consiclero proprio prestar o juramento que se 
r equer. 

Protesto sim obedecer, como até aqui o .tenho feito, à legitima auctoriclacle que 
governa, e que governe para o futuro em nome da rainha legitima de Portug311, 
a senhora D . Maria U. . 

Tenho a hom·a de, com a maior consideração, me subscrever - De v. s.a-llJ.mo 
sr. conselhci.J:o J os6 Balbino ele Barbosa c Ar anjo - Muito attento venerador e cre~
do = Antonio Rocl!rig~ws, commissario elo exercito . = Londres , em 4 ele setembro 
ele 1830. 

Papeis relativos ao j uramento em P lymouth 

Ollieio 

In. mo sr. - Accuso a recepção elo qfficio de v. s.a. datado ele 27 do corrente, 
incluindo f1 copia elo aviso affixado no 1nesmo dia na casa da legação portugueza, 
bem como a ela formula do juTamento que os portuguezes em Londres deviai):n 
prestar á regencia felizmente installada na ilha T erceira, para governar em nome 
de sua magestadc fidelíssima a senhora D. Maria li, emquanto não se estabele
cer a determinada pela carta constitucional da monarchia portHgneza, a :firo de 
que eu, obrando em conformidade, convocasse os portugtwzcs aq1,1Í re~idcntes, e 
pres tasse e r ecebesse elos mesmos juramento igual. Em cumprimento elo que ~·e
metto a v . s.a o auto a que immediatamente procedi, bem como a copia elo av1so 
que mandei · affixar para conhecimento de todos, e juntamente os motivos por que 
deixaram de a.ssignar o coronel Francisco José P e1·eira., e capitão V erissimo, c~
jas r espo:;;tas originaes envio acompanhadas das procurações d'aqt1 elles que nãO 
poderam assignar pessoalmente. . 

Deus guarde a v . s .a. Plymouth, 31 de agosto de 1830. - Til. mo sr. José Bal
bino ele Barbosa c Araujo . = Be?·nanlo Antonio Zagallo~ coronel. 

.Aviso a. quo se refere o officio anterior 

O coronel Zagallo avisa aos srs . emigrados portuguezes residentes .em Ply
moutb, que em virtmlc das ordens que r ecebeu da embaixada para prestar e 
receber dos mesmos senhores o juramento elo r econhecimento e obediencia á regeo
cia felizmente installada na ilha T erceira para governar em nome ele sua mages
tade fidelíssima a senhora D . Maria II, emquanto nã.o possa estabelecer-se a dec 
terminada em a carta constitelCional da monarchia portugueza ; elle cst~ proropto 
para o cleterminaclo fim em o dia 30 elo corrente mez, em o n. 0 37 James str~et, 
á mna hora depois do meio dia, prevenindo aquelles senhores, que por justo 1111-

pedirnento não poclérem comparecer no ref~rido dia , que os seus jm·amentos po
derão ser r ecebidos em o seguinte, desde as onze horas da manhã até ás duas da. 
tarde, em que se ha ele fechar o auto que para o mesmo fim se formar. 

Plymouth, 29 ele agosto ele 1830. = B e?·ncwdo Antonio Zagallo. 

Auto 

Aos 30 dias do mez ele agosto CI.e 1830, em casa da minha residencia, n.0 37 
James strcet, Plymouth, concorreram, por ordem do encq.rregado interinamente 
de negocias de Londres pm· sua magcstade fidelíssima a senhora D . Maria li, 05 

emigrados. portuguezes residentés n'esta cidade e abaixo assignaclos, a :fim de p~·es
tarem juramento de r econhecimento e obediencia á r egencia installacla na ilh.ll 
T er ceira, para, em nome da mesma senhora, reger, governar e administrar os rei
nos de Portugal, Algarves e seus. domínios, emquanto não possa estabeleccr-s~ a. 
r egencia determin;1da na carta constitucional da monarchia portugneza, cujo .pl
r amento teve lagar p ela formula seguinte, que me foi dirigida por copia pelo dito 
encarregado de negocias : 

<c Jmo reconhecer e obedecer á r egencia estabelecida na ilha Tercci.J:a em noroe 
éle sua magcstade a senhora D . Maria II, rainha de Portugal, minha legitima so
LC1·ana, como a unica auctoridac1e legal, emquanto não possa r estabelecer-se ~ 
r cgonc.ia determinada no capitulo v, ~Lrtigo 92. o da carta constitucional da roonal 
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chia portug.ueza>) .=Be?·ncwclo Antan·io Zagallo, coronel=.hido?'O Fm.nc·isco •G-ni
~uwães:. capitãó ténente ela anm~da real = J osé Anton·io , F m·eim d' Eçct, capitão 
d~ r~g1mento n. 0 ~l=L~iz do L01wei?·o de Qtb_ei~·oz Ca?'d?so e l~Iello, capitão mór 

Y :zeu . Antonw J.ll[w·w de Albuqum·qtbe, capltao = J ose JJ1ct?'ut de Albtbqtw?·que, 
~~llta~ do ~·egim.ento 23 = f!l?xand? ·e da G_ama Pimentc~, te~ente ele infanteria 9 = 

. ~ncMco Estamslatb de Olwe~?'ct, commercuvnte = · CJw~stovao Cctnloso Ba?"ata, ca
pltao do regimento ·3 ele infanteria= J oão Antonio de J.ll[esqnita, alferes elo r egi
~e!;l'to ele ~nfanteria n. 0 23 . Fo1·Mmato JJfct? 'Ía Pm·eint, alferes elo regimento 15= 
oa~ Antonio ele Sousct, alferes elo regimento n. 0 21 = João de .il1ello e F1·e·itas, 

es?nvão = F'?"Ctncisco J osé JJ1o?·ei? ·a, empregado do commissariaelo = Antonio Pe
?·ewa de Alcanta?'Ct e Costct, commissario elo exercito= José Ped1·o P1·estes, tachy
grapho ela camara dos senhores depntaclos = Felix clct Costa Pa1·is e AHwjo, se
~tario . do governo elas armas elo lVIinho = 111amwl Bema1·do Viclctl, capitão ele · 
~tl!t.ena n . 0 16 = João Nepo?nttceno de Almeida Ccwvalhosa, bacharel = Du·iz ele 

~nmdct Chwves, official na secretaria elas côrtes=Antonio N outel Co?Yeia ele JJ!Ies
~~~~ proprietario = Fnwwisco L giz P acheco, ca.pitão ele infa.nteria 9 =Fmncisco 

Ut Avonclcmo, empregado na alfanelega das sete casas= J oão Antonio ele Vas
~?.J.Cell?s, capitão elo regimento 15 = José .il1a1·ict Pinto, alferes do regimento 23 = 
J,q ~CMco Antonio Ve1·issimo = .Toaqui?n Ignacio P1·ego, capi tão ele infanteria = 
J,os~ Antonio Co1·?·eia dct ll!Iota, botic.ario = Fnmcisoo E~~stctqúio ele S cmt' .An?W= 
lese 111a?·t,ins P essoa, continuo cl::t cnmara elos senhores deputados= ]feito?· Pinto 
~a, J?onsecct, ajudante ela policia elo Porto · ilfamtel J osé J.l!Iendes Leite, soldado= 
;se lJ_cwtholom.eu Chaves, negociante = F1·ancisco J osé Rcmnos, proprietario = F1· . 

nto?l!to de Nossct S enhont das Do1·es, custodio provincütl= Izicloq·o FTancisco Gui-
1na?·ã T • • J b . es "~m•w1·, guarda marmha da armaeta r eal = .il1cmuel A h es Bem· osa, nego-
~ante . Jl!Iamiel .Anctcleto do Vcdle Pol'tHgal, moço· da camara ela casa real = 
al~aczu~rn E~bzebio de li!Iontes, capitfio de n. 0 2 1=Sebctstião Gonçctlves elo Valle~ 
r· dres ele infanter.ia n. 0 9 = J.lifan~tel Fe?'? 'O'i? 'ct Quiqztes, escripttu'ario elo commissa-
1.1a 0 = João· Cm·los Gi.W?'?'eÍ?·o, c:1pitão elo 21 r egimento= J oão . R einm·io Bcw
J,80; aspirante ele piloto = Anton-io lgnacio Cayolla, coronel elo r egimento 21 = 
tnoU~ .lVleneles R-ibei1·o, negociante=Luiz Ignctcio ele Go~tveia, major elo .regimento 
q_u .101al ela F eiira = Lt&iz Antonio Ceeb1·a, ca1Jitão ele voluntarios = Manuel J oa
do 1m~ R:ocl?·igues Viei1·a Botelho, proprietario = J osé J oaqtâm ela Fonseca, tenente 
'J1h l'egru;ento n. 0 15 = J osé ela Silva ntbcwão, fiel do C9IDmissariado = F'mncisco 
Jo ~w~w da Ottnha Lima, negociante, por mim e como procurador de Claudio 
JoS., Jbal, escrivão, e por José Chl'istovão da Cunha Lima Junio.Jl, negociante = 
Ji a? Antonio de Momes, proprietario = Joaqnim J osé de To?'?'es, proprietario = 
Sole Guedes e Silva, escrivão ela camara ela cidade de Vizeu = Antonio do Valle 
J. a ~za?·, teneNte elo regimento 15 = João Alvcwes éte Oliveii·a Costa, negociante= 
c::;e Oso?·io, alferes de infanteria n.0 1 = Alexancl1·e ela Gama Pimenta, como pro
.A..Z~~l?r ele. Alberto P i_menta ele Aguia~· , tenente d~ infanteri~ 9 = J oão QttcrJr~s?na 
rio tda Vtdal, montmro mór de Lafoes = F1·anctsco Fm·?·ewa P essoct, propneta
de = Cct?·los Rocl1·igttes Seqt~eim) capitão ele ordenanças = J oão Tava1·es Bibeú·o 
E:z·.A..b?·e~t, contador fiscal = Oustod'io Tctva?·es Ribei?·o ele ilb?·eu, proprietario = 
co~asllEloy ele Ab1·e1t Tava1·es, proprietario = Mamwl Antonio de Ba?TOS e Vcts-

ce os, tenente elo . r egimento 13 de infanteria. 

Decln.raçõcs 

1.• 

binolU.mo sr. -:- ·Sobre o conv~te que v, s.a me fez, a rogo elo ilLmo sr. ~osé Bal
obea· ele .Barbosa e Arat\jo, para ir . prestar um juramento de reconheCimento e 
llotn lencla á regcncià. felizmente installada na ilha Terceira., para governar em 
le" e ela nossa rainha a senhora D. Marià II cumpre-me responder a v . s. a, para 
p0 ~1' ao conhecimento 'do di. to ill. mo sr. que' julgo desnecessario este juramento, 
ob~l:la.nt.o eu jà prestei em PortuO'al e ~·atifiquei n'esta cidade um juramento ele 
n.h c 1611CI::L á nossa auo·usta rainhab e por elle me constitui na obrigação de reco-

ecer e b el o ' . l con . . o e ecer às a.uctoridaeles constitui<i:las, e tanto a mesma regenera se ac 1a 
V'enclda cl'esta verclacle que; achando ·se installada ha tanto te.mpo, ainda se 
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nao lembrou d ' este j nr[Lmento, tendo já mandado ordens [L muitos dos emigrados, 
que me consta todos t êem cnmpTiclo . 

Sou com a devida consideração -De v . s.a cn,marada e amigo obrigado.= 
Fntncisco José P erei?·a. =Ill. 1110 sr. Bernardo Antonio Zagallo. -S. C., 30 ele agosto 
de 1830. 

2." 

Declaro que não assignei o juramento lJcdido para a _regencia insbllacla feliz
mente na ilha T erceira em ·nome ela carta constitucional e da senhora D. Mm·ia)l, 
rainha de Portugal : 

1. 0 Porque a ordem pm·a acto tão seria, alem ele ser concebida em termos va· 
gos, n ão menciona que ella fosse determinada p ela me';ima r egencia, nniea aucto· 
xidade que o pócle exigir. 

2. 0 Tendo jurado fidelidade á senhora D . Maria II, não havendo concessões 
feita s ao usurpaclor Miguel, nem abolição €la carta constitucional, é evidente que 
o' meu jm·amento de fidelidade á r egencia eshí envolvido n ' aquelle, sendo qual· 
quer outro posterior ocioso e desusauo em casos iclenticos. 

3. 0 Gs actos feitos por ordem incompetente são nullos 'ele sua natureza. O col1· 
selheiro José Balbino diz ,,foi ordenado que os enugrados prestassem j urame~to 
á r egencia» ; este foi o?·denaclo) cleixamlo o sentido ela oração imp erfeito, sendo~ 
de finido que)n ordenou, torna o juramento dado pelos emigrados de Plymouth n~P 
valioso; .porque, se foi ordenado p ela xcgencia, seria mau portuguez o que lhe nao 
obecleeesse, seria rebelde, mesmo um p mjuxo ao que já jurou á 'rainha; mas .s.e 
foi ordenado pelo dito conselheiro é l!lm acto nullo, estando fóra das suas attr1• 

buições, que o t emor póde extorquir, mas não deve abalar os que conservam. ullla 
attitude briosa em. t empos que o sa.grado elo j'l!uamento não t eve força bastante 
para ligar aos seus primeiros deveres os cmua[eões modernos, em que desgraç~da· 
mente t anto é abundante um povo corrompido p ela hypocrisia cb inquisição, que 
entre elle levantou seu throno. 

4. 0 Ai.nda que o coronel Zagallo commanclasse outr'ora o deposito elos emigra.· 
elos · em Plymouth, não está por isso habilitado l)ara r eceber elos emigrados aqnelle 
juramento; os moti-vos que 1Jara ·tal fim o inhabilit:nn, ou são ignorado.s ou .fo· 
r aro esquecidos p elo conselheiro J OI') é Balbino, quando lhe transmittiu a r efend!l 
orJem. 

Hymouth, 31 ele agosto ele 1830. = Vm·issimo Alvcwes da Silva) capitão de .e?· 
tado maior. ,. 

T endo prestado juramento ele fidelidade e obediencia a sua magestad!eficl:elíp · 
sima a sen hor a D . l\1aria II e á carta constit ucional da monarchia portugueza ,et~ 
julguei desde esse momento que por clle finava virtua}mente ligado a r ecouheceJ 
e obedecer ao governo que fosse legalmente constituído para representar a mes~a 
augusta senhora e obrar em nome cl ' ella, conforme a carta constitucional. U l!Il Jtl' 
r amento espec~al de reconhecimento e obediencia á r egencia do reino fel izmente 
installada na ilha T erceira, parecendo-me por consequenciru superfluo, ocios~, ~ 
como sem prececle11te na historia por tugueza em casos de analogia, nunca imagll101 

que viria a ser exigiclo, mórm.ente qu::mdo todos aquelles a quem hoj e elle se pe.cle 
r econhecem e obedecem mui voluntariam ente á r egencia elo .iJ:eino, em cuja instal
laç~io applaucliram a medida j udiciosa e necessaria que lhes prestou um centro 
ele auctoridadc legitima, ela qual absoh~tamente careciam para a boa direcção doS 
ne()'ocios da patria e ela rainha . · · 

0
Hontem, porém, fc2i-se publico um aviso elo coronel Zagallo aos portugneze.S 

?migrados aql!li r esiél.eJ?-tes , pelo qua~ to~os , são clu~mado s ~~ lJres tar pe:·anúe ell~ 
Juramento ele r econhecuu e:nto e obecl1encia a regen01a do remo como umca a,ucto 
· b d é b J · ' periclade a quem devam o e ecer at ao esta e ecuuento ela r e()'encia da carta; a 

d . . J d ,. t . 1 • "' I 1 un.do sar a ocwstcta e que n 1s ·o JU~gava, c0mo p ensei que um ta, acto era ore e ' 
p ela mesma regencia do reino, eu apressava-me a cumpril-o porque sou esseo· 
c ialmente obediente á sua auctoriclade legitima, e porque n ãd send0 elle 0pposto 
ás leis estabeiecidas , n U.o me importava curar ela sua superfluidade. 

Os papeis) porém, que o coronel Za.gallo r ecebeu para este f:iru, e dos qnaea 
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~u:i a .leitura,. em breve me convenceram que tal ordem nuo tinha d.imanado da 
c~o~~~a. do remo ; que o officio dirigido ao coronel Zagallo, sendo assignad.o pelo 

8 
use . erro J osé Balbino ele Barbosa e A.Taujo, apenas declara <<tem-se ordenado)), 

2e~ Jhzer quem ordenou, e, portanto, como eu ignoro, 1. 0
1 quem ordenou tal acto; 

P. ~ esco~ll~eç~ t@cla e qualquer at~ctoriill.ade que não seja a ela regeucia do reino 
lU.ara 0 ex1g·rr, Julgo-me por isso dispensado ele obedecer a uma ordem, que é ao 
ll:::~o. tempo illegal c abusiva. elo pocler. Declaro, otltr?si~, que estou pron,:p~o a t ·t ar este. ou qualquer outro JlHamento de natureza srm1lhante1 quando mw rm
u~~ e opp0srção com a carta constitucional e leis estabelecidas, sendo aliás orde
aou~ pela ~omJ?etente auctoridacle, a regeneia do reino. E para que seja constante 
.Al' ~ couv1er fiz a pres13nte declaração em Plymouth, aos 30 de ag·osto ele 1830.= 
,.,, ~J!~o Anther·o ela Siluei?·a PintoJ superintendente chts aJfanrilegas das tres co
-U.larcas. 

4.• 
Os b · g·a. a a1xo assignados, tendo em lembrança haver a. regencia ele Portugal e Al-

ual~~' por cle~reto ele ,15 ele julho ele '1826, determinado que a carta constitucio
gal Amouarchra, dada e outorgada pelo senhor D. Pedro l V, como rei ele Portu
co e . ~g·arve?,. aos 29 ele abril do mesmo anno; fosse solemnemente jurada, como 
ln·:eeffelto .o f01 por toda a nação l)Ortngueza no dia 31 clito; e tendo igualmente 
l9. d ute o Juramento ratificado em acto appm:atoso n'esta cidade ele Plymouth aos 
d~ e 0~~ubro ele 1828, que elles abaixo assignaclos c os mais portugnezes emig:ra-

s aqtu. ~ntão residentes prestaram pela formula seguinte : 
St1 «Ratifico o jur~umento ele obe€liencia e fidelidade, que implicitamente prestei a p;'\ lUagestacle a senhora D. J\{aria II, como unica e legitima rainha reinante de 
de 

1 
ng_a,l, na conformidade elo que foi estabelecido pela carta constitucional de 29 

pri. ~br~l ele 1826, a qual a nação portugueza juroH solemnemente guardar e cum
níer·' VIsto achar-se completada pelo senhor D. Pedro IV a abdicação a favor ela 
em sn:a senhora, não obstante não poder verificar-se a clausula elo seu casamento, 
albn;·~lrtLlele. da usurpação pmticaela, n' aquelle reiuo », jm·!'tmento este que nunca os 
0 t~xo as.sJgnados postergaram, e que estão promptos a sustentar sempre (como 
sigu e~ fqtt~) á custa ele seus bens e vielas; succeclenclo serem agora os abaixo as
side \ 08 avrsaclos, em commum com todos os mais portuguezes emigrados aqui re
nas ~,e:s, pe~o co,ronel Bernardo Antonio Z[l,gallo, por ammncios affixaclos JJ.as esqui-
30 c ~sta - ~ltta cidade, por elle assiguados em data de 29 elo corrente, para nos cli::ts 
de ob l~ clt~o se apresentarem na sua r esidencia, a fim,de prestarem jur3Jmento 
de ec lencta e reconhecimento á regencia estabelecida na ilha Terceira em nome 
cü01~~a magestacle a senhora D . lVIaria II, rainha ele Portugal, como múca au
pitul ade leg;al, emqu31nto não possa restabelecer-se a r egencia determinada no ca
IU.es O V, arttgo 92. 0 da carta COnstituciona~ ela monarchia portugueza, O Cl{Ue O 

ne .m? C0rouel ordenou em cumpriment0 ele ordens emanadas elo enc3Jrregaclo elos 
l3a~·bClos de sua magestacle :ficlelissima. em Lomlres, o conselheiro Jo sé Balbino de 
des osa e Amujo, ·datadas ele 27 elo corrente; porém eomo taes ordens vieram 
'l'e 1~c~ml~anhaelas ela copia de um decreto, p0l! o qual a mesma rege11cia ela ilha 
tylo cen·a ~anelasse se lhe prestasse o supramenc;i0naclo jnra.mento, segundo é es
Por e prahca inalteravel, quando se mandam prestar ju~·amentos cl'esta natureza, 
IU.en~:rto ~s ele mais peso e os mais sagrados, o que, se é digno ele notar-se, não 
Pl'ia .. 0 sao as palavil:as por <mele o offi.cio cl0 mesmo conselheiro para o coronel 
·<:iii

0
Clpla, que são as s0guintes : <<Tem-se orclenaelo>J, etc., sem dizer em que con

ria Irpor que. auctoridade! lVIerecerão acaso os subditos fieis ela senhora I?· ~a
quis·t' ~aranttelos pela carta eonstitucional serem tratados por esta maneua m
lllflln~h·~al? . J ulg~n:-' portan.to, os ?'?aixo ·a~sig-naclos. lhes. et~mpre declarar, p~l~ 
á 8 ~nats positiva e mais exph01ta. que lhes asstste cltrmto pm·a clesobeelecm 
rlle~ill;a~tta.orclem, que, alem ~le inutÚ e ~ontraria aos. usos elo 1:eino, têe~ ~or 
tn.ente 

8 
~nnü~, yorque, pela ratr:G.cação elo Jtu·amento a01ma }nenmona~~~' VII tual

est 1: e.obngatram a: reconhecer e obedecer a todas as .auctonclaeles leg1trmamcnte 
auelec J; • l · qlte 1~1as em nome ela senhora. D . Maria II; contraria aos usos c o remo, por-

nh1{ tendo havido en1 Portuga.I cinco regencias clescle 1807 P.a.raJ cá, aincl~ a ne
ma se prestou juramento d'csta ou ele uma outra l!latureza.; 11legal, por chmanar 
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ou de auctoridade desconhecida ou ela do conselheiro encarregado ele negocias, 
que a tanto se não estende. 

Plymouth, 31 de agosto ele 1830. =José Velloso da Cntz Junio1·) ncgociant~= 
J osé Coelho de So·usa e S ilva) negociante c proprietario = J oão Gumes ela s~z-,;a 
Villct?') fiscal do real contrato elo tabaco= F'rctncisco Rebello Leitão Castello B1·anco) 
bacharel formado em leis e habilitado para os Jogares de letra,s = Ped1·o G<uedes 
do Nascirnento) proprietario e negociante matriculado= Noutel Co?'?'e·ia de Mes: 
qttiüt Pimentel) official ele secretaria= J osé Pinto Gonçctlves) negociante= Jose 
Ped1·o Ccwdoso) negociante= J oaqtbim Velloso da Cnbz) advogado da relaçã~ e 
casa do Porto = J oaqttim Ccwlos Fe?'?w;ncles do Cotbto) capitão ele milícias, aJU-
dante de ordens do governador da ilha da Madeira. · 

Referindo-me a tudo acima. exposto, cleclaro que prestei em Londres o jura
mento mencionado no dia 18 de dezembro de 1828. = Gu.ilhm·me IAede? ·ico de 
Oliveú·a Maia) fidalgo da casa real de sua magestade fidelíssima a senhora D . :Ma
ria II, negociante. 

Officio 

(N.0 12 reservado) 

111. 1110 e ex. mo sr . -Tive a honra de r eceber os despachos da serie reservada, 
n .08 8 a 10, por v . . ex. a dirigidos, c tendo dado, como devia, a maior attenção ao 
seu conteúdo, cumpre-me, em r esposta aos r eferidos desp~Lchos , communicar H 

v. ex . a o seguinte : 
Emquanto ao despacho n. 0 8 fico certo do seu conteúdo, sentindo comtudo que 

os desej os da r egencia n'elle manifestados, relativamente á vinda pal'a esta côrte 
do conselheiro Abreu e Lima, se não achem por agora verificados. . 

Emquanto ao conteúdo no despacho n. 0 9, tenho a informar a v. ex ." que a1nda 
mesmo antes ele o haver r ecebido eu tinha procm·aclo obter do marquez de Santo 
Amaro, directa c indirectamente, toclos os possíveis esclarecimentos ~teerca ela suH 
missão, como já terá constado a v . ex.a pelos meus officios reservados n. 0 8 10 c 
11, que espero terão felizmente sido entregues a v. ex." 

Logo que r ecebi o despacho ele v . ex. a fni procurar o marquez ele Santo 
Amaro, · e comecei por lhe dizer que u r egencia, a quem eu havia commmúcado a 
chegacla de s. ex .a a França, e a sua intenção ele em breve vir para esta cidade, 
me havia auctor.isaclo para, conjunctamente com o ctmselheil·o Abreu e Lima, trar 
tar com s. ex ." de tudo quanto fosse r elativo aos negoc.ios cle. Portugal, pois ~ue 
pelas minhas informações, e pelas que igualmente havia r ecebido ele D. Franc1sco 
de Almeida e elo conselheiro Abreu e Lima, constava á r egenba que s . ex.(l. 50 

achava auctorisado por sua magestade impcri~l, na qualidade de tutor de sua :roa
gcstacle :fidelissima, para tratar ele pôr t ermo decorosament e á questão portugneza·. 

Oommun.iquei ao marquez ele Santo Amaro quanto a r egencia folgava ele -ver 
entregue a. urn tão habil negocip.clor uma commissão como a ele que sua magestade 
imperial o havia encarregado, e que a regencia, conhecendo a sua capacida~a' 
estava bem persuadida que, havendo constado a s. ex. a a installação da r efen a 
r~gencia, s. ex. a se apressaria em estabelecer uma correspondencia com a reger 
ma, a fim de a pôr ao facto de qual era o obj ecto da sua missão, para, de accor 0 

com a r egencia (unica auctoriclacle que eu repetia a s. ex. a achava legal para tra· 
tar os negocias de Portugal), procurar todos os meios ele levar a um feliz res ultado 
a justa causa em que· nos achavamos empenhados; e que a r egencia estava beJ.Jl 
persuadida que sua magestade imperial havia sustentar com aquella firmeza e co~
stancia com que até ao presente a tinha defendido, sendo uma prova d ' esta -v-et· 
dade a_ sabia deliberação que sua mag~stadc se havia dignado tomar de nomear a_ 
regenc1a. t 

Depois d'esta especie ele exorelio entrei em materia com o marquez de San ~ 
Amaro, e :fiz-lhe ver, como já n'outra occasião havia feito , que era da maior tr~â 
ccndencia o não intentar negociação alguma sem que s. ex. a houvesse rec~bl 0 

resposta á communicação que havia dirigido á rcgencia; e que igualmente, co:JJlO 
já havia dito as. cx.a, era do maior interesse, nas circumstancias em que se acha"V~ 

· a Europ:1, e depois elos ultimas acontecimentos ele Fnmça, o acliar qualquer trans 



519 

acção dir)l t' 1 · · 1 li · · b ,orna: ·lCa rc ativa á questão portuguezn1· sa vo aque a que tivesse por 
· )a~e .a sarda 1mmecliata elo infante D. Miguel ele Portug-al, o que não er~ de es
~1101a1? attenta a continuação da politica do gabinete inglez

1 
que, segundo as mes

. tas mformações que s. ex. a me havia dado, continúa a ser-nos desfavoravel, e J le, l90rtanto, unicamente devíamos confiar nas nossas proprias forças, que ajuda
t1~8 pe

1
lo geral apoió da Europa nos haviam conduzir a um prompto e completo 

llllnp 10. 

el, :Depois de haver communicado ao marquez . o que acabo de referir, .J'ulguei que 
a occ· ·~ · tr t a.sJa,o opporttma ele lhe dar uma prova de confiança e boa fé com que eu 

m: ava com elle, dando-lhe ·conhecimento do conteü.d'o do despacho n. 0 7, o que 
qlle P1h'eceu o ~isonje_ott1 e depois de ler o despacho com a maior attenção, disse-me 
di,. ·a e ~a:reCia mmto bem, e que, h:wenclo-se elle (mnrquez ele Santo Amaro) 
co~~L~ :clu·e_:tamente, como eu não ignor~va, á regencia, esperava resposta cl' es~a 
di lllCaçao para obrar em consequenCia e era tudo o que I)Ol' ao·ora me podia 
z~. . ' o 

trabCintinuanclo a tratar ele obter mais alguns esclarecimentos, depois cl~ bastante 
Plll a; ho, attenta a absoluta r eserva em que persiste o marquez ele Santo Amaro, 
ne~e sco~her que a missão ele que elle se encarregou nenhum seguimento tinha, 
Am . e Jttl~·ava podesse ter; e igualmente me par e_ceu que o marquez de Santo 
ent ~10 mt:uto folg·aria que uma revolução em Portugn.l viesse terminar a questFio 
in le 0 re1 de direito e o rei de facto, o que prova, quanto a mim, que o governo 
qt~ e:. e seus a:lliados exigem taes concessões ela parte do imperador do Brazil, 

1 .ste ~l~ modo algum decorosamente as póde concecler. 
post 180DJew-me que pelo primeiro navio que chegar ela ilha poderei receber r es
llle a a?s officios que dirigi a v. ex .a em 23 de 11g_osto, e que igualmente v. ex.a 
l'e , eJl~utrá a resposta á communi.cação que o marquez de Santo Amaro dirigiu á 
gr~encla, a qual, julgo eu, deverá ter posto a regencia ao facto do objecto e pro
'l'e sso. ela c?mmissão de quê o marquez se acha encan egaclo, e, portanto, se a ' 

geucla ass . - 1 • d hN . d . t N • ll1:1i < • • 1m o Jtugar convcmente, po er-me- ao ser envm as ms rucçoes que 
@l:a 

8 
dxphclta,1nente me habilitem a tratar elos negocios de P01·tngal1 que des

llle çt~e amente, y~lo véu mysterioso que até agora os tem coberto, pouco ou nada 
NN ii]J. permittido fazer a tal r espeito. 

núa a9 me tem sido possível descobrir até hoje se por acaso este governo conti
tü~ a ~cons~lhar o governo de Portugal a que persista em se defender até á ul
"tu,to~· exti·en:ndade, ou se lhe aconscll1a que tome a iniciativa em transigii· com o 
chc de su~ magestade nossa augusiba soberana, fazendo-lhe ve'l.' que nas actnaes 
tantUmst~nc1as da Europa, esta é talvez a unica tAbua de salvação que lhe r estava, 
llle 

0 
llla1s qne parece que o imperador não está tão firme em conservar a pro-

sSa _que fizera ele jamais transigir com o usurpaclm· da corôa de sua augnsta filha. 
sõe e1 que um conde ele Bombelles, que se achava emr>regaclo· em uma elas rnis- . 
achs em Italia, r ecebeu .ordem para se embarca,r .em uma fragata austríaca que se 
um a~a em Trieste, e partiu para Lisboa, segundo tambem ouvi, encarregado de 
gue~ Import~ntissima commissão, que parece ser a de aconselhar o infante D. lVIi
qtle a.acceitar o convite que se lhe fez do Brazil para entrar em uma negociação, 
irm~ n_ao 0 exclttindo da cm·ôa podesse terminar a contenda entr e elle e seu augusto 
llle ~o' qu~l seja o. credito que mereça o que acabo de comrnunicar a v. ex." não· 
o ap, possrvel determinar, -e porlianto deixo á circl!trnspecção de v. ex. a o dar-lhe· 

.Àeço que jttlgar conveniente. · 
se lll:te? }~ hontem e~1contrei ~)01' ac.aso l.ord Beresford, o qual, conhecendo.-me, 
d0 -:ru dlllgm,, e, dep01s . de mmtos comprnnentos, fallon-me em Por~ugal, dJzen
Per e que llltuto e muito lamentava· a sorte cl' aq_uelle desgraçado pmz, e .qt~e es: 
pal'~v-a que esta em pouco se. terminaria; mas não me disse como, nem e~ mste1 
entrar~ saber! porque estavamos na rua, e nã@ julguei que o logar era pr@pno para 

Jui ~m uma longa conversaçao. . . 
ren . go que J osé Balbi.no informará a v. ex. a elo que se passou em uma confe-
0 Cla que teve com dois emigrados hesJ.)anln.oes, sendo um d' elles o Fl~rez Estrada, 
tu ~l1a,l communicou a Jos6 BnJbino 0 O'rande projecto de casar a ramha ele Por-

ga. con1 o clnquc ele Nemonrs e accla~al-o s imperadores ela península, e acr es-
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centou que este p rojecto, tendo sido levado ao conhecimento do rei dos francezes, 
tin_ha sido ]DOT elle approvado, e que, ·por,tanto, elle (Florez Estrada) estava per
saacliclo que a regencia, uma vez que chegasse ao seu conhecimento o citado pro
jecto, não teria duvida alguma em o adaptar e a obrm em consequencia, e que, 
portn.nto, exigia ele José Balbino que houvesse ele informar a regencia, lançanclo 
sobre a responsabilidade de José Balbino todas ns consequencias que se podes~eiU 
seguir se elle não informasse a rogencia como Jhc requeria. Igualmente pecihu a 
José Balbino o qttizesse apresentar ao marqnez de Santo Amaro, o que assim tev-e 
logar, e consta-me qLte o marquez o encaminhára a tratar em París com o filho: 0 

visconde de Santo Amaro. José Balbíno jllllgou conveniente pôr Canclido José XaVLer 
~o facto elo que se devia tratar em Paris, c eu igualn-,ente o commtmiqnei a D. Fran
cisco de Almeida, para que esta causa não corresse :i revelia pela nossa parte .. 

Posto que eu não dê muito credito a que o rei elos francezes, nas crítica,s cn·
cumstancias em que se aêha, possa proteger, mesmG in.directameE.te, a reunião da, 
península, pela rasão elo grande ciume que tal medida produziria em toda a EuroFa, 
e mui particularmente em Inglaterra, comtuclo é uma materia ele tal transceuden
eia, que estou persuadido que a regencia nâlo cleis:ará ele lhe dar o-apreç@ qae 
'merece, mandando instrucções evcntuaes sobre o que se cleverá fazer se tal pro
j e c to chegar a estado ele rna~ureza . a 

Julgo ter dado c0nta de tudo que me oeeorre e devia communicar a v. ez. 
relativamente á parte diplomatica que diz respeito aos negocias ele Portugal. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 1 de outubro ele 1830. - In. mo e ex. mo sr. 
Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque.=D. Thomaz Masca?·enhas. 

Oflicio · 

(N.0 443 resemdo) 

In. mo e e)t.mo sr .~ O conde ele Bernstorff esCl·e-v;eu d'aqui pata Vienna, repre
sentando ·a necessidade de reconhecer qu::~Jnto antes el-rei nosso senho1·l a fim ele 
assegurar a tranquillidacle da península; mas aincla me não consta que tivesse lle
cobiclo resposta. Não se decidiu a escrever no mesmo sentido a S . Petersburgo, 
por dizer que o e011ele de Nesselrocle mui bem sentia esta urgencia e olhava a q_ue~ 
tão portugueza inteiramente como a Pl'ussia. Entretanto sei que mr. Ancillon ~1-
vera uma longa conversação com o conde ele Diebitsch, na qual, depois de o hl1~ 
ver eonfirmado na justa icléa que este tinha, elos · direitos ele el-rei nosso se~h0.1 
ao throno de seus maiores, habilmente e 6om conhecimento de ca,usa, lhe d1S51~ 
pára certos es?1~upulos~ que a aleivosia elos jornaes occasionára e nutria ainda, aJe 
mesmo no espu·lto elo 1mperador, emquanto á conclucta pessoal de sua magesta 
e á marcha elo seu governo, e o cleciclíra por fim a escrevflr a seu im1Jcrial amo, 
no sentido ele que tive a hemra de f~dlar a v. ex.a no meu n. 0 440. 

Recebeu-se aq_ui noticia ele que a Inglaterra estava agora resolvida a reconhe
cer el-rei, qualquer que fosse o resultado das negociações pendentes relativam~ute 
á amnistia. Pelo que pude colher, foi o conde de Konigsm:;trk quem ele 1\[ad.riC~/ 
communicára, em consequencia de uma conf:iclencia cl0 ministro inglez n'aqueJ!La 
·côrte. A esta noticia ser exaeta, brevemente teremos a satisfação de ver o noS50 

negocio terminado, e com elle uma questão em cuja prolo11gacla indecisão a Eu
ropa ha muito deveria ter visto um perigosíssimo compromettimento ele segurança. 
elos thronos e da base mais so1ida dos princípios gatantes da ordem social. . 

Sirva-se v. ex.a ele be~jar htrmilclemente em meu nome e no do secreta.I'10 

cl' esta legação a augusta mão de sua mages tacle. 
Deus guarde a v . ex.a Berlim, 4de outubro cle1830.- :Ill.mo e ex.mo sr. visc0nde 

ele Santarem.= Conde de Oriola. 
Officio 

(N.0 180 rcscmdó) 

In.mo e ex. mo sr.-Recebo agora pelo secretario da legação ele sua magestacil~ 
em Madrid os officios da serie reservada n. 08 318 e 319, em data de 18 do Jl)el<l 
proximo passado. 
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R~ceio. que pelo paquete ultimo v. ex. a não recebesse ele facto algum meu, e b rasao fo1 que, t endo estado com loi'd Aberd:een na quarta feim em que sa;íu o 
al·co ele . valJO;r, e perguntando-lhe ·se o p~qnete saía n 'aquelle dia , r espondeu-me 

que ~cana demorado se eu · quizesse, e n' esta supposição não escrevi senão no dia 
segLunt~; porém, ou por esquecimento, ou por falta ele nos entenelermos, o pa
<!],uete tm~"l. parti.clo. Os despachos que ficaram no correio espero que vão n 'este 
paquete. Não tenho Ilila is a juntar ao que n'elles digo, senão que os desejos cl'esto • 
go~erno,_ ele termin~r a nossa ques tão são os maiores, as disposições são as mais 
~-~tgave1s ~ 1~elhores ; mas não lhe é possivel, p eJas rasões tantas veze~ reped as, prescmclrrem ela sua exigencia, não como promessa, mas COll).O conheCimento 

e que se vae executar aquelle acto . Não repito mais rasões sobre este assumpto 
por~er ~m _di:ffer entes vezes estagnado todos os motivos que t enho podido colher. 
st prm?rpe de J'alleyrand em uma das entrevistas com lord Aberdeen, in
t . ~ndo mluto p~tra que reconhecesse a chamada regencia da T erceira, clanclo-lhe 

8
°1 as as rasões muito sabiclas de terem reconhecido a senhora princeza, etc., não 
r:~s quaes fo:·am as phrases ele lorcl Abercleen, mas sei que lhe r espondeu ela 
n' llla manerra, que diz elle mesmo lorcl, que espera que lhe não tornem a fallar 

este assumpto. 

d ~-e~t~ ·g;a.rd~ -~ ~ .· ~~ . ~ L~~dr·e~; G ·a·e· ~t~t~tb~·~ ~t~ ·l·s·io. ~ iú: n;o· ~ ~~-·n;o ·s~·: ~is~~~à~ 
e Santarem. =Visconde ele Asseca. · 

Oflicio 

(E~ tracto do n. 0 1 4 rcscnarlu) 

tad DI.mo e ex .mo sr.- Recebi as cartas ele ·acreclitação, que acompanhavam o ci
P. 0 despacho n. 0 5, e logo que o conde ele Munster r egresse ele Brighton conto 
r~ocurn.l-o para .entreg-ar a que lhe é r espectiva; emquanto á OLltra não ha espe
tr nç_a que lorcl Abercleen a !iJ.Ueira receber, pois antes pelo contrario, em uma enc 
ce:~rsta que ha poucos dias tive com elle, me repetiu que este ministerio ía r e
Cll!'tlecer o senhor infante D. Miguel, logo que ·elle concedesse a amnistia que em 
a ~ ~ ele seu 1n·oprio pm'lho, dirigida ao clnq ue ele W elliogton, dizia ,estar prompto 
era onceder, uma vez que a Inglaterra lhe garantisse o throno, pois ele OLl.tro modo 
se< c~r~o . que a sua quécla seria a consequencia inevitavel da amnistia que cl 'elle 

exrg1a . 

da ~tus guarde a v. ex. a Londres, 6 ele outubro ele 1830. - 111.1110 e ex.mo sr. Luiz 
1 va Mousinho de Allmqnerque. = José Balbino cZe Ba1·bosa e A1·avjo. 

Of:ficio 

[N. 0 4 confidencial) 

G@l;U.mo ~ ex.mo sr-- As grandes difficnlclacles. em que se viu a casa ele Orr e 

800 .c sdhmJClt para depois ela revolução e:ffeituar em París o emprestimo, obrigou o 
dlre

10 
a sna casa no mesmo emprestimo, mr. ele Chansenne, a partir para Lon

fact8' a fim de n'esta praça o contratar. O sr. ministro ela fazenda deve estar ao 
dh·· 

0
• _de tudo que tem occlllrriclo n' esta materia pelos o:fficios que sobre ella lhe 

se~g1 ' r.e~t~-me, pois, unicamente participar a v . ex. a, que havenclo mr. de Ch~
de ~ed :lil'lgt.do c~rtas a París1 nas quae_s a conclusão _elo empl~e.stimo não pa1·e~H1 
de 

8 
(!) cla1a, e Jnlganclo eu este negocuiJ ele summa Dm.portanCla para o gov('lmo 

l'esoll~ magestacle, o qillal me parece precisa, mais do que nunca, de uma deci~ão, 
a tn ·1me, não obstante a minha delicada saucle ultimamente e o susto de derxa~· 
ho :U ' a familia em um paiz em revolução a partir para Londres, aonde cheg~101 
forll e~ <Í noite, e aonde me clemm~o unl.caJ;ente os dias necessarios para p~cler m
qu~ar a v. ~x.a se o emprestimo se conclue ou não. C1:eio que pelo proxrmo pa-

Po~oclerei dar uma decisão de tão importante ~ego_cw. . .' 
se . . este paquete receberá v. ex. a 0 meu o:fficw amda escnpto de Pans, e o 
a hl etano Silveira me enviará aejini toda a correspondencia aberta, a qual eu t erei 
l'aç~~ra de r~me,tter a v . ex. a A serie r eservada, :rorta~to, continúa a sua num e-

' e a mmha corresponclencia cl'aqui será conficlenmal. 
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N'este momento recebo os despachos marcados com os n. os 223 e 224, de que foi 
portador Lvpes da Ctrnha. Pelos meus anteriores officios terá v. ex. a. vindo no co
nhecimento de que me não tem occupaelo nerinum dos objectos trrutados no segundo 
cl'aquelles despachos; quanto ao 1)r.imeiro fico ao facto do seu importante conteúclo. 

Relativamente ao estado dos nossos negocias em Lonch·es, sendo. o visconde 
ele Asseca a quem compete escrever sobre esta materia, totalmente me atbstenl;!O 

• de fallar n'elle a v. ex.a 
Resta-me segurar a v. ex. a que a minha demora n'este pa_iz será de mui pou

cos dias, visto me chamarem outros deveres ao m!'m logar de París . 
O Silveira fica ali ao fa,cto de toclos os meios ele que eu me servia para po

der dar as mais exactas informações. 
· Peço a v. ex. a. de por· mim beijar a mão de e l-rei nosso senhor. 

Deus guarde a v. ex." Londres, 6 de outubro ele 1830.- In.mo e ex.1110 sr . visconde 
de Santarem. = Conde da Ponte. 

Offi.ci"o 

(N.0 2 2 reservado) 

Ill.mo e ex.ma sr.-Tenho a honra ele passar ás mãos ele v. ex.a um officio elo 
encarregado de negocios de sua magestade na côrte ele Turim, assim como de le
var ao conhecimento de v. ex . a a representação que me dirigiu Antonio da Cu
nha Sonsa e Brito . 

Consta-me haver chegado a Londres um navio vindo cl'essa ilha, com uron 
muito breve viagem; nãC'> tenclo, porém, recebido officio algum de v. ex. a, cu~
pre-me, para allivio da minha consciencia, lembrar a v. ex." que a falta de 1Jl· 
strucções, e sobretudo o notavel esquecimento que tem havido em me não :man
darem novas credenciaes, ou um successor, tem sido sumrnamente prejudicial aos 
interesses de sua magestacle e ela nossa opprimida patria. Sendo conhecida n'~sta. 
côrte a successiva chegada ele dois navios vindos d'essa ilha depois de conhemdos 
os grandes acontecimentos ele Paris, e não tendo eu communicação alguma a fazer 
a este governo, tenho julgado conveniente evitm, mesmo para bem da nossa causa, 
as pessoas que têem mostrado grande interesse pelo seu bom exito. 

Espero que v. ex. a, levando este meu officio á presença ela regencia, pedii·á as 
convenientes ordens para me tin1r cl' esta falsa e bem desagraclavel ;po~iç·ão. , · . 

Deus guarde a v. ex." París, 8 de outubro de 1830.-lll.'" 0 e ex."'0 sr. LulZ 
da SiJva Mousinho ele Albuquerque.= D. Fmncisco ele Alme'icla. 

Decre-to 

Sendo necessario estabelecer um methoclo regular e claro de contabilidade,.., e 
escripturação dos soldos, ordenados, mantimentos e subsídios, que n'esta ilha sao 
pagos pela fazenda publica, e fazer nos vencimentos e na fórma elos pagamentos 
aquellas reformas que são aconselhadas pelos princípios da bem entendida eco
nomiai sem as quaes o governo se veria, na impossibilidade absoluta ele acudir nas 
actu.aes circumstamcias ás Frimeiras necessidades elos leaes portugueZies, que suc
cessivaU'en.te vão chegando aqui dos clifferentes logares para onde a sua hor:ra e 
fidelidade os tinha obrigado a emigrar : manda a regencia, em nome da ramha, 
que a este respeito .se observe o regulamento que paixa com o presente decreto, 
assignado pelo mini~tro e secretario . ele estado. 

O mesmo ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e para a 
sua execução passe as ordens necessarias. Palacio elo governo em Angra, 8 ~e 
outubro de 183Q. = .llfm·qüez ele Palmellct =Conde ele Villa Flo1· =José Ant01~~0 

Gz~e1·~·eiro = L1tiz da Silva Mmtsinlw de AlbMq_UeTq_1te. 

Regulamento 

P.m a clmifica11io d~ to1los os indiviiluns quo n'osta ilha são pagns pela fazenda publica, !OU ~ roucirncnto~, 
fórma do escripturação o pngamcnto 

· Artig~ 1.0 Todos os · individuas de qualquer sexo, ou idade, que n'esta iJha 
são pagos pela fazenda publica, serão repartidos em tres classes, a 'saber: l.a, doS 
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que estão empregados em serviço effectiv-o; 2.a, lilos emigrados não empregados; 3 a d . · ' os pen:JIOnarios. 
Art. 2. 0 Na classe dos empreg~clos em serviço effectivo comprehendem-se: 

, 1.~ Os membros ela r egencia , o secretario de estado e os empregados na se-
cretana de estado; . 

12.~ 0. C::~jb ido, vigarios, beneficiados e mais clerigos d'esta ilha, e empregad0s 
ecc es1asücos · 
"us ~ · 0 

Os .m~mbros da junta de justiça, corregedor, juizes de fóra e officiaes de 
J tiça da 1lha, que tê em ordenados pagos p.ela faz enda; 
t l 4:

0 
Os membros da coromissão de fazenda , os officiaes e empregados da con

d~ AJa'. ~ag-adori~ e ~ecretaria d' e~la1 e a,quelles empregado__s ela camara ela cidade 

00 
~g1 a e das [gr~J as do Oollegw e ela Boa Nova, que sao pagos pela folha ·da 

lllm1ssão de fazenda; 
5. 

0 
Os professores, substitutos e mestres, que como taes vencem ordenados; 

. ?· 0 
Todos os indivichws militares effectivamente empreg·ados no conselho ele 

JUstiça, n~s corpos arregimentados ela guarnição da ilha, nos estados maiores, e 
dlll çom~1ssÇles etfectivas elo serviço militar; e bem assim os empregados civis 

0 ex.eroito, que estiverem em effectivo s·erviço ; · 
effi 7 ·.

0 
Os officiaes ela armada real e os marinht:iros portuguezes em estado ele 

ectrvo serviço . 
Art. 3. 0 Na classe dos emigmdos não empregados comprehendem-se: 
1. 0 

'l'odos os indivíduos militares de primeira e segunda linha, que não estão f0tll1prehendidos na classificação antecedente, os 'quaes formarão o deposito mi-
l .ar; 1 

2.o Todos os inclividnos não comprehendiclos nas classificações antecedentes, 
e que r ecebem subsídios do governo, qualquer que seja o seu sexo ou idade, os 
quaes formarão o deposito ele paizanos . 

trt . 4. 0 Na classe elos pensionarias comprehendem-se : 
• o rr0dos os o:fficiaes r efo;rmados; 

2.o Todas as pessoas que vencem monte pio; 
t't 

1
3.o Todas as pessoas que t êem pensões impostas na fazenda cl'esta ilha por 

1 
ll' os legitimas. 

Art. 5. 0 Todos os solclos, ordenados e vencimentos determinados para ser em 
~agos _em Por tugal, serão reduzidos ao equivalen te em. moeda insulana, e pagos 
t escrlpturaclos na mesma moeda. Todos or:1 soldos, or<fenados e vencimentos de
ee~illinaclos para esta il~a, serão pagos em moc:la: insulana ~em r eclucção algnm.a 
n do mesmo modo escnptnrados . Toclos os subsrclws e venmmentos ele novo OI·cle
c a. os n' este r egulamento serão satisfeitos em moeda insulana, e na mesma es-
l'll)turados. . , 

. Art .. 6. 0 T0clos os soldos, ordel!l.aclos ou vencimentos, que não ~hegarem. á im
~Oltancra annual ele 300fij000 r éis, serão pagos na sua totalidade. Os que chegarem 
~s e~oederem a 3'00~000 r:éi::s, mas não chegar em a 400~000 r éis, serão cl'elles pa
~ubhomente tres qual.·tas partes, ficando a outra lançada em credito sobre a fazenda 
te . ca. E dos que chegarem ou excederem a 400~000 réis, serão pagas duas 

l Ças par tes sómente, :ficando a outra em credito sobre a fazenda publica. 
di '~'Al't. 7 · 0 Para a execução elo artigo antecedente j untar-se-hão em uma só ad
diÇcto todos os vencimentos que competirem a cada individuo, ainda. que seja por 
alV'ersas repartições, calculando-se pelos preços ela colheita qualque-r parte que 

gttll! vença em generos . 
t~t. 8 · ~ D.a~ regras estabelecidas nos artigos anteüeclentes são · exceptuaclos : 

2·
0 

Os ~ncl~v~cluo s pertencent es áJ 6.a e 7.-a se~ç:ões ela 1.n classe; 

3 · 0 
Os m~l~v1duos pertencentes ao depos1to m1~tar; 

cirne · Os l?~htares e~ pregados na 1. a e 4. a s.ecçoe~, que conse~·vam os seu~ ven
ro. "'a n

1
tos müita:res umcamente os quaes contmuarao ,a ser pagos com a 6. sec-

"'0cala l ' A · c asse, e segunJo as mesmas r egras. ' 
Var·í rt. 9.o. Com os indivíduos que com.põem a 6.a secção ela 1.a classe se obser-

' ~ segurnte : · 
1. A todas as praças ele pret se pagará. o pret correspondente ao tempo ele 
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guerra., pão e etape, continuando esta a ser calculada no preço ele 50 r éis por ca.dD~ 
uma; 

2. 0 A todos 0s officiaes subalternos, capitães, officiaes superiores, comm~~
dantes de districtos, e a todos e quaesquer officiaes a quem competirem gl·atdi-
cações, serão pagos os seus soldos na totalidade; · 

3. 0 Nenhuma gratificaçfio será pag·a effectivamente, mas todas as que f0rero 
legitimamente ,vencidas serão lançadas em credito sobre a faz enda pnblí>ca; 

4. 0 A todos os officiaes snper.iore.·, que não forem commaillclantes ele districtos, 
e · a quem se não abonar em creclito alguma gratificação, serão pagas e:ffectiva
mente as tres quartas partes do seu soldo, e abonada a outra em credito sobre a 
fazenda publica; 

5. 0 Os terços ele augmento nos soldos que pertencem aos officiaes de Portu
gal servindo no ultramar, e os que por portaria de 26 de janeiro ele 1830 fmnnn 
concedidos aos officiaes do-batalhão ele artilheria de linha de Angra, assim como 
as raçõ.es de pão e etape1 não serão pagas effect ivamente a official algL1m, mas 
serão sempre abonadas em credito sobre a fazenda public.a; 

6 .0 Não se pagará a dinheiro ração alguma de forragem, qualquer que s,ej a a 
epocha do seu vencimento; 

7. 0 Os offieiaes de segunda linha empreg·ados, na 6:a secção ela 1. a dar:! se terão 
os mesmos vencimentos que os officiaes ele primeira linha de igual patente per
tencentes á 1. a secção da 2. a classe, que abaixo serão determinados ; 

8. 0 Os empregados civis elo exercito, perte11centes á iB .a secção ela 1." classe·, 
receberão os vencimentos r espectivos ás graduações com que ora são considera-
elos, conforme as regras que n'este artigo ficam estabelecidas; ·' 

9. 0 N enhnm official, ou empregado civil elo exercito, vencení ajuda de custo 
alguma }Jara papel, clespe.zas ele expediente, ou q_1.1alquer outro fim qo11e seja:. 

Art. 10.0 Os marinheiros, comprehendidos na 7.a secção da 1.a classe, rece
berão pret, pão e etape, como as praças de infanteria da primeira linha, perten
centes á 6 . a secção ela mesma classe. 

Os officiaes da armacla r eal receberão os mesmos vencimentos, e segm1do as 
mesmas regras que os officiaes ele infanteria pertencentes á 6.a secção ela 1.a classe. 

Art. 11.0 Todos os mclivicluos que compõem a 1.a secção ela 2.a classe terão 
os vencimentos seguintes : · ' 

1.0 Toda a praça de pret receberá pão e pret, como em tempo ele paz, e etape 
calculada a rasão de 50 r eis pol' cada uma. , 

2. 0 Todo o official subalterno ele primeira linha, e de qualquer arma, recebe11a 
e:ffectiva.men.te 18~750 réis mensaes; · 

3. 0 Todo o capitão de primeira linha, e de qualquer arma, r eceberá por rnez 
a quantia ele 2.5.t\000 réis; 

4 .0 Todo o major e t enente coronel ele primeira linha, e de qualquer arma·, 
receberá por mez 31~:?50 reis ; 

5. 0 Todo o coronel ele primeira linha, e de qualquer-arma, reéeberá por mez 
37:1$500 r·éis ; 

6 . 0 Todo o brigadeiro, marechal ele campo, ou tenente geme1'al, r eceberá por 
mez 43~750 réis ; · 

7 .o Os officiaes subalternos de segunda linha receberão mensaimen.te 15ii)000 
réis, os capitães . 18~750 reis, os majores e tenentes coroneis 22a500 réis, e os 
coroneis 26'1)i2õ0 réis ; 

8. 0 A todos os officiaes de primeira linha se ab0nará em credito sobre a fa
zenda publica o que falta: para completar os seus solclos e o valor das rações de 
pão e etape . , 

Art. 12. 0 Todos os inclivicluos que compõem a 2 .a secção d!a 2 .a classe ter&o 
os v.enciment.os seguintes: . . 

1. 0 Todos o.s jornaleiros, trabalhadores, officiaes ele officios, e outros indr'::
duos ele jgual condição, receberão o mesmo que as praças de pret ela 1. a secçao 
d' esta 2. a classe; 

2. 0 Todos os outros individtws de superior condição receberão 158000 réis 
mensaes; 
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a· .3.o As mu:hcr es, viuvas, filhos, irmãos menores, ou irmãs ~le alguns dos in
~vtduo s menmonado~ no § 1. 0 d' este artigo, ou que a elles dev1am p ertencer, se 

Ytvos fossem, receberão unicamente pão e et ape; · 
lO ~ · 0 Todas as outras mulheres , casadas ou viuvas, emigradas, receb er ão r éis 

rSDOO mensaes. Os ülhos me110res, irmãos menores) ou irmãs a. ca.rgo de emi
g~·acros , comprehenclidos :ao § 2. 0 cl' este artigo, r eceberão por mez 3r$000 r éis ; 

5. 0 0s r ecebimentos declaraclos no' par~grapho antecedente serão encontrac~os 
~os vencimentos que se abonarem em creclito sobre a fazenda publica, aos mari-
1?8, paes ou irmãos ele quem os r eceber, se com effeito lhes for abonada em cre
Clto alguma quantia . 

1 a Art . 13.0 Os venci~entos dos inclividu~s que compõem a 6. a e 7 :a. secções ela 
· classe e a 1.a secção ela classe 2.a, serão pagos pela pagadona mthtar. Todos 

08 0~ltros ser ão pagos pela commissão de fazenda. A commissã0 ele fazenda com
:u:n;ntcará mensalmente á pag-acloria militar o qtle abonar ás mulher es, filhos, ir
ma1os menores e irmãos ele militares, para na dita pagadoria se fazer o encontro 
orcenaclo no§ 5.0 do artigo 12.0 

t Art . . 14.0 A c0mmissfio ele fazenda apresentará com a possível brevidade lis-
as nonunaes elos indivicluos que compõem cada uma das secções, que devem ser 
l~agas pela sua repartição, declarando qual é o seu vencimento mensal, quanto 
Iecebe cada um eftectivamente, e quanto lhe é abonaclo em creclito . 
t · Art. 15.0 O marechal de campo, commanda.nte elas forças n'es ta ilha, apresen~ 
ar{L com a brevidade possível mappas nominaes ele todos os offi.ciaes empregados 

11~8 ~orpos arreg;imentaclos da guarnição ela ilha, nos estados maiores e em com
~lssoes effectivas elo serviço militar, e bem assim dos 'empregados civis do exer 
ctto. 

di .Art . 16. 0 A pagacloria militar apresentará um mappa nominal de todos os in
'l ~tdnos comprehendiclos no deposito militar, q ne constituem a 1. a secção ela 
4

• classe. . · , 

1
Art. 17. 0 Os mappas determinados nos tres atr tig-os antecedentes fixarão o pes

soa ~le cada secção , que não poclení mais ser alterado sem ordem especial ela r e
~enc:~.a. 

ela Art. 1 ~ . 0 Os c?rpo~ arregim.entados, co~pr~ben~1idos na 6 .a sect;ão ~la 1:a 
desse, ~erao r~dnz1do s ao~ seguu:tes : na prtmen·~ lu~ha, bataiJ:ão de artd'hena 

0 5 
Angra, regimentos ele mfantena n . 0 18 e prov1sono; batalhoes de caçadores 

d. 2, 5 e 12, corpo ele sapaclores, corpo de conduct r es , deposito ele ordenanças 
de 

1
cavallaria , commamlado por um offi.cial, e composto ele nm sargento e oito sol

. ac os montados, o qual fornecerá ordenanças aos officiaes que as elevem tér, e 
}.erá em.pregaclo em conclucção de· ordens, quando o serviço o exigir . Na segtmda 
tnha, batalhão ele voluntarios da senhora D . Maria li e companhi.a ele artilheiros 

acaclemicos . . 
d. Art. 19 .0 To elos os in di viduos pertencentes ao deposito militar serão o briga
a 08 aos serviços abaixo designados, sem que pol.' isso se enten cla haverem mu
tJ.~clo ele cla~se ou de secção. Estes serviços são: conselhos ele guerra, rondas clen
• 

0
. elo primeiro dis tricto militar e commissões accident:les, que não obriguem a 

Iestdencia fóm elo mencionado cli stricto . 
ob .. Att. 20.0 Todos os inclividt~os comprehencliclos no deposito de paizanos são 
cl ugaclos a prestar todo o serviço acciclental e t emporario para que forem nomea
. os, que não obrigue a resiclencüi. fóra elo primeiro clistricto militar, sem que por 
lsso se entenda haverem mnclado de classe ou ele secção. 

' Art. 2 1.0 O cloposito militar
1 

quando não tiver commanda.nte designado pelo 
~Overno, será commanclaclo pelo oii:icial de maior ;patente, e em igualdade de pa-
ente pelo official mais antigo pertenr:ente ao mesmo cle1Josito. · 

d ~rt . 22 . o. O clelJOsito ele pai zanos será dirigido por um individuo d~ escolha 

t 
0a governo, conforme as instrncções que lhe forem dadas pela socretana ele es
a o. 

~ . Art. 23 .0 O ministro e secretario ele estado clesign~rá as pessoas que elevem 
01 lllur uma commissão, composta ele um presidente, ~OIS vogaes e um secretario 

sem voto, a qual commissão terá as attribuições .segumtes : 
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' 1.a Alistar todos os indivíduos refugiados n'csta ilha c qne não pm·tcnccrero 
á 1.a clas!Sc; · · 

2. 3 Iriclagar se cada um d'estes indivíduos tem ou não meios de subsistenCJa, 
independentes dos subsidias que recebem do governo, e inscrever como perten
centes á 2. 3 classe aquelles que carecerem de subsidio para subsistir ; 

3 .a Separar elos indivíduos que inscrever na 2. 3 classe todas as pessoas e~ 
oircumstancias de assentarem praça nos corpos ela guarnição, seja temporaria, seJa 
permanentemente, e remettel-os com guia ao marechal de campo commanda~t.e 
das forças, para este lhes fazer assentar praça no corpo onde convier, }Jart_LC:
pando á commissão pela secretaria ele estado, e riscando da 2.a classe os ind1v1-
eluos a quem der taes guias; . 

4. a Das pessoas restantes separará as que elevem fazer parte do deposito :ro.t
litar e as dirigirá com guias ao respectivo commandante, participando pela secre
taria de estado; 

5. a Classificará no deposito de paizanos, conforme as regras acima expostas , 
todos os indivíduos restantes, e os dirigirá com gtüas ao diTector do m esmo cle
posito, fazendo a r espectiva participação pela secretaria ele estaclo . 

Art. 24. 0 Todo o emigrado portuguez, ele qualquer condição que seja, que che
gar á ilha Terceira, se apresentará na secretaria de estado com a guia ou passs.
porte de que se achar munido, e será enviado á commissão ele classificação, que, 
procedendo ás indagações nccessarias, o classificará da maneira e segtmclo as re
gras cxposta.s; e elo clia ela sua apresentação na secTetaria ele estado datará o 
vencimento qualquer que, em virtude da sua classificação, lhe houver ele per
tencer. 

Art. 25.0 O pertencer ou haver pertencido a esta ou áquella das classes de
signadas no presente regulamento não dá, ele presente, nem poelenl. dar pn.ra 0 

futuro, direito algum a clistiocçfLo, preferencia ou preeminencia, alem elas vanta
gens pecuniarias immecliatas que cl'ahi resultam, e que provém unicamente d[l 
consicleração com o serviço mais ou menos penoso e activo, que cada um é cha
mado a }Jrestn.r nas presentes circumstanci.as. 

Palacio do governo em Angra, 8 ele outubro ele 1830. = Luiz da Silva Jllo~t- . 
sinlub de Albuquerque. 

Officio 

(N. 0 i 3-A rcscr\'ado) 

Ill.mo e ex.mo sr.- Em obediencia ás ordens ela regencia sai da Haya (aonclo 
tinha ido para assistir á abertura. elos estados gcraes extraordioarios, e ao cas~
mento ela princcza Marianna com o príncipe Albm·to da Prussia, celebrado no d1:;L 

14) na quaTta feira 29 elo passado, resolvido a fazer a viagem, não obstante a 
falta de r esposta de Bruxellas, que me forçava a ir sem o n ecessario e indispew 
savel fato . Chegado a Rotterclam, e sabendo ali que o barco a vapor parD. Lon
dres partia sómente no domingo segtünte, lembrei-me que poderia, indo emba.rca~· 
em Ostende, ganhar, não só dois dias, mas passar por Bruxella s, e saber o que alt 
teria acontecido ás pessoas ela minha família, e á casa e trem que ali dei:x:ál'S.· 
Embarcando, pois, na mesma noite para Antuerpia, e chegando ali á uma ela 
tarde do dia 30, aluguei com bastante difficuldacle uma carruagem pD.ra me con
duzir até onde poclcsse na estrada ele Bruxellas, e parti immediatamente seguindo 
aquella clirecção . 

. As commu.nicações, tanto pela posta como pela cliligencía, achavam-se total
mente interrompidas, e na estrada encontravam-se sómente tropD.s, quasi todas 
marchando na clirccçrl.o contraria á minha. Chegando no fim ela tarde a Vilvorde, 
distante duas legnas e meia ele Bruxellas, o comman.clante da praça me não deixott 
continuar a viagem, dizendo-me que dmante a noite podia correr risco ele encon
trar as patrulhas dos insmgcntes, os quaes ainda a noite passada haviam atacacl_o 
as tropas em 1\!Iarly, a meio caminho cl'aquell::t, cidade . Fui por conscquencia o?rt
gaclo_ a pernoitar em Vilvorde: Na manhã seguinte estava aquelle posto inteu·a
mcnte cvaCl.UtL\o, havendo as tropn.s effcituaclo ehuantc a noite a sua retirada so
bre Malincs . As oito horas pnz-me a caminho a pé, cleixanclo a minha pcquens-



527 

bagagem. em Vilvorde, · e consegui entrar em Bruxellas, e ganhar a minha casa, 
que acl1e1 com algumas brechas feitas pela artilheria, mas s~m damno considera
vel ~o meu trem. TJ?atei immediatam~nte de indagar se poderià continuar a mi
nha J.ornu.da para Ostende, o que soube não ser possivel em rasãó dos aconteci
mlntos da Flandi.·es, que tolhiam as communicações . Passei logo a tratar da minha 
'<o ta a Rotterclam, e nãG> sendo perm'ittida a saída de pessoa alguma com baga
gens ou carruagens da cidade, fui ao palacio da municipalidade pedir uma licença 
para aquelle effeito, a qual me foi concedida. Foi-me necessario explm:ar a cidade 
para deseobrir uma via para d'ella saír, di:fficil ele achar em rasão do immenso 
nnmero de barricadas que cortavam todas as rnas . Finalmente consegui partir em 
llllila carruagem que para esse e:ffeito aluguei, e chegando a Antuerpia pelas sete 
lOras ela tarde d.o sabbaclo 2 elo corrente, achei difficulclacle em entrar, visto que 
a~ _portas d'aq:uella praça se fechavam ás cinco horas, mas clando o meu nome 
0 tt:ve ordem ele penetrar na cidade. Ali l)eruoitei, e no dia seguinte me embar
qn~t pa:ca Rotterdam, onde tive ele fica1; até á terça feira, em que me embarquei 
pala Londres, aonde cheguei ás quatro horas da tarde do dia scgtunte com vinte 
e set~ horas ele viagem. · . . 
l Nesse mesmo dia vi o sr. D . Thomaz Mascarenhas, o qual me poz ao facto Ih que se havia tl·atado no Rio ele Janeiro, e da chegada do sr. conde de Fica

. (]) e de Henrique José da Silva da. missão que lhes fõra encarregada. 
No. dia seguinte procurei o marquez ele Santo Amaro, que. não pude ver, e 

bs?rev1 ao conde ele Aberdeen, que se ac}J.ava prevenido ela m~nha vinda pelo em
ai~ador de Inglaterra na. Haya, pedindo-lhe de me permittir ele lhe apresentar ' 

Pessoalmente os meus respeitos. . 

1
Na sexta feira procmei de novo o marquez ele Santo Amaro, que sómente fllc e ver no sabbado em . presença de varias pessoas, o que me não p ermittiu 

all~r-lh~ ele negocias . Elle me . disse que na seguncla feira partia para París em 
~o~ ~rmtdacle elas ordens ela sua côrte, e para em nome elo imperador servü· ele 
u::: · rtnho elo filho ott filha que tivesse a senhora infanta marqueza ele Loulé. No elo
h lllts·o ~rocurei em vão o dito marquez, o qual partira com effeito para Paris, como 
c avt: dtto, parecendo querer de algum modo evitar qualquer conversação ou clis
dussac» co?lmigo sobre os nossos negocios. Segundo o q ne me disse o encarregado 
a e ~egoc10s, Mattos, o marquez nada tem feito n'estes ultimas tempos, e espera 

t s r
1
espostas ela r egencia ás suas communicações para depois obrar o que en· 

~~ -
l', Até á data de hoje o. conde de Abercleen não resport~.cleu ao meu bilhete, po-
0 em mr. Falck, embaixador dos Paizcs Bai~os, me tem dito que o conde me verá, 

que, t_odavia, já vae tardamlo dcmasia:do. 
Aqnt se acham o conde da Ponte e o visconcle de Canellas, provavelmente 

~h~·a ;onsult:;t'rem com o visco~cle .de .Asseca sobre os negocias elo senhor infante . 
. . · Falck d1sse-me que por v1.as mdirectas lhe constava que sua rulteza, tendo re
~:esentaà.o ao duque de Wellington quão p~·ecaria era a sua situação emquanto 

8
;

0 fosse reconhecido·, lhe fôra r espondido que o reconhecimento dependia d'elle 
ef}:me:t;tte, e que logo que desse a amnistia que se exigia, o r econhecimento teria 

l
) ~éct1Vamente logar. Tem com effeito corrido o boato do proximo reconhecimento, 
or m. e l'i a· ~· ó . . d E . ·u ll<LO o posso acre 1tar, nao s porque as Clrcumstanmas presentes a 

8 
1~0Pa. tornariam aquelle acto summamente odioso e revoltante, mas porque o r:l tor lnfante nfio pócle conceder a amnistia exigida sem se expo1· a novos e im

o neutes riscos. O parlamento vae abrir-se no dia 26 do corrente, e se até então 
v· reconhecimento não tem logar n[o me parece provavel que se effeiitue depois, 

Ista a . . " d ' d é .t R t lib . < compos1çao a cn.mara. acturul os cGmmtms, que cont m mn1 os e~emen os 
BNes e hostis ao ministerio. 

alo- ão tendo até ag0ra tomado pé n'esta côrte, não 1~1e é possivel adiailltar cousa 
llt?Utna sobre os nossos negocias, e a minha vinda aqm só tení porventma alguma 
re1 a.~acle coadjuvando 0 sr. D . Thomaz n'aquelles de que s . ex.a se acha encar-

g c o, e ele que elle dará conta a v . ex. a 
L .Dens gnarcle a v. ex.a Lonclres 12 de outubro ele 1. 830.- I).l.rno e ex.mo sr. 

lUz da Silva lYionsinho ele Albuque~·que. =Ü~iz Antonio de Ab?·etc e Linw. 
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Officio 

(N. 0 I 4) 
I 

lll.mo e ex. mo sr.- De}JOÍs. do ultimo officio que tive a honra de dirigir a v . ex.~ 
sobre os acontecimentos ela Bclgica, tem inteiramente mL1d:.K1o de a.specto c de na
tureza a revolta cl'aquelle paiz . Segundo as informações que obtive em Bruxelllls, 
onde passei vinte e quatro horas de 1 a 2 do corrente, a guarda burgueza e .os 
habitantes em grande maioria quizeram submetter-se e deixar entrar ' sem res1s· 
tencia as tropas reaes; o que, sendo observado pelos exaltados de Liége, e pelos 
estrangeiros, trataram estes de amotinar a plebe baixa e, rm.midos a clla, e)]l 
grande ni.tmeTo correram a desarmar a guarda burgueza, o que com effeito c~n
seguiram em grancle parte . Foi esta gente que começou a defeza da cidade, aluis 
facilitada pela enorme quantidade de barricadas que cortavam todas as ruas. I,ogo 
depois se publicaram com estudada malícia falsas noticias de roubos e crueldades 
pelas tropas, que cliziam hoJlandezas, quando muitas eram belgas, e a atroz ca
lumnia de ·que o príncipe Frederico havia concedido aos soldados um saque ele 
duas horas! Estas noti~ia.s, exasperando os animos, fizeram correr :.í.s armas ,a po
pulação inteira, e a defeza da cidade se tornou popluar. As barricadas foram for
talecidas, as calçadas desmanchadas, e o seu material levado para os andares s~
periores, para d'ali ser arremessado sobre as tropas. Ao mesmo tempo a tra.ição 
era empregada com horrível successo. Uma partida de tr0pas, convidada a entrnr 
pela porta de Flandres com palavras de paz, tenÇI.o penetrado na cidade, foi roas
saCI·acla pela gente postada nas casas, que fazia das janellas um fogo seguro so
bJ;"C os soldados, e al'l'emessava sobre elles um chuveiro de projeteis de toda a es
pecie, entre os qnaes se comprehendiam ·al e espírito de vitriolo, que procluziaJ1l. 
a cegueira e horríveis feridas nas tropas . O príncipe Frederico, não querendo p,r
razar nem queimar a cidade, viu-se obrigado a. effeituar a sua retirada, que f?z 
em boa ordem c sem perda. Esta rctixada teve, como era de esperar, os mais fu
nestos resultados. Os rcvolucionarios abusaram do seu triumpho; decretaram a sna 
separação c in.dcpendencia absoluta tl.a Hollanda1 c aboliram a dynastia de Orange. 

Houve sem duvida grandes erros nas operações militares, e o J?rimeiro foi d::tr 
o commando de uma similhante cxpetl.ição a um príncipe elo sangue real. Se .a. 
expedição tivesse tido logar alguns dias antes, o r estutado seria differcnte, p015 

que os revoltados não teriam tido tempo de se preparar, e ele r eceber dinheir~ e 
munições que lhes chegaram de França, ele onde tambem partiu o seductor gl'l~0 
da separação administrativa. Se o príncipe se tivesse servido da, sua cavallal'JD, 
para cort:1r as communicações com a cidade baixa, não teria entrado n'ellf1 ° 
grande numero de homens vindos ele França, e das ciclacles cb Belgica, que att· 
grnentaram grandemente a força dos defenclentes, nem as armas e m1mições que 
pelas portas ele Flandres· e de Anderluht chegavam a cada instante . Finalmente 
se em vez de entrar na cidacle as tropas a tivessem cercado, cortando-lhe a.s c?rn
mnni.caçõcs1 c estabelecendo-se exteriormente em posições fortes, não ousa1'1aJJl 
os defcndcntes atacai-os em campo raso, e a cidade sm·ía forçada a render-se ~JJl 
poucos dias por falta ele provisões de toda a especie. Este era o parecer do pr~n
cipe Guilherme da Prussia, que assim o mandou aconselhar com instancia ao pl'ln
cipe Frederico, como me disse o ajudante ele campo cl'este principe, mr. ViT~lkir:k:, 
a quern o príncipe ela Prussia encarreg{tra es-te· conselho . Com efl'eito o excn:P~~ 
de París era terminante, e nenhum exercito, por numeroso que seja, póde r es1stJ1 
a uma população 11ue se defende dentro ele uma cidade com tanta facilidade c se· 
g-urança, e com uma vantagem enorme sobre a tropa. 

O príncipe Frederico fez muito ou muito pouco : muito se não qum·ia eropre
gal· a violencia, e muito pouco no caso contrario. O mal está feito, e difficihueJlte 
pôde agora prever-se qual será o fim de uma r evolução f1.mesta, que em t ?c1° ~ 
caso já. tem produzido a ruiu~ da Belgica para muitos annos. Segundo o que ob~er: 
vci no curto espaço de tempo que passei em Brnxellas, ali dominava o que Jl.15 

tamente se chama canalha. 
Gente mal v0stida, soldados clese1;tores embriagados, e a plebe baixa e brn· 

taJ, corriam a. ' cidade cantanclo a 1\iarselheza, gritando e vociferanclo; ao roesJ)).O 
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t~n~po _quo a gente honesta paro~ia pasmada, abat ida o pensativa. Na casa ela mu
lll.ct~ahdauo havia uma horrível confusrio de g-ente quo entrava e saía , o muitas das 
~e~tmellas ali postadas eram crcanças de doze a quinze anuos ! Todos ou quasi 
h~1 °8 08 comm~nc~o~ eram occupados por ~iegeses ou estrang~iros . lVIr.. de Potte~·, 
te~ som prmmpws nem moral ele quahdacle alguma, e annnado do fel do ocho 

:. c a vn~gança, gosava de uma omnipoteucia popular, e o seu nome de um impe
r.10 mag1co c iUimitaclo . 
L . 0 ~c;noral Va.lazé, que ttnha vindo á Haya anuuuciar a subida ao throno de 
nllltz I-lltl)pe dos francezes , ainda se demorava em Brus:cllas, e os revoltados ti· 

8~~~~-lhc. feito propos_içõas .cl? r eunião, que . oll_e .havia r ej eitado, protes~a~do q neo.o 
· t gove1no observana r cltgwsm:uente o prm01p10 absurdo, fallaz e ardiloso danao 
~u erfm;encia. Entretanto, o secretario de legação, Henezcl, e o ajudante de or
a:~~ cl aqnell~ 9·ener~l1 estavam ~ontinuame~te em COillllll~CaÇ~O com OS chefes 
·I t e~olta, e <? mclnbttavel que ~ mterferen01a occulta e odtos::t. tJnha logar . A Inâ a ~na, com o terror panico da g-uerra , que domina o seu ministerio, t em deixado 

/ a gum modo correr o negocio á revelia, e ::t. stla declaração de não interforen-
01a, at_anclo as mãos kÍ Prussia, t em animado os r ebellaelos, e paralysado todos 
l~ · rn?ws elo concorclia tentados pelo governo dos Paizes B n.ixos. El-rei nomeou o 
~IJuci_p~ ele Orange para tm tar da pacificação , e lhe deu um conselho composto 

0 ~ntstro do interior La Corte, do ministro \ iVaterstat vau Gabelskroy, do du
!~0,.~~ Drzel, c de varias outros ministros e con~elb eiros uatl~'aes das_ prov~~1cias 
e .11 IO~acs . Parece, e é de suppor , que o partido que deseJa a contmuaçt.iO da 

0 
~st~ncut elo reino, mediante a separação administrativa d 'aquollas províncias, é 

c 111ats forte ; porém o partido dominante já não póde r ecuar, e ha ele oppor-sc 
.f!.

0
t1u

1 
Vehemoucia a qualquer arranj amento rasoavel, que em todo o caso lhe seria 

l cL n . 

E tA _sopara~.í'io, q ualqt1er que ella seja, não FÓde deixar ele ser funesta á Belgica. 
e~ a tinha na_ Hollancla, em co1_1soquencia ~os direitos de importação estabelecidos 
}l, dsou provmto e elo commercw das coloruas hollandezas, um comprador de seus 

8~
0 ~\ct? s fabl"is, elo seus trjgos, de setl carvão, de seu ferro, que perderá com a 

tit?~~a.ç•ao, pois que n'esse cu.so a Hollanda r estabelecerá o commercio franco, e 
va at c~m vantagem de outros pai,es aquelles generos que até agora lhe custa
ca 111 mat.s caro em rasão ela lei das alfanclegas . Ao mesmo tempo, dado mesmo o 
e' 

8
\cla n.bcr tura das fronteiras de Fra.uça aos productos da Belgica,·muitos d'elles, 

d' 80 retuclo os fabricados, não poderão concorrer com Ós da mesma denominação 
nhaqtld!~ r eino. Assim acabarão as manufacturas que tri.o grandes progressos ti-
111 a111 folto na Delgicn., scrll.o abandonadas as minas, cuja elaboração havia onor
suClneute augmontado, o a agricultura soffrerá clirectamente pela cessação do con
e ~o dos trigos na Hollaucla, e i:udirectamente pela íntima conuexão que existe 
n 10 todos os ramos da publica prosperid~de . 

0 d ! tmtas remotto n. v. ex. a as gazetas do governo r evolucionaria de Brnxellas até 
llt L: ela minha partida d'aquella cidade, lamentando não poder mandar a conti
q~açêLl~' nem tão pouco os a.ctos e d iplomas d 'aquelle governo e do g-overno r eal , 

e a dts v . ex. a oncontrarú nas folhas cl'este paiz . 
Lt .Deus g uarde a v. ex . a Londres, 12 el e outubro ele 1830.-lli.mo e ex .1110 sr. 

ltz <la Silva Mousinho do Albuquerque.=L~~iz Antonio de Ab?'ett e Linw. 

Decreto 

as ~ão , se achando . classificadas ~o artigo 14. o do capitulo xxvr do r~g-ula:~cnto 
stau.c~Cientes cspe01es de deser çn.o em tempo ele guerra, n~m as vanas ~nc~;lm
" l aS que poelem C:X.LO'Lr diVOl'Siclade de pena l)ara haver Ig1.wldacle ele ,JUStiÇa, 
''00'tlnd o 1! • li t orde 0 o exemplo de que para as deserções em t_empo de paz 101 c ~pos o na 
e uança ele 9 de abTil el e 1805: manda u. rogeu01a, em nome da ramha, que 
P:CJ.U.:nto se não publicar 0 cocligo penal militn.r, se obser vem as seg:lint~s clis-
c LÇoes para os casos ele deserção em tempo de guerra, as quaes SO).'a.O hdas ás 

01lli)a h" J cl' . cl" . ,,. n tas quando 0 forem os ::t.rt io·os ele o·nerra, devencto aqm em 1ante suppn-"llll'-se ' " o b n estes o artigo 14.0 : 
Si 

' 
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1.0 Todo o soldado que em tempo ele guerra estiver ausente do seu corpo, seDl 
ordem O'..l licença por mais de vinte e quatro horas, será considerado desertor, e l~e 
será posta a respectiva nota no livro mestre, precedendo conselho ele investigação. 

2. 0 Todo o.quelle que cleserta1~ com intenção de passar para o inimigo, ou que 
com effcito se passar para ellc, seja arcabuzaclo. . . 

Na mesma pena incorra todo aquelle que desertar armado, qualquer que seJilo 
a intenção com que desertou. 

3. 0 Todo aquelle que desertar, não sendo incurso nos casos previstos no ar
tigo antecedente, vá para os trabalhos p1.1blicos por. toda a viela. 

4. 0 Em todo o caso em que a deserção for aggravada por abandono de posto, 
roubo ele' camaradas, ou outra qualquer circumstancia, a qual por si só, conforme 
os artigos ele guerra e leis do reino, constitue crime, ou falta punível, se a pena 
'merecida por essa círcumstaucia se poclér executar simultauea ou successivamente 
com a pena de deserção, ambas as penas sejam impostas ao réu . Se, porém, n 
execuc;ão de uma das penas tornar impraticavel a execução ela outra, n' esse easo 
seja imposta a pena mais grave sómcnte . . . 

5 .0 O desertor que, arl'ependido do seu enorme crime, se recolher voluntar1 a· 
mente ao seu corpo, ou antes de passar um mez depois ela deserção, ou se apre· 
sentar dentro do mesmo praso a alguma auctoriclacle militar ou civil para lhe clal' 
guia e itinerario, seja condemnado nas penas d'este decreto immcdiatas ás que 
lhe correspondiam pelo seu crime. . 

6. 0 Todo aquelle que enti·ar em conspirac;ão ele deserção .para o inimigo, m
corra nas penas declaradas no o.rtigo 2 . 0 

Se a conspiração ele deserção não for para o inimigo, vá para os trabalhos pn-
blicos por seis annos . · 

7. 0 Todo aquclle que for informado de alguma conspirac;rio de deserção par~ 
o iniroig? e a não clcscobrir a seus superiores, vá para os trabalhos publicos P01 

espaço de dois até seis annos . . 
Em todos os outros casos de conspiração ele deserção, quem cl'ella for infor

mado, e a não descobrir aos seus superiores, vá para traballlOs publicos por nDl 
até quatro annos . . 

8. 0 Todo aquelle que induzir ou allic.iar, ou procm·ar induzir ou alliciar paJ.'!l. 
deserção, incorrerá nas penas declaradas no decreto de 31 ele agosto de 1S30, 
artigo 1. 0 

•• 

9.° Conside.ranclo que emquanto não houver um regulamento ele policia JJl1h
tar, que, promovendo a melhor educação dos soldados, torne desnecessarios 05 

castigos c01·poraes actualmente auctorisados, a applicação d' estes castigos de V' e 
ter principalmente logar em todos aquelles casos, em que é necessario aprcsentaJ! 
um exemplo que produza uma impressão forte e salutar no espírito das tropas, 
que os presenceiam, a regencia ha pm; bem mandar, em norrie da rainha, que ~s 
juizes dos conselhos de guel'l'a e do conselho ele justiça, nos casos dos artigos 3. ' 
4 .0 , 5. 0 e 6. 0

1 alem da pena n'elles ordenada, imponham tambem o castigo de paotJ.· 
cadas, já auctorisado pelo regulamento do e"xercito, com a modificação designadDo 
na circular dirigida aos corpos, de 16 de junho de 1810, comtanto que o numero 
de pancadas nunca exceda o de quatrocentas . 

Fica· do mesmo mo elo a arbítrio dos juizes, segundo as ci.rcumstancias não pre
vistas nas leis e que acompanharem o clelicto, o mandar que o condemnado 81~de 
nos trabalhos' publicos com cadeia grossa ou clelg_ada,, e preso a um companhe!ro, 
ou solitario; e no caso da condemnação ser a trabalhos publicas por tod~ a v1?a'l' 
a cadeia será sempre posta ao réu na. frente da tropa, depois ele lhe ser desp1 n 
a farda com as formalidades do costume. 

10. o As disposições do presente decreto são applicaveis tanto aos incli.vidnos 
que cl'aqui em' diante desertarem, como aos que já se acham desertados, comtaoto 
que não estejam já sentenciados pelo cons~lho ele justiça. . 

O ministro e secretario de estado ass1m o tenha entcndiclo e faça e:x:ecutai· 
Palacio do governo em Angra, 13 de outubro de 1830. =Ma1·quez de PalrnellaÍ
Conde de Vdla Flo?·=José Antonio GuC?·rei?·o=Lt~iz da Silva )Jt[ousinlw de .A. 
buque1·que. 
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Oflicio 

(N. 0 181 rcstlnado) 

es lU. mo e ex. mo sr. - Recebi hontem o officio da serie reservada n.0 320, e como 
e pera que tenha chegado a L isboa o barco de vapor que este governo mandou , 
sob~m elle o conhecimento de que trata o mesmo officio, nada me resta a dizer 

le este assumpto. . 
um Ere governo, sabendo que o governo francez se clisptmha a mandar a Lisboa 
aq~: raga~a ~ uma corveta, fez por lorcl Stuart applicações sobre isso e repetiu-as 
ex 

1 ât NprmCipe Talleyrancl1 dizendo-lhe que não via justificaclo o motivo d'esta 
Liiho}ao i repetiu a conclucta. . da fragata franceza. que ultimamen~e .esteve em 
tur ' e ~embron· lhe .as comphcaçoes que o procechmento ele uma s1m1lhante na
esc ~za P?cha trazer . Este einbaixador parece ignorar tal expedição, dizendo que 
a re~~ria sobre este assumpto; mas este governo, sabendo que se tinha effeituacto 
v-e~"'1J1 cla da~ embarcações, mandou ordens ús embarcações de guerra suas que 
pre 0 lVIedLterraneo, para que duas cl'ellas (as que poclessem chegàr mais de
Ver ssa,d quero ~izer, mais promptamente) se dirijam ao 'rejo; estou certo que o go
est~10 e .el-ret r:osso ~enhor não !erá n'esta conclucta senão o .desejo que tem 
prin ~~veiUo ele tmpodn· perturbaçoes em Portugal e oppor~se á mtroclucção dos 
cias 

01
P108 re-volucionarias em acção em toda a E uropa, .e a intervenção de poten-

es trangeiras . ' 
llle ~ropoz tambem este go-vel'no ao de França seguir no prompto reconheci
accn 1° que ellc conta fazer elo governo ele el-rei nosso senhor, se sua magestade 
Pod~c er ao conselho ultimo d'estc governo; respondeu .absolutamente que o não 
tug~~ fazer por a opinião publica ser muito opposta ao actual goven10 de Por-

~lad~ste governo dú pol' certo reconhecer brEJvemente el-rei nosso senhor , ftm
trar·í, na esper ança que tem, quasi como uma cer teza, de que o barco de vapor 
isso c é 0 que este govetno mandou pedir, e diz lorcl Abetcleen que contando com 
chea- . que .tem preparado as outras potencias . O conde Luiz ele Bombelles eleve 
d'aqt~1 aqt~ l por d ias para part i!' tambem para Portugal com o ministro que 
B:en.r

1
.1 parta·, e julgou o governo ele Austria que não convinha mandar o conde 

ÇÕes tque de Bom belles pelas posições em que o colloeàva a natm·eza das rela-
Tcom el-rei e com o governo de Portugal. / · 

nos aJot~s as outras potencias estão dispostas a seg·ttir esta immediatamente, m,e-
. «h01, l; rança como de~de i á dando por cansal qne el-rei nosso senhor se poz 
ctettt~»~ e la loin, a que eu Jüntei, e lol'd Aberd:een approvon, aelu comité dire
l\Conte' .a causal que o g'overno ele França clá para. mandar os vasos ele 9·uerra é os 
cion .cimentos que houve em Setubal quando ali appareceu a banelerra revolu-

arta. 

ceir~allou~me lorcl Abcràeen nas dissensões que ba entl'e· os reb~lcles da ilha Ter
v-e88' e ? mal "17isto que está ali o marq_uez de Palmella, dizendo-me que se hou
o se e mew de melhorar a sua sorte isto faria muito bem á. causa ele el-rei, porque 
ern ~ar~va ela ca1wlha (foi a sua propria expressão), com quem elle não eombína 
faria entJmentos, mas que pdr necessidade é obrigado a seguir; e esta separação 
co~0 ~l~u que s,e não fallasse tanto c~ntra o gover::ro ele Port:ngal no publiêo, aqui, 
de p 1m necess1clacle se ha de fallar, tsto pelo mmto conbectclo que o ex-marquez 
se }?ó~e el la é aqui e os bons crcclitos ele que gosava, bem entendido qile nun~a 
dese· entender que elle podesse voltar a Portugal, o que elle mesmo ~a~to nao 
gosa~·a' 0 qt~e receia-v-a era ser obrigado a ir a Portugal no caso da amn~stla para 
gulll dos seus bens ; dizendo-me mais se me parecia que elle lhe podena dar al
qtlan~ esperança n'este sentido depois do reconhecimento, responcleJI-me que tudo 
so00 ° fo.sse adoçar a sorte elos desgraçados sem comprometter a segmança e o 
nus g?. elo r eino, e bem persuadido que sua mag-estade ha ele o fazer ; mas qtte 

Poa· cncumstáncias elo ex-marquez como elle mesmo acaba ele ponderar, nada se 
La faze • } J • c1 :fi}h é . gnanimid 1 pe a sua IJessoa; que umcam.cnte J?-a pessoa e seu o qile a ma-
E t acle ele sua magestacle se poclena ven:ficar · N , 

s ou persuadido que 0 interesse de Iorcl Abercleen nao e tanto pelo ex-mar-
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quez, como por lhe parecer que este é mn meio ele evitar tanto os debates da 
opposiçfto, como dos jornacs, unicos embaraços que o reconhecimento ele sua rna
gcstade tem tido c tom. 

Rcmetto um o:fficio elo conde ele Oriola, em que refere uma noticia cspaThada 
em 13exlim e manclaela por mr. Coexiamarlo, ele Maelricl; como o min,istro elo su& 
magcstac1e dá ~t origem ela noticia, atrevo-me a e1uviclar, pois qLlC nada póclc fazer 
esperar que este governo reconheça. a el-rci nosso senhor sem a amnistia nos ter
mos c da maneil:a por que se tem tratado . 

f:cgm·a-se quo se contratou o cmprestimo com a casa do MabcrJy, que tcJll 
por g::n·antia para o seu pagamento os r endimentos ela ilha T erceira c a obrigaçl!o 
pessoal do imperador do Drazil; este fLmclo 6 destinado pa.ra as clcspczas elos re
beldes ela ilLa Terceira; não sei quem são os q no assignaram o contrato, dou a 
noti ·ia com toda a probabilidade, mas nã.o como cerl:.o'l.. 

Aqui se acha o conde da Ponte, que escrevo a v . ex. a, e por isso nada tenho 
que dizer sobre o objecto ela sua vinda. 

Chegou ha dias o visconde de Canellas com tençfLo ele se demorF aqui, se
gundo elle c1iz. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 13 de outubro ele 1830. - Ill. mo e cx.010 
Sl' · 

visconde de Santarcm. = Visconde de A sseca. 

Officio 

(1'\.il t 8 2 rcsmado) 

TIL mo e ex.111? sr.- Por um correio que expede o ministro elo sua DHtgesta~e 
catholica por este paquete, r emetterei um o:fficio, que, por ser bastante longo, nao 
houve tempo ele se copiar at6 á hora precisa para mandar os despachos para 0 

correio . 
Peç0 a v. ex. 11 queira beijar as reaes maos ele el-rei nosso senhor, por miJll e 

por esta legaçrLo. . 
Deus guarde a v. ex . 3 Londres, 13 ele outubro ele 1830. - Ill. 1110 e ex. 1110 sr. -vw 

conde de Santarom. =Visconde ele Asseca. 

Documento annexo 

Honorable duo de Victoria : - Les services que vous a vez prêtés h l'Europe, 
en clélivrant tons les trônes ele l'oppressíon elo l' onncm i commtm, cn rcstituant au . 
continent la paix ct la prospérité qui avaicnt 6t6 troublées par les honcurs ele la 
révolution n:ançaisc; l'intér êt que vous avoz tm~jom·s porté à la monarchie port~
gaise, ainsi qu' à l'indépcndancc ct à la tranqtúllité de la pénínsulc, a.uquclla Pó"( 
ele l'Em·opc est tellement intércsséc; les c1angcrs dont los deux monarc1úes P

1
-

ninsulaiJ:cs se trouvent mcnac6es cn cons6qucncc eles év6nemcnts actucls de. ~ 
Franco; tou.t cela sont eles circonstanccs aussi importantes que j e ne pnis poJD 
douter ele co que vous prcnch-cz ou votr-- consiclération, comm.e tme prenve ele ~it 
franchise et de la haute ()pinion que j'ai de vous, los c:s:plications sinccres que .J.e 
vais vOLts donner au sujet de la mesm·e que lc gouvcrncment ele sa majcstú .bn
tan~ique m'~ conscillé, d':wcorcler . 1m? a~mistic aux portnp;ais qni ont s1ÚV ~ u~ 
parti contrau·e à mos dr01ts, aux mstltutwns ele la monarclúe ct à Ia volonte cl 
la n:üion. 

Los positions ou ccs royaumes se trouvcnt actucllement cst cxtrcrnerne!lt 
grave : le faít cl'y me~~rc . e?- libm:té,. et cn mêmc tcmps cl'y aclmcttrc cl'lm c~t~~: 
cu ce moment, tant clmcltYJdus chss1dcuts et cntrcprcn• urs, cnncmis ineconcÜJ• 
blcs ele la monarchic, .am·ait cutra:lué comme infaiJliblc cvnséquc·nce, de funestos 
complications, • et mettn.üt cltl trouble clans toutc l'cxistcncc politiquc ele l'étiL~'. 
qu'il est de mon devoir ele maintenir cn onlre ; le dit parti veuant de recewt 
dans le moment actnel une nouveUe force moralc, comme los év6ucments de ~ 
Franco en ont clonnés à tons lea enncmis du rcpos et ele la stabilité dos rnonai 
chies. 

J c vous assurc clone quo mes vreux les plus ardents sont do vojr au plutôt rétll· 
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blies les ~· 1 f ~1 · 1 . . qu..i 0 a LOns l!ltp omaMques clu Portugal avec la Grancle-Bretagne, r elatwns 
tem ~:t ~~ureu~emen~ Stlbsisté avoc I:s souverains mes préclécesse;u·s clepui~ eles 
le" l Ci 1.ecules ; à fin que, par le fa tt clu renouvellement de ces memes r elatwns, 
in;é ~!J-ne~s de la mona.rchie actuelle ayant perclu leurs espérances, la tranquillité 
van:L:~ne ~ya~t été assurée, la harmonie dos rapports avec l 'cxtérieur se trou
l'aru :et.abl10, JC me trouve en état ele faire preuve ele ma clémence en accordant 
ele lllstte _cla.ns les termes proposés, sa.ns le risque ele compromettre le bien être 
~es stvets et la tranquillité de ces royaumes. 

qu.e c:n~amcu comme j e le s~s. de vos J?-Obl~s sen~ime~ts, et du véritable i~térêt 
anr' .. 10Yanme et .sa tranqmlhté vous mspn·ent, J'espere que vous ferez clument 
• ecter p ·~r le b t d · é b · · · · · déclc . . < ca me e sa maJest · ntamnque mes sentlments, que Je vwns 

Rei .tout franch ement. 
cteu ecev: z les assurances de la consiclération avec b.quellc j e sLÜs - Votro a:ffe
hono~ tf1= Mig1tel .=Au palais ele Qucluz, co 11 septembre 1830. -Au tres 

Ia e duc ele Victoria. 

O ffic io 

[N. 0 5 co nfi dencial) 

lll. mo e e mo 'f h 1 c1 • l a l · ffi · do .
8 

• . ·x. sr. - en o a 1onra. e r emetter. 1nc usos a v. ex. c ms p 010s 
per/c~ etano Sihreira, escriptos ele Paris depois ela minha saída. V. ex. a terá visto 
sido\ J ~rnaes a desgraçada decisão elos n ego cios ela Belgica ; o r esultado, t endo 
cia d' oc 0 contra as tropas r eaes , e havendo-se, portanto, firmado a indepenclen
revol a~nelle pa,iz, t emos mais este triste exemplo revolucümario para animar as 

TllÇoes ~a Elu-opa. 
fu.·ar enclo hdo agora mesmo os jornaes inglezes v~jo que tropas prussia.mus en
ti~i;~m na Belgica; é es te, porém, por agora o unico canal por onde sei esta no-

'V. e;~~:lo ~artido de Londres ~a~·a Paris .o marquez ele Sa~t? Amaro, pode~do 
do m _J ulgar ter algtms fins pohtrcos esta JOrnada, elevo partrcrpar que a partida 
perattquez tem tmicament e por fi m de ir representar por sua magestàcle o im
alte'zc or do Brazil no acto baptismal do íi.lho ou filha que eleve ter n 'este mez sua ·u1

; ~enhora infanta D. Anna de Jesus . 
seacwe _enndo-me á minha ultima confidencial, dirigida pelo ultimo paquete, devo 

. im~o ~t a v. e:x .a que em pouco tempo, de um modo ou ele outro, se decidirá a 
rn.e c1

1
. ante negociação do emprestimo, e desde logo partírei para o meu logar, não 

real se~o~·anclo aqui ~em um minuto mais logo q<'le concluído esteja o negocio elo 
p 

1
1v1ÇO que aqm me conduziu. . 

de re~0° segtmdo o:fficio que . o Silveira escreveu, verá v . ex. a que a Prussia acaba 
E nhecer o governo francez. 

saíd squeceu-me em a minha ultima confidencial participar a v . ex. a que á minha 
lica, a ele París havia o conde ele Ofalia recebido a carta de sua magestade catho
ora~ em resl)OSta <ÍJ que lhe dirigiu O rei elos francezes . Ü embaixador tem, porém, 
o g ll1 para a não apresentar mrtes de chegar a r esposta ela Austria, por querer 
o1tt1?'1Teruo hespanhol fazer o reconhecimento ao mesmo tempo, e não antes elas 

Ês poten~ias . 
a v tn l1Ul dos meus ultimos officios escriptos ainda ele Par~s, havia communicado 
cio ·t'eh.a que o ·governo francez mandára para o Tejo uma força nàval; est~ offi- ' 
lllar 

1~ha Vmclo, como toel?s, a . sêllo volante ao. :visconde de Asseca, ,rara epc mfor
gove. s~o o governo bntanmco. O mesmo VIsconde me commnmca hoJe que o 
taçãotno mglez mp,nclava para Lisboa duas naus de linha, a fim de observar a es-

Q n~val franceza. . . 
incl lleira v· ex."' t er a bondade ele fazer entre o· ar ao sr . ministro da fazenda 0 

11so ofii · . . . o . :U Clo reJat1:vo ao Importante neo·octo do emprestJmo. . ' 
:Visco:~~ guarde a v. ex.a Londres, 13° ele outubro de 1830.-m.mo e ex. mo sr. 

F. S de Santa~·e?I . =Conde da Pm~te. .· . . . 
llle t ·~A notiCia das tropas prusstanas entrarem na Belgwa pmece ser pma-
.A.b~r~e~e Jornal i. o -:,isconcle ele Asse~a, . entr an.clb ~'este momento ele casa ele loTd 

n, me dtz nao se confirmar snmlhante novtclacle. 
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Deposi-to dos ç1nig:rados na Belgica 

Relação dos in tliliduos que julgo em circumslancias de poderem ir para a ilha Terceira 

J oão ela Mata Chapuzet, coronel de engenhei
ros. 

Francisco .Manuel Patronc, coronel de arti 
lberia. 

Joaquim Antonio de Almeida, tenente coro
nel de caçadores n .0 9. 

Luiz José Maldonaclo, tenente coronel ele in
fanteria n.o 2. 

J eronymo Martins Salgado, major de imgc
nheiros. 

Luiz Agostinho ele Figucirôa, major graduado 
de artilheria. 

J o::;é Marciano Çla Cunha, capitão ele caçado
res n. 0 7. 

,Ant.onio L,eite ele Faria, capitão de caçadores 
n.o j3. 

José :)':;ui;; 4-e :Brito, capitão ele infanteria 
n .0 B. 

Manuel Riaardo Groot da Silva Pombo, capi
tão ele infantp.d~ n. o 1 O. 

J oaquim Firmo Pcnaguião, capitão de infan - ' 
teria n.• 13. 

J osé Nunes ele ~equcira, ajudante ele iufan
teria n.o 10. 

J oão J eronymo de Loureiro, ajudante de in
fantcria n.0 11. 

José Fernaupe11 da Silva, ajudante ele caça
dores n.o 3. 

João ele M.ello e Castro, tenente de cavallaria 
n." 1. 

Christovão da Costa, tenente de cavallaria 
Jl, o f> . 

Luiz Antonio Ferreira, tenente de cavallaria 
n.• 11. 

D. Vasco Gutcne da Cunh'a, tenente de ca
vallaria n.o 12. 

José Julio do Amaral, tcne11te de infauteí·ia 
n. • 1 . 

Augusto Hedwige13 do .f,..mara~, tenente d~ 
infanteria n .• 1. 

David Simões de CaFvalho, alferes de caval
laria n .• 11. 

Ludgero J osé Villet, alferes de infantcria 
n.0 4. 

Francisco Izidpro Fielié, alferes ele infanteria 
n.0 10. 

José Maria de Bcttencourt, alferes ele infan
teria n .• 23. 

José da Cruz Gnimm·ães, quartel mestre de 
caçad01·1'!~ n." 9. 

Manuel Joaquim Cardoso, quartel mestre de 
caçaclore!> n.o 11. 

Joaqtúm A:p.tonio Monteiro, cirurgião mór ele 
caçador!'!S :p..0 3. 

Segmul:l linha 

Pedro Paulo da Silveira, major ele milicin~ · 
Fernando de Almeida P imentel, major de uw 

licias. . 
Antonio J osé Ribeiro, ajudante de m~l~c~aS · 
José Marques Salgueiral, ajudante ele m1hcta~· 
Manuel Bernardino do Couto, capitão de J11L-

licias. . 
J osé de Almeida e Sousa, capitão de uúliCl~· 
João Chrysos tomo de Figueiredo, tenente e 

milicias. · . 
Francisco Maria de Carvalho, tenente ,]e n:n

licias. 
J osé Rcymão de Sá, tenente de mili.cias ... 
Ayrcs Antonio cl.e Saldanha, alferes de JD1h

cias. · 
Fl'ancisco Maria, alferes ele milícias. 
José Maria ela Encarnação, capitão de volun· 

t arios. . . 
José .da Costa Fajardo, ajudante ele milicHts. 

Pmças de :pret 

Severino José, paizano. 
Antonio J oaqttim Cardoso, paizano. 
J oão Palaio, paizano. 
Custodio José da Silva, voluntar io. . de 
Pedro Zaeharias Dubau,alumno claaçadcnua 

marinha, 
Emp1·ogndos publicos 

J osé de Sá Ferreira, l ente. 
rrh omaz de Aquino, lente. _ 
André J oaquim Ramalho, official ela secreta 

ria d e est aclo. . 
Antonio de Roboredo, official da sccret~la 

de estado. 
Antonio Gomes Segunt.do, offillial ela inten-

deucia geral da policia. · . . de 
Antoni.o Bernardo da Costa Cabral, JUIZ 

fóra. 
João Mai-ia Alves ele Sá, juiz ele fóra 
Luiz J osé da Cunh a, juiz de fóra. 
J osé Ricardo ele Figueiredo, juiz de f'ór~
Joaquim de Oliveira Baptista, juiz de fora-

0
_ 

Manuel Francisco Pereira de Sousa, adv 
gado. 

José Joaquim ele Sant'Anna, advogado. 
Vicente Nunes Cardoso, juiz ele fóra. . ta 
Francisco ele Paula c Mello, official da JuD 

elo Porto. . · d!t 
Manuel J orge de Oliveira Lima, offici!.Ll ' 

junta do Porto. JlO 
Mannel José B aptista Pereira, emp1·egado 

commissariado. 
Francisco José Silveiro, proprictario. 

occf.l· AlgLUlS out1:os ha que igualmente julgo dignos, c que r elacionarei em outra 
sião. · · , 

. N ão :JI!e é pos;rivel calcular exactamente. o que será precis? l?ara h abilitai-os a saíre~ d 0~~ 
patz; mas parece-p1e que fornecendo-se se1s mczes ele subsH:hos a uns por outros sei a su . 
ciente. · . •t d& 

Lembro mais o conde da Cunha, par do r eino, e o coronel de milícias Antonio de Brt 0 

Costa, que deseja ir, e cu muito me interesso que clle seja considerado. . de-
Se o tenente coronel J oaquim Antonio ele Almeida for nomeado, como elle e cu mw to 

sej âmos, deve levar em sua companhia um creado. 

Bruges, 11 de outubro de 1830.= Fmncisco de Pattla ele A zm·edo. 
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llclaçw dos indivíduos que estão na rasfto de serem enviados pr.ra a ilba Terceira 

Conde de S . . 
José M .· ampa10, tenente general. 
.Auto . ana de Moura, marechal de campo. 

"··nntteo. de Carvalho Saaveclra, capitão ele in
"· na no 21 Jo , R ~. . . 
~~s. omao ele Abreu, inspector de revis-

João F ruet i ] da s • l o~o c a Costa c Fonseca, official 
ecretana da Beira A lta. 

J S eg uucla liuhn 

F~t~:~s~ino V: az Oso~·i?, ?orouel de milicias. 
cias. tJoaqunn AcCJawh, coronel ele miii-

JoàoA" o- . . , 
li'ilip uJusto ?''lguClroa, coronel de milícias. 

ele ~-1, : ~aqULm Acciaioli, tenente coronel 
:M: tuc1as. 
::111~ 1. Maria da Rocha, · tenente coronel ele 

L . I ICtas . 
Utz Clem ·t· S rn

1
·1. . en: c aavedra, tenente coronel de 

IC1as. · 
José Jo . 

lic" aqtum de Castro c Brito, major ele mi
A_ tas. 
.Q!ltouio Ca t d F . . rnu · . e ano e • ana, maJor graduado de 
.A 1c1as. 

utouio F . . . ~ . . cias. ranc1sco Rego, capltao ele mih-

~osé Alves c'c Al ·a 'tN 1. 'l " . .t.•oclri"" 
1 

·1 me1 a, cap1 ao ce nn tetas. 
lici~o c a Costa elos Santos, capitão ele mi-

l!'ra ·
8

· 
c~~t.sco José ele A lmeida, ca1Jltão de mili-

l!'J• eli::-. Bernar·cl" F "t' I 'I " . acint J ' n:1o 'rança, cap1 ao c e m1 1C1as. 
João R osé Martins, Cllipitão de milicias. 
.Antoni a:;:n1Uuclo Sobral , capitão de milícias. 
.Antoni~ José de Sousa, ajudante ~1e milícias. 
llenri os é G?nçal ves, tenente ele milícias. 

cias~ue Feneua Coucciro, tenente de mili-· 
.Antonio Al . . 

cias. ves dos Santos, tenente de mlll-
C~lstodio J ' . . . . 
Strnào lYI osé Correia, tenente ele mlli?1.a~. 
Luiz ele s'1nnel Antunes, tenente ele llllliCias. 
João de 1nsa e Silva, alfei·es ele milícias . 

' zevedo Mello1 alferes de milícias . 

Felix Bernardino da Gama, sargento mór ele 
orclenan ças. 

J oacjuim da Costa Lemos, capitão de orde-
nanças. 

. .José Pacheco Soares, commanclante ele volnn-
tarios. 

Manuel Gomes elos Santos, commaud::mte ele 
voluntarios. 

Autoni~ CaTlos ele Mello, commanclante de 
voluntarios. 

João ele Mello Borges, capitã.o de voluntarios. 
Francisco de Assis Correia, tenente ele volun-

tarios. · 
Antonio Be;rnarclino de Carvalho, alferes de 

voluntariofl. 
Emilio J uvenal Cardoso, alferes de volunta-

rios. 
Emp1·egaclos publicas 

Antonio Aluizio Jervis ele Atouguia, lente. 
José Luiz Monteiro, corregedor. 
João Carlos de Oliveira, juiz de fóra. 
Francisco Antonio de Azeredo, bacharel em 

·leis . 
~uiz Simões da Silveira, advogado. 
Antonio Carneiro Geralcles, advogado. 
Antonio José da Cunl1a, advogado. 
Antonio José Alves ele Oliveira, comrnissario . 
José da Costa Guimarães, :fiet do deposito. 
Custodio de Mello Castanheiro, fiel do depo-

sito. 
Porfu·io Rodrigues Velloso, officiaL da junta 

do Porto. 
José Maria Cordeiro, a;manuense das obras 

militares . 
Joaquim Antonio Ntmes, musico ela camara 

real. 
Antonio Marcellino de Sá, professor regio . 
João Pinto Gomes, correio assistente. 
Martiniano Gomes, boticario. 

' Antonio Joaquim da Costa, ecclesiastico. 
Francisco de ~:Paula Barreiros, pToprietario. 
Joio Baptista Martins, proprietario. 
Antonio de Mello e Castro, proprietario. 
Custoclio ela Fonseca e Silva, proprietario. 
José Antonio ele Oliveira Braga, n egociante. 

Jos, d Ol·clen::m~.as e volnntnrios João Paulo cllt Silva, negociante. 

11 
ea e Menezes Tovm: ca,Jitão mór ele orcle- J anuario Antonio Macedo, n~g·ociante . 

L . nças. ' " J é R 1 · · t Ulz de S . J eronymo os · o c ngues, negocmn e. 
de ousa lVIachaclo capitão mó r de o r- Chrysogono Augusto Monteiro, :filho-familia. 

Jo· nauças. ' Alexandre Alberto de Serpa Pinto, coronel de 
~~n~o~teiro ela Silva, capitão m61· ele orde- milicias. 

l!'rancis~s~ . Ricardo José Rodrigues França, priweiro te-
Ol"deu Momz Escorcio sargento mór de nente ela armada .. 

anças. Aclelino Huet Forte Gato, medico. 

• N B - NaN • 1 · d 1 • "d • l na
0 

jul"a: o vao re ac10na os a guns por nao merecerem cons1 eraçao a guma, e os que 
ram e protestaram constam da Exposição apoZogetical. 

Bruges, 14 de outubl~o de 1830.- Fmncisco de Paula de Azm·edo. 

Relaçfto dos intlividuos que juraram com rcslricção 

Lopo ele V vaUa .· asconcellos Pereira, major ele ca- João Ca,rlos Cardoso, capitão do Mara-
J n a 11 o 9 h' oaqulrn J ·é · . n ao. · . . 

real d 08 • ela Sllva, capitão ela brigada José Freire ela Fonseca Pego, aJudante de 
1-Iilità z mam~ha. infa.nteria n.

0 
21. 

gacl~ . ac
1
hanas da Silva, tenente da bTi- João Correia ele Almeida, tenente de ca~.aclo-

rea ele marinha. res n.o 6. 
'Vide " · • · · · e fot·am conf~a~. <>57. Suppl"imimos nli 

05 
documentos comprovo.t.ivos, porque esltto tra.nscr1ptos J" po1· ordem elas clntns 

r1<los pelos orlginaes. · 



Carlos Boavcn tm·a, alferes elo cstauo maior 
do exerci to. 

José Herct.lano Ferreira II01-ta, alferes de 
infantaria n.o 4. 

Segunda linltrt 

J osé J acin to Ca~·doso, tenente coronel de mi 
lícias. 

José J oaqu:iw Gomes Fontoura, majo1· ele mi
licias. 

Antonio José N ogl!eira, m.ajo:r graduado de 
miliclas. 

Bernardo J oaquim Guardado, maj or graduado 
ele milicias. 

Custoclio José Duarte da Silva, capitão de 
milícias. 

Antonio Bravo de Sousa, aj udante de milí
cias. 

José J oaquim de Miranda, aj udante de ]]) ili-
cias . 
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Manuel Luiz ele Abreu, t enente de milícias. · 
Agostinho J osé P inheiro, álferes de milícias. 
Norberto Lt~iz Verissimo, alferes de milícias. 

Ordenanças c valuutarios 

Agostinho 'l'clles ele F igueil·cdo, commandan'te 
ele volLmtarios. 

Joaquim de P inho c So~1sa, commanclante ele 
voluntarios . 

Antonio da V e.iga e Sousa, com mandante de 
voluntarios. 

Antonio ele Sousa e Costa, tenente ele volun
t arios. 

F ra:ncisco J osé Freire ele Miranda, tenente 
ele vol=tua:ios. 

Domingos Vicente Ramos; tenente ele volun
tarios. 

Empregados publicos 

J osé J~aquim de QuciToz, des'cmbargaclor. 
Nicolau Baptista Pacheco, juiz ele fóra. 
Antonio Fernandes Coelho, advogado. 
Anto nio Diogo da Costa, advogado. 
Camillo J osé ele Gouveia, advogado. 
José Maria da Si lvci,ra, escrivão. 
Antonio Avelino da Costa, escrivão. 
Antonio F rancisco Palerma, escrivão. 
José Luiz ele Menezes, escriv1i.o. 
Antonio J orge de Oliveira L ip:1a1 ofTicial da 

junt<t elo Porto. 
F ernando Antonio Peres, empregado do rtu· 

baco. 
José Paulo Vieira, empregado do tabaco. 
Antonio de iVIcirelles Branco, empregado no 

commissar iaclo. " 
Guilherme de Meirelles Pinto, empregado n O 

commissariaelo. 
P lacido José ele Passos, empregado no com-

m issariado. 
Carlos 'Vieira de Figueiredo, meclico. 
Manuel Pinheiro das Chagas, cirurgião. . 
Antonio J oaquim da Silva R ijo, ecclcs iast tC O· 
J oão Francisco ele Sallcs, ccclcsiftstico. 
J oão Anaclcto da Paz, pror:irietario. 
Joaqu im J osé da Silva, p1·oprictar io. . 
DomÍlJgos Alexandre da ~ilva, proprictar~o 
João Ba.ptista Pereira Rebcllo, proprie~~tl'l0· 
Bazilio ele Oliveira Camoss!'k, proprictano
Fcrnanclo Antonio de Castro, negociante. 
Antonio J osé Pestana, negociante . 
Ig11acio Fernandes Coelho, negociante. 

Bruges, 14 de outubro de 1830,=Fn~ncisco ele Pa~~za ele Af;m·eclo . 

Offi.cio 

(~ . 0 1-i rcsmadol 

h 
n 

In. mo c ex. mo sr. - Tive a onra ele receber o despacho reservado de v. es- ' 
com o n . 0 9, e nao pude ver sem magna que a regencia havia estranhado a de
mora ela minha vinda para esta côrte ! Cumvre-me, portanto, j ustificar-me, o que 
fará o objecto do presente o:fficjo . 

Pelos meus precedentes officios terá v . ex. a v isto que o governo inglez roe p~
tentcou pelo seu silencio, bem como pela resposta inc1irecta dada ao seu erob~W 
xaclor na Haya por lord Douglas, que n~io se ~cbava disposto a cmnmunicar coJ]J.· 
migo. V . ex." não estranhará que em taes c.ircumstancias, e á vista da carta CJ.tl~ 
eu dirigira áquelle embaixador, e que a v . ex. a remetti com o meu o:fficio reser
vado de n. 0 4, repugnasse ao meu amor proprio a minha vinda a Lonclres . 

A reserva mysteriosa observada pelo marqucz de Santo Amaro para _coJJl ~ 
sr. D . Thomaz Mascarenhas, c mesmo para com o conselheiro J osé B)l.lbmo d 
Barbosa e Arauj o, ao qual aliás patenteava consideração e amisacle especial, 0 

cuja esposa é intimamente ligada com a marqueza, não me clava esperanças do 
poder consegtúr quebrar aquelle sigillo pela minha presença, e pareceu-me q~~ as 
commtmicações escriptas seriam talvez mais convenientes para aquelle e:ffelto
Estas podiam ig ualmente praticar-se ela Haya, cuj a distancia de L ondr es apenas 
retardaria trinta e seis horas os mell.S officios ao dito marquez. · 

Sem ligações nem r elações algumas em Loncb:es, não podendo lisonj oar-n:c 
de tratar com este ministerio, c convencido de que o marquez ele Santo .Aro111 0 

nfio muclarüt por meu respeito a extraordinaria conclucta que tem observado 00~ 
os outros servidores da rainha, não me parecia de proveito a minha vincla P111 a 
esta côrte . 

· baS Perdoe v. ex. a que cu lhe exponha tambem quão cliffcrcntcs eram as rotn • 
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Cll'ClUll t ' , .s anc1as elas em qne se achava o sr. D . Francisco ele Almeida, fazendo-me 
~ JUsbç~ de acreditar que este parallelo não tem por objecto diminuir .o apreço 
n~ serv1ç0 .d'aquelle senhor, GJ_ue eu venero e respeito, e a quem devo antigos o 

g~odcsquectclos favores . O sr . D. Francisco, achando-se· em Bruxellas como cmi-
1 a o era lh . a· i'!r.' ~ • l l ~ . l . tr t ' c - c m werente c etc nenhum mcommoc o a muc a.nça ne res1c en01a; eu-

coe t~nto que eu, conservando ali o meu trem colTCSlJonclente ao cargo que aliás 11 lllnava a 1 N • • · • t 1 · c1 P · B . c c exercer sem a teraçao nem mterrupcao JUn o a c -re1 os mzes 
P:~xos, d~via abandonar tudo e uma situação Lonr~sa, considerada e agradavel, 
c· r outra mdecorosa, indefinida e desagradavel. Devo a.cl'escentar com reptlgnan~ 
l~ ~ue, achando-me. mu~to endividado com 9-uatorz.e mezes ele atrazo, depois de 
ci l 1nno de extra.orclmana despeza, em rasfio elas v1agens á Haya e quatTo a esta 
soe ac e, com as C<Dmpetentes demoras, para o que ainda se me nfio mandou dar 
se~col:ro :1lgmn, n[io tendo bens de que tirar o menor recurso, forçado a con
ali ~~~ tuna casa em Bruxellas com parte ela 1ninha familia para guardar o que 
cib.' e o, e na casa da Haya r ecolheT o que podér ir salvando dos riscos dn anar
raàa, 0 sacrificio que faço residindo em Londres não será certamente conside
Vlst 1o:· v. ex. a como insignifica,:nte. Não pen~e, porém, v. ex . a que eu tenha em 
sta a. azer ;aler os meus serviços com esta franca exposição elas minhas circum
sirn nyas, po1s desde já protesto a v. ex. a que eu os julgo de nenhum va:lor, como 
gnJ. es desempenho do meu dever, e que jamais solicitarei por elles premio al
trit e~ meu beneficio, limitando-se toda a minha ambição, concluído que seja o 
co~rnp 0 da causa em que lil.OS achâmos empenhados, a obter a minha demissão, 
Stvb .. uma :no dica pensão que possa fornecer-me os meios de tnna honesta e parca 

s~stenc1a . 

Part vista elo que venho ele representar a v. ex . a, confio que a regcncia descul
den , e perd?ará a ta.rdança que houve da minha parte na execução das suas or
ost 8 ~lara V Ir a esta . côrte, e igualmente não levará a mal que eu não tome já: 
rneen~rva e definitivamente posse ela legação; o que, todavia, não obstará a que eu 
Postnao o~cup~ em cl~scmpenhar com o maior zêlo as obrigações que me sfLo im
lllaz a~,[. seJa chrectamente, s~j :1 pelo meu conselho e cooperação com o sr. D. Tho-

D <oscarenhas e com o encarregado de negociqs n' esta côrte. 
Ltti eus ~·um·de a v . ex. a Loncu·es, 15 de outubro de 1830. - In. mo e ex. mo sr. 
. z da Silva Mousinho ele Albuqne'l:que. = Lttiz Antonio ele Ab1·eu e Li'11ut. 

Oflicio 

(N. 0 9) 
m~ . l,o d · e ex.mo sr. - Tive a honra ele receber o despacho Circular dev. ex.aclo 

ltta de . setembro proximo p nssaclo, e, em conformidade das ordens da regencia, 
23\ e1 dar a maior publicidade n'esta pl'aça ao decreto ela mesma regencia 'de 
ser~ e ~g?sto <!lo C01Telil.te anno, que decloo·a,, em nome da rainha nossa senhora, 
roso lU lrntos, nullos c ele nenl'lum effcito quaesqtter emprestimos ou contratos one
dep 

3
. á l faz~n.ela public.a ele Portugal, que o governo usm'lJaclor tenha celebrado 

dec~1~ c 0 .d1a 2ó ele abril ele 1828, ou celebre para o futuro . A substancia d'este 

0 ° fo1 tambem ptlblicacla na Gctzeta offic~:az d' esta côrte . 
de N agente do usurpador, Ra.phacl ela Cruz Guerreiro, acaba ele dirigir ao conde 
a ne ess~lrode uma carta confidencial, na qual, segunclo me consta, quer }Jrovar 
por ~esst~laêle que havia ele r econhecer o senhor inümte D. Miguel, a fim de op
til ( ro chque. ~ÍJ revolução que ameaça a peninsula, servindo-se do argumento fu
v01.11~uâ ::1: eV!~encia dcstroe) que se o rei dos francezes foi reconheci.do pelo go: 
sob · ~ a Russ1a, com maior Tasão o devia ser o senhor infante D. lVhguel, que e 

e?anole 't ' d 7 ' dd' sem, 
0 

• 9:!; tmo e Po.rtugal, e que govm·nct ctq~telle reino ,za mms e ms annos 
N'Ppos~çao alg'~.t?JW. · . · 

rec· J ão devemos receiar que esta carta faça effeito no animo do gra.nde e escla-
Icto sob "' c1 t · · · t ' e:ru t erano da Russia, o qual, tendo declarado nao po er ornar a mtcla tva 

llloi: lvor ela nossa cansa, que considera justa e sagrada, .não dará ele . certo força 
lllati: a uma usurpação tão escandalosa como a do senhor mfante D . M1guel; tanto 

qne abundam provas que a s~1a us-nrpaçfto não teve o assentimento da maioria 
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da nação portugue!Ua, e que o soberano da Russia, bem comQ os outros soberanos, 
apesar ch~ terem reconhecido a verdadeira ordeni de cousas em França, para se 
salvar o principio monarchico n'aquelle paiz, não estão dispostos a cleclarar a 
guerra á legitimidade. 

O marquez de Rezende não recebeu até agora resposta ao numwrandu~n qu_~ 
tive a honra de remetter a v . ex. a no meu officio n. 0 8. Esta falta deverá attl'l
bui.r-sc "á ausencia do imperador (que se acha em l\'Ioscow) e á multiplicidade de 
negocios que occupa o governo da Russia no momento actual. 

Jnlgo do meu dever participar a v . ex. a que uma molestia epidemica, deno
minada cholera morbtts) tem apparecido em differentes pontos cl'este imperio. 9 seu 
progresso tem sido rapiclo e a mortandade consideravel. O govemo i;mperial · teJD 
empregaclo todos os meios para fazer cessar este flagello; e constando a sua Jl13.· 
gestade o imperador que symptomas d 'esta molestia tinham apparecido em Mos· 
cow, partiu logo para aquella antiga capita.l a ordenar pessoalmente, e mesmo e1re· 
cutar, as providencias contra a epidemia. . . 

Para se salvar esta capital o governo, alem elas cautelas necessa1·ias ele pohcia, 
acaba de estabelecer quarentenas nos caminhos de 1\'Ioscow, Riga e Schasselb~1;u·g~ 

Incluso tenho a honra de passar ás mãos ele v . ex. a algumas gazetas d est 
côrte, que darão a v. ex.a uma idéa exacta cl'esta cruel molestia. rno 

Deus guarde a v . ex. a S . Petersburgo, ~ele outllbro ele 1830. -- Ill.mo e ex. 
sr. Luiz ela Silva l\'Iousinho de A!buquerque . = José Mcuwicio Co?Y'eia. 

Decreto 

T endo o governo que usurpou o till:ono ele sua magestacle fidelíssima usur· 
pado tambem as côres que tinham guiado para a victoriw as tropas portngue_za~, 
sempre distinctas pelo seu valor e lealdade, e sendo necessarias hoj e ·novas 1nsl· 
gnias que distingam os portuguezes que }Jerma;neceram fieis no caminho ela honra, 
d'aquelles que tiveram a desgraça de seguir o partido ela usm·pação: mancla .a r~
gencia, em nome ch rainha, que de ora em diante a bandeira portugueza seJa bi
partida verticalmente em branc,:o e azul, ficando o az11l junto ela haste e as arJl1as 
reaes collocaclas no centro da bandeira, ametacle sobre cada uma das côres i e 
manda, outrosim, a regencia, em nome ela mesma senhora, que nos laços militares 
do real exercito e armada se usem as mesmas côres az1.u e branca com a roesJDa .. e 
fórma do laço actualm~nte em uso, e occupanclo a côr branca a parte e::s:tenoi _ 
centro do mesmo; e confia a r egencia que todos o~ leaes portuguezes, tanliü de~ 
tro como fóra do reino, se apressarão em reunir-se debaixo cl'estas insignias plllit 
a restauração ele sua legitima soberana e sustentação da carta constitucional dit 
monarchia. 

O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e expeça para a st~: 
· execução as ordens necessarias. Palacio do governo em Angra, 18 de outub~·o ~ 

1830. = JYia?·quez de Palmella = Conde de Villcc Flo1· = J osé Antonio (}ue?·r·e~?·O ;;;..
Luiz ela J::iilvc6 Mous~7dw de .Albtcqum·que. 

O:fficio 

(N.0 15 rcservíldo) 

DL mo e ex. mo sr.--Li com a clevicla attenção, e scrvil·á ele regra á minha cor 
ducta, o que v. ex. a me comm1mica r elativamente ás leaes e francas intenções c~ 
rcgencia sobre qualquer tentativa que as circumstancias da Em·opa podesseDl f~
cilitar para derribar a usurpação e tyramiia que pesam sobre o desgraçado pol 
tugal. Não posso todavia lisonjear-me de que os nossos emigrados, . clivididos e~ 
partidos e em facções, haj am ele presta:r-se a qualquer operação que exigiria a 0011

5 
clição essencial elo seu mutuo accordo para aquclle effeito . N'estes ultimos telllP0 

_ 

as cliscorclias e a desmoralisação têem feito entre elles de1)loraveis progresso~, a~~ 
sar dos meios ele doçura e ele persuasão empregaÇlos para os acalmar e re1.u;Ill· · .. 

1
_ 

Bruges um numero conhecido cl' elles tem publicado pela imprensa as ma1s Vlf~al 
lentas cliatribes e os mais diffamatorios libellos contra a regencia, contra o genel• 
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A.zeredo t · · d a . e con ra mtm, e em geral contra todas as auctonda es, porém não se 
s:s~~anclo; e~.não sendo .tambem conveniente pm:seguil-os juc~icialm~nte, tambem 
sit' sentou nao dever pnval-os dos subs idias, sem que para rsso haJa qrclens po
d 1

Pas ela r egencia, que agora solicít0. Mandou-se, porém, desligar o frade André 
nia d on~e. do. Que~ tal, o qual em um impresso por elle assignaclo, entre as · costu
lll a. as lllJUl'las, chz ao seu amigo José de Parada e Silva : «Ambos nós pertence
usos. ~o ~pequeno numero ele portuguezes que julgaram não dever sanccionar a 
ill :l~p~çao dos poderes ela regencia, o se r ecusaram á prestação de umjuramento 
a e_glttm~, anti-constitucional, superfluo e desnecessario )) . Confio que á vista d'isto 
ali~:g~ncta nã? levará a mal a resolução tomada a respeito cl'este individuo, que 

N; conhecido por sua conducta pm·versa. 
nh .r este estaclo de cousas, havendo consultado com o sr. D . Thomaz Mascare
po ~s, assentámos que nãJo convinha dar novo dü·ector ao t1e]!>Osito, para não ex
gr~cl a sua auctoriclade a ser insultada o menoscabacla, e :ficam, portanto, os emi
Fr os na Belgica assimilhados áquelles que ainda se acham em Plymouth e em 

ança. 

t ~st Consta que em Pa~·ís trábalha o partido elo general Saldanha para, com elle á 
pla a, fa:,erem em seu commum proveito a r evo lução ele Portugal, porém os seus 
me' ~os, tao diversos como inexequivei:s, ficam a,lem d'isso paralysados por falta ele 

los Se nó · · t " · J 'ffi I · 1' 
0011 • • · s l)Ossmssemos es es nao me parecena cu cu toso consegurr 1azer 
pa {"ergu· os esforços d' aquelle parti elo para o fim commum ela expulsão elo usur
E~t~r, e mesmo expurg-ar os seus projectos elo que n'elles possa haver de illegal. 
comretanto não podendo nós o:fferecer áquelle partido os meios que lhe fallecem 
-via ~preço da sua cooperação, proCLll'âmos com tudo obter o mesmo resultado por 
José d Ot~~ras influencias, no que trabalha assiduamente com o maior zêlo o sr . 

. D a Silva Carvalho. 
Lui ;us ~·uardc a v. ex.a Lonclres, 18 ele outubro ele 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. 

z c a Srl-va Mansinho de Albuquerque. = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Ofticio 

(N. 0 i 6 reservado) 
UI mo 

que i _e ex. mo sr.-Os negocias internos dos Paizes Baixos, n~~o permittiado 
rialll e -rer poc~esse occupar-se ele outros, que n? estado ~ctual cl 'aq~ell ~ r eiLJ.? te
até necessanamente para sua magestacle·uma rmportancra secunclana, 1mpeclrram 
tllet agor~ que se desse resposta á nota verbal que communiquei a v. ex. a co.lilll o 
lllin~ o:ncro reservado n. 0 13. Na vespera da: mi.nha partiel,a ela Haya fui fwllar ao 
ach~~r 0 elo~ . negocias estrangeiros para lhe communicar a necessidade em que me 
res l a Nele vn· a Londres, e pedir-lhe que, no caso ele sua magestacle tomar alg uma 
0 ° nçao sobre aquella nota, houvesse ele m'a cornmmúcar por via ele mr. Falck; 
deq~~/~le m~ prome~teu, asseveranclo-me novamente de have1·,Jevad~ á 12resença 
cidido er a llllllha r epresentação, sobre• a qual sua magestade nao havra amcla de-

D cousa alguma, por absor verem os negocios internos toda a sua attenção. 
Lni eus ,&·narcle a v. ex. a Lonch·es, 18 ele outubro ele 1830.- ru.mo e ex. mo sr. · 

z da Silva lVIousinho ele Albuquerque.= Lztiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Officio 

(N. 0 16) 

a f:all~fi· tno e ex.mo sr. - Cumpre-me IJarticipar ,a v. ex. a que duas sociedades para 
sr ca N d , ·a I:. , out. Çao o papel moeda portuo·uez se acham estabeleci as, uma em ans e 

,...,,· ra .elll Bruges e que ambas pro~uram introduzir n'essa ilha as suas notas. Da 
Jt-"lllleu·a · ' · p· G I t ral de '· CUJO papel é m~is per.f~it~, são agentes Antom~ mto onç~ ves, na u-
res B:e ~rUa N?va de Gata, e 0 Itallano Balcleila .. ·Da seg ~mcla são socr.os e at~?t?
de A.r U~enegJlclo Balha, Ant<mio lYiatheus da Srlv.a Pemm, Constancr~ Matmmo 

. D au)o e outros. 
Lui ~us guarde a v. ex.a Lonch·es J.9 de outubro ele 1830.~Il1.mo e eX.1110 s1·. 

z Cta Silva Mousinho ele Albuqu~rque . = Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 
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Officio 

TIL mo sr . - Accuso a recepção dos officios n. 05 13 e 14 e a seo·unda via: do 
b li n .0 12. As favoraYeis noticias que Y. s.a Tl'le dá no seu o:fficio n .0 13, nrio poc &Jll 

chegar em melhor occasião parn, me socegarem do alguns receios, e tirar em-me 
do algu.mas duvidas a que os boatos que se espalharam, tanto !110 Braúl como na 
Europa, a r espeito du. missrto do marqHez de Santo Amaro, ti.nham daclo cauSal· 

Nrto tendo em Yista as instn1eções que elle levára, e tendo-se-me feito u1:na 
especie de mysterio d 'cllas, não podia deixar de conserYar algumas duvidas ares
peito da sua natnreza, apesrur de estar certo das generosas intenções de sua _ma
gestacle o imperador, o que Yejo confirmado p elo officio de v . s."; apesar cl'lsso, 
mais util é para os nossos negocias, que o marquez n fto t enha por ora tratado 
cl'elles, visto approximarem-se circumstancias q11e lhe darfio mais faciÍiclacle para 
os levar ao fim com os menores sacrificios possíveis . · 

· P elo conde ele Ficalbo já v . s." t erá sabido quaes foram os resultados elas Il;e
gociações de que a regcnciw me encarregou, que, se não foram plenamente satiS
factorios, são ao menos os melhores que, nas circumstancias em que nos achâJ1105J 

se podaram obter. 
Por este paquete esperava mandar a v. s.a a copia elas ordens que cl'este _go

verno foram para se pôr á clis1Josição da regencia as sommas provenientes do Juro 
e amortisaçfio que em Londres · se pagaram por conta da divida do Brazil para 
com Portugal; mas um acontecimento inesperado me embaraça de assim o faz~l" · 
O ministro elos negocios estrangeiros, o ela fazenda c o elo impcrio foram dclll1t
tidos c substituídos, o primeiro interinamente pelo marquez de Paranagu:í, a se· 
gunclo por José Antonio Lisboa , e o ultimo peJ0 desembargador Maia. . 

.Já temos obtido quasi tudo o que d'este governo se podia obter; a regcn°111 

installacla e reconhecida; a divida do Brazil mandada pagar á regencia , ele queJll 
este governo se confessa deYedor segunclo o tratado de 29 de agosto ele 1826 i 0 

plenipoteneiario ela regcncia ["econhecido i vindo sómente a faltar, para o plenO 
desempenho que tenho recebid·o, a conclusão do tratado defensivo, que fui encacJi· 
regado de propor a este goyerno, mas ele cuja falta me não parece se possa/ se
guiP um grande mal por ora, visto que seria mui difficultoso ou impossiYoJ obter 
os soccorros que ln'clle se promettessem pela repugnancia que as camaras têeJll 
mostraclo em augmcntar os impostos ou as forças terrestres e navaes . 

D'aqui por diante não póde v. s.a e"sperar que d'este paiz vão noticias iropol<-
tantcs, como as que cn ele lá espero. ; 

A nossa sorte depende mais elos acontecimentos da Europa do que das :1ogúl 
ciaçõcs no Brazil, de cujo governo já obtivemos o que rasoavolmente pocharoos 
esperar. 

Participo a v . s . a que cl'aqui manclei um expresso ·á Terceira com as segtm~~s 
vias dos despachos de que o concle ele Ficalh~ foi portador i e pela fausb notlCl~ 
que v. s.a me dá ele que o bloqueio el'aquella ilha fôra levantado, espero que cbe 
gará a salvamento. · 

A sauclc ele sua magestade fidelí ssima e de toda a im1Jerial família continú::t 11 

ser boa. é 
Deus guarde a v . ex . a Rio de J aneiro, 19 de outubro de 1830.-lll.mo Sl' . Jos 

Balbino ele Barbosa c Araujo . = Conde de S'abttgctl . 

Aviso 

A regcncia, a quem o cx.ma· marqucz ele Palmella fez presente a c:11"ta, qne 
v. m.cô lhe dirigiu em 27 de agosto passado, acompanhando a copia de um pro!est~ 
que no mesmo dia ass ignaram os tres deputados da nação portug~teza nas corte 
ele 1826, 1827 e 1828 que se acham n' esse paiz e a copia ele outro protesto as: 
sümado em Bruges no mesmo dia por cento ciucoenta e trcs emigrados portt~gt1e 
~ , N l . l . s que zes: manda-me accusa.r a v. m. ce a rcccpçao c a mencwnac a carta e cop111 _ 

a acompanham, c dizer-lhe que, nfi,o hi1ve11clo recebido ainda o officio do c1ese~o 
bargaclor Manuel. ele Macedo Pereira Continha, qne v. m. cu c1iz fôra encarregac 
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d\ remessa elo outro protesto a que o seu se refer e, suspende por isso o seu juizo 
b~c:e .,a .proprie~la cle e necessidade de similhantes actos, c sobr~tudo da sua pu-
. . ça.o' cumprmdo-mc acrescentar, em nome da mesma regenera, que nos men

Cl0n1ac1o~ p1·otcstos ' clla vê a cx •Jress~Lo de sen'timentos que reputa serem não só 
os c os di . l . .r ii . d . . lU YIC uos que ass1gnaram mas de todos os leacs portuguczes .rmemente 
eclCll ~los a nrio sacriii.car jamais

1
.os clireitos da senhora D . Maria li, rainha rei-

nante ele l' 1 fi d ' 
t . . urtug;a c Algarvcs nem os ela nação pOTtugueza r roa os na car.a con-

s rtucron' l l 2n l b ' l . . i '-t ,t c c <J c e a ril çle 1820, nem, Jjnalmcntc, a recon 1ecer o scren1ssrmo 
lil ~ntc D. Mig·u cl como r ei ou r egente de Portugal, sentimentos estes em tudo 00llrunnes · ' J • t 11 •· e ~ co~u o .JlU':U..ucnto que ü r egencia }Jr estou no tempo Cta sua ms a. açao 

1
• que ~cem drrigido c dirigirão sempre os seus actos, manifestados já }Jcln. mesma 
egencl':t N 6 . l l . P . l '' nao s aos seus agentes diplomaticos, mas aos c c sua mag·estac e o Im-

g 
01~c or do nrazil, c ao mesmo a11gt-isto senhor na qualidade ele tultor ele st1a ma

e es ade fidelíssima. l'0rtanto esp era a regenci.a firmemente que a honra, di gnidade 
D P~rx::ral amor ele sua magestacle imperial o augusto pae c tutor da senhora 
se~o.~r l a I~, e o cabal conhec~mento qu: o plenipotcnciario elo mes~o augusto 
ri.ece .; 11?' I;.~u·opa tem sem c~uv1da aclqumd0 do estado actual elos neg·oc10s, desva-r/0 IlltCmtmento OS ro~ClOS qt~e OCCasionara.m a assignatura d'estes protestos. 
1
830 

eus guarcle a v . m. cu Prulacro do governo em Angra, 20 ele outubro de 
· = L1~iz ela Silva ll!fousinho de Albuqtte?·que .= Sr. Joaqúim J0só de Queiroz . 

. Officio 

(N. 0 24 rcscnado) 

"' . lU. mo e ex. mo sr. - Esta manhã fui r ecebido pelo ministro elos negocias estran
dewos_, ao qual comm1.miquei as ordens qu fiJ haivia r eeebido da reg·encia ellJ, nome 
c~u:·arnha, o desejo que ella,, r egencia, ti.bha ele estabelecer r elações de amisacle 
g·enc·sua :"ill!la~·estacle o r~i (los francez~~' observalil.clo-lbe, ~na.Jmente, que se a r e-
lte 1~ n etO ü?ha ha mms tempo m~mfe._:;taclo os seus seJ?-hmentos, era ~m conse

;sta~Cia ela ~lifficul clade ele commtmica.ço~s, .mas que, fehzm~nte., essa clifficul.dade 
na a :venCida, e que me achava mumdo de mua credenCial que me acTeditava 
zes quahdacle ale mini stro plenipotenciario jtmto a sua magesta.de o 1·ei dos franco
liso' .e que conhecendo cu os · sentimentos, tamto do rei como elos ministros, me 
P"ov~eava ele que o governo francez n ão teria difficuldade em Teconbecer o meu 
o eruo .. . 

l'ia?tqui fui interromp~do 1;elo ministro, .que J.TI:C diss e :N«Re:onheceT queJ?, D. Ma-
811 Ao que r espond.t: «Bob1·e D . Mana, creiO que 11a.o pode haver duvrda. Essa, 
gePP?nho eu j á r ecouhecida; portanto, o meu obj ecto é o reconhecimento da _re
dencra elo Portugal, estabelecida na ilha 'l'erceira». - ((Estaes enganado (rcspon
re tl-~e o r:ninistro com energia), o governo franeez 'não reconheceu, nem poclia 
1:e 00111ecer D . Maria : o princip io do nosso governo é o facto ; portanto, nós o que 

111,001~hecem os sfto os governos de facto. Muito havemos feito em não haver reco-
•CClclo D M · 1 é ~· [' . · d N nec . · 1gue , o que at - agora nao :~zemos, porque a.m a nos uno pareceu 

veressr;no aos nossos interesses commerciaes, e ta1ubem por um similhoote go
sen~0. nos não offerecer garantias de cstabiliclacle. Quereis vós, porventura apre
aclm~:t-.me os argumentos ela legitimiclacle que nós nl1o reconhecemos, e qNo, se fosse 
da 1

1 }c~o , . destruiria a nossa existencia?>> ~«Posto que eu r econheça o princípio 
qu.e e~lttmrdade (res1Jondi-lhe eu), não sou, comtud?,. ~fio falto cl.e l?g:ica, sr. co;u~e, 
lll.e t ne lembrn.sse de Hrgumentar a v. ex." ruu similhante pnn01pw; mas, tehz
llhll e, a .caus:1 que en cleCcndo é ·J·usta sen·undo todos os lJrincipios: para tms te-

o a leo t' . l l ' o II é 1 . J . • 1 lll.eslU o'1 ·uu1c ~~c e, para outros tenho o facto. D . }.1aria se~ c tlVIGLa ram1a, 
na E 0 • ele facto, em uma parto elos estados portug uezes, e mmt~~ sober.anos ha 
com Ul upa, reconl 1eciclvs pela Franç·a, que nã~ têmn um_ a força t ao .. comncl~ru.vel 
\Tel 0 a que sua magestacl e fidelíssima tem na Ilha' Tcrceu·a; forç~ tuo co~tsidora
te~ qt:e, nuo s<í tem r esistido aos esforços (;]Ue D . :Miguel ha m::us ele cl~)I i.l mmos 
tJl·a~lto P.ara a vencer, mas j á UJJ.:ra ~7ez clc~roton a es9.u.ndra e exerCito quo o 
aro· 0 mandou contra aquella ilha! u Nf(o podendo o mm1s tro responder a este 

e;l111!.ento, disse-me : ((Não vos cligo qtte a questão do reconhecimelil.t<D ele D. Ma-
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ria, como rainha da. Terceira, não seja uma questão digna de ser examinada, e 
parece-rue que a minha opinião seria em favor de um similhante r econhecimento.; 
portanto podeis dar-me por escripto as vossas idéas a esse respeito». Respondi
lhe que, não estando preparado para um ubj ecto ele tanta transcendencia, agra~le
cia muito a s. ex.a a sua beneyoiencia, mas nada podia responcler sem prime1ro 
consultar as minhas instruccões e meditar sobre ellas. 

Aproveitei a occasião p;ra lhe pintar o desgra-çado estado em que se achaNa 
Portugal, assim como para 'renovar as minhas queixas sobre as perfídias do go
verno inglez e os fundados receios que eu tinha de alguma nova traição da part.e 
d'aquelle governo. Quando me despedi, disse-me: «Sinto bem não vos poder dt
zer palavras mais agradaveis1 e seguro-vos que a vossa causa me deve grande 
interesse». 

Posto que eu soubesse que as minhas instrucções me não auctorisavam a }Jro
por um reconhecimento formal ela soberania ela senhora D. lVIaria II, parecet~-:ro.~e, 
comtudo, que eu nf:Lo devia desprezar in lim,ine aquelle novo meio ele nego?1açao . 
que se me proporcionava. Se as communicações coin essa ilha fossem mms fre
quentes, eu nada faria sem primeiro haver recebido as ordens e instrucções ~a 
regencia; porém, vista esta invencível difficülclacle~ c<msultarei o conselheiro Ll~LZ 
Antonio ele Abreu e Lima, e nenhum passo darei, sobre tão importante materl&, 
que não seja de accorclo com aquelle digno e intelligente servidor de sua mages
tacle. 

Deus guarde a v. ex.a París, 20 de outubro ele 1830.-ru.mo e ex.mJ sr. Luiz 
ela Silva lVIousinho ele Albuquerque. = D. Fmncisco de Alrneicla. 

Oflicio 

[N. 0 183 rcsemdo) 

111. mo e ex . mo sr. -Pelo empregado ela legação de.lVIadrid, José Torquato Mon
teiro de Seixas, r ecebi os officros reservados n.05 321., 322 e 323, e os plenos po· 
deres que sua magestacle me fez a honra de confiar. 

Procurei a lOTd Abercleen, a quem dei conhecimento, tanto dos poderes, co:ro.O 
ele que, em consequencia d' elles, podia convencionar ; depois de algumas discus
sões, tínhamos convencionado n'uma c:.wta, mesmo nos t~rmcis ela copia que. re· 
metto. Os motivos que me obrigaram a isto facilmente os explico pela essen~H1 e 
CS}Jirito que acho no obj.ecto principal elas instrncções; poxéru, como toda· est~ 
transacção ficou ele nenhmn effeito pelo inciclente que vou expor, remittir-me·hel 
a outra occasião, temendo que o tempo me falte agora. 

Tendo estado esta manhã com lord Aberdeen, depois mandou-me pedir ás sete 
horas ela noite que fosse a sua casa; começou por me dlzer que tudo qltanto tinha
mos feito estava muito em_ regra e segu_ndo todos os usos da diplomacia, e que, 
em causa orclinaria, nada mais se podia des ejar; · mas que eta pteciso ter atten
ção. ao estado actual da questão e das circumstancias em que uns e outl'OS nos 
achâmos. Fez a exposição elos seus engajamentos pàra com o parlamento, ein que 
tinha clito que não reconheceria el·rei sem que sua m-a,gestade tivesse dado 1.1J1l!lt 

amnistia, que, em attenção ás circumstancias, tinha cedido para com o governo 
de Pôrtugal, até ao ponto ele convjr em que a publicação 'fos se simultaneamente 
com a chegada elo ministro britannico a Lisboa; mas que, em l'esumo, tudo quant~ 
commigo tinha co:n.vencionado, e tuc1o quant0 en pocleria fazer, só lhe poderia sei
,•ir para responder ao parlamento quando fosse interpellad.o sobre a expcdiçfLO de 
um ministro para Portugal llintes da a~nistia, dizendo que tinha uma proroess~ 
soberana, revestida ele todas as fóTmas, mas que isso não impediria de eUe ~el 
accusaclo de se decidir por estas promessas, depois ele tudo quanto t em occorndo 
na n egociação depois de dois annos. «Este ataque (continuou lorcl Abmtleen) ~a · 
ele ser feito por pessoa que está tão certa .como nós de que o que esti~ feito sob.~~ 
este objecto é muito sufficiente ou é multo em regra, mas que busca este P1 

texto; é um neg·ocio de tal natur<'lza (diz lorcl Abercleen), por isso que ó ele alta 
política externa, que se esta voz que se levantar for segnida. e nós n?to tiverríl05 

a maioria, no c1ia seguinte n~io somos ministros ; não é por nós, individualmente, 
i 
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' que. s~e nos dá cl 'isso, mas pelas circumstancias (bem claras, juntarei eu). N'esta 
posiPao nN . I ~ . d' t~ :5< ao nos JU gRmos com força para nos apresenta.rm.os·a tratar esta ques.-
ao .sem termos uma peça em nosso poder, com a qual possamos dizer que, _quando 

eniviàmos · · ·nh · · l l t ' 
11 

l . o rmmstro, tl amos a certeza de estar a ammstla caca, e es a peça e 
m ~ nphcaclo do decreto cl 'ella, que vos sej a r emettido e que vós me communi

~arels. Malíltl ei-lhe pedir que viesse agora fallar-J)le para lhe dizer isto, e. para que 
c~p~nha ao seu governo a urgente necessidade d' esta }Jeça ; e para que nos possa , 

0
· tegar a tempo, mando esta noite mesmo um bar co ele vapor, que esperâmos possa 

-S ar ele volta até 2 elo mez, dia em que se ha ele ler a falia elo throno . Será 
f~~· C co.ntinuou) 9-ue est~nclo de accorclo s~bre o fu:1do d~ ques~ão, ella deixe de 
0 

. u~ar por motivo de fórma, e que fi que mdetennmaela mcl efim d:amente, porque 
et muustro }Jara Lisboa não par tirá emquanto o decreto não vier . V. bem vê q-ue 
qt~eestt;wa satisfeito com o que tínhamos ajustado; mas os meus collegas, aquelles 
nó . e em que tratar na camara dos communs, porque ·nn elos pares esperâmos 
iss~ -~~:v-ezes, vêem esta clifficulclade, que nós não temos força ele vencer, e por 
é ao nos podemos expor a ella ; tenho-lhe fallaelo com toda a franqueza: este 
si:e~erdacl~iro estacl0 .do negocio. T emos avaliado e· discutido tudo quanto é ]DOS
ao ' 0 mais ag·ol'a é perder tempo em disputar sobre palavras. Queira v. escreve1· 

seu o·ove a· cl . . 1\,t k . . . D t> ruo, 1zen o Isto, que eu escreverei a mr. J.v.Lac -enzie para ass1m o apoiarn. 
c.ond ens g~arcle a v. ex.a L ondres, 21 de outubro de 1830.- 111. 100 e ex.1110 sr. vis

.!3 de Sautarem. = Tlúconcle ele Asseca. 

C a rta a que s e r e f e :t•e o officio s upra 

lett ~tfonsieur le com te : - Me trouvaut autorisé par les pleines pouvoirs et les . 
Co y~.8 d~ créauce dont j'ai l'honneur .de donner connaissance à V. E . à exprimer 
Ia·m Ie~ Il importe à sa maj est é trl:~s -:f:i.clele de voir rétablie dans le plus court dé
lit1· possible et sur l'ancien piecl d' étroite amitié et el e coufia.uce, les r elations po
del;t~e~ ~ntre nos gouvememeuts r espectifs, j e dois ajouter que ce r établissemeut 
ces s~e at10ns a tot0otu·s été ardemment clésiré par sa maj esté tres-:f:i.cleie, que n'a 
ba ' ,et ne cessera ele r egarder le renouvellement ele ces r a.pports, comme une 
co~e necessaire, et même esseutiell e à la politique portugaise . Elle les considere 
des %1 ~ besoin pressarnt auj om·cl'hui pour le clévelopement et l'accroissement · 
rnpti~ ations comme1:c.i~es de~ cleux pays, trop lo~gtemp~ froissées par la inter
ind' n eles communwat10ns cl1plomatJques . Elle anne enfin à y trouver tm gage 

I~rnsa?Ie à la trauquillité du Portugal et de la péníusule. 
snr a UlaJ ~sté y voit en outre uu rnoyen cl~ se trouver eu position ele ré19onclre 
les :~s .Sll.J ets, .tm bie~ait , . vers leqttel ont toujom·s et constamm~n~ tenclus ~ous 
placé orts ; ~ats la sltuatwn claus laquelle les événements anten em·s· avment 
tran ~a. natwu ne lui permetteut pas ele hasarder une mesure, par laquelle la 

. vers~~~ll~té clu pays serait infail1iblement compromise. Uu :p~·ti qui t encl à boule
sent' r 1 Grclre exista.nt, et qtü se trouve par là en oppositlon avec les vreux et 
jalo Iments géuérales ele la uation, qu'elle même a coustammeut manifesté et que 
le nttse de l'heu;reux succes ele ses efforts, craint ele v:oir augmeuter claus le pays 
Partl]lâre ele se~ ennemis, qui puisseut porter atteinte à l'or clre, place les · deux 
lll et~~ ans _la cltS})OSÍtion ae venir· à <il es exces, lor squ\ me OCCa~ÍOll de compro
Par ~ e les. :ut~rêts de chacuu cl'eux se présentera ; exces que le gouvernement 
lliinu a posltwn cl'isolement cliplomatique ue peut réprimer; isolement qui eu di
lni a~\ I~ force mor ale conser ve le parti qui lui est opposé dans 1' espoir, et ce
qu'iJqt~ ~u est :f:i.deie clans .la crainte, ue voyant pas cousoliclé l'orclre eles choses 
allg ósll'e, et auquel il at tache sou banhem·. E t quoique ces di:fficultés ayant 
I!J):O.enté par le proO'r es eles r évolutionaires dans le moment actuel, cepenclaJnt sa 

<u)esté · 0 l' · · t d lll ·. crolt acquérir une belle force morale par la présence c tm rnm1s r e e sa 
él;J esté b ' t · · · l I t do t . n aumque qu 'elle a r csolue de clonner une ammst1e c ans es erm es 
n cop · · · ' 1 1'. · é l ~ · · tre d r le Cl'jOmte et clans la rmblicatiou u 'atteuc que arnv e cu meme lllllllS-

e sa · ' Sa ~aJ esté britannique. . . . . . , . 
l'ho Ina.J esté tres-:f:i.clele croit donner clans la commUll!lcatwn que Je viens d av01r 
qu'e~eur ele. faire à V,. E. une nouvelle preuve ele .Ia ~éfm:ence . et eles égards 

a touJ~urs eue pour Ie gouvem1ement ele sa maJeste bntanmque. 
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J e pro fite avec cmpressement, mtmsieur le comte, de cette occasion pour vaus 
o:fhir l' :;~,c:;surance ele la haute considération avec laquelle j 'ai l'honncur d'être
De tV. E . le trcs humbl.e ct tres dévoué servitcur. =Visconde ele Asseca. = Lon· 
drcs, ce 21 octo~~·e 1830 . ..:_A S. E. mr . le com.te d' Abcrdeen. 

Officio 

[N. 0 2'[0 I'CSCI'Yado) 

rn.mo e ex. mo sr. -Acabo de r eceber os dois despachos ' ele v. ex. a com a datru 
ele 16 do corrente, assim como os documentos para continuar a fazer as reclwll1a-
ções que me sao ordenadas. . 

P elo ministro ele estado soube que expccli.a esta noite para Lisboa um c01Te10 

extraordinario, elo quaLme apToveito para levar ao conhecimento ele v. ex .a as n?
ticias ela entrada dos rebeldes pela fronteira ele Navarra, como · consta ela cof>J31 

n. 0 1, assim como os dois boletins espalhados em Bayonna, que vão igualntente 
nas copias n. 0 5 2 e 3. . 

T endo, pois, em consequencia cl'estes tres documentos, procurado fallar coJJl 
o ministro Salmon, lhe fiz a communicação d'elles, como convem aos interesses 
ele ambas as monarchias ; tive, pois, a satisfação de ouvir ler os officios que ~ll e, 
mülistro, acabava ele r eceber em dat,'L de 18, de indivíduos espalhados em ruffe
r entes pontos da fronteira , em que dizem t er sido batidas as for·ças que Valdez< 
commandava em V era e Urdax, na fi·onteira da Na varra, p0vos pequenos, e nlll 
raia, assim como r einava o· melhor espírito a favor de el-r ei em todos os po~os 
cl'aquella província, que se armam em massa para r:epellirem qualquer temtatiVlil 
da parte d'aquelles r evoluciona_,rios ; sendo, J.JOis , a opinião ela g ente sensata qlle 
nada poderão faz er aquelles desesperados, por mais esforços que façam : quaro.to 
mais se entranharem, mais facilmente sedio derrotndos. . 

Com o n. 0 4 vae a copia de uma carta ele uma ::mctoridade ele Pamplon3J, 
por ella verá v. ex . a qnaes são as forças rebeldes e real1stas que se achavam !11°

5 

povos da front eira cl' aquelle clistricto no dia 18 elo corrente, que é a data chl> re-
ferida carta. . 

Aproveito esta occasíão segura para remetter igualmente a v. ex .", com o n- 0 ~~ 
copia ele uma proclamação bastante subversiva; que aqui tem cirCllllado, e que ll1ílll5 

tem incommoclado este governo. 
Aqui agora reina a maior tranquillid.acle, porém os espíritos estão em brustante 

agitação. 
Sua magestad.e e altezas continuam c1esfructanclo a melhor ' saucl.e. . 
.D eus guarde a v. ex. a Madrid, 21 de outtrbro de 1830.-Ill.mo e ex.mo Sl'· ; TJS

conde de Santarem. = Conde ela F ·iguei?·a. 
P. S . - Pela gazeta que remetto verá v. ex.a o artigo ,que trata dos rebelcTes 

hespanhoes. 
Copias annexas 

N.• 1 

Ha muito tempo que não tenho a honra de r eceber noticias de v. , ignol'a~ndo 
mesmo se as minhas cwrtas terão chegado ás mãos de v. 

Saberá que na tarde ele 15 do corrente r ecebeu est e sub-prefeito uma ordef 
d(i) governo pelo telcgrapho, para fazer partir par::t o interior, a uma distancia e 
30 leguas d'esta fronteira, todos os hespanhoes , aos quaes se lhes intimou est~ 
ordem, e no sabbado foi a maior parte d.'elles pedir os seus passaportes para Boi 
cléus e outros pontos ; mas todas estas ordens sfto dadas de ta,l maneira, que s: 
n ão obedece a ellas, ou, se obedecem, é para ganhar tempo a que os hespaUhoe 
entrem. no seu territorio. . . . . d~ 

T enho a honra de r emetter a v . o pnmmro boletim ele Valdez, o q_lllal81Jl, . 
se acha sobre esta frtmtei ·a, esperando que Mina sáia d'aqui para elle PM~ e~ 
continna;r a operar. Já tive a honra de informar a v. ela força com que Jll~ 
deve entrar, e posso asseverar a v . que esta noite ou na de {tmanh.ã faz o ,80

!]1 

movimento para entrar na Hespanha, e é muito provavel que os co1TCÍOS seja 
intcl'ceptados, caso elles obtenham alguma yantagem. 
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08 ~ã~ p6dc fazer idéa do ?scandalo com que se tem ~rmado aqui cst_a gcnt~; 
ros c fatn:tcs traballtanclo publicamente em fazerem os tmtformcs; os cspmgardCl-

pol rn. lunpar c concertar as armas · nos depositas do governo vcnclenclo-sc-lhe a 
vara . o 11 ' b . d . 

qu ' s cava os que se lhe vão levar c que já so em a mars e ortenta, nos 
aes cllc . á f ' l d E fi re lt l s passmam · rente das mesmas auctoric a es, etc. j m m, veremos os 
su ac os . I 1 l A di . -jant ' ma~ JU ga-se que c les obterão vantagens, pe o que teem to os Vla-

xs que aqm entram diariamente d'aquelle paiz . · . 
lado fora mesmo ~e publicou o impresso junto de Chapalangarra, que entrou p~lo 

Bc e S. Jean P1ed de Port. · · 
ayonna, 18 de outubro de 1830. . 

N. 0 2 

bra ~uUetin de l'arm6e libératrice d'Espagne.- Le 14 octobre, à trais heures, Ic
danvel colouel Va1dez occupait Ordach avec quatre cents hommes . ll a été accueilli 
Le ~~e_ P~ys_ aux cris de vive la liberté! et aux acclamations d'un joie unanime. 
lllo' 0 

Ü etatt à Zagarramurcli ou le mêmo accueH l'attencbit. La population té
por~~ne partout ·le pltlS vif cnthnsiasme à sou approche. Un clétachement s'est 
Iibé: tstn· V era. A son arrivóe les habitants se sont empressés autour eles solclats 
no~b·eurs, et la plus cOl·cliale fratcrnité s'est bientôt établie entre eux. Le granel 
lc c {e eles patriotes qui vienncnt se joindre à la colonue eles rMugiés a obligé 
d' a1·~ ~nel V aldoz de consacrer la j ournée dLl 1'6 à la réorgauisation d 'tm corps 

S ee. I~ reprendra sa marche le 17 sm· Irun. 
ils ~ gloneusc cntreprise ne pouvait commencer sous de plus hcureux auslJiccs; 
Ia PI sap-ent un triomphe ccrtain. Tous les bons cspagnols jaloux ele concourir à 
de 

0

1~:Uquct~ de Ia libcrté, se hâtent de quitter la. Frauce et ele répondrc i:t l' appel 
sa d~~tréprde Valdcz. Le signal est donné. La patric appelie tous ses enfauts à 

z lVrance ; elle n 'en trouvera pas de sottrds à sa voix. 
agarramurdi, le 16 octobre 1830. 

N.• 3 

côtéSdpt heures du soir . - A pres avo ir proféré le cri de liberté à Ordacl1, à 
à, ciu \héros de Tarifa, le brave de Pablo a pris position en Espagne at~jourcl'hui, 
nouv qll eures clu matin. L'éloignement du corps de Viga n'a p::us permis que la 
quar~ ~ cl~ son monvcment parvient cc sair à Bayonne, . mais une dépêche de son 
fl'ontie~~ g·enéral annonçait co matiu· qu'm~ colonnc de ce corps marchait vers la 
dcnt. a~' so.ns le commandement de Coyucla. Espagnols, vos _freres vous . atte~
Pare' Joccou1ez tous au partage de lem·s dangors ct ele Yem· gl01re. La patne pre-

01 ur vous des couronnes immortcllcs . 
· ctobre 17 de 1830. 
p . N.• -4 . 

Esp ~rnplona, 18 de octubre de 1830. - Los rebeldes espanoles han invadido la 
hresaua, <:mtraudo en los pucblos de Zagarramurcli y Urdex con quinicntos hom-

Jbtll.llque hatn pedido ochocientas raciones . . 
holllb. total de sus ft1erzas por esta parte desde , Ai·agon es de mas ele tresCtentQs 
fi:anc~es, compu!=Jstos de espafi.olcs1 portugueses, piamonteses; italianos y soldados 
ii.onci~ses ele la guardia real licenciada, que han echado de Paris; tienen dos ca
bran 1~

8! Y los gefes so11 Mina, Valclez, Uhapalaugarra, ~egnia y ob.'os, que cele
si11 d' JUnta eu casa de Romero Alpuente. V. conocerà si todo esta puede hacerse 
listas ll~ro Y proteccion. Por nuestra parte está en el Pir ineo .T uanito con los rea
bres le N::t.,varra y con la gente armada clel país, que pasarán de dos mil hom
Pond.rá,e ~entente colonel clel 13 con la maior parte de su regim_iento qt~e ~o~
y los n:ul hombres, uu destacamento ele trescieutos hombres de d.icho reg1m1ento 
de di guarcl.a costas· cn número de doscientos. Esta suptlesto es ele _esperar haya 
tieue a ~n -dla alguna refriega, pero en el interin esp~,rsen papeles, mcomodan, Y 
}Jrot n . todos en alarma temiendo mas á los enemigos mtei'nos, Y se prebalen de la 
:r08 :

0

1°1011 que se los ha' dispensado y se presentan con de.scaro y 'orgullo, scgu-
a Vez ele cl' ' }} 'l'aib.b' que na 1e se ha de meter con e os. . 

cad 1CU se ha recebido hoy aviso de que Chapalangarra hay entrado en Bar-
os; atmq d t I fi l)lle , ' ue cnn }JOca o·cntc en la que creo no rpue eu ener muc 1a con anza, 
s se aseo· . t> ' · h b · 

35 
bnra guc ya se los ha desertado qumce om rcs. 
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La r,osa por si sola no iafundc temor y se conclutrà al momento con un diesâ 
tro o·eneral. Aunque v. oiga otra cosa no lo crea, pues no duelo se aumentar, 
y es~rivirá melancolicamente al ver que se cierran en esta tres paertas y otras 
medidas que indican un pronto sitio. 

Enfin los realistas y pueblos estan muy animados y por su voto ya se los hu· 
biera acometido. · 

N.• 5 

R ealistas!- Llegó el parto tan anunciado, y el Todo Poderoso, que di.sp~ne 
de los destinos ele los pueblos no ha querido dar á 'la catolica E spana tm pnnClpe 
ele Asturias . La vohmtacl del Sefior está mani:fiesta ; segun elila, el gnm Carlos 
sigue siendo el proximo herdero ele la carona, le corresponde por uuestras ley_esl 

· la nacion espera y sabe que la llevará cligm~mente ; pero ui la voz dei cielo, D1 e 
principio de legitimidacl q1:le nace clel órden establecido para suoed!er eu los tro
nos, ui las esperauzas de todo un pueblo bastan á retraer de sus infames proye
ctos á esa facciou que cérca nuestro rey. Realista s, espai'ioles to clos, en fin .ele 
marzo visteis promulgar con precipitacion y pompa desusada uná 'llamada ley 1'11-
justa en el foul!lo, nula por la época en que se hizo, ridicu[a y clespreciable eu stt 
forma, y contrária clel todo al voto clel pueblo. Entouces el r esp·ecto que se debe 
el nombre dei rey, aunque se · halle vilmente r educido y eugUJuaclo no hiM cama~, 
iuciertos de si llegaria el caso ele aplicar semejaute ley, la elejamos pasar eu si
lencio cou mala encubierta pena; pero 1m llegaclo el dia, é este silencio seria una 
traicion que comprometia la seguridad del trono y la paz de la -Racion. Es nece
sario enunciar sin ;rebozo nuestros justos votos por la conservacion ele nuestras 
principalcs leye;; . Es uecesario sosten erlas á toda costa, y no socegar un momento 
hasta que las veamos restablecicla s . Armaos, r ealis'tas clecicliclos, no para desple
gar ahora vuestra cÕlera, sino para imponer á los malevolos que estrobau el bbre 
aet;eso clel monarca; haced que este escuche nuestras quejas, y con r espectno_:a 
energia clecidle : « Senor, vuestra maj estad es rey absoluto de E spana . Eu Esp&oda 
todo lo puede el r E>y, to elo, menos clispouer á; su antojo ele la corou a : cuan ° 
la obtuvo e] graR duque d'Anjou, ele quien vuestra m[0estac1 trae s'u oríjen ~ 
su clerecho, se fi.jó el modo de suceder eu ella por la ley v del título I de 
ur libro ele la uovisima recopilaciou. Esto es el títul0 justo por el cual vuestr::t 
majestad ocupa el trono;_ si lo alter~y lo conculca se despoja así mismo de líli 
corona y vendrian á quitarsela los que le han aconsejado que der0gase la leY· 
Así al clel 31 ele marzo es evidentemente injusta, y aun cuanclo no lo fuera'i 
no podia aplicarse á la hija ele vuestn 1 ma:j estacl que ya estaba concebida, 1a de 
feto t euia visiblemente marcaclo el sexo cuand.o se promulgá . L as leyes han .0 

darse para los casos que están por veuir, no para los ya sucedidos. Invocar pa~ 
subsanar estos defectos la autoridad de unas cortes celebradas en el afio ele 178 ' 
es recordar un norobre justamente aborrecido en los tiempos presentes,_ es l[~gtll: 
l~s opiuioue.s de los iufames é ~nicuos liberales, e~ ~·ecordar una reun!Í.on ro~sted 
nosa, es en:fin mostrar uaa clebehclacl que pone en nd10ulo la verclaclera autGr1c1~ 
del monarca, y ·mengua su prestigio de rey absoluto de las Espanas. T0da;r:Jil 
es tiempo ele que vuestra majestad r ernedie, estas males, declarando proutaroentl 
sin efecto la alteraciou echa eu el moela ele suceder en la c0rona. Más tarcle e 
descontento de los pueblos se manifestaria de una mauera dolorosa. Los infa,D115 

que han e nganado vuestra maJestad serán v íctimas ele su furor mal couteni€lo: !li 

sang re inundaria la paz ele la península; y Dios ·sabe cuales serian sus reslllltadi!JS»· 

O:ffi.cio 

(N. 0 10 rcscrvatlo) 

Ill. mo sr. - Em 8 do corrente recebi e :fiz presentes á regeucia os o:fficios de 
v . s .a n. 0

" 9 e 10 ostensivos, e reservados u. 0
" 8 a 10 inclusivameute. . 

Pelo officio u.0 10 ostensivo, e pelas noticias extra-officiaes, veiu a regen.cll 
no conhecimento elas commoções que perturbavam a trauquilliclacle d'essa c~P1t3 
desde a noite de 25 para 26 de agosto. , 

A r egencia espera e deseja que as medidas sabias, que sem duvida adoptur:L 
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0 governo ele sua magestacle o rei elos Paizes Baixos, e o senso recto ele seus po- • 
;ios ~arã_o com que estas co~rnoçõos principiadas term~nem ele uma maneira. sa-

sfactona, tanto para a naçao, como para o seu respeltavel soberano, e ancwsa 
espera a mesma r egencia noticias posteriores que confirmem esta lisonjeira espe
rança. 
I Nada tenho a acrescentar ao que disse a v. s.n, r elativamente á sua vinda para 
~&-!aterra., em um dos despachos antecedentes, e por conseguinte em r esposta á 

u tima parte do officio ele v . s.a no n .0 8 reservado, só tenho a r eferir-me ao que 
no mencionado despacho dizia a v . s . a a este respeito . 

. . Quant~ ás reflexões por que o mesmo officio começa, não posso cleixar de con
(lt na sua. exacticlão; e na verdade, se sua magestade imperial se não prestar 
como é de esperar) a tomar sobre si o clesar ele tomar a iniciativa a favor da 
Usu~·pação, é mais que provavel que a Inglaterra, no momento presente, o não 
qfet~·a assumir tambem, e que, por conseguinte, convem sobremaneira animar o 

. Pt enrJ,:>otenciario ele sua magestacle imperial a resist ir firmemente a todas as in
s anotas, insinuações e até ameaças que The possam ser feitas com o fim ele levai-o 
a uma conclusão tão clesfavoravel quanto indecorosa. · 
n· A ·regencia, por agora, não tendo r ecebiclo nova commtmicação cl'aquelle ple
~potenciario, não tem jri.lgaclo a proposito mandar dirigir--lhe novas communica

f~es emquanto não receber r esposta áquellas que j ú communiquei a v. s.a em ou
to despacho. 

ofii ~om o maior inter esse v:iu a regencia a maneira por que v. s.a respondeu ao di/1? do marquez ele Santo Amaro, em r esposta ao prot
1
esto que v: ~·a lhe havia 

lgJdo. Os soliclos argumentos de que v . s. a se serve n aquell~ offic10 e o modo 
a?)! qtte releva a phrase do officio do mesmo marquez relativamente aos agentes 

1tplomaticos da regencia nas côrtes estrangeiras «ainda não reconllecidos taes peds governos junto aos quaes foram acreditados J> 1 mereceram a plena approvaçfi& 
a l'egencia . 
. A regencia ficou inteirada da, medida. que v. s.a julgou dever adoptar, ele fazer 

~~e~tar aos .inclividuos que compõem o . clep_?sito da ~e~gica o j~ramento consta?-te 
.seu officw n . 0 10. A mesma regenma nao tem ex1gtclo este JUramento pelo .JUl

~~ desnecessario e comprehenclido no ele obediencia a sua magestacle fidelíssima 
. c~rta constitucional. V. s.a, porém, seria sem duvida instigaclo a esta medida f:1 .c1rctunstancias peculiares, que ·é impossível apreci~ completamente em clis

d neta, e confia da bem conhecida: prudencia de v. s. a -que, n' este acto e em to
h 08 os cl' esta especie, não perderá jamais ele vista que, se convem estremar os 
a~lllens y~erdadeiramente fi eis e p:·o~o·s, ~onvem tambem evitar, quanto possível, 
a occaswes de fazer apparece1' clisstdenmas, que podem ser ftmestas no momento 
c~ual. E spalharam-se aqui boatos de que alguns inclivicluos d'aquelle deposito 
iUlz~ram juntar ao j uramento po1· v. s.a prescrípto a clausula de não r ecair are-

bencta no serenissimo infaNte D . Miguel, e que o general Azeredo r ecusára r ece-
er o J. . "' f' . a t 

1
, . uramento por outra maneu:a que mto osse a prescnpta por v. s . , e a es e 
d~!Pelto cumpre-me dizer a v. s. a que a regencia não levará a mal a inserção 

qu.ella clausula. · 
ge V· s. a terá sem duvida conhecimento elos protestos assignaclos em París, Bru~ 
qll~ e ?stenc~e por differente.s .P?rtugue7.ies, e inclusa ac~1ará a copia ela . respo_s~a 
gid a tegenc1a me mandou chngu· a uma carta ele J oaqmm José de Qumroz clu~
lllfa ao ex. mo presidente ela regencia, para fazer presente á mesma copias dos dOis 
n· nnos protestos. No dia 17 elo corrente entrou n'este porto o lugre Scmto Anto-

ll~o _clebaixo ela bancl.eira brazileira e cm.Teo·aclo de tabaco e comestíveis. Este 
av'lo 'uh ' t> fiel 1' . . c VJ a offereciclo á regencia em nome de sua magestade e tss1ma, ass1m 
e~:b alg:lmas bôc~s de fogo. que n' elle. se continham, pelo negociante p~rtuguez 
d ~lec1clo no Rw de J anmro, Antonw José Pedrosa, sendo a carga d elle um 
p~~~tryo elos negociantes João Bonifacio A. d~ Silva e ~oão Man da Silv:a Cam
c b ' 1g'llalmente portuguezes residentes no Rw ele Janeu·o. Por este nav10 sere
e e en um officio elo ministro de sua mao·estacle fidelíssima ela data de 9 ele agosto, 
t~r 0 qual annuncia a proxima partid~ do conde de Ficalli? p~r ~a de Ingla-

n., sem que por ora nos ponti.a ao facto do estado das negoCiaçoes Importantes, 

• 
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' qu0, como v. s.a sabe, ali estt'io pendentes, e elas quaes tanto clcpencle o anda-
mento dos negocios de m.m m:1gestacle fidelíssima. . 

As cartas particulares, que pela mesma occasião se receberarp, nos deixam d.o 
mesmo modo na obscm·idade a este respeito, sendo bastante de notar que Bonn
que José da Silva não escrevesse cousa algm:na por este navio. 

O estado elas cousas aqui pouco ou nada tem vari~tclo, salvas as lisonjeiras e 
risonhas esperanças que todos têem concebido, á vista elos movimentos ela França., 
esperanças que, seg·unclo o caracter mais ou menos prudente ele cada um, ficam 
mais ou menos proximas ela certeza ele um prom]_)tO e infalli vclresultaclo, fazendo 
perder de vista a muitos as clifficuldacles ele toda a especie que é ainda forçoso 
vencer para colher um resultado clefinitivo. · 

O bloqueio, ha dias, tem clesappareciclo quasi totalmente, tendo-se apenas visto 
um brigue ele guerra, que parece ser um dos que antececlentemente acompanha
vam a corveta: as fragatas inglezas continuam a cruzar n' estes mares. 

Deus guarde a v . s.a Palacio elo governo em Angra, 22 ele outubro ele 1830.= 
Lldz. ela Silvct JYJousinlw de Albltque~·que.=lll.mo sr. Luiz Antonio. de Abreu e Li~a. · 

Officio 

(N.0 1 I re~mado) 

. lll.1110 sr. -É impossível deixar ele veT que, no estado presente ela Et~ropa, as 
reso1uções que cleve.m estar tomadas n'este momento por sua magestacle o impe
rador do Brazil1 r elativamente ás proposições ela r egencia, t êem apprmcimado o 
momento em que a lucta entre a legitimidade e a usurpação, entre :1 liberdade 
legal e a eseraviclfio arbitraria devem ser . definitivamente decididas, e em que a 
regencia t em de ser ou deixar de ser munida de meios necessarios para obrar de
ci~ivamente n'1:1sta questão, tendo a determinar, se sua magestade imperial annuir 
ás suas prqpostas, o modo ele recepção, ele conservação e ele emprego ele um :fimdo 
pecuniario, tanto mais importante, quanto é o unico que pócle ter esperanças ele 
tocar. 

N'estas circumstancias é impossível tambem deixar de ver a grande respon-
. sabiliclade em que os membros ela mesma regencia se acham incursos, e a q1,1e 

clamorosas arguições se acham expostos, se por desgraça as medidas que acloptas
sem não fossem seguidas elo r esultado desejado, e ao mesmo tempo quanto con
vem ao bem elo serviço ele sua magestacle e aos interesses sagrados ela patria, que 
a mesma regencia possa auxiliar-se com as luzes elos homens mais conspícuos ele 
entre o~ leaes portuguezes emigrados e reparta com elles, se n~io o peso da res
ponsabilidade absoluta que lhe incumbe, ·ao menos a da responsabilidade moral 
das medidas que acloptar. Por este motivo, e por marchar tanto quanto as cirClnn
stancias o permittem na vereda constitucional, .tem a regencia acloptado o projecto 
ele formar uma commissão consultiva composta ele taes indivíduos, que possan1 
elueidal-a com o seu conselho e ajuclal-a com as suas luzes a m elhor cumprir coro 

. os fins sagraclos para que foi estabelecicla· e com a intenção ele supprir com esta 
ç.ommissão o c_onselho ele estado, que não existe, ouvindo · alem d'isto o seu pare
cer sobre os actos e as resoluções mais importantes elo poder executivo . 

Emquanto se occupa de levar a effeito este projecto e de organisar definitiva
mente a mencionada commissão, a mesma reg·encia me ordena transmitta a v. s. a 

a lista elas pessoas ele que intenta compol-a, auctorisando á v. s .a a fazel-a assint 
conhcoer ás mencionadas pessoas, a quem provavelmente, e se as eírcumstancias 
occorrentes não_ obrigarem a: ~ar-lhes outro destiJ;to. mais util ao serviço, espera 
pela proxima viagem .elo cap1~ao Thm~nton transmlttlr as r espectivas ordens, fa
zenclo-llles v. s.a sentir as sohclas r~soe~ qu~ mov.em a re.gencia á aclopçã:o cl'esta 
medida e o quanto confia no seu zelo, mtelhgenc1a e acnsolacla fidelidade. 

N'e~ta mesma data dirijo iguaes relações a D. Thomaz Mascarenhas e a 
D. Francisco ele Almeida Portugal, a fim de que tanto v. s."' como cada um el'el
les fiquem na sua intelligencia, e lhe dêem o cumprimento relativamente ás pes
soas residentes nos paizes em que cada um se acha. 

D eus gua.rde a v. s."' Palacio do governo em .Angra, 22 <ile outubro ele 1830. = 
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L~Giz da Sil'Vct J.viowdnho. ele AZbuque1·que. = Ill. 010 sr. ·Luiz Antonio de Abreu e 
Lima. · 

Officfo 

(N. 0 t 7 rcscr.Yadu) 

lU. mo e ex. mo. sr.-Finalmente, tendo hontem recebido resposta do· conde ele 
Abcrcleen ao bilhete mencionado. no meu officio reservado de n. 0 13, fui hoj e ter 
com ellc ao ministerio dos negocias estrangeiros, e passo a referir o que se pas
sou n 'es ta conferencia, posto que me pareça de pouca ou nenhuma import~ncia. 

"' O conde começou clcsculpando-se com o esquecimento do seu se01·etano, de 
~ao. me haver r espondido ha mais t empo, · desculpa que eu naturalmente agTa-

ect, dando-lhe aliiLs interiormente o valor que merecia. D epois elos compri
mentos usuaes passou a perguntar-me se tinha noticias da ilha e do ex .mo sr. mar
tllez de Palmella, e respondendo-lhe eu communicando-lhe as ultimas r ecebidas , 
amentou a posição do sr. marquez , isolado em um. tão pequeno ponto do globo, f0 que eu o acompanhei, acrescentando que, infelizmente, eu não via ainda o 
~rmo ele tantos soffrimentos. aNa verelade (respondeu o conde) os vossos nego

Cios têem durado demasiado. Par ece (continuou elle) , que os acontecimentos de 
França não produziram em Portugal grande effeito, bem como fizeram bem pouca 
sensação em Hespanha, onde a primeira t entativa dos constitucionaes foi mallo
gracla, como era de· esperar e eu mnito estimo, porque não gosto de ver derramar 
s~ngue>>. O conde, fallando d' aquella tentativa, alludia á expedição · ele Valdez e 
':Jgo, que as. gazetas annunciam desbaratada. Eu repliquei que as noticias que 
hn_ha ele Pertugal não concordavam com. as noções· que s. ex.a me communicava, 
po~s q ne to elas as cartas particula.res pintavam o estado cl'aquelle reino como mui 
a~·ttaclo c proximo a uma crise funesta a D. Miguel; que a m·eação ele um novo 
trrb:1nal, especie de comité de sal1Gt pt&blic, composto ele homens ferin0s e sangui
narros, provava aquillo mesmo; que o nosso caso era mui differente do elos hes
panb.oes constitucienaes, pois gue estes trabalhavam contra a leg·itimidade e contra 
ll.m governo legal e· reconhecido, entretanto que nós, combatendo contra a usur
pação, tínhamos a npsso favor a legitimidade e as idéas elo tempo, o que re~mia 
ao nosso partido muitos homens que aliás não seguiriam as bandeiras libm·aes ; 
~ue ~e. o usurpaclor tivesse ao menos uma qualidade boa ou brilhante, poderia ter 
~~~tnnclo algmna força, ma;J que a incapacidade absoluta que havia patenteado, 
1.1.Ula destruido o prestigio do seu diadema, que o t ei}Yl' sómente lhe assegurava 

a-tncla na cabeça. c<É verdade (disse q concle) que D. Miguel não usurpou c0mo 
Bu~naparte, mas a falta ele qualidades não é argtunento contrw a legitimidade» .
« ~ao foi n'esse sentido (retorqui eu) que fallei na incapaciclade de D. Miguel, mas 
somente })ara indicar a v. ex. a que aquella incapacidade tinha climinuiclo o numero 
e 0 fervor elos seus particlistas. Quanto á sua legitimidade, claramente se mostrou, 
~obretu.do. no manifesto elos direitos da rainha, que ella era absurcla e contraria 
~s n~ssas leis ele successão. Alem d'isso as potencias, r etíranclo as suas legações 
~ Ltsboa, deram um publico testemtmho ela mesma verdade!» A isto o conde re

f2tcou: <<Não ha duvida que a rainha foi reconhecida ; isso não é objecto ele ques
ao,. mas ninguem, senão vós mesmo, póde . eleci.dir a contenda. Muito se tem 

escr1pto pró e contra, porém a nação decidiu a favor ele D .. Migueh . - «V. ex.a 
.~ permittu·kí de lhe observar (respondi eu) que o modo ela decisão foi não só per

o, mas escandalosamente illegal. Se D. Miguel não foi, como Buona;parte, lan
~ar pela porta .fóra a representação nacional com uma companhia de granadeiro~, 
ez o mesmo com a ai:ma dos fracos. V. ex. a não ignora que elle conservou o ti

tulo de regente emqua.nto lhe foi necessru:io dissimular os seus perlidos intentos 
e p~·eparar os meíos ela usmpação premeditada, dest ituindo do s postos e empregos 
:tnilttarer; e civis todos os homens que podiam resistir-lhe, e pondo em seu logar 
as .suas .creatmas. Quando tudo se achou disposto para a execução dos seus cle.si
g~:nos, tn·ou a mascara e fez-se eleclarar rei por uma assembléa nomeada por mews 
Vtolentos e ille<Yaes e á qual se deu irrisoriamente o nome ele côrtes . . O acto cl'esta 
asse:nbléa é o ~lTa~oado ele um. letrado que procura defender uma causa má~ en
cobrmdo· a verdade com ardilosos sophismas. Estou certo que se a questao s.0 
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apresentasse perante um trihtma.l qualquer, composto ele hqmens dotados de J~;ts· 
tiça e eqniclaclc, seria indubitavelmente decidida a nosso favor . . Se as potenc1as 
tivessem querido prestar-nos um a.poio, já não digo material, mas mesmo simp~e~
mcnte moral, a contenda estaria ha muito tempo tm·minada» .- «Que mais quenets 
vós (replicou o conde), que podiam as potencias fazer mais do que retirar as su~s 
legações ele Lisboa?» - «Isso foi com effeito bom (tornei eu), mas era neces~a~·JO 
continuar a obrar no mesmo sentido, c os tiros da Texceira patentearam, infeliz
mente, outras disposições». O conde torceu-se, e compondo-se com alguma cli:ffi· 
culclade, me respondeu: «Nós não impedimos, todavia, a expedição do Porto, ?' 
comtuclo, o seu resultado não foi favoravel, o que eleve attribuir-se ~1, resistencHL 
geral e poptuar que encontrou» . - «Não foi tanto assim (lhe replic1uei eu); o mau 
successo cl'aquella expedição dependeu de circumstancias bem cliffereutes. ]'oi uma 
fatalidade deploravel, um concurso de causas clesg1·açaclas, mas quem está bem ao 
facto d' estas não pó ele admittir a que v . ex. a indica como tmica, quero clizer, a 
popularidade ela resistencia. Torno a r epetir a v . ex.a que, se as potencias nos 
tivessem favorecido, a nossa causa se teria já vencido. Agora mesmo o reconhe
cimento ela regencia bastaria talvez para determinar o triumpho ela legitimid~
cle». - «Como quereis vós (respondeu o conde) que se reconheça, uma regencta 
e1·eacla e sustentada unicamente pelo imperaclor elo Brazil? Vós s~tbeis que os por
tuguezes não gostam elo que lhes vem elo Brazil. Se a regencia estivesse ao me· 
nos no Porto, por exemplo, outra cousa seria».- cc Eu tambem não gosto ela liga
çll.o ele Portugal com o Brazil (repliquei eu), mas é IJOr isso mesmo que desejo _o 
rcoonhecimento da regencia, que nos libertaria para sempre ela ingerencia brazi
leira. O imperador foi forçado a m·ea.r aqueJla auctoriclacle para levar a effeito a 
sua abdicação, visto que o infante se levantára contra o seu mandato . Emq1.1anto 
a r egencia não for reconhecida, a abclicação nfto estará consummacla, e a ingeren
cia brazileira continuará, bem a nosso pezarn,- ccEm Portugal (replico~ o conde) 
não se faz caso da abdicação, pois que ali decidiram que os direitos ele D. J\1iguel 
eram independentes d'ella».- ccNós não pensavamos ·assim (disse eu) relativa
mente aos direitos da rainha, e quanto aos de D . Miguel julgo que hoje em Por
tugal mesmo poucos indivíduos os reconhecem». - «Entretanto (replicou o conde) 
D . Miguel vae-se sustentando, e a opinião geral é a seu favor». - <<Perdoe 
v. ex.a. (lhe tornei eu), D. Miguel hoje sustenta-se pela violencia e pelo terror
As prisões recomeçaram, e a nação, abatida e degenerada de seus antigos brios, 
tem com effeito supportaclo, com uma especie de torpor gangrenoso, um regiroen 
barbaro, cruel e estupiclo; mas o regimen ele terror não. pócle durar, e a opinião 
comprimida triumphará a final. Em França não vimos nós durar demasiado o iro
perio ele um tal regimen? Agora mesmo nos Paizes Baixos haverá alguero que 
o.use dizer que a verdadeira opinião publica seja favoravel ao intitulado goveTn? 
provisoTio? Eu, que venho de Bruxellas, posso asseverar a v. ex.a que aquella opt
nião lhe é inteiramente contraria, e, todavia, as apparencias indicam outra causa, 
mas não o provam, como eu bem observei)).- << Se os pa.rtid.istas ela rainha (clisse o 
conde) fossem todos como o marquez de Palmella, bom seria, porque o marquez 
inspira toda a confiapça, mas infelizmente as circumstancias obrigam-o a alliar-se 
a indivíduos buliçosos e trapall1ões (b?·otti.llons)~ a g·ente revolucionaria, que só quer 
a clesorclem».- «Triumphe a nQssa causa (repliquei eu), que então facil será coro· 
primir os revolucionarias, os quaes não são numerosos entre nós» . - «Não é isso 
tão .facil como vós pensaes (tornou o conde); esses homens são sempre os mais 
audaciosos e energicos >>. . 

Antes de terminar a conversa, ele que me persua'clo ter narrado a v. ex.a os 
pontos principaes, vieram annunciar ao conde a chegada de alguma pessoa, elll 
consequ.cncia elo que, pouco tempo depois, eu julguei dever levantar·me e despe
dir-me. O conde, acompanhando-me até á porta, me clisse que teria muito gosto 
ele me ver quando me conviesse, bem entendido na minha qualidade dB particu· 
lar. Eu agradeci o seu convitB, dizendo-lhe que sentia que s. ex.a me não rece
besse de outra maneira, mas que ele todo o modo eu me honrava muito da per-
missão que me concedia. . 

D'esta conversa só tirei a fraca esperança ele que o reconhecimento ele D. JYlt-
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guel, por parte d'este governo, não se achasse tão imminente como muita gente 
pensa. Com effeito parece-me que, se aquelle acto de iniquidade estivesse a ponto 
ele se praticar, o conde me teria dado algLms indícios cl'isso, deixando escapar 
a~guma .Phrase que me fizesse suspeitar uma tal resolução; alem cl 'isso o seu con
rlte sena, n'esse caso, não só inutil, mas gratuitamente cruel. Entretanto os migue
rstas aqui parecem mui esperançados, e as conferencias do visconde de Asseca com 

aquelle conde dizem ter sido mui frequentes n'estes ultimas dias. No momento actual, 
poré.m, o r econhecimento sel'ia tão impolitico e injudicioso, que eu o não acredi
tarei atntes sem o presenciar. D. Miguel não concederá a amnistia no momento em 
que as suas atrocidades redobram de vigor e ferocidade, e sem ella não é crível 
que. o. governo inglez queira arrostar a opinião, publica, cobrindo-se ele opprobrio 
~ mt.mstrando novas armas aos seus inimigos. E verdade que o espírito nacional 
\os :nglezes tem degenerado espantosamente, e quando o clesejo ela paz é a paixão 
~ 0illtnante de um povo, facil é ao poder dominar e comprimir a opinião dos cora
J~sos defensores dos verdadeiros interesses nacionaes, quando mesmo elle obra 
c a1·a e escandalosamente contra os mesmos interesses . Assim o tem, com effeito, 
conseguido o ministerio elo duque de Wellington, o qual se ha conservado, não 
obstante t•w deixado perder, por sua incapacidade e g'l'osseiros erros políticos, a 
preponderancia e consideração de que gosava a Inglaterra antes das derrotas que 
soffreu nos nego cios · ela Grecia, ele Alger, da Turquia, de Portugal e ultimamente 
d?s Paizes Baixos . Falia-se agora em intervenção para. impedir a decomposição 
c1 este .ultimo reino; porém se a houver, a Inglaterra será a isso arrastada pelas 
P?teuc1as do continente, as qnaes indubitavelmente têem todo o direito de impe
?-ir <J.U~ se estabeleça, pelQ trimnpho da revolução belga, o principio ela divisão 
lndefintda elos es tados legalmente ftmdaclos e reconhecidos. 

_Deus guarde a v. ex.a Londres, 22 de outubro de 1830.-lli.1110 e ex.mo sr. 
Lnrz ela Silva 1\fousinho ele Albuquerque. = ü~iz Antonio de Ab1·w e Lime~. 

Ofl'S.cio 

(N.0 12 rcscnado) 

. III.n10 sr. - No despacho reservado n. 0 11 verá v. s.a a medida que a r egen
c~'t projecta adaptar nas presentes circumstancias, ·em que summamente convem 
nao só reunir um grande numero ele luzes para seu esclarecimento, J:\.1as tambem 
dar ás suas resoluções e á discussão cl' ellas todo o grau de publicidade compatí
v-el com a sisudeza e decoro ela mesma regencia, priíÍCipalmente se acaso se po
dérNverificar o emprestiino, que, envolvendo a regencia na administração. c appli
caçao_ de mei pecuniarios de alguma consideração, torna summamente desejavel 
0 rnawr grau possível ele publicidade na gerencia d' elles; por outra parte, se por
V"entu.ra a acção governativa, ela regencia houver de desenvolver-se em maior esca~a, 
será IUclispensavel dividir os ministerios, e, n'este caso, muito convem que exis
tam junto da regencia homens que possam desempenhai-os dignamente. 

lVIuitos outros motivos que, sem duvida, escuso desenvolver a v . s.a, apoiam 
. esta . medida, sendo tambem escusado que eu diga a v. s.a que nenhuma ne
. cess1clade ha de mostrar a cada um elos indivíduos designados na relação que 

acompanha o dito despacho a totalidade ela mesma relação, por isso que, sendo 
agora este negocio uma simples preparação confidencial, · e sendo mais que prov:a
vel que algtms elos nomeados não possam, por circumstancias, prestar-se á Vl~
gem para esta ilha, não ha tão pouco necessidade de que seja conhecida de mm
tos a sua designação pi·ojectacla. 
L .Deus guarde a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 23 de ?utnbro de 183?. = 
u~z da Silva Mot~sinho de Albt~qttm·que.=lll.mo sr. Luiz Antoruo de Abreu e L1ma. 

O:tlicio 

(N.0 18 reservado) 

· IU.mo e ex.mo sr. - Em conformidade das ordens expecliclas por v: ex. a ao sr. 
D.1'homaz 1\fascarenhas, partiu cl'aqui ha dias mr. Blaquib·e, encarregado da com-
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missão constante das instrucções jlmtas por copia. Aquelle individuo que, scgu~do 
as :informações que d' clle se obtiveram, é dotado de intelligcncia, fidcliuadc c m~uno 
atrevido e prudente, foi munido de cartas particulares para negociantes, fingmclo 
ir tratar ele objectos commerciaes. Levou alem cl'isso uma carta elo sr. D. Thomaz 
Mascarenhas para o governador ele S. Miguel, outra elo sr. José ela Silva Carva
lho pai'a o actual corregedor, e as proclamações que v . ex. a achará tambem ~nnc
xas a este o:fficio; Forneceram-se-lhe f. 500, somma que elle arbitrou su:ffic1entc 
para fretar e apromptar uma embarcação ligeira, e .mais elespezas da sua cxpe .. 
dição . · 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 23 ele outubro de 1830.~Ill. mo e ex.mo sr. 
Luiz clfL Silva Mousinho de Albuquerque=Luiz Antonio ele Ab1·et~ e Lima. 

lnst:rucções para Eduardo Dlaqniere · 

MonsielU' : - N e doutant ni ele votre zele, ni ele votre capacité, nous vaus 
cbargeons d'une commission elélicate, oil vous pourrez faire preuve ele l'une ct 
de l:autrc, ct vaus acquérir eles titi·es ·á notre estime et à notrc reconnaissance. 

L::~;issant à votrc babilité le choix eles moyens, qui ne sauraient être déter
minés qu'en présence des circonstances, naus naus bornerons à incliquer simple
ment los objets principanx elont vous aurcz à vous occuper. 

Vous vaus rcnclrcz à l'lle de S. ~'ligLlel, oit vaus tâcberez ele faire les rccbcrcbcs 
suivants, soit clirectement par vous même, soit au moyen de quelquc pcrsonnc de 
confiance : · 

1° Quels sont les points fortifiés ele la côte? 
2° Quel cst la nature et l'état eles forti:fications? 
3° Quel est lc nombre et lc calibre eles bouches à feu qui défenclcnt chaque 

point fortifié? · . 
49 Quel est le :r;tombre des tJ:oupes existants à S. Miguel, quels so.nt les oorps 

auquels ce~ t:rou:pes a:ppartienncnt, et quels sont les officicrs commanelant chaquc 
;1rme? · 

5° Quelles sont les po::;itions occupées par ces forces? 
6° Quelle ·est la ~arnison permanente ele chaquc point acccssible? 
7° A quelle elist::mce oes garnisons se trouvent-elles eles col'ps qui pourraicnt 

lcs soutenir en cas d'attaque? · 
8° Y'a-t-il eles bâtime.nts ele guerrc mouillés ou cn croisierc clcvant l'llc? 
9° Y'a-t-il ime ronde mai'itimc ele barques établic clans quclquc port? 
10° Qucl est l'esprit de la garnison ct eles habitants, quels seraicnt ~ClL"<: sur 

qui ont . pourrait compter en cas cl\m coup de main, et quel serait lo moyen lo 
plus sux et le plus prompt ele communiquer avec ces indivielus afin qn'ils puis
scnt coopérer à quelqu.e résultat. 

Vous tâcbm•ez de vous procurcr à S. Miguel même eles renseignemcnts pa
reils par rappo1•t aux autl•es llcs ele cct archipel, et en outrc vous vaus enquerrez: 

Si le servicc dans ces ilcs est fait par eles clétâchements, qui soycnt frcquem
ment ohangés, ou par eles garnisons permanentes, quel est lo moyen dr;J communi
cation établi entre les elites í:los, quellcs sont les dispositions plus ou pJ.OÍ+J.S {Çt.vO
rables de leurs habitants. 

Vous mu·ez beaucoup en vuc ele noucr eles liaisons avoc les person.nes influen
tes ele Füc, et ele les porter à y opércr un mouvement en faveur ele notrc cause. 
Vaus leur présenterez l'état actuel ele l'Europe, qui sous nul doute est cntib·c
mcnt favorable à l' exécution de nos projcts et ~t notre régéneration poli tique. Vous 
lem· fcrez voir les peuplcs revendiquant partout leurs droits, et los souvcrains 
elans l'impossíbilité ele resister au tol'l'cnt ele la libcrté qui enti·enerait lem·s trôncs, 
s 'ils ne s' empl'CSSÇ~.Ícnt pas de les fortifier <::t de les asseoil! sur les nouvcllcs et 

· solidcs bases eles institutions constitution.nclles. Vous leur clirez que chcz nous 
hcureusement la libel•té se trouvc d'accorcl avC'c la légitimité, et que le tl:iompbe 
ele l'unc amenera nécessairement celui de I' autre. Vous leu r montrerez l'impossibi
lité absolue ele la consolidation et de la duréc du regnc de l'usurpatcur, soit à 
cause de l'incapacité ct dcs vucs de cclui-ci, soit par l'effct inévitaLlc et immjncnt 
eles demim:s évónemc:p.ts cn Francc ct cbns lo contincnt, qui plus tôt ou plus tarcl 
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Pl'oduiront la révolution en Espague ct cu Portugal. Il cst aussi de la deruiere 
\)viclence que clans l'état ele malaise ct ele fermentation du Portugal, D. Miguel 

· ~e pourra envoyer tm seul homme pour soutenit· sou oclieux empire hors de ce 
toya~1me. Le moment actuel est ,par consé.quent lo plus favorable pour secouer 
sou JOug avilissant, et pour reprenclre notro place parmi les nations civilisées . 
. A ces ~clées vous ajouterez tontos celles que vos talents et votre capacité pour
Iout vous mspirer dans l'intérêt ele la cause que vous épousez. 

Il e~t inutile de vous rappcler que la prucleuce ct la circonspection sont tres 
nécessarres clans la préparn.tion eles moyens de mêmc que I' euergie ct la harclicsse 
daus l'exécutiou des plaus . ' 

. J?e S. lVliguel vous irez à l'ile Terceira, afin cl'y rencl'l.·e compte ele votre com
nusswn à la régence, et de recevoir ses orclres. 

Oflicio 

IU.mo e ex.mo sr.-Tive a honra ele informm: a v. ex.a, em o' meu o:fficio re
~ervaclo 11. 0 1, que, em consequencia elo pleno poder com que a regencia me havia 
onrado, tratei, de accorclo com Henrique José ela Silva, e á vista dos documen

tos de que elle havia sido portador, ele ultimar o contrato de emprestimo que 
teve logar entre a regencia, em ·nome ela senhora D. Maria II, 'e mr. l\1aberly, o 
que. felizmente puele conseguir, ainda mesmo antes ela rati.ficaçfio ela convenção 
proJectacla, porquanto mr. lVIabcrly julgou que o conteúdo, tanto no protocollo 
~or v. ex.a assignado e pelo ex.mo ministro elos negocias estrangeiros elo imperio 

0 ~nizil, como em a nota dirigida por este ultimo em resposta á que v. ex." lhe 
~avta dirig·iclo peàindc;> o pagamento elas sommas estipuladas na convenção ele 29 
de agosto ele 1825, que o Brazil deixou ele pagar pela atroz uslU'pação ela corôa 

e sua magestade a senhora D. Maria II, lhe1 clavam seglli'a e solicla hypotheca., 
uma vez que o governo do Brazil declarava nfio ter direito algum em obstar a qual
quer applicação que a regencia jttlgasse conveniente clar ás sommas acima referidas . 
. . Em consequencia, pois, do exposto, assignou-se o contrato, e l~go depois o:ffi

Ctet ao encayyegaclo ele negocios elo Brazil n'esta côrte, Eustaquio Aclolpho ele 
~cU? e Mattos, envianclo-lhe por copia authentica o pleno poder com que a re
genera se dignou auctorisar-me a receber dos ag·entes brazileiros tocla e qualquer 
so~ma que o imperio elo Brazil haja ele entregar á regencia, e igualmente uma 
cop1a conforme a nota já referida, c outra da conta w.~ce mostra as sommas devi
das pelo imperio elo Brazil a Portugal, e requerendo-lhe, á vista . elos citados do
cumentos, houvesse ele indicar-me o dia em que me podia ser satisfeita a somma 
0?nstante da conta junta. Tive em resposta uma carta particular, em que o men
Cionado encarregado ele nqgocios me dizia que nenhuma transacção poderia ter 
~ogar emquanto eu lhe não enviasse o original do referido pleno poder, o que :fiz 
tmmediatamentc, e igualmente lhe enviei uma copia authentica do citado protocollo, 
por me constar que este, por esquecimento, julgo eu, lhe não havia siclo enviaclo 
pelo seu competente ministro elos negocios estrangeiros . 

Demo}·anclorse o dito encarregado de negocios em me responder, dirigi-me a 
sua casa, e, em mna conferencia que tivemos, me fez saber que havia recebido 
ordem para pagaT os juros e amortisação do emprestimo portuguez pela· fórma 
~stabelecida entre o marquez ~le P_almella e o v~sco~cle de Itabayana, quer dizer, 
aze~d?-se o pagamento elos ditos JUros e amortlsaçao na presença ele um agente 

brazlleu·o e ele um ·contratador elo emprestimo primitivo, e precedendo nas gaze-
tas os competentes annuncios. · 
c1 Esta fórma de pagamento, tendo siclo constantemente repellida pelo marquez 

c Palmella, de modo algum pócle servir ele exemplo para os futtu-os pagamentos, 
tanto mais qae está em completa contraclicção com o conteúdo no referido proto
collo, porque n'estc se declara que a regencia tivera sempre a faculclacle ele dar 
ás referidas quantias a applicação que bem lhe parecesse, e na fór~a ele paga
lllent? exigido pelo encarregado de negocios se tii·a esta faculdade á d~ta ~·egencia 
e se Impossibilita portanto a rcalisar a hypotheca que na boa fé hav1a s1clo offe-
re ' l 7 

' I 'd Clc a c acceitn. para P.agamcnto do cmprestimo contra 11 o. 
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Depois da referida conferencia, tendo decorriclo dois dias sem que tivesse res
posta alguma, recebi a carta por copia junta, letra A, e venclo pelo seu conteúdo 
que pareci~ procurar-se illudir, dar-se-me uma r esposta franca e explícita sobre 
uma materia de tal transcenclencia, clixigi ao referido encarr egado de negocios o 
officio por copia junta, letra B, e tive em resposta a carta .confidencial, letra C, 
a que respondi immediatamente o que consta do meu officio por copia junta, le
tra D. 

Não tenho, até á hora qne este officio deve ser expedido, r ecebido resposta 
ao ultimo que dirigi ao encarregado, marcado letra D; caso, porém, aquella res
posta não remova a difficuldade, tenciono protestar solemnemente contra todas as 
c0nsequencias funestas que se possam seguir da pertinacia do encarregado ele ne
gocios, não me sendo possível j á obstar a que mr. Maberly proceda a dar aquel
les passos que tem em vista para fazer e:ffeituar o seu contrato e lavar a sua r?
putaç~o. Cumpre, portanto, que v: ex. a trate d.c remover c1üficuldacles, e consegl.llr 
que na volta d'este paquete venham as mais positivas, claras e explicitas ordens 
para. o en?arr~gado de negocias e:ffeituar o p3!gamento ao representante ou agente 
da regenCia, simplesmente, sem condição alguma. 

D eus guarde a v. ex. a Londres, 22 de outubro de 1830.- ru.mo e ex.rno sr. 
conde ele Sabugal. = D. Tho11Wz lltfasca?·enlias . 

Docume ntos anne:xo s 

A 

rn.mo e ex .mo sr.-Fica n' esta legação o pleno poder que v. ex.a me tran~
mittiu Ín<;!luso na sua carta de 18 do corrente, e pelo qual mostra-se v . ex. a deVI
damente auctorisado para receber elo s agentes de sua magestacle o imperaclor, ·meu 
augusto amo, todas e quaesquer sommas que lhe houver em de entregar para a 
r egencia em nome da rainha fidelíssima a senhora D. Maria li. 

Quanto à requisição de v . ex.", tive a honra de responder-lhe em tempo op
porttmo. 

Agradeço muito os documentos que v. ex. a me fez o favor de communicar-me, 
c renovo a v. ex. a os protestos da particular estima e subida consideração coro 
que tenho a honra de sm·-De v . ex.a .o mais attento serviclor-111.'"0 e ex.mo 
sr. D. Thomaz lVIascarenhas.-Londres, em 20 ele outubro de 1830. = EHstaql6ÍO 
Aclolpho de Mello e ~Mattos. 

B 

ru.mo sr.-Tendo recebido a carta de v . s.a datada de hontem, em resposta á 
que eu lhe dirig-íra em 18 do corrente, solicitando ele v. s.a a execuçã.o elas ordens 
mencionadas ua nota annexa ao meu officio ele 8, na conformidade elo protocollo 
que a v.· s.a communiquei com aquella minha carta official, o meu dever me força, 
bem a mell pezar, a declarar a v. s. a que a parte da sua resposta que se refer~ 
áquellas 01·clens não póde de modo algum satisfazer-me. Passo a expor a v. s.a 
com franqueza os motivos que me obrigam a esta declaração . 
. Em consequencia dos precedentes que v. s. a não ignora, logo que recebi os 
documentos acima mencionados, tratei de concluir, e conclui e:ffectívamente, sobre 
a segm·ança que elles apresentam, o emprestimo, que é segllimento da operação 
que originalmente foi tratada com o actllal ministro da fazenda do imper io quando 
estava a ponto ele retirar-se d'esta côrte com a rainha minha augusta ama }Jara o 
Rio de J aneiro. · 

Exigindo, pois, o contratador a prompta e plena execução elo convenio coJJl 
elle legalmente celebrado, tenho apenas poclido conseguir até hoje obstar a que 
elle não r ecorra aos meios que tem em seu poder para levar a effeito esta trans
acção, sendo eu a isto moviclo pela consideração das fataes consequeucias que 
necessariamente haviam de r esultar da publicação elos motivos que obstam ao 
completo final d' ella. 

Havendo-me o referido contrataclor mui positivamente cleclarado que achan
do-se o seu credito, tanto como homem publico, como na qualidade de negociante, 
gravemente compromettido pelo conhecimento que se tem clivulgado d'esta tra.ns
acção, não podia sobrestar por mais tempo em tomar aquellas medidas de que 
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d_eve lançar mão para manter illeso o mesmo credito, vejo-me na imperiosa neces
Sidade ele recorrer novamente a v. s.a, para que se sirva dar-me até ámanhã ~\,noite 
uma resposta clara e categorica sobre o objecto que motivára nos meus officios a 
v. s. a em datas de 8 e 18 elo corrente. 

Não posso deiXar ele declarar tambem desde já a v. s.a que eu lanço de mim, 
para_ recaír sobre quem justamente pertencer, toda a responsabilidade dos damnos 
grav1ssimos e inconvenientes que possam resultar, seja da demora ela resposta 
agora por mim exigida, de v. s. a, seja ele um modo qualquel' ele execução elas or
~ens em questão, que não for aquelle que evidente e indubitavelmente se clepre-

encle do protocoll0 e nota já citados . 
. Como possa acontecer que a grandeza ela somma, que o gov-erno elo Brazil eleve 
Immediatamente pagar ao representante da regencia acl hoc} sej~ superior ác1uella 
que elle possa sem embaraço desembolsar no momento actual, lembra-me diz_er a 
v. s.a que cli:fficuldacles cl'esta natureza poderiam facilmente remover-se por meio 
d~. m_ntua e franca intelligencia, porquanto a regencia, longe de querer exigir sa
~riiiciOs elo governo imperial, deseja prestar-lhe todas aquellas facilidades que 
orem compatíveis com as suas circumstancias, e tendentes a favorecer e manter 

o creclito do dito governo. 
Deus guarde a v. s." Londres, 21 ele outubro ele 1830.-In.mo sr. Eustaquio 

Adolpho ele Mello e Mattos.=D. Thomaz Masccwenhas. 

c 
. _In. mo e ex.mo sr.- Quando tive a honra de responder á carta que v. ex.a me 

éhrtgiu em 18 do corrente, solicitando a execução das ordens que me haviam sido 
expedidas pelo meu governo, a fim de que esta legação. continuasse no pagamento 
anuual das quantias necessarias para o juro e amortisação elo emprestimo portu
gtlez, uma vez que ellas fossem reclamadas por pessoa para isso legitimamente 
anctorisada., devendo observar-se na clistrib1úção de taes quantias o que fôra con
Vencionado entre o ex. 1110 visconde ele Itabayana e o ex. mo marquez ele Palmella, 
P_arece-me sufficicnte dizer a v. ex.a qtle em tempo opportuno satisfarei essareqtú-
81Ç.ão, por não ser ainda (a mais ele um respeito) chegada a epocha em que eleve 
reassumir-se o dito pag.amento. 
. Com esta, explicação julgo ter desvan ecido qualquer especie ele duvida prove

lll.ente dos termos em que foi concebicla aquella minha r esposta, e não toco nos 
outros pontos, sobre que versa a carta ele v. ex .a claJ;SLda ele hontem, porque não 
llretendo nem devo tomar parte algt1ma em transacçf!es feitas por v. ex. a debaixo 

. de sua responsabilidade pessoal ou do .seu governo. . 
Folgo, porém, ele aproveitar mais esta occasião para reiterar a v. ex. a os pro

testos ele particular estima e consideração com que sou- De v. ex.a - ntmo e ex. mo 
~r. D. Thomaz Mascarenhas. =Et6staqtâo Aclolpho de Mello e Mctttos. W impo!Q 
street, 22 ele outubro ele 1830. 

D 

III.mo s:~;.-Tive a honra de receber a resposta que v. s.a faz ao meu offi.cio 
de 18 do corrente, e não posso dispensar-me ele observar-lhe que, versa;ndo aquelle 
lneu officio principalmente sobre a recepção elas sommas pertencentes ao juro e 
aruortisação do emprestimo portuguez, vencido desde o tempoem que o pagamento 
an_uual das mesmas sommas foi suspenso até hoje, não posso conceber que não 
seJa esta a epocha opporhma para se reassumir o dito pagamento em conformidade 
?0m ajustes ultimamente feitos na côrte do Rio ele Janeiro, entre o governo d'aquelle 
Imperio e o ministro ele sua magestacle fidelíssima, ajustes que deram. orige~ ~ís 
o~·elens expedidas IJara esse fim a v. s .a, e menos posso conceber a extstenCia de 
cu·cumstancia alguma que haja de alterar as praxes marcadas para es~e paga
lll?nto. Cumpre, pois, instar para que v. s ." queira satisfazer sem nov~s dtlações a 
mlllha requisição, verificando-me o pagamento puramente e sem cond1ção _algum~'t. 

Já expuz a v. s." que não existe ela parte do governo ele Portugal esttpulaçao 
. lJ.lle obrigue os sem! agentes ao methoclo elo pagamento a que v . s.a se refere, 
~tes, pelo contrario, ela correspondencia da legação ele sua magestade ficlelissima 
n esta côrte com evidencia se conclue, que um tal methoclo de pagamento nunca 
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foi concedido ; como, porém, v. s .a s~ refere a uma convenção, cuja existencía me' 
não é conhecida, rogo-lhe o obsequio de mandar-m'a por copia, para que á vista. 
d'ella eu possa r egular a minha ulterior conducta a tal respeito. 

Permitta-me v. s .a observar-lhe ultimamente, que respostas .vagas e obscuras 
não podem satisfazer-me, na melindrosa posição em que se acham os negocias de 
sua magestacle fidelíssima, minha ~ugusta ama., e, portanto, Togo a v . s. a queira 
responder-me precisa e claramente ás minhas propo.sições, que se reduzem á so
lução immediata das sommas vencidas e das que se forem vencendo nos respe
ctivqs prasos . 

E tanto ma~or a urgencia d'esta resposta, que, estando a partir ámanhã opa
quete para o Rw de Janeiro, tenho ele levar ao conhecimento . flo ministro de sua 
magesta~e fidelíssima n'aquella côrte o resultado cl'esta transacção, para fazer as 
nccessanas reclamações elo governo imperial, e por isso não duvido que v. s. a co~
descenclerá com o meu desejo, cnviando-m'a até ás onze ho1:as da manhã do clia 
de ámanhã. 

Renovo os protestos, etc. - Ill.010 sr. Eustaquio Aclolpho de Mello c lVIattos.- . 
Lonclres, 22 ele outubro de 1830.=D. Thomaz Masca1·enhas. 

Carta 

Londres, 24 de oi.ltubro de 1830. - m .mo e ~x.mo sr.- Permitta-me v . e:s:.a
que me aproveite da feliz arribada ele Thornton para lhe dirigir estas duas regras; 
c1Jjo principal objecto é felicitar-me com v. ex. a pelo tombo do ministerio W eUington 
c pela composição elo actual, el,'ll que entram os particulares amigos ele v. ex . a e os 
defensores da nossa causa. Este me parece um novo motivo para determinar a vinda 
de v. ex. a aqui, porque certamente seria esta de grande proveito. Se agora os bra
zileiros nos neg·am ainda os meios para collocar a rainha sobre o throno ele Portu
gal, será 1nn tal facto digno ele execração do universo, c para nos vingarmos ele 
tanta perficlia e de tanta iniquiclacle, bastaria talvez expor simplesmente a serie 
ele acções negras e vis ele que temos sido victimas, e deixar á opinião publica o 
cargo ele infligir a punição ele tantos crimes e de tanta vileza. Ba, porém, espe
ranças ele que se obtenha alguma cousa ele Santo Amaro, . não por sentimento al
gum ele nobreza ou sympathia, mas tmicamente pelo medo do azorrague que os 
ameaça ... Se houver meios, será nccessario fazer-se uma expedição decisiva do 
maior numero de tropas. Não conviria mandar d'aqui algum o:fficial inglez de es
tado maior para ajudante de ordens elo sr. conde de Villa Flor? Julgaria tambem 
que s~ poderiam mandar algtms elos nossos bravos generaes e officiaes, taes como 
Cabreira c outros. Quanto ao genern.l Saldan·ha, apesar dos seus protestos de sub
missão7 não sei se a sua presença excitaria divisões, collisõcs de commando c em
baraços funestos ... Perdoe v . ex .a por eu não ter tomado posse da legaçrio; uma 
delicadeza, talvez demasiada, me tem a isso obrigado. 

O Barbosa nunca recebeu ordem positiva para me entregar a legação, e n.incla 
que insistiu commigo para que cl'clla ~e encarregasse, eu não quiz até agora fa
zel-o ... Será, portanto, necessario que venha aquella ordem. Confio que v . ex. a 
desculpará esta atrevida franqueza, que ele algum modo provoca o conhecimento 
que tenho ela sua bondade c da benevolencia com que sempre mo tem distinguido. 

Tenho a honra ele ser, etc. - Ill.mo e ex. mo sr . marqucz ele Palmclla. =Luiz 
Antonio de Ab?·etb e Lima. 

Offi.cio 

(N.0 H8 rescrrado] 

In. mo e ex. mo sr.-O ministro da J?russia em Lonclrcs escreveu para ·aqui ele 
o:fficio, que lord Rbcrdeen lhe dissera que a Inghterra estava cil.ecicliGla. a reco
nhecer el-rei nosso senhor, e que só esperava pela chegada do acto c1'1. amnistia 
assig-nado por sua magestacle para fazm· immecliatamente partir um embaixador 
britannico para Lisboa, não sendo questão, nem se carecendo de outra fórma de 
reconhecimento . 

Tambem dizia que lord Abcrclcen havin por tal modo repcllido os a.rgnmen-
• 
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tos do marquez de Santo Amaro, que este ficára sem poder dizer palavra, e ajunta 
que a nota que o governo inglez vae cnvia l' ao gabinete do Rio de Janeiro, em 
refcrencia .a esta questão, é concebida e escripta com muita firmeza; não especi
:li~a, porém, o conteúdo cl' ella. Observa igualmente que lord Aberdeen, sem elu
Vlclar de que o exemplo ela Gran-Bretanha fosse imitado pela Prussia, Austria e 
Russia, parecia estar incerto emquanto á F rftnça, e presuminclo que talvez esta 
reconhecesse ao mesmo tempo el-rei e a regencia da Terceira. Eu não li o o:fficio 
a qtle me refiro, mas tenho isto de pessoa que o leu e s0bre cuja veracidade eu 
posso eonto.r. · 

. Não obstante tudo o que o conde de Bernstorff tem feito para promover o bom 
exlto do nosso negocio, o interesse que por elle toma e que me ha dito a esse 
respeito, é possivel que a indecisão do seu caracteJ: e o receio de que se suppo
nha que a Prussia seg·Lle servilmente o impulso da Inglatena, o induzam a acon
selhar el-rei seu amo que posponha o reconhecimento ele el-rei nosso senhor, até 
que a Austria e a Russia se hajam formalmente decidiclo a dar este passo. Entre
tanto, estribando-me em seus proprios clitos, logo que aqtú nos chegue a noticia 
official do reconhecimento de el-rei nosso senhor pela hglaterra, conto de pedir
lhe uma audiencia para lhe annunciar que me acho munido de novas credenciaes 
de sua magestade, e que me cumpre assim rogar-lhe haja de tomar as ordens do 
el-rei seu amo para, em sua conformidade, me indicar o como e quanclo sua ma
gestade se dignará f:lzer-me a honra de aclmittir-me á sua presença para entregar
lh'as. Por este modo forçoso senl. que elle se declare·, e, em todo o cu.so, haverei 
eu feito o meu dever. · 

Sirva-se v . ex. a de beijar h1nnildemente, em meu nome e no do secretario 
cl'esta legação, a augusta mão de sua magestade. 

Deus guarde a v . ex.a BeTlim, 25 de outubro de 1830. - In.mo e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem. =Conde de 01·iola. 

O:Oicio 

(N. 0 ·25 rcsmTado) 

Iltmo e ex.mo sr. - Pelos jornaes qu<:J tenho a honra ele enviar a v. ex.a terá. 
v .. ex.a um quasi exaoto conhecimento elos tumultos quo houve n'esta cidade nas 
no1tes ele 18 e 19 elo corrente; não me parece, comtudo, que j ornal algtm1 d'esta 
capital desse uma explicação sufficiente da origem que tiveram similhantes acon
tecimentos : uns attribuem-os aos partidistas de Carlos X, outros u.os inimigos 
do aotual ministerio e aos que pretendem que á revolução seja e1ac1o um m&ior 
desenvolvimento, etc. 

Eu, porém, creio que, tanto os primeiros como os segundos, tiveram grancle 
parte nos tumultos, e ambos elles acharam fortes auxi:lios no grancle numero ele 
vadios e ele homens a quem falta o pão por lhes faltar o trabalho, c que, portanto, 
estão promptos a correr onde lhes offe1:ecerem algum ganho, ainda que este s~ja 
acompanhado de grandes riscos. . . 

Os productos da industria vão hoje muito alem das necessidades ; segtle-se ne
cessariamente uma estagnação na sua venda, o que, atacando a fortuna dos pro
dtlctores, os obriga a eliminar as suas emprezas, de onde resulta ficar um, grande 
nutnero de braços sem emprego, e, por Isso, s·em meios ele subsistencia. E, pois, 
este estado de causas que produz um natural clescontentamento em toda ou quasi 
toda a Europa, e que torna inevitavel uma gtlerra, não obstante o desejo que to
dos os governos têem de que a paz seja conservada. 
. Segundo o que hontem me communicaram, estou persuachclo que o governo 
1llg~lez està decidido a reconhecer o infante D. Miguel como rei de Portugal, ape
sar das suas crueldades, traições, etc. 

O governo francez, ainda que não reconhecia o principio da legitimidade, · es
tou, comtuclo certo que · não ha ele seo·uii: o exemplo do inglez a respeito do i'n-
f: ' o . di ante D . JYiiguel. Dizem-me que o governo inglez pozera as segmntes con · ções 
ao reconhecimento· do infante: 1.0

, uma anmistia sem excepção; 2. 0 1 a abolição da 
companhia de vinhos do alto Douro; 3. o, a renovação do tratado de commercio 
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de 1810; 4.", a ocetlpaç[to da JYhdeira, goso das suas r endas, etc. , por trinta au~ 
nos . Quanto á primeira condição, n[o tenho duvida alguma. A r espeito .das duas 
seguintes tenho bastante probabilidade; o mesmo, porém, não posso dizer da quarta 
e ultima condição. 

Estou convencido que nenhum portugnez honrado se quererá aproveitar da 
amnístia . E que portuguez haverá tão estulto que tenha confiança nas promessas 
do infante D. Miguel e nas insidiosas garantias do perfi.clo governo inglez, que não 
tem céssado de nos atraiçoar da maneira mais activa que se pócle imaginar? . 

Deus guarde a v . ex. a Paris, 25 ele outubro de 1830.- Ill.mo e ex.1110 sr . Lmz 
da Silva Mousiuho de Albuquerque. = D. F1·ancisco ele Alrneicla. 

Officio 

(N. 0 1 O) 

DL mo e ex. mo sr. - -Havendo sua magestade o imperaclor Nicolau resolvido de 
dar o exemplo da mais estricta observancia ás leis sanitarias , a sujeitar-se, no seu 
regresso a esta côrte, á quarentena estabelecida entre esta capital e Moscow, a sua 
ausencia tem-se prolongado ao ponto que o marqucz de Rezende, cuja missão se 
acha terminada e que tem ordem de voltar para o seu antigo posto em París, se 
viu na necessidade ele partir (e com e:ffeito partiu) para aquella capital sem entre
gar pessoalmente as suas r ecreclenciaes a sua magestade imperial; todavia, antes 
da sua partida, pediu e obteve do conde de NesseJrocle uma audiencia, na qual, 
entr e objectos de menos interesse, fallou da questão portugueza e elo rnernO?·aq~-
dum que havia dirigido ao príncipe Lieven. . 

O conde ele Nesselrocle repetiu o que disse n'outras occasiões, que a RussHt. 
não era a potencia chamada para tomar a iniciativa nos negocias de Portugal; 
que o marquez de Santo Amaro se achava em Londres negociando, e que era ne
cessario ver d resultado elas negociações; que no momento actual 0s negocias da 
Franc;a e da Belgica occupavam todos os gabinetes, e deixavam pouco tempo para 
p<::;nsar em outros negocias, etc. · 

Esta audiencia, que durou só alguns ~inutos, foi a ultima que o marquez de 
Rezende teve do conde ele Nesselrode, e d'ella podemos colligir que, se o governo 
da Russia está r esolvido a não tomar iniciativa em favor da legitimidade, taro.bero 
não prestará seu apoio á usurpação, nem farit easo elos argumentos ele que se serve 
o agente do go verno ele facto ele Portugal n'esta côrte, bem como alguns membros 
ela embaixada :mstriaca (ela escola. do príncipe ele Metternich), entre outros, o se
guinte: aSe o duque de Orleans, usurpaclor liberal, foi logo r econhecido, os sobe
ranos não deviam hesitar enf reconhecer um príncipe como D . Miguel, inimigo 
declarado elas id6as que tanto mal têem feito á Europa». A isto tem-me sido fa
cil ele r esponder, servindo-me elos poderosos argumentos que contém a nota ver
bal que o sr. Luiz Antonio de AbTeu e Lima dirigiu ao barão ele Verstolk em 
data de 22 ele setembro proximo passado. . 

Incluso tenho a honra ele passar ás mãos ele v . ex.a as gazetas cl'esta côrte, 
que dão uma r elação e:xacta do progresso ela epidemia cholerct rnorbu:s em MoscoW 
e das medidas que se t êem tomaclo para salvar esta capital. 

Deus g Lla.J.'cle a v. ex. a S. P etersbm·go, ~ ele outubro ele l 830. --DJ.mo e ex. mo 
sr . Luiz da Silva Mousinho ele Alb11querque. =José Ma~t7·icio Co?·1·eict. 

Officio 

(N .o 1 coufidcncial) 

ntmo e ex. mo sr . -'l'euho a honra ele passar ás mãos de v. ex. a os ultimas 
officio s vindos ele París. Pelas ultimas noticias vindas cl'aquella eôrte consta que 
o embaixador de Hespanha, conde ele Ofalia, apresentára as suas novas cartas de 
cr ença ao rei elos francezes. 

Não tendo · sido possível até hoje concluir o negocio elo emprestimo, por isso 
ainda aqui me conservo ; as gxancles quebras que tem havi'do em França, e a 
xevolução ela Belgica, t êem tido grande influencia na praça ele Lon.clres, e por isso 
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nu·. Chansenne tem experimentàcló grandes clifficulclades em encontrar banqueiro. 
que passasse a executar os pagamentos do dito emprestimo. , 

Pelo ultimo paquete dirigi ao sr. ministro elas finanç.as um offi.cio, em que lhe 
ponderava as grancles diffictudacles existentes na crise actual para se fa.zer exe
cu~ar aquelle emprestimo ; se, pois, os esforços que tenho aqui posto em pratica, 
·a,~.nmanclo os banqueiros, tiverem um feliz resultado, seTá ele certo . uma granclis
snna clifficulclacle que se tenha vencido . Não digo hoje a v. ex.a nada ele positivo 
sobre este importantíssimo neg·ocio, nem mesmo escrevo ao sr. ministro ela fa
zenda, não me animando a dar-lhe esperanças ele uma feliz conclusão. Não quero, 
porém, deixar ele dizer a v. ex. a que, ele hontem para cá, os argumentos que te
nho procluziclo obtiveram algLliD effeito, e que eu ao m0nos tenho mais esperan
ças do que tinha quando ultimaJIDente escrevi ao sr. concle da Louzã. 

Seja qualquer que for o modo p'or que em Londres se pretenda executar o 
emprestimo, eu tenho declarado que o primeiro objecto será o -ele se começar 
a pagar ao governo a primeira mezacla d'elle; e mesmo duas, se isso for possível; 
sem este preliminar, creio que nada se eleve fazer. 
. Dois motivos poderosos me obrigam· a· apressar a conclusão cl' este nego

cto: 
1. 0 De, não obsta,nte todas as cliffim~ldacles depois ela revolução de _ França, 

poder obter meios pecuniarios ao governo, visto que foi a mim a quem sua ma-
gestacle encarregou o emprestimo ; . 

2. 0 O fim ele voltar a París brevemente, onde sou preciso e onde não só o meu 
dever me chama, mas até mesmo a minha saude, ultimamente delicada, e á qual 
nada é favoravel.o pessimo clima ele Londres. 

. Queira v. ex . a fazer-me a honra ele beijar a mão a sua magestacle }Jelo grande 
clm ele hontem, 26 elo corrente . 

. Dens guarde a v. ex.a Lonclres, 27 ele Óutubro ele 1830.-111.1110 e ex.1110 sr. 
VIsconde ele Santarem . =Conde da Ponte. 

P. S.-Consta que sua alteza a senhora infanta D. Anna de Jesus parte clen
ro em pouco para a côrte elo Rio ele Janeiro. 

O:fficio 

(N. 0 19 resmarlo) 

ntmo e ex.mo sr. - Tendo hontem recebido a Ca):.t-a, inclusa po~· copia, elo sr. 
João Ca,rlDs de Saldanha, hontem mesmo lhe responcli ela maneira que v. ex. a verá 
da. copia que segue a primeira .. A minha intenção foi de aproveitar aqueUa pri
l'Uen·a occasião que se offerecia para restabelecer a assiduidade entre os emigra
dos, procurando attrahir a nós o individuo que pelo seu nome maior influencia tem 
entre os clissidentes e em torno do qual elles se amontoam. 

Desejo que a minha conclucta n'esta occasião se ache de accorclo com as in
tenções ela regencia, e mereça a sua approvação e a ele v. ex.a 

Deus gnuttrdc a v. ex. a Londres, 27 ele outubro de 1830.- ru.mo e ex.1110 sr. Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. = Luiz Antonio de Abreu e Lima. 

Documentos alludidos 

A 

.Iu.mo e ex.1110 sr. - Pensando que é chegado o tempo ele empregar todos os 
l1le10s, e de recorrer a todos os expedientes que possam concorrer para salvar a 
lossa patria qum~to antes ela tyrannia que a esmag-a, e d~ u~urpação que_ nos eles
lOura, e persuadtclo tambem ele que v. ex. a me fará a J ust1ça de acreditar que, 
etu se tmtanclo ela defeza ela rainha e ela sustentação ela carta constitucional, eu 
Prescindo sempre ele· toda a consideração pe~soal ou especial, tomo a ~eliberação 
~e me dirigir a v . ex .a para manifestar os meus desejos n'esta importante occa
stão, e manifestar mesmo as mlli.has vistas e opiniões . Dirijo-me a v. ex. a, por isso 
qn~ geralmente se publíca que v. ex. a tem instrucções amplas ela -regencia ares-
petto dos nossos negocias em geral. . 

O meu primeiro objecto é clecla.rar a v. ex. a, c para conhecimento tambem da 
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regencia, que, animado unicamente do desejo do servir a minha soberana o a mi
nha patria~ estou prompto para me empregar como soldado, como o:ffi.cial ou como 
general em qualq·uer empreza que tenha por fim expulsar o usurpador, levantar 
o throno ela senhora D. Maria II e pt;oelamar a carüt constitucional. Acrescento, 
em segtrnclo logar, que estou prompto para prestar todo o serviço de que for ca· 
paz, debaixo da dil·ecção elo qualque1· auctorielaele, inclivicluo ou incli vid.uos, que 
tiver meios e quizer empregai-os na; gloriosa e dcsejatla empreza ele entbronisarr 

·a rainha e salvar Portugal do elespota que o opprime. Este desejo, esta vontad_e 
e esta prompticlão é commum a toclos os officiaes e emigrados de todas as cond1· 
ções com quem tenho relações, ou que mais particularme11te me honram eom a . 
sua estimação, ou seja u'esto paiz, na Belgica ou na Inglaterra. 

Depois cl'esta sincera exposição dos meus ucsejos e elos elos meus amigos, pel'
mitta-me v. ex.a. algumas reflexões, e como reflexões unicamente ·offereciclas, e 
cuja~ idéas v. ex ." acolherá como julgar conveniente. · 

E incontestavel a utilidade de abater quanto antes o tbrono ele D. Miguel para 
intimidar os egoístas e o~ timoratos elo seu particlo e animar os nossos amigos e 
companheiros ; é tambem. certo que'mnitos modos podem concorrer para este :fim 
emquanto se não tentar abertamente uma expedição contra elle. Um elos modos 
seria, segundo o meu entcncler, reunir j á em um ou dois pontos ela França todos os 
emigrados capazes de pegar em armas (todos os officiaes estão promptos a lançar . 
mão de uma espingarda), fazer perto cl'elles mn deposito ele armas e munições, 
dar-lhes certa ordem, reunir-lhes mesmo alguns es trangeiros em tempo opportuno; 
porque em França é possível reunir milhares em pouco tempo e espaço, e espe
rar d'esta sol'te qualquer elos muitos lances favoraveis que po.clem apresentar-se 
para invadir Portugal. 

A revolução ele Hespanha, se tiver logar como os patriotas desejam, poderú 
talvez em pouco tempo abrir-nos as portas ela Galliza, e quem duvída então da 
facilidade de passar de Vigo ao Porto em bem poucos dias e com bem pouca força? 
Por outro lado, se a guarnição ela 'l'erceira tiver de atacar Portugal por qNalquer 
elas partes elo sul, quem poderá duvidar ela utiLi·c1ac1e ele dirigir ao mesmo tempo 
outm qualquer força sobre Aveiro, se a Galliza nos for vedada? Se os emigrados 
que andam dispersos tiverem ele cooperm' com a guarnição da Terceira, é tambero 
igualmente conveniente reconcentral-os j{t, dar-lhes alguma ordem para tirar cl'el-
les toda a vantc'l.gem possível. · 

Devendo presumir o governo britannico adverso a toda a medida que a re· 
gencia. queira t entar contra o usurpac1or1 torna-se mais evidente a conveniencia 
de preparar uma expeclição n'um ponto e debaixo cl·e bandeiras que a marinha in
gleza sej a obrigada a resp eitar na crise actual, e então a França é preferível a 
qualquer outro. Sendo necessario recorrer a este meio, pó de v. ex ." ter a certezft 
que é muito po!:lsivel organisar em um mcz quatro mil fralílcezes para qualquer ser· 
viço, organisação que este governo não auctorisará, mas que ha ele tolerar se fot• 
conduzida com a prompticlão e delicadeza necessaria; serviço que eu me obrigo 
a fazer se ·me prestarem os meios necessarios, assim como me obrigo a ir ·coro 
esta força dcsthronar O US'llrpador OU, sepultar-me COm todos OS meus amigos naS 

barreirâs ele Lisboa. . 
Para executar pm-te d'estas idéas tinha eu e algtrns portuguezes aqui r esiclen

t.es e outros em Londres tentado r ealisar um empres ti mo especial; mas a a:ffir
·mação de qtl'e o imperador cl0 Brazil tinha afi a,uçaclo um. emprestimo á regencia 
des tinado a uma expedição contra o usurpaclor, fez suspender aquella diligcncia., 
para deixar {L clisposiçfto da regencia toda a massa elos emigrados , e evitar a ap· 
parencia ele suppostas combinações e oppostos fins. 

Cumpre-me dizer a v. ex. a. que ele muitas cartas que de Portugal recebo to
das as semanas, devo acr editar que na raia, e escondiclos no mesmo reino, est{L 
a inda um· grande numero de patriotas combi'naclos e dispostos a cooperar effi.caz
mente logo que uma. força protectora desembarque em qualquer ponto ele Portugal. 

T enho a hQm~a ele ser com a maior consic1eração-IlJ.'"0 e ex.mo sr. Luiz .An
tonio ele Abreu e Lima - De v . ex . a. muito attento venerador= Conde de Sctlda
nha. = París, 20 de outubro ele 18.30. 



5G1 

' D 

Lol1llrcs, 2G de outubro ele 1830. - UI. mo c cx. 1110 :r. - Tive a Loura ele recc
b?r a. carta de v . cx .a datada de 20 do corrente, c, com vivo prazer, reconheci 
ll eUa um testemunho irrefragavel elo patriotismo c dos sentimentos de hom·a c 
lealdade ele que v. cx.a se acha animado, c que tão proprios são elo seu illustre 
nome. . 

Foi tanto maior ~• minha satisfação que aquclles nobres c generosos sclltimen-. 
tos são em tnclo conformes aos que me acaba ele exprimir a regencia, em nome 
da scnhor~t D . Maria II, nos paragraphos de um despacho de instrucç0es que me 
mandou dirigir c qlw, por copia, communico conficlenc.ialmente a v . cx.a 

Remctterci pela primeira o ocasião á regencia a carta ele v. ex. a, que ilão serão 
por clla menos apreciados e bem rccebiclos os desinteressados c honrosos desejos 
qt1e v . ex. a manifesta a favor ch causa ela legitimidade e das publicas liberclaclcs 
em que nos achâmos empenhados. 

l'osto que eu não esteja munido ele instrucções amplas (como v. ex.a diz ge
ralmente se publíca) sobre os nego cios ele Portugal, todavia muitas causas ha ,que 
~~1 tomaria ele bom grado sob minha rcsponsabiliclaclc, a favor ela nossa causa, na. 
tst~ncia em que nos achâmos da r egencia, c attendendo á clifficulclacle das com

:numcaçõcs qnc tornam neccssaria aqttella re'sponsahilidadc nos casos urgentes c 
Imprevistos. 

Em primcim linha cu contemplaria certamente o fornecer a v. ex.a os meios 
necessarios parn levar a cffeito as suas icléas, que poi'vcnttu·a seriam o modo mais 
P1:ompto c efficaz ele rcstanrar a legitimidade c a carta na nossa infeliz patria. 

lia, porém, circumstancias que cu desejaria communicar a v . ex. a cl'estc modo, 
se o poclossc fazer com segurança, CJ_Ue nos inhabilitam para· poder desde já pres· 
tar a v . cx.n aquellcs meios; mas se v. ex. a quizessc fazer o sacri:ficio ele vir a 
Lonchcs , para combinarmos tudo o que é nccessario para a nobre empreza ele qnc 
v. cx.a se quer cnca.rrcgar, me ·achará a mim, e a todas as pessoas que desejam 
0 bem da nossa p::itria., com os braços abertos para rcccbér a v. ex.'\ e fique certo 
que nada deixaremos ele fazer com franqueza c lea.lclade lXl.ra coacljnvar a v. ex. a 

. Se v. cx.a carecer, para a sua viagem, elo modico auxilio que as cireumstan
Ctas permittcm lhe sej a dado, poderá sacar sobre o sr. D. Thomaz Mascarenhas, 
pelo valor ele ;C 10. 

_Tenho a hom·a ele ser, etc. - ill. 1110 e cx.1110 sr. conde ele Saldanha .= L76Íz An-
tonw de Ab1·en e Lima. _/ 

Oillcio 

(N. 0 1 &a rcscrnulo) 

rn.mo. e cx.mo sr.-fendo reccbiclo pelo empregado da. legação ele 1\fadricl, 
José Torquato ele Seixas, no dia 18 d'este mez, os officios reservados n. 05 321, 322 
0 323 c os plenos poderes Cj_tlC sua magestadc se dignou conceder-me, procurei 
lord Aberclecn immccliatmncntc, o, dando-lhe conhecimento dos poderes, disse-me 
este. ministro qne achava serem m1:ii amplos c ger::ws, mas que não via como se 
Podiam applicar ao caso em qtwstão, a não terem n.s minhn.s instrucções alguma 
declaração sobre isto; servi-me elo officio reservado que trata elos mesmos pocle
rcs, e, depois de mna analyse e exame ela questão, terminou dizendo, q1te no fundo 
a questão estava decidida, e que trataríamos só da fórma por que ou devia fazer 
a communicaçãÓ, e por isso a;iusü'tmos de cu ir a sua casa' no dia seguinte; tive 
te1upo de madl.uamente rc:llcctir sobre as instrucções, e vendo que o primeiro de
ve~· .2nc me impõem é obter o reconhecimento ele sua magestade por este governo, 
01~)a difficuldacle existia só em se conceder a amnistia, na qual ha tres conside
raç?cs a fazer: a natureza cl'ella, a sua publicação e á execução; emquanto á pri
Ineu·a cUa estava bem determinada na formal expressão da carta Jo gabinete de 
d~a. n;tag-estade, quando diz mos termos propostos»; emquanto á pratica cons~gui 

tv1dn· em publicação e execução, não achando em todos os pod.e.rosos mottvos 
que se têem alleg-ado para se não poder dar até agora algum que trvesse relação 
~enfio com :1 execucão; não tive duvida em tratar ela publicação, para o que me 
Jttlgaei tambcm auctorisaclo pela mesma, letra elo officio rc~crvado n. 0 321, no pa-

an 
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raoTapho em que Jiz que à publicação será um objecto de accorclo ent~:e os dois 
O'O~ernos, para o qual accordo esses plenos pocleres me auctorisam, e corrio sua ma-
:;estacle me honra ela maneira a mais clistincta, dizendo que c'onfiava no meu zêlo 
~ela sua augusta pessoa e pelo seu real .serviç?, persuadiclo como est~u ql:_,e ó ;·e
conhecimento por este governo .é o umco mew ele salvar a monarchta, nao· tive 
duvida em me comprometter até áquelle ponto . N'esta resolução procurei na quarta 
feira lorcl Aberd.een, como tínhamos ajustado, munido já elas cartas ele crença com 
a esperança de lh'as entregar; n'essa manhã tinha esse minilstro recebido despa~ 
chos de mr. Mackenzie, vindos pelo paquete Sandw,ich e pelo barco a va1jor, em 
que ellc lhe dizia a conferencia que tinha tido .com v . ex. a em consequencia da 
chegacla a1ü elo barco. a vapor JJ!Ieteo?·, e ela qual este ministro colligiu que a exe
cução dos meus engajamentos não se podia esperar com a certeza necessaria para 
a conclusão da :negociação, quero dizer, pai·a se enviar um ministro e receber as 
minhas cartas ele crença; disse-me, portanto, que, sem eu ver o que se me man
dava dizer, nada poderíamos terminar, e que o fosse ver depois; fui na ·mesma 
tarde, depois de ter lido os o-.lficios r eservaclos n . os 324, 325 e 326; n'este ultimo 
ach~i que Sela magestade tinha resolvido nfi0 mandar a copia do decreto, mas a~ 
minhas instrucções antecedentes em nada estavam alteradas, e ainda: que v . ex:' 
me não approvou, ela parte ele sua magestade, a carta que eu tinha escripto a lorcl 
Aberdcen e ele que me accusa a recepção da copia; comtuclo, como tambem a não · 
desapprovava, não tinha eu motivo para a retirar; n'esta convicção disse a lorcl 
Abercleen que estava promp.to a recl.igir a peça que elle julgava necessaria ; con
vencionámos em que fosse uma carta no mesmo sentido ela primeira, tratando dos 
plenos poderes ele que lhe . tinha claclo conhecimento, e com as pequenas alterações 
que v . ex.a achará, talvez que bem a!llrulysacla a phrase especial ella s~ja menos 
obrigatoria elo que a outra; disse-me, porém, que era necessario apresental-a elll' 
conselho de ministros, e que ali se decicliria definitivamente a questão; o J'esultac1d. 
já v . ex. a o saberá pelo barc.o a vapor· que partiu esta manhã, tencl.o pm·tido os 
despachos, para elle levar hontem á uma hora ela noite por um correio ele lor<f 
Abercleen. 

Resta-me, sobre este objecto, pedir a el-rei nosso senhor que se digne appro
var ou clesapprovar o meu procedimento n'este caso, .não tanto. l)ara meu socego1 

pessoal como para me guiar para o futuro, e muito mais pela influencia que tem 
na negociação saber-se o credito que eu meTeço quando fallo ou obro em n01ne 
elo governo. 

P eço a v. ex. a queira, em meu nome e por esta legaçrio, beijar a augusta J.Uão 
de SLl~ magestade. . 

Deus guarde a v . ex. a Lonclres, 22 ele outubro de 1830.-lll.1110 e ex.mo sr. ViS

conde ele Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Officia 

[N.0 20 resmado) 

.., 

Ilt.mo e ex.mo sr.-Com carta particular de 18 cl'este mez ·me remetteu o 
sr. D. Francisco ele Almeida, a sêllo voll:mté, o officio que a v. ex.a dirigi sobre 
l:lo conferencia que teve com mr. lVIolé, quando pretendia entregar as suas creclen~ 
ciaes. Eu não perdi um só momento, e respondendo-lhe no dia 22, lhe dizia as
sim: «Não creio conveniente tratar do reconhecimento parcial, porquanto elle im
plicaria implicitamente aquelle que procurâmos eviülJ'I:; le se v. ex. a não poclé1· 
apresentar as suas creclenciaes, melhor será deixar o negocio in statu quo, não po: 
dendo receiar-se ele outro modo por parte ela França um acto que teria contra s1 
a opinião geral e influente em massa v. · 

Estimarei infinito ter acertado no conselho que o sr. D. Francisco ele Almeida 
me pedia, e que eu dei seglmdo o · me~1 moclo de entender; rogando em todo o 
caso a v . ex.a de solicitar em meu favor amdulgencia da regencia para todos os actos 
que por z êlo do serviço me veja obrigado a tomar soib a minha respo:nsabilid31de. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 27 de outubro ele 1830. -Ill. 1110 e· ex.1110 sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Limct. 
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Officio 

(N. 0 26 rcscl"\'atl o) 

] m.mo e CX. 1110 sr. ~ Conhecendo a grand.e difficuldade. de remo:Ter os. obstacu
·08 <}U.e se oppunham a apresentação das mmhas creclenc1aes ao rm dos francezes, 
}latleeeu-me conveniente solicitar a honra de sú a;presentado a sua magestade 
~@mo sim1~les particular. Esta honra foi-me concedida de muito bom graclo, e no aia 

• 7 do con·ente, pela uma hora da tarde, fui apresentado pelo general Lafayette a 
~ua magestacle e recebiclo com a affabilidade possível ; sua magestade dignou-se 
c emorar-se um graacle espaço de tempo; ouviu com muita attenção tudo quanto 
rne .P~receu· conveniente dizer-lhe, r espondeu-me com expressões summamente H
~or~eu·as, e differentes vezes me manifestou .a satisfação que teria que os inte
Ieises da FraRça lhe permittissem annuir aos desejos que eu manifestava. Des
cu pe-me v . s. a se. eu não ·refiro circ:t.lmstanciadamente tudo quanto eu disse a sua 
U!ages~ade, assi~ como o que me foi resp~ndido; temendo, porém, que este· o:ffi
CIO SeJa aberto e ]ido por aquelles que, com justa r asão, eu julg~o nossos inimi
gog, t~rece-me conveniente, e mesmo necessm·io, guardar as particularidades para 
occas1ao mais segura. Fosso, comtudo, assegm·ar a v. ex.a que tive occasião op-

· PGr~nla para chamar a attenção ele sNa magestade ao objecto qttev. ex.ame com
In.l1n:co.u nos seus officios reservados n. os 4 e 6. O que disse a este respeito foi 
Eac10s~mente ouvido. O rei pergun~ou-me com g~rande interesse pela senhora 
cl; · l\lrana II, e fallou-me no ~razer que tinha de ter feito o seu _conhecimento, e 

lSSe-me que conset•vava precwsamente o busto que ella lhe hav1a dado. 
Posto que o rei d6s f'rancezes se tenha semp1·e mostrado affecto á causa da 

sellh~ra D. Ma,ria II, estou comtudo persuadido que uma gi"and.e parte dá bom 
~cJUnmento que recel;>i ele sila ~~gestade foi devido aos bons offi~ios. do ~·espeita
, e gemera) Lafayette, o qual n:ao tem cessado ele mostrar o mms v1v0 mteresse 
P~la nossa causa, e eu o considero como muito forte apoio que hoj e temos n'esta 
eorte. 

. Estou persuadido que quando v. ex.a leva1' este officio á presença da regerr
ll~' lh~ ponderará a, convenieneià ele manifestar ao illustre e virtuoso defensor da 

Ci!:<!l.acle dos dois mu ildos o seu profundo reconhecimento e veneração. 
d S~eus guarde a v. ex. a París, 29 de outubro ele 1830.-m. mo e ex, mo sr . Ltliz 

a 1Jva lYiousinho de Alb-uquerque. =D. F1 ·anc1:sco ele Almeida • 
./ 

Offici0 

(N . 0 2-1 2 tcscnado) 

ill.mo e ex.mo s1'. -Hontem mostl•ou-me o ministro de estado Saimon ares
~asta Cf~le o ministro ele sua magestade catholica em Londres enviál'a ao co_ncle 
de Üfaha áce1•ca da com~unicação que lhe :fiizm•a, ele que o governo fra~cez man-

ava f0rça:s navaes ao Tejo., como â pretgxto de ptoteger o commercw :ia sua 
nação.. · · 
· Este tasso1 da<!Ío pelo embaixado1' de sua magestacle em París, foi~lhe appro
v-ado, c Zea Bermudez na sua resposta, cliz que, tendo' fallaclo com lord Abel'Cleen 
:~b,re e;'JÍe uqjecto, lhe' fizer·a ver as consequm1cias clesa~gradaveis que isto ~o dia 
dazer a tl'an<!Juillidade ele Portugal. Lorcl Ahercleen lhe assegilrára que o gabmeiie 
l\e· sua magestade brítam:tica não podia ver cum inctiffe:·ença que a França procil
Dss\il . por aquelle modo prbvocar a desordem n.a :penmsi:ua; ou fosse o senhor 
. · M:1guel r econhecido ou não a Ing-laterta envmna semrJre forças navaes su:ffi-m . ' . 
entes ~ara conter os excessos que os francezes procur-assem. promover. . . 

elo. Üfaha deveriu a esta hora ~er ~p1·e~enta~l? as sua~ ~reden~1aes con:o . ~mbmxa~ 
l ele sua magestacle cathohca JUnto a Flhppe r, Iel . dos fiaucezes? dizem qu.e 

Püllco depois se retir"a, deixando encarregado ele nego·c1os ao sec1·etar10 ela emba1"" 
Jtada, D . Salvador Zea~ . 

. T e:m.ho a honra de iremettet a v. ex:.a o officio que reC"ebi de París pelo cor-
reio extraordinario hespanhol que chegou r:o d~a 27 · ·~ . · 

Esta tarde chegou um cm:reio ext1·aordmano Ele S. Sebastlao; d1,z que se es-
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pernva uma acção entl·e ns tropas realistas e os roLclLles mandaclos l)Or Mina nn. 
tarde de 27 ou no dia immecliato . Mina tinha abandonado Inm para tomar melhor 
posição em Lesaca, c muito vantajosa no caso de ser ~tacado. 

A copia ele uma earta datada ele Pamplona ele 2o elo c01-rente, mostra cle~a
lhaclamente as forças de Mina e as posições que occupa; v. ex .a vedL nas cop1as 
que aqui junto as notas passadas ao ministro dos negocies estrangeiros, re
clamando as ordens teTminantes para a prisão elo padre Francisco Romã.o de 
Goes, e j1mto vae a resposta que hontem recebi ás duns minhas ele 6 e 9 do 
corrente. 

Suas ma.gestn.cles continuam a desfructar a melhor saucle, não suececlenclo o 
mesmo á serenissima senhora infa.nta D. Ivhria Fr::meisea, que tem -sido obriga.cln. 
a guardar a cama com uma grande colica, e que vae ccclenclo aos remeclios qne 
lhe têem sido applicaclos pelos professores. 

Deus guat'cle a v. ex ." Madrid, 29 de outubro de 1830. - Dl."'0 c cx. 1110 sr. 
visconclc ·cle Santarem. = Conde dct Figzwi?·ct. 

Oflicio 

(N. 0 21 rcscnado) 

In. mo c ex. mo sr.-O boato elo proximo reconhecimento de D. Miguel por este 
governo,. tendo corrido fortemente n'estos uJ.timos quinze dias, e havendo-mo t:un
bem sido communicado que se expeclíra ordem por um barco ele vapor para el:
trarcm no . T ej o as duas primeiras naus que aquellc barco encontrasse no Medt
terraneo, com o fim ele protegerem D. lVligt1el, tratei ele indagar se era ou nã~ 
verdade o que a tal respeito se dizia, servindo-me elos poucos 'canaes que aqu1 
possuo para taes indagações, c eis-aqui o que pude colher 1• 

t O conhecido escriptor José Liberato Freire ele Cm·valho, referindo-se n:;t.s suas Mcmorias 
com o tit1tlo de cmnaes a alguns factos jú aqui mencionados, censura muito o procedimento elo 
gabinete britannico, como se mostra no seguinte cxccrpto : 

ecO goveTno inglcz não cessava de xepetir que não interferia, nernjurnais hal:ia inleJjaidfJ 
em os ncgocios ele Portugal; ao mesmo tempo que os seus gazeteiros, entre outros o 1Wornin,q 
l'leralcl de 26 ou 27 ele outubl'O d'cste anuo (1830) nos insultava de cobardes e ele .fracos depois 
de havermos sido enganados, trahiclos, comp'lctamcnte desarmados por mil intrigas, c 'por tll
timo até pelas propTias forças de mar c de terra elos inglczes, que, debaixo ela capa ele ami
gos, eram os nossos mais perigosos inimigos ! Com cJfcito, quem é qt1e mn.ndon para Lisboa e 
ali conser'l'ou sir VV. A'Com·t para intrigar c manobrar a fim de que se persuadisse a naç.ão 
que a 1·cgencia pertencia a D . .Miguel, o que era diametralmente opposto a todos os pl'incipios 
tlc direito publico, e uma dirccta violação dos direitos adquhiclos c já existentes c\a inf:mta 
regente D. Izabcl Maria? Quem contribuiu, conjunctamentc com a Austria, para que D. Mi
guel desobedecesse tt seu irmão e nã.o fosse para o Hio de Janeiro, como clle lhe ordenava? 
QtiCm o chamou clcpois a Londres, para abi o iniciar e instruir em todos os planos do pmjurio 
que elle devia depois executar? Quem deu ordens ao general Clinton pn.ra defender a pessoa 
do usurpaclor, jú. quando cllc manifestamente se declarava como tal, e por esta protccção im
pediu que se abafasse logo em seu1n·incipio a meditada c aconscU1ada usurpaç~o? Quem COJl

servou em Lisl;>oa as suas tropa.s, até que o usurpador dcsmoralisasse o exercito, t i1"H,ndo-Ibe 
os seus melhores é mais fieis officütes, e transtornasse todn. a ordem judicial e administntti'l'a, 
removendo elos mais importantes empregos os homens de honra e lealdade? Quem eonsmTOll 
até agosto de 1828 uma esquadra no ',1.\Jjo até que viu frustrada a revolução do Porto? Quel11, 
tanto em Londres como em Po1·tugal, por todos os modos de intriga c seducçào, impediu que 
clla tivesse o rcs11ltado que sem isto necessariamente teria? Quem lJrocurou clissolvrr os corpos 
d'cssa valorosa tropa que abordou a lnglateua, pensando errada.mcute que vinha acha1• hospi
talidade em tun paiz amigo., e qu~m depois os obri.g?u a ~aír d'essa terra inhôspita para nâ'.o pas
sarem pela vergonha de serem clrspe1:~os com_ o pnswneu·os. de gucrr?-? Quen: foi atacar barba
rmncnte esses mesmos portugnczcs Ja debatxo das propnas banelc1ras da 1lha Terceira c os 
impedi]J- ele entrarem ~·cs~a patria que aind~ ~hcs res~D:v::t, só par~ se vingarem da sua 

1
recu

sação de irem para o Brazrl, para onde UJ_Da srmstra pol_J tJCa os qucna arrojar? Quem, ao mesmo 
tempo em que isto se execut_ava, consent~a que para: LtsboQ. se enviassem todos os pctr·ccl.Jos c 
todas as munições nc.ccssanas 1~ara equ1par os r:avws d_e D. Migticl, que se preparavam para 
irem atacar a )ncsma rlha Tere~u·a? Quem, clebatxo do tltttlo c~e. consul, conservou sempre j tinto 
do usurpador um agente acred1taclo para o 9-conselhar e auxrhar, com instrucçõcs ao mesmo 
tempo de contrariar c impedir todas as medidas que ~le fóra se tomavam para desacreditar c 
cnf1·aquccer moralmente o l1Stll'pa.dor? E quem, por fim, para coroar a longa serie ele factos, 
todos a favor do absolutismo e ela ~surpação, _mandou alguns navios de guerra }Jara !LUxiliar c 
manter firmes os bloqueadorcs ela llh.a 'l'erccn·~, porque qu_antos pretextos para isso se deram 
foram fri volos, incohercntes c mystenosos? Fot o !JOL'Crno vnglez. ,, · 
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QLumdo o actnal governo francez expediu para Lisbpa as duas fragatas ele 
gLtcrra, que j á cntrn.ram n'aqucllc porto, o go:vemo inglcz, c[oso da sua influencia 
em Portugal, e constando-lhe que aquellas fi·agatas tinhnm a bordo imprensas, e 
\~vavam_ pessoas destinadas a propagar n' aquelle reino as doutrinas liberaes, pc
c lU expllcações sobre aquella expeclicão. O go~erno francez respoli.deu que as fra
gatas eram destinadas a proteger ~ seu commercio, ao qtte o ing-lez r eplicou 
ob_ser_vanclo que o commercio francez em Portugal não. valia a pena de um tal sa
cnficw. Parece q Lle· n' esta corresponclencia houvera muita vivacidade ele ambas as 
partes, e que o govemo ing-lcz, pouco contente das. explicações que lhe foram cla
~as, ~cterminára man~ar para_ o Tejo uma n~u c urria fragata, para ali c?ntraba-
:nçar ou annullar a mflucn01a franceza. :Q1zem-Lne, porém, q Lle o ahmrantaclo 

amcla não recebeu as competentes ordens para aquellc effeito, mas é cert? que 
uma fragata ingleza já partiu para Lisboa. 
p H.eceioso tt:tmbem o ministerio inglez ch influencia que a França gan~aria em 
_ortugal, se pelo effcito moral elas doutrinas que hoje professa, ou pelo reconhe

c~~e~to cb regencia, concorresse efficazmente para o trlnmpho ela carta c ela le
gltnnidade na nossa patria, tinha assentado, com a estupidez que o caracterisa, 
que o reconhecimento de D . .MigLlel era o meio ele neutralisar aquella influencia, 
e me~mo de impedir o reconhecimento ela regencia! Estava., pois, decidido que 
D. Mtguel seria reconhecido, e que o discurso elo throno na abertura elo parla
mento anmmciar[a aqnelle reconhecimento. Não ousando, porém, este governo fa~ 
zer agu elle acto sem que ellc fossé acom.panhaclo da tão decantada amnistia, 
expecltu para Lisboa um barco de vapor que a clevm·ia ,trazer. Voltou, porém, 
aquelle barco sem o desejado perfido documento, e o governo inglez viu-se, a seu 
~~zar, obrigado a desistir por agora do seu empenho. Não .haverá, portanto, no 

lSctn·so real allusão alguma áquelle reconhecimento . 
. Nr-to creio que haja fundamento para se acreditar o que foi dito ao sr. D. Fran

Cisco de Almeida, relativamente ás condições exigidas por este governo como 
P_reço elo reconhecimento de D. Miguel; a ultima, s~bretuclo, é absurda por dema
sh-do ocl[osa, e a outra, relativa á renovação dos tratados e à abolição da compa
~· la, não vae ele accordo com os princípios commerciacs elo falleciclo mr. Hus
'-111Son, que ainda hoje aqui vogam e dominam . 

. Deus guarde n v. ex. a Lonch·es, 30 de outubro ele 1830. - Ill. mo e ex. mo sr. 
Lutz da Silva 1\fousinho ele Albuquerque. =Lt~iz Antonio ele Ab?·etb e Lima. 

_./ 

OfH.cio 

(N.0 7 3) 

. DI,mo e ex.mo sr.-Ha poucos dias tive t1 honra ele escrever a v . ex .a de offi
âlo, se_m que ainda se tivesse esp~olhado o reconl1.eciment? feito por sua ~antid~cle 
e Ltnz Filippe como rei dos francezes, porque só clepots se soube aqlll pubhca

Jn.ente. Comtuclo em Roma ainda não ha Llill r epresentante por parte cl'aquelle 
governo. Não tenho atéaqui recebido resposta {t nota que dirig[ ao cardeal Albani · 
em data ele 17 ele setc.mbro, mas posso asseg·urar a v. ex.a que, longe de tomar 
a lllwl esta demora, estou persuadido que tem nascido dos vehementes desejos que 
este _governo tem de co1tcluir por uma vez o reconhecimento· de sua magestade 
fidelíssima. Como actualmente só depende do governo austríaco esta resoluçfio ele 
~lla santiclacle, elevemos esperar o momento que tuclo se possa concfuir mui favo
·l::velmente, por isso que o conde ele Bombelles se acha já nomeado pela sua 
corte para ir a Lisboa. · 

Quanto ao que disse a v. ex.a de Benevento creio que foi uma cousa tão te
Utle, que talvez não mereceria ele tol-o mortificado. 

_As ultimas noticias de Napoles davam em pessimo estado a saucle ele el-rei, 
e d1z-me mais a pessoa que me escreveu, que tinh~m ali appareciclo algumas pro
clamações. 
e O duque de Blacas foi ao paço de sua magestade sici~iana em g:·ancle 1miforn:e 

cocarcla branca· mas não se demorou em Napoles, e vem por aqm, de onde creio 
qne saíu 1ontem ~u ante-hontem. 
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Em Roma ha soccgo, c sua santic1a.c1c actualmente passa sem novidade na sua 
saucle1 sempre valetuclinaria. . 

Deus gua1·de a v. ex. a Roma, 30 de outubro de 1830. - lll. mo .e ex. mo sr. VIS

conclc ele Santareru, ministro c secretario ele estado elos negocias estrangeiros.= 
llfcwq1tez de Lavrctd·io, D. Antonio . 



VII 
Vio{cnla..coiltt·ovcrs·in. outro individuas do partido lil.Jet·a.l.- Imprimc~se om B ru ges, sob o :tnony mo , uma exposição apo

doog~~c" d~~ en~iJlTados po•tngn.czos ua Bcl![ica cpiC re.cusamm prcsta.r_jnmmento confor me se lhos exigir" por ordem 
t .· . t ccto1 ?o 1 e spoct1 v o clopos tto.- Rcflexoes dtvcrg utdo cln.s Hléa.s a.LL cxpoHt:ts. - Duns paln.vras sobre pa i' to da ma.
fc~ut e.mu~cuula. no primcil·o dos allucl idos escriptos, em que os~ s igua.tm:i os explicam .n. sun. nu:tucil·n. de proceder c re
u ~m utchrectas censuJ'a.s.- Antouio V ie int do Vasconcellos, tenente coron el de mili c ia.s, c Jos0l\1aria ele Cerqueira, 
~la.Jor ele cava.ll at·in., protestam contra. phrases insertas no op uscttlo que attdl.ntem ao bacharel .A.utonio Bernardo da 
Gosta Oab.-a.l. - Uma pil<\vra sobre "" dua.s palavras , seg undo "-Ppcnclice ;, supraclita exposição.- O aclvog-ado ,Julio 
rÓ~mc s da. S ilva. Sn.nches J>ublíca., com o titulo A in·ejlexão, rnn commenta.rio n. va.rios argumentos do antigo jttiz de 

"':do P ouolllt. - Respost:c cl' este uJtimo.- O Paquete de Po•·lttgal, dando noticia de similhante discorclia, aconselha 
nnutn. prudencia e Inanifcsta desejos de a.c tos rcconc ilíadores en1 bene fi cio ela causa comnumt. 

. Já transcrevemos quasi todos os protestos e declarações contra a formula do 
Jllralillento que se exigiu, em nome ela regenoia estabelecida na ilha Terceira, 
a?s emigrados portuguezes; mas é necessario ainda, para accentuar-se melhor a 
d.tscordia entre diversos grupos ela família liberal: como ha pouco dissemos; aclcli
ClOn~r alguns commentarios feitos sobre o assumpto, omittindo, comtuclo,· as r es
P.ecttvas n0tas, documentos annexos por simples extracto ou sem cunho authen
tlco, assim como outros ele origem official insertos nas paginas anteriores cl' este 
tolllo, aliás tornar-se-ía diffusa a leitura. 

Na polemica figuram nomes de pessoas. que tomaram parte muito saliente em 
successos políticos posteriores, e exerceram altos cargos do estado, motivo assaz 
ponderoso para reproduzirmos as suas opiniões durante o tempo ela emigração. 

E x pos:ii.çãp apolog;ctica 1 

Advertencio. / 

Quando pelo nosso comportamento nos separâmo_s.-do caminho seguido por ou
~·os, mórmente no que toca ao cumprimento ou nl:'to cumprimento de ordens de 
0~eus que se dizem nossos superiores, o zêlo do nosso credito e honra, o res

peito mesmo para com as opiniões, que não professâmos, ou que combàtemos, nos 
llllpõem o rigoroso dever de fazer publicas os motivos ele nossa conducta. D emais, 
0. Coração do homem é tão propenso a ingerir-se nos domínios da rasão, é tão fa
cll o confundir paixões com opiniões, e tão perigoso o confiar-se nimiamente da boa 
fé ou ·imparcialiclacle alheia, que raras vezes poderá triumphar elos prestígios do 
}Joder, qualquer que elle sej a, todo aquelle que não tiver a ventura de o supplan
tar J?ela força, ou de confuudil-o ·ao luzeiro ela verdaclo ou da rasão . Impoz-se-nos 
um Juramento, invocou-se uma auctoridade, prescreveu-se-nos uma formula, e nós 
~·ecusámos jurm:. Este juramento (dirão os homens allucinados pela paixão) era o 
JUramento da carta, esta auctoriclade a auctoridacle de uma legitima soberana, 
esta formula a expressão sensata elo dever e da honra ; e vós, cegos ele entendi
mento, possuídos ·da vertio-em ela insubordinação e ela anarchia, dissestes com im
~udencia ~ «Nós não quer~mos juram. Uma curta. clila.,?ão, P?is, alguns momentos 
lie .re:B.e:cao, e o publico portuguez, os nosso~ oonc:_dadao~ em!graclo~, pocle;·ão ~va-

at ao JUsto os nossos motivos e as nossas mtençoes . Sede 1mparmaes, sede JUs
to~, e nós · o seremes comvosco. Oxalá que ele nossa clebil penna possa saír um 
ralo de luz que anime os fracos, esclareça os illucliclos e previna os incautos. 

1 Diz-se ·que foi escripta e niuguem contestou, por Antonio Luiz de Seabra, depois vis
conde. O titulo completo é E~posicão apologetica dos pm·tuguezes erni,qrados na Bel,gica' gne 7'C 

B~sa7·_am presta1· ~ ju1·am~nto no di~ ?6 de ag_osto ele 1880. Brup·es, na. impr~usa de C. De Moor. 
gl . de 76 pagmas. Nao apresentamos a mtegra pelos motrvos a?rma expostos. 
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Exposição 

Nenhum cidaclào pl,dc ser ohl'i gnclo a razcr on cloixar tlo 
faze !' al gulll a (~o us n. senão em virtude d~ I oi. 

(Cnr i<L consli.lnci onal (la m07tw ·c7ria ]JOrtugucza, titulo YJU, 
nrtigo 1•1:J.0

7 § 1. 0) 

Um juramento é exigido de nós. Qu.cm nol-o exige, como, em que tempo_, c 
por que'? Taes s~-to as questões que dcve'riam preceder a nos sa clecisão. Adm.ittiJ-o 
sem as profunclar sisudamente, seria sem cluvicla a prova mais cabal de nossa m· 
capaeiclacle menta], ele um abjecto servilismo, ele uma cega confiança, grande erro 
em política, talvez um crime, e mesmo mn peceado em 1·eligião. Apesar de que 
as vicissitudes elo tempo tenham tornado para muitos o juramento um acto illu
sorio, uma fol'malidade ele circumstancias, um brinco infantil; nem por isso elJe 
deixa ele ser em si um em1Jenho ele honra para.qnemjamais tem faltado ~í sua pro
messa, um vinculo sagrado para quem respeita a santidade da religilLO c teme u1n 
Deus vingaclor do pmjurio . Se, pois, temerariamente um tal passo se não eleve 
arriscar pelo perigo ele compromettm; nossa responsabilidade moral c rcligios~, 
quanto maior reflexão se nao torna neeessaria quando este jm·ameuto p6de serVIl' 
ele base a um acto político, a ura governo que deve dispor de nosso ftlturo eles
tino, bem como elo ele mu-itos outros que devem participar elas consequcncias de 
nosso erro, ou ele nosso acerto, sem n 'elle terem tornado a menor parte? Que mo
tivos estranbos e ponclerosos tem acarretado tão extraordinaria e inesperada me
dida? Será ella uma invenção da tortuosa política de gabinetes illibcracs, um laço 
armado á ignorancia e {~ boa fé? Um v isco tra iclor em que pretendam envolver
nos para precipitar a decisão de .nossos negocias de um modo lisonjeiro <.'ts prc · 
tensões despoticas da política, ou aos interesses ele um egoismo t ão ambicioso 
como perfi elo? No meio de tantos embaraços c receios a hesitação é já tim accrt<:, 
o ·meditar m11 dever sagrado. « L'obéissancc avcug1e est une preuvc que lc m
toycn hébêté est incli.ffércnt pour le bicn ct pour le mal; et eles-lors, que vo1.:tlcz· 
vous espérer? L'hommc qtú pense, travaillc à affcrmir l'empirc ele la mison; 
l'hommc qui obéit sans pcuscr se précipitc au dcvant ele la servituclc, parco qu'íl 
favorise le pouvoir eles passions >). 

Quem no l-o exige, e como? 
No dia 23 de agosto se fez saber aos emigrados resiclentes na cidade de BrH

gcs, da parte ele seu dircctor o sr. general Francisco de Paula de Azereclo, quo 
no dia 26, desde as onze até ús duas ela tarde, clevcriam compar ecer nas mora
das de sua residencia a fim de prestarem juramento de reconhecimento c obcclicn
cia á regenoia estabelecida na ilha Terceira, na conformidade eb 01·clem superior 
qtle vinha ele receber. E ste singular officio, em que se occultava o nome ela au
ctoridade superior qne ordenava este juramento, c bem assim a formula d'ell~, 
niio })Oclia dei....'w,r de causar profunda sensação e grande estranheza entre os mm
grados. Dir-se-ía que acintemente se pretendii:t rodear similhante acto de soro
bras mysteriosas para' tornar impossível todo o exame e elelibcração prévia; c ser
nos extorclllÍclo um assenso precipitado e r cflectido . Este desprezo, pois, d'aquellu 
franqueza e publicidade que o direito e a rasão requer em ubj ectos de tamanha 
Uauscenclencia ; este menoscabo ele nossas op iniões e libercladc incliviclual, não 
servia senão ele despertar a vigilaneia, ele semear a desconfi~nça, generalisar a he
sitação, e 1Jrocluzir um efl:eito diametrahnentc opposto áquellc que sem duvida se 
tinh~~ em vista. Nossa imaginação assustada accumulava hypotheses sobre hypo· 
thcses, conjectura~ sobre conjectmas sem poder cabalmente explicar nem os fins 
nem os meios ele tão inesperaela medida. O dia aprazado chegou em fim; a pri
meira secção, composta dos militares de primeira linha, se apresentou no logar eles· 
tinaclo, mas em grande parte a.inda igna.ra do que cl'ella se exigia, c ainda incer-ta 
e irresoluta e10 que deveria. faz er. Então lhe foi lido um officio elo éx .mo sr. J ,uiz 
Antonio ele A breu c Lima, embaixador de sua magestacle fidelissim a n' este r eino, 
em que lhe clete1:minava houvessem de prestar por classes e grad~nções, c em 
consequencia de ordens superiores que conservava em seu poder, jm·amcnto do 
o bodiencia á regencia estabelecida na T erceira, pela fórma e teor scglúnte : 

<< Juro reconhecer c obcdcecr á r cgcncia cstabclccicla na ilha Terceira em nome 



569 

lle. s.ua magestallc a rainha D. Maria II, minha legitima soberana, como unica au
c~onclacle legal, cmqnaJ.lto n~\o possa ser restituída a regoncia cleterminach no ca
pitulo, v, artigo 82. 0 da carta constitucional ela monarchia portugueza.» 

L eu-se-lhe em seguida um termo em que se declarava o logar7 dia, mez_ e 
anuo em que este acto era celebraclo, com ::tssistcncia elo sr. gencml Azereclo c 
de um presbytcro secular auctorisaclo para exercer n'este r eino suas funcções sa
cerdotaes . Depois d'cstes preliminares )Jassou-so á effcctiva prestação do jura
lllento. Alguns juraram sem a menor cluYida ou restricçã.o, o outros tendo per
gnntado se havia alguma lei ou decreto ela regencia, alem ela referida ordem elo 
ex.mo sr. Abreu e Lima, e obtido uma resposta duvidosa ou negativa, recusaram 
~azcl-o~ protestando todavia ele sua obediencia, respeito c submissão para co:n .a 
lobredtta regoncia. Veiu depois a seguncla secção, q11e comprehencle a ofli.Ciah
~ . ade elos corpos ele milicias, voluntarios e orclenauças, e se repetiram as mesmas 
scenas. Chegou em:fim o turno da terceira secção, que comprehencle os emproga,
dos publicas, civis, o paizanos elas clifferentes classes e profissões, o occoneram 
alguns novos incidentes ele que elevemos fazer menção. Depois ela leitura dos do
lnn:entos a?i1úa mencionaclo.s, acrescentou o ~r. José Nunes ele Sequcira,, tm~ente 
c e infautena n. 0 10: «Üs cl1gnos pares elo remo, os srs . cleputaclos, a pnmmra c 
?~~uncla linha já jmaram ; segue-se u terceira secçí'Lo . O· ex."10 s1.·. conde ela Cunha 
Ja Jtu·ou como par elo reino, c . o il1."'0 sr. Vicente Nunes Cardoso como deputado>>, 
e. pegando de uma relação ele emigrados, chamou o sr. Antonio ele Roburedo, offi
cral de uma elas secretarias ele estado, quo jurou, e em seguida o sr. Antonio Ber-
1~rd.o ela Costa Cabral, juiz ele fóra de Penellu pela junta elo Porto, que h~sitou, 
c Izendo-se mais moderno.' Então Antonio Luiz ele Se::t.bra, juiz de fóra ele Il1:on
tct~ór o Velho, tomou a palavra, e observou «que elle tinha ouvido annunciar que 
0 Jllramento devia ser prestado por classes e gmcluações; quo não approvanclo 
nem reprovando este systema, requeria sómente que se guardasse uniformidade c 
cohercncia, chamando cffectivamente os incli.viduos segundo suas gradur,ções. O 
sr. g·eneral Azm·edo assentiu a esta proposição, e o sr. Manuel Ferreira de Se:.J,
b~·a da Mota e Silva, juiz ele fóra ela cidade elo Funchal, ilha da Ilfadeim, appro 
Xtmauclo-se ela mesa e::m que se acha.v:.t um missal, sobro 6 qual se deveria jmar, 
pergt~tou se existia ::tlgum deci-cto ela regencia em virtude do qu1:11l se exigisse 
este .Jnramento, e responclenclo-se-lho negativamente, declarou «que em tal caso, 
~em que p1:11reccssc menos obediente ::'t regencia ela Terceira, se determinava a não 
Jllrar; o que alem d'isso, como cicladfto e magistraçlG"}JOrtugtwz, protestava con
trn, aquelle acto ,e formula ele juramento, . Começava a expor as suas rasões, 
(Uaudo O Sr. general O interrompeu, dizendo-lhe <c que esta exposição nrio tmha ali 
ogn,~·, por não demorar o acto, mas que podia, nos clias seguintes apresontm· por 

?scnpto as declamções que lbe l)arecesse, e que o mesmo poderiam fazer con
Jttnct.a ou separadamente qmwsqucr outras pessoas)). Este magistrado não insistiu 
no d1reito, que aliás lhe competia, de expor os seus motivos, e se retirou. Suc
~edeu-lhe Antonio Luiz ele Seabra, c1ue declarou não jurar pela irrognlaridade, 
lllegaliclaclo' e incompetencia ela ordem que lhe impunha este juramento, e que 
protestava, outrosim, contra este acto e formula, tanto porque referindo-se vaga
lll.cn~e ao artigo 92. 0 , capitulo v da carta constitucional, parecia n:J.o excluir a re
gencw, elo infante D. Miguel, como porque r<::jcitava e prejudicava outra qual-
9.Ucr regencia qtle as vicissitudes elo tempo tornassem necessaria, sem que por 
lSso .fosse menos constitucional. A maior parte ela secçfio recusou igualmente pres;l!r . .Jnralillento pelo v icio capital ele falta ele ordem competente. Os srs . bacha:~;eis 
L~to Gomes cb Silva Sanches Machado ela Rocha e João Antonio Rodrigues elo 

~'lrauda, a1em de não jur/1rem, renovaram o protesto já feito, e alguns elos quo 
JUraram deram provas evidentes elo emba:raço e violencia ·com que o faziam. 

St:Jri.a justo o fundamento que tomou a maioria elos emigraclos para recusar 
prestar este juramento? Seria com e:ffeito necessario um decreto ela regencia? Não 
E~·ia su.fli.ciente a ordem ao embaixador de sua magestaae :fi.clelissima n' este reino? 

j Ls o que, primeiro que tudo, nos cumpre indagar. 
Ncnlmm cidadão (diz a carta const itucional no artigo que tomftmos por epi

graphe) pó de ser o brigado a fazer ou a deixar de fazer nlgLlllHl c ousa senão em 
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virtude da lei. Jurar e reconhecer uma regencia é sem duvida um acto da mais 
alta importancia; e nao existindo, como não existe, lei ou decreto que obrigue os 
cidadãos lJOrtuguezcs a prestar este juramento, claro ficá que, rejeitando-o, nada 
mais têem feito que usar de seus inauferiveis direitos; tal pr0cedimento, em vez 
de ser r e1Jrehc11sivel, é digno, é decoroso, e deverá abrir emfim os olhos a toclos 
aquelles que não conhecem ainda nossa radical antipathia contra tudo o que res
sabe a usurpação de poderes, ou de direitos, contra tudo o que é arbitrariedacle 
oLl illegalidade. Se de um lado, lJois, nós temos feito ver n'esta honrosa renun
cia que conhecemos nossos clireitôs, por outTo não temos evidenciado menos nosso 
respeito e submi~são para com a r egencia estabelecida na Terceira em nome de 
nossa legitima soberana a senhora D. Maria II, e nosso zêlo pela inviolabilidade 
de suas prcrogativas. 

Entretanto, dir-se-ha, essa Ol'clem c}a regeneia, que vós ex.igis, existe, e assim 
o dec.larou s . ex.a o sr. Abreu e Lima quanclo vos fez saber que assim obrava 
em v1rtude de ordens superiores que conservava em seu poder. Mas por que se 
nos occulta essa ordem? Por maior respeito e consideração que s. ex. a nos me
reça, jamais elle }Joderá exigir ele nós uma credulidade pythagorica, mórmente em 
obj ecto que envolve numerosas e difficeis questões ele direito e de política. Se existe 
lei, é lJreciso que esta se· publique para ser exequivel. Sem isso, nem os cicladâos 
têem obrigação de se lhe conformar, nem os orgãos ou agentes da auctoridade pu
blica o lJoder de constrangei-os a isso . «Leges sacra,tissimre qure constring·u~t 
hominum vitas, intelligi ab omiübus de1ent, ut universi prrescri}Jto eamm ma:m
festill:s cognito, vel inhibita declinent, vel permissa sectentun. Lei 9 do cochgo 
de Legibus, e nu lei 65 de Demuionibus : «Legem ... ex die quo promulgata est 
vires suas obtinere>>. Desde esta sabi::t. disposição do imperador Z enão até nos~os 
dias ainda não houve governo algum publico, absoluto, republicano, constituciO
nal, ou de qualquer 0utra natureza, que deixasse de proclamar este principio de 
eterna justiça. Ora esta promulgaçao ou publicação não consiste, nem póde con
sistir certamente, em que tal homem ou tal auctoTic1ade diga simplesmente, exist~ 
tal ordem ou tal lei, mas sim em que esta se torne textualmente publica a so~ 
de caixa ou trombeta, a fim de poder ser conhecida e examinacla na sua maten?
e na sua fórmar, por isso que leis póde haver, emanadas ele competente auctorl
clade, que não importem estricta obecliencia. Sem accumularmos, portanto, nov:as 
rasões, que em materia tão facil e clara se tornam superfluas, forçoso é conclull', 
que honrada e dignamente têem obrado aqt1elles emigrados que hão recusaclo obe
decer a uma ordem evidentemente incompetente e illega.l. 

. Mas ainda que este juramento (instar-se-ha) nos nã\o seja imposto por um es
tricto dever, nossa conveniencia propria, nossa consideração para com as pessoas 
que nol-o ordenam, exigem que sejamos mais condescendentes e menos escnlpulo
sos . Duvidar elas rectas intenções de nossos superiores seria o:ffendel-os, declararr 
ao mundo inteiro a pouca confiança que n'elles temos, estabelecer a theoria dos 
di;rêitos sobr.e a ruína ela theoria dos deveres, como diria mr. Albemireau, e sa
crificar nossos verclacleiros interesses ao vaidoso amor ele forma,liJades, que s@ 
serve ele irritar a natural altivez elos que mandam. Toda esta irritabilidade, en
tretanto, não será propria do espírito que bem comprehencla a theoria dos clev~
res. Não ha .deveres que não estejam baseados sobre direitos, e estas idéas sao 
ele tal modo connexas, que sep:nal-as seria o mesmo que destruil-as simultanea
mente . aA auctoridade que ru proclama deve. querel-a plena, inteira e completa.i 
cada um, todavia, exige que os outros cmnpram seus deveres para com elle, e mtn· , 
tas vezes se dispensa ele preencher os seus para com os outros. Todos os homens 
pretendem ser livres, e a müca differenç.a que ha entre elles, a este respeito, con
siste em que uns querem a liberdade para todos, emquanto outros a não querem 
senão para si. Incompleta theoria existe de deveres que nada é ma,is do qu~ a 
theoria da oppressão disfarçada; para que se generalisem os frnctos da verdadeu·a. 
theoria dos deveres, é preciso que seus princjpios se cli:ffnncla,m por todas as cla_:
ses, começando pelas mais elevadas» . A auctoridacle que exige o que se lh~ na.o 
eleve, não pócle queixar-se senão de si mesma quando encontra clesagracla,ve1s r~
pulsas. E clemais, forçados somos a clizel-o, que tendes vós feito para VOS ' confil· 



571 

derardes com direito ~í, nossa plena e cega confiança ? Se este jm·amento não póde 
ser-11,0s extorquido pelo dever, se este juramento, assim prestado, nã0 é mais que 
um acto de co11el escenclencia, ele esl).ontaneiclacle, que tendes vós .feito pam predis
per e mover nossas vontades e conciliar nosso livre arbítrio? Seremos nós um 
deposito ele bisonhas r ecrutas, sem outra baliza, sem outro principio ele movi
lllemto mais que a chibata, ou a voz de um catbo de esquadra? Não se compõe 
P.orventura este deposito ele classes instruídas e pensantes) dignas ele se usar com 
ellas e~e mei.os doces, civis e persuasivos, em vez ele formulas apocalypticas ou 
despot~c~s que não podem servir senão de produzir a desconfiança ou de irritar 
os es~1ntos? Um juramento era necessario, um jmamento lhe convinha, sem que 
todavia se achasse competentemente· decretado, porque se não começou por con
vocar com franqueza e liberalidade t0d.os os interessaelos, por exigir amigavel
mente a declaração ele suas duvidas ou de suas opiniões, antes de arriscar uma 
o~·cle~1, imprudente na sua origem, e imprudente na sua fórma ? Não tem s. ex. a o 
~1 · L1.ma decl~rad? r epeticla.s vezes q1~e n,enlfm:na . auct0riclade tinha s?bre este 
. 
8_POslt~? PreClsanam os enugraclos ma1s cl este mCtclente para se capacitarem ela 

lll~berahdacle e fluctuação ele princípios ele seus mal-avisados clirectores ? Estão 
P0.rventura apagados de nossa mem0r:ia os calabouços, as prisões arbitrarias e 
lUJustas; os connatos de relegação e de extm·n1inio, a repressão escandalosa de 
t?clo o uso ele imprensa, e tantos outros actos de injustiça e violencia, que tanto 
teeln aggnwaclo nosso longo e amargurado exílio? Grande desgraça é sem cluvicla 
qt~e ~e encontrem entre nós :indivíduos, que, adornando-se com o titulo ele con
slntu.cwmaes, estão mui longe de possuir uma só das virtudes que 0s cleveri~m en
nobrecer: ccMais que notre divise soit sévérité et inclulgence: la premiere potu 
nons personnellement, et la seconcle pom· les autres» . Sim, sejâmos indulgentes 
Para eom os homens, mas guardemo-nos ele o ser para com as auctoridacles. Con
r~escencler com arbitrariedades , em todo e qualquer sentido, é fomentar o clespo
Üllmo e animal-o a progressivos abusos elo poder . Por outro lado, o cidadão que 
Í~Dla vez cede c immob seus direitos sem fortes e justificados motivos, está habi
tbtaclo para o f~tzer cem vezes, e para lançar-se ele corpo c alma nos braços elo 
a solutisrno . 

Principiis obsta : (Sero medicina paratur 
Cum mala p er longas invalucre moras. 

É tempo de passarmos ao exame da formula que nos foi proposta para este 
~0. / 

.0 jm·amento é uma especie ele contrato trni-l~teral pelo qual o homem se 
obr!ga a fazer ou a r eferir certa consa, tomando a Deus por testemunha clru sin
cendacle de sua promessa. Os juristas o dividem. em p1 ·on~isso1·io e assm·tol'io; · tra
ta-se aqui elo primeiro. As regras geraes elos contratos emquanto, á espont< neiclacle 
ltle os eleve produzir, e emquatNto á clareza com que elles elevem ser concebidos, 

e são igua~mente applicaveis·. A coacção o fere ele nullidade, e a obscuridaele o 
torna irrisorio . «11 faut que le serment (dizia mr. De Berryer na camara dos de
putados de FraiJ.ça em sessão ele 19 de agosto) ne présente aucun équivoque ll; e lnr. Dupin ainé: « S'il est une chose sur bquelle le doute ne puisse être aclmis, c'est 
~e i!erm.ent, le plus clair eles contrats 1> . Entretanto, poderemos nós dizer, que a 
D1'1Dula que se nos apresenta preencha pontualmente estes essenciaes 1·equisitos? 

e certo não. Duas são as r egencias que esta formula o:fferece a nosso juramento : D regenci.a estabelecida na ilha T erceira em nome de sua magestacle a senh0ra 
: Maria II, e a r egencia elo artigo 92. 0 da carta constitucional; a primeira de 

presente, com exclusão ele outra qualquer, e a segtmda ele. futm·0, quando possa 
se~· resti~uida. Haven't n'este enunciado alguma cousa que não s~ja clara, deter
UQmada ou justa? Reflexionemos, começando pel~ regencia ela T erceíra. 

Ohamâmos r egencia áquella auctoridade em VIrtude ela qual aquelle ou· aquelles 
que d'ella estão revestidos, governatm o estado em nome elo legitimo m(i)Jila.rcha. A 
Inesma natureza nos deu a icléa de um similhante governo . Em todo o estado em 
q~c o príncipe é pelo seu nascimento chamado ao poder, é impossível que a corôa 
}lao recá.ia muitas vezes em um menor. Um p1·incipe ·mai0r pócle tambem achar-se 
Separado de seus estados por causa de viagens ou ele guerras,. com.o D. Manuel, 
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D. Sebastião, D. João VI, Luiz . VII, Fil ippc Augusto c S . Luiz; ou ser atacado 
ele molestia que o inhiba ele conservar as l'eclcas· elo govemo. Em toclos estes ca
sos o pocler que p rei possue em virtude da lei fundamental, posto que nfLo cesse 
de r esidir virtualmente na sua pessoa, eleve IJassar no exercício a ou~ra ou outra5 
pessoas, que, sem tomar o seu lagar, governem em seu nome. Toda a regencia é 
por consequencia uma auctoriclacle provisoria, t cmporaria e suppletoria. Esta au
ctoridacle, ou se acha IJreviamente prescripta p ela lei elo es taclo, ou é nomea.cla ar
bitrariamente pelo imperante, Otl democraticamente p elo povo em crises ele ' revo
luçfio. No primeiro c segtmdo caso, ou fa.lle a lei, ou falle o imperante, a marcha 
orclinaria da sociedade, 9s seus principias c organisação politica nao .soffrem 'abH~lo 
algum; a obecliencia, os deveres elo cicladzto em nada mudam de natureza; e se 
algctem tem que prestar novos juramentos são aquelles a quem novas obrigaçõe~ 
acrescem, aquelles em cujas mãos sã.o depositadas as r ecleas do governo. D'aqu1 

. nasce que, começanclo sempre os regedores, ou r egente , o exereicio de su'as func
ções por solemnes juramentos para com os principes que representam 1 e para com · 
as leis qtte elevem pôr em execução, se contentam ordinariamente de exigie ore
conhecimento, não da sua propria auctoridade, mas sim da legitimichdt'l d'7quelle 
ele qu em ella emana. Assim é, por exemplo, que Gontran, r egente na min~riclacle 
de seus sobrinhos Childeberto e. Clotario, reis ele França da prin:ieira raçn, come
çou por exigir o j uramento áquelles que elle t emporariamente ia representar. Es
tes principias ele boa rasão e ele direi to .têem sido universalmente adaptados, e 
inalteravelmente praticados desde a ma.is r emota antiguidade, assim em o noss.o 
Portugal, como em todas as outras nações ela Europa. Para não remontarmos ma1s 
long·e, r ecordemos as differentcs r egencias que em nossa patria temos visto. Seja. 
a primeim a do príncipe D . João pelo impedimento de sua augusta mfte a senhora. 
D . Maria I. Ninguem a jurou. Seguiu-se-lhe a rcgencia nomeada por est.e prín
cipe, quando as armas ele Napoleão o constrangeram a, r etirar-se para o Brazil. 
Ninguem a j t'l.rou . Veitl depois a r egencia da senhora infanta .D. IzabellVI::wÜv1 

nomeada pelo' mesmo príncipe, já rei, poucos dias antes da sua morte. NingueJJíl a 
jurou. Acaba esta regencia · absoluta, e assume a mesma senhora a outra regencia. 
da carta. Ninguem a jurou. E porque? porque as regencias nada mais s~io que 
a delegação de um pode1· antertormente r econhecido, ou antes o mesmo poder 
exercido temporaeiamente por outras mrior> . V cj âmos agora o que se tem prati
cado com as regencias revolucionariamente er ectas. O mesmo deveria sem cluvicln 
acontecer. E porque? porque as r cgcncias, como acabfLmos cl 9 o dizer, são smn
pre representativas de um poder reconhecido, unut, auetoridade que manda em 
nome de outra, quo não póde ter lagar s·obre mna sociedade, que não r econhece 
este principio de sua existencia . A palavra r egencia c1iz tudo : seja a lei, sej a o 
imperante, sej a o povo quem a nomeie, o seu principio vital é inalteravelmente @ 

me!3mo . A müca differença C011siste em ser a sua nomeação obra elo povo, .e não 
obra da lei ou elo imperante . Se isto assim não acontecesse, se a regencia não 
fosse um poder xeprescntativo no sentido que indicttmos, então ella não seria r e
gencia, mas sim u:i:u poder independente e origiual'io, c deveria, portanto, ser de 
per si jurado e r econhecido. Demais, se uma r egencia revolucionariamente no
meada pxetenclessc consagrar a sua auctoridadc sobre vinculos decretados e•ex
torquiclos .por clla, descarregaria ce'l:tamcnte um golpe no principio de sua exis
tcncia, e pôr-se-ía em contradicção com aquolle consenso espontaneo que a tinha 
crcado e de que recebia toda a sua força . A pratica vem aqui igualmente c!l'l 
abono de nos.sas asser ções ; nem a r egencia elo Porto em 1 ~20, nem a de Lisboa 
de 15 de setembro do mesmo am1o, nem a elo Porto ele 1828, julgaram necessa
r i.o dec1·ct::tr um j m·amento, que pm·eceria destruir aquella espontaneidade que uni-
camente as poderia legitimar. · 

Aquélles que pretendem impor-nos este juramento, ou têem, pois, a regencia da. 
Terceil:a como legal na primeira e segunda hypothese, ou como um producto re
volucionaria. Se a consicleram debaixo do primeiro ponto de vista, não podcn1, 
nem devem, sem offensa ele nossa honra e iideliclacle, suppor-nos capazes de que
brar o jm·amcnto, que repetidas vezes temos dado ~t carta constitucional e ü nos~a 
legi tima sob cr::~Jnn; . Se a não têem por legal em sua origem, sç crêem ncccssa:no 
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nosso voto, rccoi1h.ecimcnto c sancção parn lhe dar va1iclacle, é preciso cntfio que 
antes de nos üeterminarem em seu nome que lhe obedeçamos, que no s pergmt
·te;n se somos contentes com ella, se n' ella temos toda a confiança que nos per
nu~tam optar entre ella e outra qualquer, que a suj eitem finalmente á nossa re
e~elçãot Ura esta hypothese seria sem duvida para elles· o maior elos absurclos, e 
nao poderemos em ft"tee da for mula deixar ele persuadir-nos que elles a reputam 
leg;al emquanto se não verificar a ela carta. 
. lYias se isto é ass im, o juramento qU:e se nos impõe é uma verclacleira anoma

ha em direito, e uma singular estranheza em nossos costumes; é uma ociosidade 
pec~amiuosa, um verdadeiro insulto e uma inepcia ridictJla; uma ociosiclacle pec
?aiUmosa, porque ju:ramentos se não devem repetir sem urgente neces.siclade; um 
Insulto, porque nos suspeita capazes de pe1jurio; e uma inepcia l'iclicula, finalmente, 
porque pr esuppõem que quem é capaz de fnJtar a um juramento, o não será ele fal-
twr a cil.ois on tres. ' . . . . . ' 

Spectatum adnuss1 n sum t eneatts, am1c1? 

É proeiso, pois, ser coherente, e respeitar sobretudo a honra e t.1 fidelidade 
de homens, que por uma· rara consta.nc.ia e por uma longa serie ele desgraças e 
de soffTimentos se tornam acreclores ele tocla a consicleraeão. 
'r .«~uro r econhecer e obeclecer (diz a formula) á reg~~cia estwbeleci~a na ilha 
. eroerra em nome do sua magestade a senhora D . Mana II . . . como tmica aucto

rrdade legall>, etc. Que um governo exija a obecliencia externa dos subclitos, e 
mesmo que por elles seja promettida esta obecliencia debaixo de jmamento , é 
cousa natural e que diariam~nte acontece ; mas, que alem cl'esta obecliencia ex
terna, a lmica q tte pertence ao fôro civil, elle queira ainda passar adi~nte, metter 
a mão no r econclito seio dá consciencia dos homens para lhes arrancar uma con
fissão de sua opinião sobre a legalidade cl'este gover·no, seria cousa por extremo 
notavel, e que recenderia um pouco a maximas inquisitoriaes. Supponha, por um 
lll?mento, o auct.or da formula, que entre os portuguezes existe tal homem, de 
Pnncipios austeros e ele, uma consciencia timorata, que não chama lei senri0 ao 
qne é lei, e legal o que só cl'ella deriva ; e que este homem, não achando lei al
guma em que podesse encabeçar a regencia estabelecida na T erceira, entrava em 
escrupulos de jurar r econhecei-a como 1mica legr;tl ; supponha o auctor ela formula, 
q_u.e e,ste homem, com o decreto do imperador na esquerda e a carta constitu
c~onal na direita, lhe dizia; «Eu posso, eu quero obeclecer á regencia estabele
Ctcla na T eTceira, porque desejo ó bem ela minha patria, porque tolero, admitto 
e tomar ei por chefe todo aquelle que se achar em posição ele poder centmlisar 
ll0ssos communs esforços a fim de ser dérribaclo o u sm·pador, e r estab elecido o im
perio da carta constitucional e o legitimo throno; eu lhe obedecerei inalteravel-
111Ell1te, assim como tenho obedecido t.1 um embaixador, que j á o n~io era, e a um 
pri1neiro ministro, que o nrio podia ser. Eu ooedecer ei n'este sentido, com aquella 
lealdade que me é propri[l,, á r eg·encia. estabeleoicla na Ter ceira; e não cluviclo 
11lemno jura;r-lhe es ta obediencia, emquanto ella se não apartar do espírito e fins 
de sua creaçfio. Entretanto, no decreto que a nomeia, vejo que o qu.e auctorisa 
este neto 6 o n ão haver em Por tugal governo algum que possa defender e sus
tentar os direitos da rainha e da naç?.iu, a falta ele todo o meio legal ele obstnr a 
es.te grande mal, a f:1ta.l IJ.ecessiclade, emfim, que, como diz o proverbio, não t em 
let . Assim eu não· posso em minha conscicncia jurar que a reconheço como legal, 
a não da~·mo s a esta palavra uma accepção vaga, generica e alheia do sentido vul
garmente recebido». Diga-nos agora o auctor da formula, não seria mais prudente 
e sensato evitar toclas estas questões ele legalidade, e salvar est e pobre- homem 
~e seus escrupulos (talvez excessivos), reduzindo a formula ao qtw é sómente ele 
furo externo, ao que elle })Ocleria fazer sem a menor duvida ? ccSum:num jus, 
surn1ua. injuriaJ>, diz a regra . ele direito, que t raduz ida em um proverbw vulgar, 
quer dizer: «Não entezes nimiamente a corda porq·ue te pócle estalan. 
. Alem de se exigir ele nós que confessemos c1ue e~ta regencia é legal, cleve

l'la;nos, segtmdo a formula, r econhecei-a tal, com exclusão ele toda outra ; com.o 
unuJ:r- l e,qcd) o que nós podcremôs comstrnir cl'esta maneirUJ: «Cm·vado deba!Íxo de 
um Jugo clespotico e tyramlO, cansado já de gemer e de so:ffrer, é natmal que Por-
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tugal anhelc o momento de seu rcsgUJtc, c não esteja longe de o toca.r. Para con
seguir este. :fim, é forçoso que um poder interino arvore o estandarte ela liberdade,_ 
mas ai dos que ousarem insurgir-se! toda e qualquer regencia que os portugu~zes 
levantarem, ao proclamar a qnéda do tyranno c o imperio da lei, será milla e 11Ie· 
gal, se não for a da cm~ta constitucional. Nenhum portuguez leal e honr!tdo ihe 
obedeça; se o :fizer, cáiam sobre sua cabeça os raios do céu, e seja maldito até á 
dec.ima quinta geração . Ninguem terá o direito de mover-se, embora S'e lhe o:ffereça 
opportnna occasião para li~ ertar sua patria, senão ao aceno e debaixo das ordens 
da regencia ela Terceira. E preciso d'ella espeTar tudo, embora se ache encerrada 
sobre um rochedo no meio do oceano, e bloqueada pelo tyranno; o juramento .que 
temos dado . de cumprir e guardar a carta constitucional eleve entender-se qua.ndo 
e como a ):egencia da Terceira haja por bem clcterminal-o. Tudo quanto se :fize_r 
fóra d'estes limites será urn attentad.o; toda outra regencia eminentemente cn
minosa, e aquelles que lhe derem favor, ajnda on conselho serão punidos come> 
rebeldes. Tudo o que o impeTador D . Pedro nos aconselha em sua proclamaç~o 
de 25 de julho de 1828 é horrivelmente demagolj·ico .. · '' :Mas quem poderá ~tdmlt
tir taes pri11cipios? Quem lJoderá suppor que o auctor da formula não interessará 
tanto, como os seus compatriotas emigrados, em. ver-se quanto antes restituiclo .t~ 
patria debaixo elo imperio da lei e ela legitimidaO.e '? Derribar o usurpador e ~
bertar a patria é sem duvida a nossa primeira necessiclade e nosso deve"!· mms 
sagrado: 

Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli, 
Si Patrire volumus, si nobis v.ivere cari. 

Que quer dizer, todavia, aquella palavi·a ~mica1 se ~sto nã.o é ? Seria porventnl.·a 
admissivel o reconhecimento simultaneo de duas ou mais regencias? Não estava 
dito tudo promettendo obedecer a esta regencia emquanto não houvesse ::L outra 
ela lei? Se esta palavra, pois, não envolve occulta e sinist:.·a, intenção, é pelo me~ 
nos grandemente ociosa. Outr@ CEdipo mais habil dec~fre estes enigmas . Passemos 
agora á outra r egencia complexamente proposta ::L juramento, a saber, a regencia 
da carta. 1 

Quando deverá começar esta regencia ? Quando isso possa ser, diz a formula. 
Oh! sem clu vida ninguem exigirá impossíveis. lVIas como deveremos entender os 
termos cl'esta possibilidade? Eis-aqui o que nos não compete decidir. Só aquelles 
que estão encarregados da execução da empreza, poderà:o ser juizes da natureza 
dos meios e do tempo necessm·io para effeítual-a . Tal res1Josta ele cm·to nos não 
satisfaz; e este possa da formula deixa um v&cuo a~errador em nossas icléas. Se
ria certamente para nós do maior interesse conhecer a opinião do andor da for-

' .mula sobre este ponto; mas como elle nol-a não tem communicado, s~ja~nos licito 
dar aqui o nosso humilde parecer. A legit imidade elo governo ela Terceira lhe pro
vém principalmente elos :fins de sua 01·eação. E quaes sfio estes fins'? DerribU~r o 
throno do usurpaclor, e proclamar em Portugal o ÍID}Jerio da lei e da legitimidade. 
Logo que · a regencia da Terceira tenha attingido este alvo, desde o momento elD 
que o estandarte ela lei for arvorado e reconhecido pela nação, desde esse momento 
cessa. a r egencia ele ser legitima, e deve retir&r-se, a sua: missão está consummada. 
E porque? Porque a sua existencia é incompatível com o· imperio da carta con
stitucional, porque esta lei tem marcado e estabelecido as regencias que em seu 
domínio podem existir. E quaes são estas regenciP.s? No artigo 92. 0 diz a carta: 
(<Durante a menoriclade será o reino governado por uma regencia, a qual peTten
cerá ao parente mais chegado do rei, segundo a ordem da successão, e que _seja 
maior ele vinte e cinco annos>J .-«Se o rei não tiver parente a!gum que rem1a estas 
qualidades (artigo 93.0

), será o reino governado por uma regencia nomeada pelas 
côrtcs geTaes, composta de tres membros, e presidida pelo mais velho em idacle» .
(<Emquanto esta regencia se não eleger (artigo 94;. 0), governará o reino mna re
gencia provisional composta elos dois ministros de estado elo reino e ela justiça, e 
dos clois conselheil'OS de estado mais antigos em exercício, presidida pela rainha 
vi uva, e na sua falta pelo mais antigQ conselheiro de estado" . A regencia do ar- · 
tigo 92 .0 prefere inquestionavelmente ás outras, é a primeiTa que a lei nos offe
rece. Proclamada, portanto, a carta constitucional, e reconhecida em todo o Teiuo, 
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a.regencin prov.i.sor.i.a da Terceira, que representa a elo artigo 94. 0
, deve imme

d~~t~mente trespassar as recleas do governo para as mãos do parente mais pro
Xtmo elo rei, maior de vinte c cinco annos; e o possa da formula é limitado pelo 
tempo estrictamente necessario para o comparecimento e juramento elo regente. 
Postos estes princípios, será conveniente indagar quem seja esse parente do rei 
{jj_lle a lei chama á r egm1c.i.a. Os mais chegados parentes, maiores de vinte e cinco 
anuos, que actualmente tem a nossa augusta rainha, segundo a ordem da sue
cessão, vem a ser o infante D. Miguel, a senhora infanta D . Izabel 1\far.i.a e a 
se~~ora inf~tnta D. Maria da Assumpção. O infante D. Miguel, bem que por este 
arttgo 92. 0 da c~rta constitucional nfto esteja excluído, o está comtudo de facto, 
porque, tendo sido inYestido d' esta regencia, dilacerou com mãos ímpias o titulo 
augusto que sem irrisão não poderia agora invocar de novo em séu favor . D . .Mi
g~el não ' poderá j amais ser o representante legitimo de uma soberana cujos eli
ret~os inclígnamente tem usurpado, calcando aos pés repetidos e sagrados jura
me~to.s, e os vínculos mais respeitaveis ela humanidade., da natureza e da religião_ 
.A rnv10labilidade que a carta constitucional outorga no artigo 99. 0 ao regente, não 
póde caber de modo algum senão áquelle que pela. sua conducta se não põe em 
contradicção com ella, e sabe cum1Jrír e guardar o juramento do artigo 7 6. 0 , sem 
0 qual não póde assumir a, r egencia. De outra maneira seria forçoso concluir que 
~ carta decretava a Sl,la propl'ia destruição . o infante D. Miguel, emfim, está ae 
acto e de direito fóra ela lei, e no caso· ele ser perseguido como réu ele lesa-ma
~est~cle e lesa-nação.· Entretanto,· se estes são os nossos princípios, não poeleremos 
hsoll.)ear-nos de que elles sejam universalmente acloptados por todos os portuguezes, 
por Isso que, IJara servir-me da expressão do nosso poeta, tambem entl·e elles 

Alguns traidores houve algumas vezes. 

:Um dos maiores defeitos, pois, que encerra a formula, que analysâmos, é sem 
~t1Y1d~ o de não restringir pela exdusão expressa elo usmpaclor o vago enunciado 
I 0 · ~rbgo 9-u~ se nos pr?põe em juramento ; mórmente quando se lhe _junta a pa
a~ra ?'estltmda, que delXa todo o logar ele suppor que se tem em vrsta aquella 
llles~a r egencia que já existiu, que foi a causa de todas as nossas desgraças, e 
J~e e o justo objecto de nosso oclio e horror. Todavia, longe estamos de querer 

IZer com isto, que tal fosse a mente elo auctor da formula; bem pelo contrarrio, f8l'S11ad.i.clo estamos de seus honrados sentimentos a este respeito; os seus pro
de~tos, os seus escriptos, assaz o evidenceiam; mas -·rrem por isso a ambigilidacle 
~l:X:a de existir na formula, nem por isso ella é menos rejeitavel, pois que nós 

nao tratftmos de jurar intenções, mas sim o que se nos apresenta· com todas as 
suas consequencias. Alem d'isto, ·é certo que o auctor da. formula nãe> ha de ser
lí{nelle que deverá fazer todo o uso possível d'este acto .de nós exigid_o; e quem 

e assegura, e quem nos assegura a nós, que a perversrdade ou a ma fé de um 
\erceiro não abusará, apresentanclo-se occasião para isso, de nossa imbecil con
e escendencia? Não é facil suspender a setta uma· vez do arco çles}Jeclida, nem 
recolher a palavra que uma vez temos soltado ; é preciso, portanto, apontar com 
segLu·ança e fallar com exactidão. O mundo está che'io ele eRganos, não vemos 

. necessidade de s.ermos .obscuros e ambignos, quanelo poclemos ser claros e termi
nantes. 

ü' regente, pois, de que falia o artigo 92. 0 não pócle ser, ·em a nossa posiçi;lo 
~ctual, senão a serenissima senhora infanta D . Iz::tbel Maria, on, na sua falta, sua 
ll'lllà a sereni.ssima senhom infanta D. Maria da Assumpção; e cremos piamente 
t)1e tal era a idt3a elo auctor da formula,. q1.1anclo nol-.a apresentou em juram~nto. 
, e~emos, comtudo, observar que é possrve~ ÜLlhar amd~ (~ntes que Ra: patna se 

lestttua o imperio ela lei) a reo·encia do ::trt1go 92 .0
; e hmltar o nosso JUramento 

j ~ste artigo, não. só é mutila,~ a carta, e usurpar em certo m?tlo ~ poder legis
atrvo, mas ainda metter mfio temeraria nos arcanos da Prov1dencra e decretar 

dobre futn:·os contingentes . Demais, um sentimento nobre e elevado, um sentin:e.nto 
e l1umamelacle e commiseração motivos mesmo de grande momento em poht10a, 

e fJll~ não deveriam escapar á ~er:;;picacia da diplomacia, pediam que não parti
culansassemos; qt'le não marcassemos ele antemão o que só pócle ser filho ele ul-
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teriorcs acontecimentos ; que não saíssemos, cmf:im, Llos limites ge.nCTicos da cm·tu-. 
Não podcl'iamos dar aqrLi maior desenvolvimento a, nossas icléas . em inconcr no 
vicioso extremo que r eprovâmos. Mudemos pois de objccto. 

E m que tempo, e pol'que? 
Cinco mezcs têem cl ecorrido depois que a r egencia ela Terceira tomou posse e 

começou a exercer suas fnncções sem a menor opposição. Tanto a g·uarnição da 
ilha, como o r esto elos emigrados disseminados em Fra.nça, em Inglatcna: e nos 
Paizcs Baixos, todos se conservaram firmes eJ?l seus princípios ele fidelidade .o 
obcdicncia á legitima soberana, sem que dessem o menor symptoma ele rebeldw. 
contra o gove1110 creaclo em seu nome e nos :fins ele um commum interesse . No
vos juramentos eTam inteiramente d:csnecessarios, c a 1·egencia em não os exigir 
soube conheceT-se e faz er justiça a nossos sentimentos . O ex. mo marquez de Santo 
Amaro chega emfim i't ·Europa, e se torna publlco que o imperado!' D . P edro im
portunado, instado e ameaçado mesmo pelos gabinetes europeus, contrariacl0 pelas 
camaras brazileiras, c falto ele recursos , ceclia ele sua pximeira intenção e propo
sito, c convinha em que os negocias de Portugal fossem arranjados segundo os 
desej os elas poteucias, sem exClusão elo usurpador. Estes boatos assustadores, que 
i11Jpor tavam nossa cabal ruina e desgraça, adquiriram d iariamente consistencia; 
pelo menos não foram ele modo algum desmenticlor,; por aqudlcs que se ~chavarn 
encarr egados d'esta negociação . Só um acontecimento cxtraorclinario c imprevisto 
nos poderia·· snhar das garras ela politica; u1as o arbitro elas nações, que não eles~ 
ampara j amais o justo em suas attribulações, tinha fe ito soar a hora derradeira 
cl'cssa monstruosa coalisão elos reis contra os povos, {t qual, por maior sacrilegio, 
se tinha claclo o nome elo sctnta j o cedro arrogante do Líbano, que com a fi·ente 
alterosa roçava as estrellas, e com as raizes profunclava o averno, c{ie snbi~a
mcnte, e o estrondo ela sua quécla abala os alicm·~cs elos im1)erios . A ibanden·a 
tricolor, que tremula sobro os lírios derribados; se torna o estandarte ela civilis~
ção c da liberdade, sob cujos auspícios as nações escravisaclas deverão successJ
vamente recobrar seus inauferiveis dirreitqs . A gothica política europêa se dissipa 
bem como um lume fatuo .. . era forçoso que negociações abertas sobre diversos 
presuppostos se rompessem incessantmnente. Honrados deputados portuguezcs 
protestaram, pois (em 12 ele agosto), contra toda a intervcnçr-to cli plomatica, que 
tivesse por fim cleter iorar ou violar os direitos ela nação portugueza. e ele su:1 le
g itima soberana. 'l'odos os demais Cl'Jtigraclos, com mui poucas excepções, corriam 
a subscl'ever este acto de .lealclade. E n 'cste momento que uma diplomacia incorn
prehcus ivel se apresenta em campo, exig indo novos juramento s · ele obecliencia e 
ficl~liclacle sobre uma formula 'tal qual a temos. clnldo a conhecer, sobre uma for
mula, emfim, que por suas expressões apocalypticas tornava ainda problematico o 
jugo contra o qual t ão decisiva e energicamente aca'bavmnos ele reclamar. Um §?e
nio malevolo, que acintomente espreitasse o momento cl0· fomentar nossos rece1o.s 
e desconfianças, não poderia conduzir-se corn mais dcxtericlade; a r e1)ulsa fot, 
portanto, tal qual devia ser , positiva e geral; sobejos motivos nos assistiam para 
isso . 

Abstenclo -nos, porém, elo arriscar conj ecturas sobre UlJ1 . procecli!inento que ufio 
p odemos explicar cabalmente, sej a-nos licito, em obsequio ele nossos communs 
interesses, lançar aqui ele passagem alguns p ensamento s , que t alvez não ~cjam 
fóra ele proposito; possam os nossos clirectores penetrar-se da icléa ele que nfio 
temos outro par tido mais que o ela ['asfto e da verdade . Estranh<Js a riclicu.los 
temores in imigos ele servili smos e baixezas , c cl'cssa cspeeiosa pn1clencia, qne 
muitos fazem consistir em clobr2:r scr)1pre o j oelho diante da auctoriclacle, e~ 
nunca dizer a verdade , ou_ em dtzcl-a des-Jiguradamente; nús folgfl.mos de abr~r 
nosso coracão nn.anclo o mterossc ela nossa patria e do bem commum nos c1t· 

~ ' '1. J d . l'i o-e qnanclo nos li songeftmos etc po cr ser de alguma utilidade· a nossos conc1· 
b ' . 

dadãos . 
O que se fez, sem que se devesse fazer, e o que se não fez devendo-se fazer, 

pouco importa a nossos actuaes interesses ; o que nos cumpre agora é considerar 
as cousn.s em o pé em que se acham, e forcejar por lhes dar a direcçfLo conve
niente. Nenhuma associação de homens póclc existir sem um centro ele acção i 
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. nenhuma emprez.a que dependa de esforço s de braços differcntes, mais ou menos 
nu~eros0s, poderá j amais prosperar sem ac1uella unidade moral, que, sempr·e que 
e~n~te, tantos prodígios tem produzi~lo, ou consideremos os homens em sociedades 
c~v~s, ou em simples associações, de qualquer natureza que ellas sejam. Este prin
Clpw. natural, sublime, fee1m cl0 e maravilhoso, este principio, que faz a força in
'7en.clvel elos estados, em que se desenvolve em grau eminente, não póde ser por 
certo o principio ele uma força materillil e coactiva. A natureza do homem está 
toda n0 seu coração e na sua cabeça; e quer er gnim; os homens como um r eba
nhGJ de animaes de bruta especie, é t er mui falsas, mui estranhas idéas ele sua 
constnlCção e dignidade. A força é sempre irreconciliavel inimiga da rasão; e 
mesmo quando esta, para triumphar, se allia com aquella, não deixa ele sofl'Ter 
grande quebra em sua primitiva santidade. A rasão elo homem em ·materia ele go
Verl~o é 0 interesse particular g·eneralisaclo; o governo, que mais abunda n'esta 
dl!-b1ime rasão, sen\, sempre o mais -forte ; o governo, que repousar ein princípios 

11ferentes, será um governo sem base, t ão rapiclo na quécla como na elevação; o 
seu emblema é, como · diz um habil publicista, uma pyramicle oollocada sobre a 
ponta. Se esta doutrina é em geral applicavel a todo e qualquer governo politi.co, 
~llanto mwis o não será iLquelles governos que não tiver em á sua d[sposição abun-
antes meios ele força e depravação? Quanto mnis o não sed. itqnelles govern.os, 

que, .comQ as associações r eligiosas, vivem ele princípios, e só podem reinar pela 
~?lil;'lCção ? T al é, segaramente, o governo estabelecido na Terceira; eS'te govemo, 
'~gamol-o sem rebuço, não t em senão uma base solicla e legitima, e esta base é 

0 nosso commum interesse, é o justo e nobre fim ele restituir-n0s á patria, e ele 
quebrar os pesados ferros que a opprimem. Esta é a lmica verdade moral, que 
JDócle legitimar e g;;t.rantir nossa commum obecliencia; este o principie justo e rasoa
vel, o unico -acilmissivel ·quo convem proch11mar. 

· N~o basta, poré1n, proclamal~o; nossn. plena confiança não póde ser j ustificacla 
sem grandes presuppostos ; é preciso que nos convençamos de que este é o norte 
;;ue se tem em vista.; é preciso que actos induoit~veis nos assegurem mna inteira 
0~ fé e sinceridacle; cumpre, emfim, que se ponha ele parte esse erroneo systema 

ate aqui seguiclo, que parecia t er por object0 um alvo diametralmente opposto . 
.A estrada que se nos offerece é plaT1a e vasta ; mas é necessario · entrar n'ella ele 
00~'po e alma: uma cenclucta leal, fraRca e liberal é a ltnica que lhe convem, se 
q~uzer marcl1ar em harmonia com os nossos mais caros interesses . Senão, não, di
:tam . a um ;rei, certamente mai:s p0deroso, nossos honrados avoengos ; e nós vos 
repetiremos : senão, não vos [isonjeeis de vincular nosso alvedrio. :Mas que cum
pre fazer? C0mprehendet' cabalmente o espírito da epocha, e saber marchar a par 
c~m . GUe ; r eje itar toda e qualquer intm·venção diJJlomatica; oppor o· principio· da 
ha? lnterferencia, com que nqs têem pretenclicl~ opprim~r, :'L~ s ga®inetes que. talvez 

0Je se l<ilmbrem de proclamar no mesmo sent1do o pnnc1p10 opposto.; cogitar de 
~·estabelecer a confianca e harmonia entre toclos os emigrados, pondo á sua frente 
bndividuos que p(i)r se{ls · princípios li~eraes , por suas luzes e pqr. seu~caracter in~-

al[l)vel, tenham srubiclo ganhar a estima commmn ele seus conmcladaos ; aprovel
tando o patriotis1no a boa vontade e influencia de um general, que, apesar de 
~odas as tramas qu~ contra elle a calumnia tem urdido, é ~inda adorado e dese~ 
Jado de todo o militar portuguez; fazendo passar á França, e approximar de Hes
JD.anha, e em breve de Portugal, os emigrados que anhelam saír ela inacção e oci0-
pdade em que definham na Belgica, E)ntregues á mais depl0ravel penuria. Na 
'.rança, e pela França é hoj e que todo o bem se eleve operar; a r egencia pre
c:sa ali, pois de ao·entes de um comité di?·ecte~tr . dos liberaes . Nomeie-se, org·a-
Utse ' b ' á a· . N • • t -se este como cmnpre, e ponham~se · sua 1spos1çao os mews col!lvemen es, 
etc., etc. . 

Eis o mocl@ mais seguro de vincular nossa obediencia; se o jul'amento 
que de nós se exi.,.ia não t em sido clictado por est es princípios, mais uma 
t as"' · á ' f l b. ~ aQ t eremos para nos gloriar de o haver re usac o; e se o seu o ~ecto era 
este, nada certamente mais ocioso. 

37 

Farewell! and i f a better system's thine1 

Impart it frankly, or m.akc use of mine. 
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Appcndice 

Acnb!lvmnos :1pcnas de escrever, ao correr da pcnna, as r eflexões precedent~s, 
na pcrsuasrio de que este ensaio nfio passaria ávante c seria . o projeeto aeliado m
de:finidmnente quanclo nos · foram communicados os o:fficios seguintes 1• 

Emquanto os emigrados portugnezes em Bruges vaeillavam sobre o que c~e
veriam ±~1zei·, e uns insistiam em sua primeira opinião e Ol1h·os calculavam os ns
cos da r epulsa, considerando-se colloeaclos entre Scylla e Oharybdcs, o sr. genera.l 
Azeredo fo i a Ostencl e recebei' o juramento dos emigrados que ali se achavam e 
ainda não tinham sido apalpados . 

Entre os emigrados ele Ostende, assim como entre os de Bruges, poucos era;n 
os que tivessem o orgão elo Jtt?·amento: o desgasto, a r epugnancia c a hcsitaçao 
eTa ger al. Entretanto o sr. general Azeredo tinha dito que não procederia contra 
os que não quizessem reconhecer e jura.r a r egencia da Terceir11, mas que ae certo 
demi ttiria do deposito todo aq uelle que desconhecesse a a,uctm·idade d' elle gene
ral e não acudisse ao seu chamado. E sta cloce seve?·iclacle ele mistura com alguns 
boa tos semeados por habeis agentes sobro o medonho futuro que ameaçava os re: 
nitentes; a condescendencia ·de um deputado que a generalidade tinha em n:n.Ll 
boa opinião; o tom aspero e arrebatado, as supposições horrorosas do o:fficio de 
s. ex.a o sr. Abreu e Lima, e a faculclaele, emfim, que elle concedia a cada mn 
,de pôr as clausulas, r estricções e r eservas, ou, por outra, ele jmar pela fonnul~ 
que bem TI1e parecesse, fez com quEl os emigrados ele Ostencle j nrassem q uasr 
t o elos . 

Entretanto, os que não tinham jurado em_, Bruges ao 1Jrim eiro chamamento se 
reuniam para deliberar sobre o partido que tomari am. Depois ele tres horas de 
uma discussão acal01·ada., poz-se a votos se se deveria jurar pela formula pr?
posta, e foi decidido unanim emente que não. Poz-s.e depois a votos se se cleverlit 
jurar com restr~cções , clausnlas e r eservas, ou se antes se deveria fazer uma ·de
claração e protesto de ohediencia á regencia da T erceira, expondo os motivos p~r 
que se não tinha jmado, e se d,eciditt (com excepção de cinco votos) que se f'arrHL 
a declaração, para cuja r edacção foi nomeadá uma commissão composta dos srs. 
tenente coronel de milícias de Soure (Carcloso), bachar el Fernandes Coelho, Sea
bra (Manuel), 1\'lachaclo da Rocha e ~eabra (Antonio) . Muitos, porém, mudn.raPJ. 
no dia seguinte de opinifio, ou fosse em consequencia da noticia do que se tinha 
passado em Ostende, OLl fosse em consequencia elos rumores r ecrescentes ele gran
des golpes · ele estaclo contra os que não jurassem. O facto é que a maioria do de
posito, que tinha recusado jurar ao primeiro convite, jurou ao segundo; mas como ? 
A eamara ·da villa de V alhelhas ou ele Fafe j amais escripturou um auto tão irre
gular e monstruo::;o . A formula proposta foi substituiela por diversas formulas, qne 
cacla um elos jurantes arranjou a seu modo ou pecli.u emprestada ao seu vizinh_o i 
e depois de a r epetü· em voz alta, com a mão sobre os Evangelhos, a escrevia ]Jt
t e;ralmente e assignava. Que curiosa galeria! Que moxinifada ! Q.ue lanx satw·a! 
Todas estas r eservas , todas estas r estricções e clausulas, que cada qual impunha 
á jumda obediencia, se encaminham, todavia, a lJrovar uma grande verdade, a 
sabe1·, a urgente n ecessicla.ele ele pôr á frente dos emigrados homens ele sua con
fiança. Muito lastimâmos que este do cumento importante nã0 seja susceptível ele 
ser r ecebido em juizo, de produzir effeito algum em diplomacia, ou mesmo ele ser 
transmittido ao publico pela üuprensa. Quanto á cleclaraçllo elos que não juraraJJJ, 
como é de seu inter esse dar-lhe a maior publicidade possível, com ella t ermina
remos este appenclice 2• 

1 «lll."' 0 sr.-Queira v. s." ter i1. bondade ele fazer avisar, do modo que lhe for possive1, to· 
dos os nossos compatriotas que fazem parte da secção da sua sub -direcção e que deixaram 'de 
prestar juramento á regencia estabelecida na ilha Terceira, pret endendo fazer r estricções 011 

pôr clausulas no seu juramento, e que ~ntã? lhes não foram aclmittidas, que nos dias 3 e 4 do 
corrente, desde as onze horas da manha ate ás tl·es da t arde, queiram compttrecer na ca sa de 
minha residencia para prestarem o deter.m.inado jmamento, sendo-lhes agora licito apl!esenta
r em as declarações que·jtugarem convem entes, segundo me foi ordenado por s. ex." o sr. Abreu 
e Lima no officio que junto por cop ia.- Deus.g uarde a v. s." Bruges, 1 de setembro de 183q. ~ 
F?·ancisco de P ctula de Azeredo.=TIJ.mo sr. V1Cente Nunes Cardoso.» (Segtte o aJlludido o:ffic1o, 
inserto já a pag. 451). 

2 Copía a declaração e p1·otcsto com dat a de 4 de setembro, que se lê a pag. 468. 



57D 

Reflexões á c:::~q::.osição apolo.g·etica t 

cAna.lysac-vos c med i-vos, e não sere is tão arduo de
tractor do homeus, qnc, orgulhosos de stuts coud uctas, 
não receiam cmpn.reHw.r-se a vós, a quem pa.ssn.dos Ce i tos 
dcl'l'q.ma.m densa C8C IIJ'iLlão sobre a glori a. qne preten
deis .~ Dizüt o escravo phrigio no prcto1· da. G-recia. 

Quando o homem, levado pelo zêlo elo credito e ela honra, publíca pela im
_Pren~a os moti.vos elo sou comportamento, em quanto se tom separado elo caminho 
segntclo pelos outros, mórmente no que diz respeito ao cumprimento ele ordens ele 
seus superiores, ~prova é elo que existe ao menos n'este homem a persuasão ele 
~ue algtlma contemplação merece ainda perante os seus compatriotas, e então mui 
~usto é. que pela imprensa justifique a sua conducta quando ella possa ser cluvi
d asa i c necessario, porém, que ·um tal homem, escrevendo para o publico, se con
e uza ,?om honra, <c c' est-à-clire, qu'il agisse avcc justice, franchise et générosité, 
t q~ ll ne mette pas son honneur à cacher ses fourl1eriesn . 

E na verdade para lastimar que o auctor ela E x posição apologetica; traçando b seu eiogio e dos que seguiram a sua opinião para conseguir seu fim, menosca
b a~se os outros emigrados e as auctoridades que nos governam, querendo clesco

l'lr o argueiro no olho elo setl vizinho e n~i.o vendo a cumieira no seu. 
Não é nosso fim defender pessoa alguma, nem mesmo a medida que o pJinis-

. ~·o de sua mages tade fid elíssima em Bruxellas j-ulgou neces ·a.ria, ordenando o 
JUramento ele reconhecimento e obediencia á regencia da Terceira, em virtude ela 
aullctorisação e instrucções ele qtle se achava munido pela dita regencia, segundo 
e .e c~ecla.ron no seu offi.cio de 28 de agosto ele 1830: cumprir com uma olJra de 
llltscncordia, isto é, clesabusar o auctor da dita E xposição ele um grande eno em 
que .se aeha, em quan~o está per suadido ele que gosa ele credito entre os seus com
patriotas ; notar a.Jgmnas inaclvertencias , incoherencias e pueriliç1ac1es conteúclas 
na sua E xposição apologetica; é o unico fim a que nos propomos. Não ostentare- . 
~nods eloquencia nem erudição, porém seremos francos, vercladei1·os e justos em 

l1 o o que dissermos. 
«Apesar de que as vicissitudes elo tempo tenham tornado para muitos o jura

mento um acto illusorio, uma formalidade ele circumstancia.s, um brinco infantil, 
~em por isso elle deixa ele ser em si um empenho ele homa para quem jamais 
dem. f~lt.~~o á sua promessa, u:n vinculo sag1:acl? para querr: ::espeita a santidade 

a rehguto e teme um D eus vmgador do pel:Jlll'IO . l> (E::cpos~çao, pag. 5.) 
. Na verdade, em todos os tempos, em todos os povos tem o juramento mere

ctdo a maior consideraç~o . ((Nos ancêtres, dit Ciccron, n'ont point trouvé de lien 
plus fort, que le jmement pour engager la. foi eles hommes )). Nfio consentimos, 
~:m podere~uos j amais consentir, p~rém,. que o dito Nauctor ~e faça a applic~ção 

e~ta. cloutrma, porque a seu resperto o Jm·amento nao é mms que um acto 1lhl· 
sono, nma formalidade ele circumstancias, um brinco infantil; j amais foi para elle 
tllll empenho ele hom·a, porque vergonhosamente tem faltado n.os. mais solemnes e 
sagrados, ào ele fidelidade ao leg·itimo t ei, á patria e á liberdade. 
. Na qualidade de emJiregn.do publico prestou o auctor ela Exposição apologetica 
JUramento ele reconhecimento e obecliencia ao senhor D . Pedro IV, po1· morte ele 
~eu augusto pae o senhor D. João VI, e prometteu com jummento de guardar e 
rrazer g'tla~·dar a carta constitucional? que aquelle então monarcha ele Portugal tão 
::.C!J.erosamente outorgou á monarclna portugneza. 

Urn tão solemne juramento impoz ao dito auctor a rigorosa obrigação e dever 
de ~ão ser j amais traidor ao seu legitimo r ei, á sua patria, e de guardar e fazer 
f.uarclar as instituições que jurou. Po~·ém o ~neto~·, pela ~ua 1~aclica~ ant~1~athia a 
·Udo o que é arbitrariedade ou illegahclade, 1magmou m-bltral'las e 1llegit1mas as 
~esmas instituições e com a B esta esfolada elo padre José Agostinho na mtlo, 
~ctou• e assig·nou ~ ~uto em que, clesthronando _o monarcha que tinha _jura~o, e 

dizendo nullo e illegitimo tudo quanto cl'elle provmha, e por consequenCia a hber-

Co l E111bora se· publicasse sob o anouymo, é Q'e~·ahu cnte attribt~clo a. fu~tonio Bernardo ela 
l3 .sta Cabml, 1.0 conde e marqucz €1e Thomar. Sam da typograplua de 11 eltx de Pachtere, em 

ruges. 
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daclc ela patria, ac ·lamou mn novo roi1 o usurpador da corôa portuguczn1 o tyranno, 
o Nero elo seculo XIX, D. Miguel! 

Dcsthronar sou legitimo monarcha, calcar aos pés as instituições por elle ou
torgadas era nada na mente do auctor; fazer-se eleger para ser o portador de um 
documen'to de opprobrio e vergonha, a fim de em propria pessoa fazer d'clle en
trega. ao tyranno, foi um _serviço que mui~o clistin9·ui~1 o dito auctoT: Pratica~· em 
todo o transito, desde a villa em que sema até Lisboa, actos (lo mats enthusw~ta 
mio·uelista, fazendo-se ornar (lc fitas escarlates1 foi ainda um novo serviço feito 
pelo auctor a pró da legitimidade e ela liberdade. 

Offerecer-se ao u urpador para, como ])rocurador dos tres c~ta los, promoTer 
e defender a usurpação de longo tempo premeditada, valha a verdade, é ainda 1~m 
novo titulo da sua honra . Alliciar um official superior portugucz a segu..i r sen JU

famc partido, valendo-se ele sua esposa para melhor cm1scguir seu fim, foi ainda 
um erviço que devia ter-lhe ganhado a estima do usUI·pador. ' 

Para dizermos tuio n'uma palavra, os seus sernços a favor de D. :Miguel fo· 
raro taes, assim como o foram por consequcncia contl'a o seu legitimo soberano e 
contra a sagrada causa da liberdade, que a junta elo Porto, apesar elas suas gran
des protecções, nfi.o pô(lc rcsistu· á opini<w publica que clamava contra o dito au
ctor, e mandou passar portaria em que, demittindo-o do logru: que serYía, o man
dou substituir pelo bacharel o sr. Luiz José da Cunha. Lembra-nos muito bem 
ouvir dizer em Coimbra que o honrado deputado o sr. Manuel ele Macedo Pereira 
Coliltinho, tendo presenciado o enthusiasmo com que o auctor, coberto de fitas es
carlates, fez a sua jornada para Lisboa, enca.rregudo de apresentar ao usurpador 
o auto ela sua acclamação como rei absoluto, que elle tinha dictado e assignado, 
fôra quem com mais força representám á junta a necessidade da demissão de tão 
indigno, infame e perj uro magistrado . Lembra-nos tambem ouvir dizer que o bc
ncmerito magistrado o sr. Basilio T eixeira Cabral o denominava, e com rasão, a 
vergonha dos magistrados portuguezes. 

São tão habituaes e frequentes as contradicçõcs e ÍITcgulrn·idades de toda a 
especie na conducta do auctor da Exposição apologetica; que, sendo capitão de 
voluntarios, cingindo por consequencia uma espada, e vencendo por muito tempo 
os r espectivos soldos , se mostrou indigno d'aquellc hom·oso posto, pois que tendo, 
e 'n um escripto que fez apresentar ao ex. mo general Azeredo, fallado em tom ele 
mofa do aj udante ele infanteria n .0 10 o sr. J. N. de Sequeira, em que o appelli
clava secretario privado do clito general, aquelle, julgando-se offendido, elirigiu ao 
aucto ela Exposição apologetica um C ... em data ele 2õ de junho passado, exi
gindo-lhe prompta explicação em desaggravo ela sua honra, na certeza de que, em 
caso negativo, o faria publicar por cobarde, poltrão e .. . A isto respondeu no dia 
seguinte o dito auctor de um modo evasivo, chamando-se á ignorancia e pedindo 
que o sr. Sequei1·a se explicasse melhor, e que emquanto ás polt1·one1·ies e, cobar
dias, os homens não se pesrun ás arrobas, nem se vendem por atacado . E claro 
que se o auctor pesasse o que é honra, teria bem entendido a exigencia elo sr. Se
queira; mas o caso ainda aqui não termina. No mesmo dia 26 o sr. Sequeira di
rigiu-lhe um novo O . .. mais terminante, e que não podia dar logar ás tergivers~
ções do auct01·, e então que succcdeu? Oousa inaudita para quem preza a homa ... 
Foi o sr. J\IL F . de Seabra, juiz de fóTa do Funchal, a casa do ex. mo general Aze
rcclo, e, com a sua costumada velhacaria, deu parte de tudo ao sobredito general, 
pretendendo que elle elevía mandar prene~er o dit? ajudante. Que singular pl'e
tcnsão ! Tem-se constantemente desc?n~emclo no dito genel'al a auctoriclade par[t 
prend0r um soldado ou sargento cnmrnoso, e pretende o sr. juiz de fónt do 
Funchal que se prenda tun o:fficial que, estimulado pela homa quer clesago-ra-

. 1 d ' b var-se! A tanto não qruz o genera acce er ; mas instado pelas rogativas elo 
sr . Seabra, que até fez valer o estado actual da mana, inculcando sempre qnc 
o primo não era sabedor d' estes seus pas~os, fez chamar o sr. Scg_ueu·a

1
• e lhe 

pediu se desse por satisfeito e não progredi ~e em sua intenção . Assim terminou 
da parte do auctor esta vergonhosa pendenc1a. Temos presente a sobredit.'L cor· 
responclencia, e podemos afontamente avançar que o sr. Scqueíra nutre os 
mais ardentes desejos de poder honrosamente ajustar contas com o auctor capi-
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tã? d~ volu:ritarios, que lJarece ele nenhum modo querer que o dito sr . Sequeira 
seja ajudante. . 

Com taes. serviços, com taes virtudes c com taes qualidades, veja 9 auctor se 
p6de mere~m· a confiança dos outros portuguezes; veja se pócle gosar de credito 
entre elles, e se pócle servir-se ela exlJTessrio para quem jamais faltou á sua pro
tuessa; veja se pócle f~1zer-se a applicação da doutrina q1le cleixâmos transcripta7 
e se a elle mais que a ninguem se pócle applicar com o nosso poeta 

... tambem dos portug uezes 
.Alguns traidores houve algtunas vezes. 

. V cja, :linalrucnte, se o auctor elo impresso Duas palcwms sob1·e a mate1·ia emm
ctacla na pag. 49 ela Exposição apologeticct com rasão lhe applicou o que clizia o 
escravo phrig~o ao pretor da Grecia, e que nós escolhemos por epigraphe. 

P assando aos fundamentos por que o auctor se recusou á prestação elo jura
mento de r econhecimento e obedicncia á regencia ela T erceira, convem exami
~al-os por sua ordem. Irregularidade, illegitimiclacle e incompetencia ela ordem que 
1:Upoz o juramento; referencia vaga ao artigo 92.0 da carta constitucional sem po
s~tiva .exclusão elo infante D. lVIigtlel ; r ej eição e preju.izo de outra qualquer r egen
Cia que as vicissitudes elo t empo podem tomar necessaria, sem que por isso seja 
lllenos constitucjonal, são os fundamento s do protesto ele 26 de agosto, assignaclo 
pelo auctor em segundo logar. Não reconhecer na pessoa ele s. ex. a. o sr. Lima 
a .faculdade necessaria para prescrever um juramento que a auctoridade legitima 
llao decreta; o zêlo de seus direitos e inviolabilidade das prerogatívas do poder 
que actualmente nos Tege, são ainda outros ftmclamentos da declaração e protesto 
a pa&'· 52 da E xposição apologetica. Escolheu o auctor por epigraphe da sua obra 
0

. arttg·o 145. 0
1 § 1. 01 titulo VIII da carta constitucional, que diz assim : «Nenhmn 

Cldadão póde ser obrigado a fazer ou deixar ele fazer alguma cousa senão em vir
tude da lei». Diz o auctor, a pag . 11 da E xposição apologetica, que, não existindo, 
como. não existe, lei ou decreto que obrig ue os cidadãos portuguezes a prestar 
~ste .)u~·amento, claro :fica que rej eitando-o nada mais têem feito qu e usar de seus 
lUanfenveis dit·eitos. Não impugnâmos nem contrariâ.mos similhantes princípios, 
tuas vejamos se o auctor é coherente com elles. Seja-nos permittielo dar primeira
~~llte noticia · dos objectos que se discutiram ou pretenderam discutir na sessão 
eita no aCorne cl'orll e que é justamente aquella de que o auctor faz menção a 

P
1 

a.g. 48 e 49 ela Exposição apologeticct; a fim ele m~Th:or podermos notar as inco
lerencías elo auctor. 
d Assistiram ~íquella sessão sessenta portuguezes, pouco mais ou menos, havenclo 
da parte de un~ honra e boa fé, e estes só desejavam illustrar-se sobre a questão 

0 Jtu-amento; da par te ele outros unicamente capricho e espírito ele partido, e es
tes só cle,sej:wam levar a c.ffeito seus mal entencliclos projectos, fazendo tudo quanto 
estava ao seu alcance para illudir aquelles e arrastai-os ao seu modo de p ensar; 
outros, finalmente, que, sendo v erclacleiros automatos ou dotados desgraçadamente 
ele poucos conhecimentos, se deixam de orclinario guiar por aquelle que mais se 
e:rupenha em os t er do seu partido. 

J?eclarada aberta a sessão, tomou a palaVI·r. o juiz ele fóra ele Cei'a o sr . J. de O. 
~al}tlsta, que, desejando ver mantida a ordem na discussão, propoz a necessidade 

e lllll presidente, e lembraclo pelo dito sr . o bacharel formado em leis o sr. A. P . . 
~e~les de Figueiredo para exercer este logar, foi approvacla, não só a sua propo
~Içao, mas o presidente por elle lembra.clo, começando desde logo a falhar os pl:o
Jectos elo partido Seabra. D emonstrou-se a necessidade de ter presentes na dis
cussão o decreto da m·cação da regericia, o o:fficio que continha a ordem_ que 
lllandava prestar o jm·amento e a formula elo mesmo. Tuclo foi logo _o.fferec~cl.o .e 
apresentado pelo sr . Seabra (Manuel), que, tomaJndo a pa~a;ra. depms ele cl~1g1r 
c?ntra os membros da regencia todos quantos sarcasmos e lllJtU'Ias se podem rma
gntar, concluiu demonstrando a illeO'alidacle e nullidacl~ do decreto ; demonstrou 
que, não p1·oduzinclo efteito em direito tudo aquillo que é contra lei, nenh~ }}Odia 
produzir o mesmo decreto, n ão existindo por conseqnencia ela parte dos Cidadãos 

. portuguezes a obrigaç~o de obedecer a uma auctoriclade, cuja nomeação e Cl'eação 

\ 
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eram clcv.ichs a nm decreto contra lei . Foi apoiatlo por alguns membros ela assero
bléa, c entre estes o auctor que fallon no mesmo sentido, nt'io obstante ser cha-
mado répetidas vezes ao objccto de que se tratava. . 

Seguiu-se um grande debate sobre o partido a toma.r, e emqua.nto apparecmm 
opiniões di versas , dictadas umas pela honra e boa fé, e outras pelo capricho e es
pírito de partido, foi proposto pelo sr. Julio Gomes da Silva Sanches Machado d!ll 
Hocha, aclvogado, que se pGzesse á votação se devia ou não prestar-se jmamento., 
c que no caso que á phu·alidaclc se clcciclisse negativamente, os vencidos fossem 
obrigados a conformar-se com a ·decisão ; felizmente o sr . Sanc•hes não. é homem 
que fo sse capaz ele arrastar a assembléa, felizmente a sua opinião não é tida e~ 
grande consi~cração, porque aliás poclcria ser attendiclo, e assim podia fazer c~ur 
sobre a assembléa grane1e critica por tomar em consideração tão singular propo
sição. Aonde existint no modo de pensar do sr. Sanches Machado a l iberdade cl.e 
pensamento consagrada no artigo 145.0

, § 3. 0 ela carta constitucional? Como obn
gar um individuo qualquer a conformar-se com o pensar de outro, particulaxmente 
em objectos de consciencia ? . .. Deixemos, porém, a proposição do sr. Machado da 
Rocha, porque esse não é o fim a que nos propozemos. 

Quanto ao resto dos objectos que· se discutiram r emettemos o leitor á E a--po· 
~tçao apologetica; pag. 49 , e a um pequeno impresso intitulado Duas palaV'ras so
b7·e a matm·ia ennnciada na pag. 49 da E xpos·ição apoZogetica. Eis-aqui como se 
exprime o dito impresso a pag. 2, r~~llanc1o do ::motor ela Exposição apologetica : 
<(Tal é a abreviada, pouco verdadeira narração do que se passou; tal o ousado 
proposito l:Om que elle omittiu a verdade, e se imag-inou, como clirectores de nossa 
conducta, motivos c rasõcs que são iml)roprias, alheias mesmo a nosso caractm: 
político>>, etc. Eis-aqui taxado o auctor da Exposição de homem pouco amigo da 
verdade. «E quem mudou ele opinião? Fornos nós que, coherentes com nossos 
princípios, nos não desviámos um momento do que tínhamos dito e enunciado, ou 
o auctor da Exposição que, mostrando-se por cliffcrentes vezes disposto a j mar, 
depois ele ter assignado um protesto formal, clama agora contra os que prestaram 
um jm·amento conforme ás suas conscioncias», etc. ? 

Com estes esclarecimentos faci l serú. notar alg um as incoherencias no auctor. 
Não nos aclmirâmos que o auctor diga o .ex.1110 sr . Abreu e Lima auctoridaclc in
competente para prescrever o juramento exigido, não obstante a auctorisação c 
instnlCções de que se acha munido pela r egcncia do reino, como elle dcclarOLl no 
seu officio ele 28 ele agosto de 1830 ; o que muito nos admira é que o auctor, de
pois de ter n!l sessão do «Corne cl'on demonstrado a illegaliclade do decreto ela 
crcação Çl.::t r egencia, illcgal por consequencia a mesma e tudo quanto cl'ella pxo
vicssc, a r epute, pela sua declaração a })ag. 52, auctoridaclc legitima para decre
tar similhantcs juramentos, e que, dizendo-se zeloso defensor elos~ direitos e pre
rogativas do poder que. actualmente nos ·rege, reconheça ela parte dos portuguezes 
a obrigação de obedecer-lhe, porque quem admitte direito para mandar, reconhece 
obrigação para obedecer. O que admira ainda mais é que o auctor, tendo uma ra
dical antipathia contra tudo o que resabe a uslu·pação ele l)Ocleres ou de direitos, 
contra tudo o que é arbitrariedade ou illegalidacle, tendo demonstrado e defendido 
que não existe lei que obrigue os cidadãos l)Ortuguezes a prestar o jmamento 
exigido, se não . aproveitasse do artigo 13.0 , capitulo r, titulo rv ela carta consti
tucional para negar á r egencia similhante poder, e que attendesse n'esta occasião 
á particularíssima posição em que nos achâmos e temos achado, posição que não 
podia ser prevista nem pelo auctor da carta constitucional, nem das outras leis do 
r eino. 

Su1)ponhâmos por um momento que ·apparecia o cle01·eto da regencia orde
nando o juramento .. . Qual seria o procedimento do auctor n'este caso'? Se olhá
mos para a sua radical antipathia contra tudo o que e arbitrariedade e illegali
dade, para a falta de lei que obrigue os cic1aclãos portuguezes a prestar símilhante 
juramento e para o artigo 13.0 ela ca1·ta constitucional, seguramente affirmâmos 
que elle continuaria a recusar-se á prestação do jm·amento; se olhâmos, porém, 
para a sua declaração e protesto a pag. 52, em quanto, fallando do poder que actual
mente nos r ege e que nós suppomos ser a regencia., se diz zeloso defensor <il.os 

I 
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s~u~ direitos e prerogativa.s, reconhecendo-lhe assim o e1ireito para elecretar um 
smu!lhante juramento e obrig·ação ela sua parte, por consequencia, do obedecer. a 
tal decreto, . tambem :rião cluvi laremos affirmar que elle se prestaria ao juramento. 
Uma unica duvida se a1Jresenta e é que, como o tunctor .acclamou r ei absoluto ele 
P~r:ng~l, e muito absoluto, como diúa um meLlico do Podo na qnéda ela eonsti
tntçno. em 11323, ao usurpaclor da corôa portugueza, poderá ainda este ser a unica 
auctondade legitlma que o auctor reconheça, e então cessam as hypotheses que fi
g-nrámos e fica a questão reduz ida a termos muito simplices. 

A maior parte dos emigrados que se acham assignaclos na declaração e pro
testo, pag. 52 ela E xposição apologetica1 tomaram por fundam ento ela sua recusa 
a falta elo decreto ela. r egencia, e é este sem duvida o fundamento .mais forte que 
8~ apresenta, e por isso julgâmos que se este lhes fosse mostrado nenhuma clu
vrda, teriam em prestar o jmamento; entre estes é o capitão de infanteria 19, o sr. 
A. J. Silveiro, que, estando decidido a jmar, se deixou illuclir pelas rasões elo 
auctor, e (sendo militar) uniu a sua assignatura a indivic.luos taes como os que se 
acham na dita declaração e protesto; tuclo o que dissermos, portanto, quanto aos 
outros f'lmclamentos só tem relação com os que assignaram o protesto, pag . . 31 ela 
Exposição a:pologetica1 até mesmo porque· a maior parte dos outros nada mais 
fizeram do que assignar de cruz; sendo desnecessario que n'aquella declaração e 
protesto apparecessem as assignaturas ele Rodrigo José Pereira, que se diz padre, 
e de A. da Ponte do Qtwntal, porque ambos são frades, e gente d'esta qualidade 
nunca foi chamada a similhantes actos, nem as leis mcmasticas e civis os aclmit
lte~ a figurar em actos de tal natureza, pois que, tendo morrido para o mtmclo, 
nao podem nem elevem representar cousa alguma no mesmo. 

Referencia vaga ao artigo 02 .0 ela carta constitucional, sem positiva exclusão 
da regencia do infante D. :Miguel, é o segtmdo ftmcla.mento lJOr que o auctor se 
rec.usou a prestar o juramento ordenado. Sim, a nota para o juramento podia ser 
tna1s clara; podia mesmo fallar ela exclusão de D. Miguel; ma·s quando o homem 
obra -ele boa fé, jamais se póde lembrar ele todas as duvidas que podem offere- . 
cer-se sobre as palavras que emprega; sendo a regencia estabelecida na Terceira 
a quem devia prestar-se o juramento de recm;iliecimento e obediencia baseada na 
ex:clnsão de D. Miguel, nenhuma admiração 1Jócle haver ele que ao ministro de 
su~ magestacle não occorressem os escrnpulos ele algtms portug·nczes a este res
peito. Ninguem pócle admirar-se de que o ministro de sua magestade, vendo que 
D. Miguel tinha tão indignamente usurpado a corôa á sua legitima soberana, tendo 
calcado aos pés os mais solemnes juramentos, os vi1íêZuos mais sagrados da natu
reza, da humanidade e ela relig ião, n~io previsse que portnguezes nimiamente 
escn1pulosos imaginavam ainda a possibilidade ele ser D. l\lligüel representante 
d'aqnella mesma soberana, cujos direito s elle tinha tão indignamente usurpado. 

Queremos, porém, tributar nossos louvores áqnelles portuguezes, que, pela 
aversão que têem ao tyranno (acclamaclo r ei absoluto pelo ::mctor ela Exposição) 
cl~sejam em tt1clo o que lhe disser respeito a maior clareza; queremos mesmo acl-
1Ulttir que ,ellés não se pi"estaram a jurar por temer os golpes de estado, por ver 
0 comportamento dos portuguezes em Ostencle, e com particularidade o ele um 
d:putado que o auctor quer que a generalidade tinha em boa opini~to, como se 
dtssesse que a perdeu porque jurou; . o que tudo reputâmos indigno elo caracter 
de muitos, e nos .conformâmos com o que alguns cl'eiles dizem a este respeito no 
pequeno impresso já citado; queremos, em uma palavra, aclmittir que este funda
tnento devesse subsistir até á publicação do offi.cio ào mi:listro ele sua magestade 
em data ele 28 ele agosto, pelo qual se admittiam reservas e r estricções, e por 
co~sequencia a ela exclusão ele D . Miguel. Devia acaso, p6rém, o auctor continuar 
a Insistir em um similhante fLmclamento? A honra, boa fé, o oclio ao tyranno, a 
poss!i.biliclacle ele elle• ser regente, eram aca_so os flmdamentos por qJl_e o auctor 
tan_to clamava pela exclusão de D. Miguel, q ueixanclo-se ela referenc~a vaga ao 
art1go 92. 0 ? .. . Combine-se este procecliment0 elo auctor com o que elle d1sse na ses
sã.o ~lo «Corne cl'on, e então se verá qual o motivo, quaes as rasões por que elle 
contmuoli. a inserir na sua declaração e .protesto, pag. 52, com data ele 4 ele se
tembro, este fundamento, que tinha cessado em virtude €la admissão de restric-
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çõcs c reservas que o ministro ele sua magcstaelc, pelo officio j á citado, aclmittí_a 
no acto elo j nramcnto. Porq ne nã,o quiz o a;uctor ela Exposição apologetioa acrecli
tar o barh~·el o sr. Fernandes Coelho, que lhe fez saber se admittiam novas for
mulas jummentarias? P.orque exigiu elle ser competentemente avisado? Em que 
consiste esta competo~~eia? O officio que admittia reservas e restricções estava 
publico em casa elos commanelantes elas secc;ões, unico meio de 1mblicar as órdens 
el' este deposito . 

Eis-aqui como se exprime o dito impresso a pag. 5 : aConcorclou, portanto, 
comnosco (isto é, j tuar, visto que se aclmittia.m formulas ele juramento ao gosto 
ele cada um), com a unica differença ele ser um pouco mais exigente a 1·espcito da 
intimaçlto , em quanto nós nos contentá mos com a simples noticia» . Mui to agrade
cemos ao sr. Fernandes Coelho e aos mais srs. emigrados que assignaram as 
D~ws palavras sob?"e a rnatm·ia enunciada na pag. 49 da Exposição apologetica por 
terem publicado estas incoherencias elo auctor, porque se até hoje estavamos con
vcncip.os ele que a referencia vaga ao artigo 92.0 da carta constitucional, sem ex
clusão ele D . Miguel, não era o ftmclamento por que o auctor (attentos os se.ns 
grandes serviços que j á notámos) tinha deixado ele prestar o juramento á reg·enCla, 

· aquella publicação nos convenceu iguãlmcntc ele que a illegitimiclucl e e incompe
tencia da ordem que prescrevia o j uramento nada eram tambem na mente do au
ctor. A falta ele intimação, como cliz o sr. F . Coelho, ele que eram aclmittidas no~ 
vus formulas juramentarias, fo i só o fundamento por que o auctor se recusou~ 
prestação elo juramento . Muito sentimos que o ex.11

'
0 sr. general Azeredo não qtn

zcsse ter com o auctor ela Exposição apologetica uma attenção que el1e tambem 
não teve com outro algum emigrado, porque se contentou e1~1 cla.r publicação _ao 
officio elo ex. mo sr. Abreu e Lima pelos meios elo costume. A Yista de tantas lll

coherencias ainda o auctor pretenderá dizer-se homem que jamais faltou á s1Ht 
promessa, c que não é capaz ele obrar o contrario do que uma vez disse? 

Rejeição ele outra qualquer regencia que as vicissitudes elo tempo podem tor
llar neccssaria sem que por isso seja menos constitucional , é o terceiro f1mdamento 
por que o auctor se recusou a prestar o j m·amento. Estivemos presentes á clecla
l'ação verbal elo auctor no acto do juramento ; estamos muito certos ele que o au
ctor disse «que, podendo as cousas mudar em P ortugal, toda e qualquer regencia, 
todo e qualquer governo que se installasse era legitimo, e que não era. menos con
stitucional que a regencia estabelecida na ilha T erceira» . Outra qualquer regencia 
diz tambem o protesto, pag. 32 ela Exposição apologetioaJ e tudo isto é conforme 
com o que o ~:mctor diz a lJag. 21 ela mesma Exposição. Não emittiremos a nossa 
opinião a este respeito, porém não poderemos deixar de. notar a granele incohe
rcncia elo auctor. 

Tendo elle no acto elo j uramento fallado com tanta generalidade, continuando 
ainda a aclmittír no seu protesto, a pag. 31 e 32, como legitima toda e qualquer 
regencia que as vicissitudes elo tempo podem tornar necessaria, sem que por isso 
seja menos constitucional; como mudou elle ele linguagem na sua declaração e 
protesto a pag. 52, aonde, r ecapitulando os funclailllentõs elo supraclito protesto, 
diz assim : « Tm·tioJ porque esta rcstricta referencia ao dito artigo pru:ecia excluir ' 
as outras.regencias mencionadas no mesmo ca,pitulo, e que as vicissitudes do tempo 
poderiam torna,r necessariasn . Quem não vê a velhacaria com que foi feita esta 
alteração? Quem não conl1ece a differença ela expressão, toda e qualquer, do pro- . 
testo, ,ao que acabâmos de transcrever, per tencente á declaração e protesto, pag. 
52? E pr eciso que o homem seja coherente, particularmente quando em publico 
apresenta os motivos elo seu compor tamento ... 

O auctol' ela Exposição cpologeticaJ depois ele se ter recusado á prestação elo 
j~uamento, sendo tuclo quanto obrou e quanto escreveu uma continuação ele incon
seqnencias, assignou uma declaração e protesto ele obecliencia á rcgencia, que pro
metteu gttardar debaixo ela sua palavra ele honra. E is-aqui como se explicam a 
este respeito as D~tas palavras sobre a matm·ia enunciada na pag . 49 da Exposi
ção apologetica: «E na verdade que clifferença póclc existir entre as obrigações 
contrahidas por um jtuamento que é, prestado, não por dever, mas poi· acto de 
vontade, d'aquellas eontrahiclas por uma declaração feita cleh:1ixo ele palaVl'a ele 
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ho:mra, quando o seu teor é identico, quando ·O que se jm·a é o mesmo que o que 
se declara? Não srio os vinculas iguaes, decentes ambos os actos, quando têem por 
base a honra e o amor ela patria? Importa, porventura., o juramento uma infmn"ia 
ou uma baixeza, quando elle não atropella nossos direitos, nem altera nossos cle
v-er.es de cidadão? >J Sim, nós nos conformâmos com o perrsar dos emigrados que 
ass1gnaram aquelle impresso,· mas aelmirâmo-nos que elles, tendo assistido á sessão 
elo «Üorne cl'on, se esqueçam. do que alguem ali avançou, ele que nenhuma di:ffi
culélade devia haver em prometter obecliencia á regencia debaixo ela palavra de 
honra, mas que ·ele modo algum se devia })l·estar jm·amento, por isso que, invo
cando-se o Ente Supremo, este jamais devia ser invocado em vão .. . Pollpâmo
ll.os c1le fazer r eflexões sobre este modo ele pensar. Toda a gente sensata conhece 
a nenhuma elifferença que ha ele uma a outra }Jromessa, e que quem é capaz de 
faltar a uma o é igualmente de faltar á outra. 

Á vista elos primeiros objectos que se trataram na sessão elo aCorne d'on, e em 
que .o auctor teve a maior parte; á vista elas incoherencias que notou ao auctor 
da Exposição apologeticct o do impresso já citado, e, :finalmente, el'aquellas que 
aca?am ele· ser notaclas; decida o publico se. os. motivos que o · auctor da dita Ex
pasu;ão publicou para justificar o seu comportamentq foram os que o movel·am a 
rec.n~ar- se á }Jrestaçã0 elo juramento; se elle com tantos clefeitos na sua carreira 
P?litica póde ser cletractor ele homens que, orgulhosos ele suas concluctas, não clu
"Vldam dizer-se ele outra honra, de outro caracter e de outra virtude ql~e elle não 
tem ; veja, em:fim, o publico se podem haver algums outros motivos que nem. to
elos conhecem, mas que nós promettemos publicar em uma pequena obra, que 
clesde já lhe offerecemos~ com o titulo Os Seabms em Montemó1· e nct Maqlei1·a, 
aonde com mais extensão nos daremos ao trabalho ele analysar a Expos1'çãg apo · 
lagetica c o mais que se ·nos offerecer, sendo obra elo mesmo auctor. . . 

Duas palavras sobre a exposição apologetica I 

(<Entretanto 0s que nàJo tinham juracl0 em Bruges, ao primeiro chamamento se 
reuniam para clelibera'l.' sobre o partido que tomariam. Depois de tres horas ele 
Rma discussão acalorada poz-se a votqs se se deveria jurar pela formula proposta, 
e foi decidido unanimemente qNe não. Poz-se depois a votos se se deveria jurar 
c~rn restricções, clausulas e reservas, 0u se an.tes se deveria fazer uma declara
Çao e protesto de obediencia :c'L regencia ela Terce:ira, _expondo os motivos ].)Or que 
se não tinha jurado, e se deci.cliu (com excepção ele cinco votos) que se faria a 

· declaração, para cuja reclacção foi nomeada uma commissão composta elos srs. 
tenente coronel de miiicias ele Soure (Cardoso), bacharel Fernandes C9elho, Sea
bra (Manuel), Machado ela Rocha e Seabra (Antonio) . Muitos, porém, mudaram 
llo dia seguinte ele opinião, ou fosse em consequencia ela noticia elo que se tinha 
passad0 em Ostencle, ou fosse em consequ.encia elos rumores recrescentes ele gralll
des golpes de estado contra os que ·não jurassem.)) 

Assim se explica o auctor ela Exposição j tal ,é a abreviada, pouco verdadeira 
llarração do que se passou; tal o ousado proposito com que elle omittiu a verdade 
e ?e imaginou, como director de nossa conducta, motivos e rasões que são impro
Pl'Ias, alheias mesmo a nosso caracter político, que não conta intm·vallos, nem mu
danças, mas· sim uma constante uniformidade. Se o auctor da Exposição (fallando 

l
sórnente do 0bjecto em questão) fosse gui,ado pela ve<·dade; se quizesse, prestando
he homenagem, _expor com n·anca 'imparcialiclacle o que se passou na reunião de 

que falia, devêra dizer que, no momento em que pendia a discussão sohre o pa~·ticlo 
a tolU.ar, nós, emittmclo nossa opinião, dissemos que, julgando á vista do offi01o ele 
8• ex. a o sr. Abreu e Lima, de 28 de agosto, .serem sómente admittidas clausuelas e 
l'eservas em moclifiçação á formula ordenada elo juramelito, votavamos pela clecla
l'ação e protest0 ele obecliencia á regencia ela Terceira, e nos recusavamos a pres
tai-o, p0is que, em tal hypothese, prevaleciam ainda as rasões que nos moveram 
á sua primeira recusação, baseadas principalmente na formula em que elle era 
~ 1 O titulo do opusculo é Du.as palaV1·as sob1·e a materia enunciada ?.w pag. 49 dcL Expos!:

~ao arpologetica elos emigrados na Belgica . .. etc. Bruges, na typ. ele Feh:x. ele. Pachtere. 
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concebido, contraria a nossas idéas e consciencias; mas que, reconhecendo a 11:e; 
nhuma legalidade ;no officio ordenaclor da prestação elo juramento, nós nos chs
semos collocaclos na posição ele fazer uso ele nosso livre arbítrio, e então decla
rámos q Lle não duvidavam os jurar se nos fosse admitticla 11m a formula nossa, nro 
jm·amento puro, franco e que hanuonisasse com os princi1Jios que professâmos; 
que por tal prestação nós só contrahiamos mais vinculas para com a patria, e 
nos constituíamos, se era possível, n'um grau mais estricto ~le deveres paxa fa
zer por ella todos os sacxificios . 

Tal foi a profissão de nossos princípios puplicamente cmmciaelos na presença 
de um grande numero ele nossos compatriotas; taes fOTam as rasõcs que nos mo
veram a prestar uma formula ele juramento particularmente nossa, rasões que a 
auctor 4a Exposição certamente ouviu, e que foram apoiadas pox muitos elos que 
as escutaram, e poT nenhum coutradictaclas. 

Não foi o exemplo de outros, nem o r eceio ele golpes de estado, que nos levon 
a prestar 0 juramento, como diz o auctor ela E xposição. Lisonjeâmo-nos de,que 
é nossa convicção que nos dirige, e não tememos os golpes ele estado, nem t~ns 
asperos e arrebatados para transigir com os princípios que professâmos. Não .JU
râmos por t emor nem por conclescenclencia á auctoriclacle; pelo contrario, foi ella 
que, condescendendo comnosco, nos aclmittiu a maneira p ela qual sómente nós 
q Lleriamos j1U·ar. Recusámos prestar o juramento de nós exigiclo no dia 26 de 
agosto, poxque a sua formula não se accordava com nossas consciencias; recusá
mos prestar o juramento com clausulas e restr.icções, porque, alem ele olharmos 
1rm similha.nte acto informe e monstruoso, nossas primeiras rasões ele r ecusaçã_o 
exi:stiam ainda; jm·ámos uma formula nossa, porque, fazendo uso ela liberdade Cl

vil, que todo o ciclaclão pócle praticru ·, ella foi filha ele nossos principios, harroo
nisou com os nossos deveres, importou o mesmo que uma declaração debaixo ele 
palavra ele honra. 

E, na verdade, que differença póde existir entre as obrigações contrahidas .po1· 
um jtu·ameuto que é prestado, não por dever, mas por acto de vontade, d'aquel
las contrahiclas por uma declaração feita clebaixl> de palavra de honra, quando o 
seu teor é identico, quando o que se jura é o mesmo que o que se declara? N[to
são os vínculos iguaes, decentes ambos os actos quando têem por base a honr_a. 
e o amor da patria? Importa porventura b juramento ~una infa.mia ou ·lrma ba~
xeza quando elle não atropella nossos direitos, nem altera nossos deveres de ci
dadão? 

Embora fossem muitas as formulas de juramentu; embora a sua reunião forme 
um auto irregular e monstruo FJo, como diz o auct0r ela E xposigão; uma tal mon
struosidade sobre quem 'recáe? . .. Por nenhuma fórma sobre aquelles que se tor
naram sómente responsaYeis pela fm·muJa que assignaram. Estas são as puras ra
sões que nos moveram e a outt·os nossos compatriotas que prestaram o mesmo 
juramento. O sr. Antonio Luiz ele Seab_ra, que nós julgâmos (e sobejas rasões nos 
levam a crei-o) foi o auctor da E xposição, e que se achava presente á reunião de 
que falla, não se mostrotl _Contrario a ellas, àpprovou-as mesmo, disse que não cln
viclava jurar assim; mas, poucos mom entos depois, ·começou a mudar ele lingua
gem diante cl'aquelles que acabavam ele o escutaT. 

Ainda mai s. Quando se r 01miu a commissão nomeada para r edigir a declara
ção e protesto ele obecliencia á regencia da T erceira, para qLlC nós fomos nomear 
elos, ahi renovámos nossos sentimentos, dizendo que não ch1viclavamos jurar pela 
maneira que acima emmciámos, mas que, persuadidos da não aclmissão de urna 
formula IJarticular ele jmamento, nós estavamos dispostos a assignar a declaração. 
Começá.rnos nossos trabalhos, r edigiu-se a declaração, cujo ultimo artigo era assiDl 
concebido: ((Taes são os principias cl?s abaixo assignaclos, e para dar mais uroa 
prova ele que não foram sinistras intenções, nem friYolos pretextos que os move
ram a prefeTir esta sna formal declaração ao jLu·amento, declaram, ontrosim, que 
estão prom ptos a jmar, mas de lilll modo franco e pmo, em harmonia com esta 
sua clecl:nação ». 

Algumas homs depois soubemos que o ex. mo general Azereclo admittia fórrnu
b.s particulares ele jnrn.mento, quo cacb um podia prestar como lhe aprouvesse, 
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não sendo de modo contrnrio ~í carta constitucional, c n' estas ci~·cumstancias pro
Ccu·áanos os outros membros da commissão com os quaes havíamos trabalhado na 
redacção da declaração, que já começava a assig-nar-se, e a elles e a outros mui
tos que se achavam IJresentes dissemos que, constando-nos ser em admitticilas for
~ulas de juramento ao gosto de cada um, nós, em harmonia com o que tínhamos 
dlto na vespem e com o artig-o ultimo da cl eclaração, íamos jurar . EnHi.o apresen
tàmos, para mostrar a r egularidade ele nos.so procedi111cnto, a fonnula de jma
mento ·que estavamos resolvidos a prestar : era a declaração que acabava.mos ele 
ter redig ido, as mesmas palavras, o mesmo teor . O sr. Scabra, não combatenclo 
0 que nós expozemos e o que obrámos, pel~ unica rasão ele fazer constar aos 
~embros ela commissão os motivos por que não assig·navamos a declaração, disse 
que não acreditava na permissão de nova formula juramentaria., e que só sendo 
d_?ml~etentemente avisado i?·ia /twa?·: Übncorclou, ~ortant?, _comr;;.osco, com a uuica 

Lfl'e! ença de ser um pouco mms ex1gente a respeito da mtJmaçRo, emquanto nós 
nos coutentámos com a simples noticia; estava, pois, disposto a prestar o j nra
~e~to, conheceu com clareza nosso procedimento e os seus motivos, e, na Expo-
8~Ç.ao C//pologet-ica, omitte todos estes factos, cala a verclade e cliz que 1m~itos (a 
C11J? .numero nós pertencemos) 11mdcwcmn de opinião, ou fosse em consequencia da 
noticia elo que se tinha passado em Ostende, ou fosse em consequencia elos ru
~?res recr escentes de grancles golpes ele estado contra os que não jurassem . Que 
1UJ.ustiça! E quem mudou ele opinião? Fomos nós, que, coherentes com os nossos 
Pl'lncípios, nos não desviámos um momento elo qne tínhamos dito e emmciaclo, ou 
0 auctor ela E xposição, que mostrando-se por diíferentes vezes disposto a jurar, 
clepois de te?' assignado 'Win p?·otesto jo1·nwl, clama agora contra os que prestara,m 
nm juramento confo~·mc a suas consciencias , e lhes imputa rasões que só podem 
rnover aquelles que, não tendo ü·ilhaclo sempre a mesma carreira politicà, havendo, 
ao contrario, commetticlo grandes desvios, se apregoam, no meio elos que os co
nhecem, purit:mos sectarios ela lei e ela honra! ... Cousa estranha! ... Dizia o es~ 
cravo phrigio ao pretoil' ela Grecia : « •• • Analysae-vos e medi-vos, e não sereis tão 
arcluo detractor ele homens, q11e, orgulhosos ele suas conductas, não receiam em
P.arelhar-se a vós, a quem passados feitos derramam densa escuridão sobre a glo
l'Ja que pretendeis >J . 

Nós por certo não lançaríamos mão da penna se não víssemos narrado um fa
bt? sem ser acompanhado da verdade, se não tivessemos interesse em a fazer pu-
~ca, bem como as rasões que nos moveram, e a mt~i,:t0s outros de nossros compa

tr;otas, que, recusando primeiramente jurar uma formula de juramento que lhes 
fo1 ordenada, não duvidaram, praticando um acto de arbítrio, jurar depois pela 
lUaneira que seus principio·s e consciencias r eclamavam . . 

Não osteri.tâmos eloquencia no que acabâmos de dizer; nem é necessario ser 
Detuosthenes ou Cícero c1uanclo se emmcia a verdade : ella tem em si força bas
tante para ser devidamente acreditada. 

Bruges, 22 de setembro ele 1830.=José Jacinto Ccm·doso clct Silva Pinto, te
nente coronel ele milícias= Antonio F emandes Coelho, advogado . 

• , Os abaixo assignaclos, que, recusando-se á primeira prestação elo juramento, 
nao duvidaram depois jurar pela formula transcripta na nota supra, declaram que 
as rasões acima enunciadas foram as mesmas que tambem o~ deliberaram. = Joc.t
'[lti~n de Pinho e Sousa, commancla.nte .de voluntarios = Antonio José Nogueint, 
m~Jor de milícias = Agostinho Pacheco T elles ele Figuei?·edo) bacharel formado em 
leis = Igna.do. Fm·nandes Coelho , negociante =Nicolau Baptista de Figuei?·eclo P«
checo Telles, juiz ele fóra da Figueira= Antonio José Pestanct1 negociante. 

An.notação 

. A pag. 12 elas Reflexões á exposir;ãol apológetica encontra-se um dicterio offen-
81VO de todos aquelles que, não querendo j mar, assignar am uma declaração elos 
n1otivos pelos quaes entendiam clever recusar-se, pois qt:e. expon~o o auctor. que 
0 sr. Silveira ::;e deixou illudir, acrescent::t : «E (senclo mll1tar) umu a sua assJgna
tcu·n, a indiv·idztos taes como os que se acham na dita cleclarn,ção e protesto v. O 
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que , pelo menos, denota que os assignados são pessoas inclignas a quem o sr. Sil
veira não devia unir-se. 

Eu sou um dos que se assignaram, e, por consequencia, tambem um elos insul
taclos; porém, nacla me é tão facil como demonstrar a improcedencia do insul~o 
na parte que me é relativo . Comtudo, demonstrai-o a um anonyroo não me sena 
decoroso, nem eu poderia eviclencial-o tão completamente sem conhecer o ~eu 
contendedor. E é por isso que eu expressamente conviclo o auctor elas sob:rcdttas 
Reflexões, que se diz ser o sr. Antonio B ernardo da Costa Cabral, para declarar 
quanto antes o seu nome. Então compararemos a nossa vida publica e paTticulal' i 
cu lhe darei occasião para examinar a minha á sua vontacle, e asHim, pela enu
meração dos sel'viços feitos á patria, como pelo nosso comportamento, decic1irão 
os nossos compatriotas se o úlju1·ioso em~nciaclo pócle ter logar a meu ,respeito . 

Bruges, 16 de outubro ele 1830. =Antonio V:iei1·ct de Vasconcellos, tenente co
ronel ele milícias de P enafiel. 

Observação 

A pag. 12 das intituladas -Reflexões á exposição cpologet~·ca, lê-se, entre outr~s 
expressões, a seguinte : ccEntre estes é o capitão de infanteria 19, o sr. A . J. SJl
veiro, que estando decidido a j1.uar, se deixou illLlclir pelas rasões do anctor, e 
(sendo militar) lmiu a sua assignatura a individuas taes como os que se acham na. 
dita ,cleclaração e protesto». . 

E visível que similhante expTessão envolve um insulto a todos os assignaclos 
na mencionada declaração e protesto , pois os :figura desprezíveis ou infamados 
quando dá a entender que o sr. Silveiro obrou mal e se deslumbrou por have_r 
unido a su?- assignatma a indivíduos taes. Como eu pertenço aos que ali se assl
gnaram, e sou alem d'isto militar de patente superior, sem duvida sou tambem 
um dos menoscabaclos, e clescle já prometto clesaffrontar-me; não querendo, po
rém, nem me sendo decente contender eom anonymos, eu convido mui decidida
mente o auctm· elas Reflexões para cleclanir o seu nome, e espero qu;e elle se não 
r ecuse a este meu convite, se acaso a honra lhe não é inclifferente. E nqtorio que 
ellas foram · escriptas pelo sr. bacharel Antonio Bernardo ela Costa Cabral. Se isto 
é verdade, elevo acreditar que ellc não tardará a declarar-se, e então faremos o 
parallelo ela sua viela publica e }Jarti01:tlar com aqueila que eu hei tido clescle 1808 
até 1830, ou como simples cidadão ou como empregado publico, e Ih~ mostrarei 
que estou tão illibaclo como os mais honrados portuguezes . Faremos a enumera
ção dos nossos serviços a pró ela liberdade ela nossa patria, e ficará conhecendo 
que eu igualo1 pelo menos, os mais firmes defensores ele tão justa éausa e não 
fico abaixo elos mais adhesos a ella. De tudo isto poderá depois concluir, se coll1 
fundamento ou sem rasão emittiu a icl éa combatida na parte que me é offensiva. 

Bruges, 16 de outubro ele 1830. =José JJ1a1·ia de Ce,·qtwú·a, major de caval
laria n.0 10. 

U:~na 1::.alavra :;sobre as duas palavras t 

L'ora.te ur des foy ors ct des mauvai s propos ! 
Qucls titres sont lcs si ens? L 'insoleuce ct dcs mots. 

Gn.ESSET, L c M éc1m7tt, acto IV~ 

T emos presente um pequeno impresso ele seis paginas e meia intitulado Duas 
palam ·c~s sob1·e a mate1·ia enunâadc~ na par;. 49 da Exposição apologetica, etc. Nós 
não tomaríamos o trabalho, nem mesmo de mencionar este papel, tão absm·da
mente pensado como ignorantemente escripto, se os seus auctores não ousassell1 
taxar ele pouco verdadeira a parte nanativa elo appenclice á pag. 49, desde a pa
lavra c< entretanto» até ás palavras c< contra os que não jm·assem ». Nosso silencio 
depois de tão grave argLução poderia ser interpretado por aquelles que não estão 
ao alcance da verdade, ou que t êem interesse em a clesfigu:rar, como }Jrova c~tbal do 
que em nosso clezar uma flagrante malevolencia acaba de assoalhar. O sr. Jos_é 
·Jacinto Cardoso ela Silva Pinto e o sr. Antonio Fernandes Coelho, que se assl
gnam como auctorcs d'este impresso, dizem ter tomado a penna para escrever as 

1 Forma parte do segundo appeudiee i Exposição por vezes citada. 
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suas Duas palam'CtS, por verem narrado um facto sem f.!er acompanhado da ver
dacle, e por terem interesse em fazer publicas as rasões CJ_Ue os moveram, e a mui
tos outros, a ·prestar o juramento que de principio tinham recusado prestar. Qual
qtter d'estas rasões é certamente de gr~nde momento; p1mir pela verdade é 
n?bre, é decoroso, ainda mesmo que o assumpto inveridicamente tratado nos não 
diga respeito; mas apregoar estes pr incípios e subir á cadeira dos Tarpas, abr inclo 
~IUa bôca maior que a de Sacavem, com promessas de verdade e arguições ele fal
Sldades, e rematar por nada corrigir e nada provar , é cousa por certo extrema
mente riclicula, intoleravcl e cligna ele severa reprehensão . Procedamos com ordem. 

. E arguicla a nossa nanação ele abreviada e pouco verdadeira. O primeiro ca
pitulo apenas merece resposta i podemos escrever a nosso arbítrio um epitome 
ou ~ma historia ci rcumstanciada; os Suetonios, os Pereiras, os Rabbes, não têem 
obr1gação de se1: 'ritos Livios, Barros, Britos OL1 La Cledes . Formar d 'isto uma 
arguição é ser sufficientemente ignorante. Somos taxados de pouco veTCladeiros em 
noss~ narração i cumpria mostrar em que .. Entretanto, por mais que tenhamos lido 
e }'ehdo o impresso, não achâmos cousa que desfaça ou corrija o que escrevemos; 
nao se nega que .houvesse uma deliberação, qt1e se v.encessem as p ·oposições vo
tadas como indicámos; que se nomeasse uma commissão composta dos individuas 
mencionados i e, :finalmente, que muitos mudassem de opinião no dia seguinte, 
fosse em consequencia do que se tinha passado em Ostende, ou elos rumores re
crescentes de grandes golpes ele estado contra os que jurassem. 

Aonde está, pois, a pouca verdade ele nossa na'l:r ação? Em omittirmos com 
ousado proposito (clizem os illustradores) a verdade, em se imaginarem como cli
rectores ele sua conducta motivos e rasões impTOlJrias e alheias mesmo elo seu ca
ra.~ter político, que não conta intervallos, nem mudanças, mas sim uma constante 
lJ?tformidacle . Que confusão de idéas, que irreflexão, que ignorancia, e q_ue injus
t:ça ! Como pó de ser a nossa narração arguida ele falsa, porq_ue não fez a histo
l'ta circumstanciada das opiniões e motivos de s. s. as? Que obrigação temos 
nós ele ser os seus historiogra1Jhos? Como se chama proposito ousado. a 1.rma sim
ples omissão? Que idéa fazem os illustrad01·es das palavras e das co usas ! Um 
ous~do silencio! Que miseria! Demais, onde acham os illustradore~ que se lhes 
attr1buisse a elles em particular esta ou aquella rasão de obrar? E facto a sua 
llludança ele re~:olução, porque, tendo votado pela declaração e sendo nomeados 
Para a redigir, se não acham n'ella assignad•>S; mas aonde esM dito que clles mu
dassem por esta ou por aquella rasão? Quando dizemos que muitos mudaram, ou 
fosse em conseq_uencia cl'este ou d'aquelle motivo, nã.o e:xcluimos certamente a 
possibilidade de outros clifferentes . Ainda mais i res1.rminclo o que tínhamos escri
pto, dissemos que muitos tinham mudado n o dia seguinte, ou fosse em virtude do 
Gllc se t inha lJassaclo em Ostende, ou fosse em consequencia elos Tumores r eCI·es
centes de grandes golpes de estado, etc. E q_ue é o que se passou em Os tende? 
\! ejam-se na mesma pag·. 49 as quatJ:o alternativas assignadas, elas q_uaes a ultima 
é «e a faculdade, emfim, que elle (sT . Abr eu e Lima) concedia a cada llill ele pôr 
as clansulas,- restricções e reservas, on, por outra, de j urar pela formula que bem 
lhes parecesse» . E qual é a rasão que estes senhores allegam para a sua mudança 
de resolução? Esta mesma: «E dissemos (são as suas palavras) que, constanclo-nos 
s~rem admittidas formulas ele juramento ao gosto de cada um ele nós, em harmo
ll.la com o que tínhamos clito na vespera e com o artigo ultimo ela declaração, ía
~os j marll 1 etc . E is-aqui como se estudam em Coimbra as regras da hermeneu
ttca i eis-aqui uomo se lê tudo ; eis-aqui com que f1mdamcnto se ousa taxar de 
falsa a nossa narracão. 

Digam os srs. palavristas que desejariam que nós tivessemos especificado os 
seus motivos particulares; digam que não acharam decorosas alg1.m~as das .r asões 
apontadas, que nós assim o entendemos tam bem; mas a mesma rasão que tivemos 
Para não fazer applicações ou individuações clesnirosas, nos levou a não fazer :;ts 
do genero opposto i escolha cada um a carapuça q~e n:ais ~char d.e seu gosto. E, 
comtudo, cousa estranha, e mui estranha, que o pnmmro s1gnatano elas Duas pa
lavras se arrogue opiniões que nunca teve, que n1mca ~mittiu,_ e até contrarias ao 
que sempre cliss.e, tanto em casa-elo sr . genera-l Azerec,o no dia 26, como na de-
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liberação do clia 2 de setembro, c na cmnmiss?lo ele que fez parte. É, comtudo, 
consa estranha, c mui estranha, que o primeiro signatario argúa o auctor da Ex
posição~ elo ter imputado a seus compatriotas, que jtuar am, rasões que só pocl~:ro. 
mover os qne nlio têem t rilhado a mesma carreira política, alludindo sem clHv1da 
ao receio da privHçiio de subsídios , qnanclo este mesmo senhor foi o primei1·o a 
r econhecer a existencia cl'este motivo e a declarai-o até na presença elo sr. gene
r al Azer eclo . A inexacticlão exi ~:~ te, pois, no que clizem os palavristas e não e:ro. a 
nossa Exposiçtio . 

Passemos agora á parte das Duas palav1·as em que seus auctores la1'gmn a 
defen siva para tomar a offensiva, e fazem cargo ao auctor ela Exposição~ de. ter 
sido ell e, e não os palavristas, quem mudou de opin.ifio, mostr~ndo-se por chffe
r entes vezes disposto a jurar, depois de ter assig·nado um p1·otesto formal, e de 
clamar contra os que presta,ram juramento, etc. Quem havia ele esperar que os 
palavristas, começando por se declarar rigidos sacerclotes da -verdade, se entre
gassem tão miseravehnente ao vicio ele que com tanta injustiça nos arguem? 
Q~1em ha:ia ele esperar que, fazendo-se toupeiras para com os seus proprios d~
fe ttos, qmzessem ao mesmo tempo transformar-se em n.guias ou serpentes de Epi
damo para com os alheios ? 

Stultus et iroprobus hic amor est, dignusque notari. 

O auctor da Exposição póde mudar de opinião cada vez qüe motivos fortes ~ 
isso o obriguem, porque, quando estes existem , eleve dizer-se com o sabio, que e 
de homem pn1clente mudar de conselho . Mudar ele opinião não é, nem foi nunca 
um crime, todas as vezes que esta mudança não encontra a lei ou :1 moral, todas 
as vezes que ella -versa sobre obj ectos a que os moralistas chamam indifferentes . 
Os srs . palavristas falta:m, comtuclo, á verdade, quando dizem que o auctor da 
Exposição mudou n'este caso de opinião, e dama contra os que juraram. TrultO 
os sr s . palavr istas como muitos outros compatriotas nossos estão, ou de-vem .estar, 
bem lembrados ele que, tendo o auctor da Exposição sustentado na rctmião elo dia 
2 de setembro os princípios cxpendiclos no seu protesto, clcclarou a fmal (e eis
aqui o que se chama começar a mudar de linguagem), que concordava perfeita-

. mente co m o sr. Sousa no principio de que, se o jurar não era obrigação, vist.a 
a illegalidacl e da ordem que impunha este juramento, nem por isso se poderia dt
zcr qt;te o deixar el e jurar fosse tambem ele obrigação estricta (pois que o cidadão 
t inha o a.rbitri:> de fazer ou deixar de fazer o que a lei não prohibia); e que nfl.o 
poria mesmo du-vida em fazer um sacrificio ele sua particular indisposição contra 
similhante acto á boa harmonia de seus 'Compatriotas, que se 'mostravam incliEaclos 
a jurar, comtanto que se fizesse preceder este juramento ele uma declaração es
oripta, em qne se consignasse o motivo de tal procedimento, a fim ele que a au
ctoriclade recebesse a necessaria anit;naclversão, e não se podesse j amais duvidar 
ela rasao quo nos movia. 'renclo, porém, declm·ado a maioria que de maneira al
guma qtleria jurar , cessou de existir o motivo elo sacrificio offerecido, e n'este 
sentido votou e redigiu a cleclaração, gue foi apresentada em a com~issão, e é a 
que mereceu ser appro-vacla e se acha impressa a pag. 52 ela E xposição apologe
tica. 

No momento em que a commissão trabalhava foram ter com ella cliffer entes 
pessoas das que tinham votado pela declaração simples (entre ellas os srs. P ache
cos e Ignacio Femancles)~ e tan~o insistiram em q_u e se deveria jm·ar, uma vez 
que se lhes permittia o fazel-o do modo qtle lhes lJarecesse e em que se não tra
tasse m:tis ela declaração , qtle um dos membros da commissão, o sr . Seabra 
(Manuel), se viu obrigado a dizer -lhes , que, visto que tinham mudado de accora o, 
podiam retirar-se, a fim ele que a commissão, que insistia no seu l)roposito, po- · 
desse concluir o seu trabalho. Foi então que a commissão, conhecendo que o de
sejo ele jurar se ía gcneralisando, adoptou como um meio conciliatorio o paragra
pho fi nal do projecto elo sr. Fernand~s Coelho, concebido ela ma.neira segtúnte: 
«Tr~es são os princípios dos abaixo ass1gnados,. e pam dar mais uma prova ele qt~e 
não foram sinistras intenções, nem frívolos pretextos, que os moveram a prefer1r 
esta sua formal cl eclaração ao juramento, declaram, ontrosim, que estão promptos 
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a j~rar, mas elo um modo franco e puro, em harmonia com esta sua declaração)). 
Assun foi, pois, recligida a cloclaração, e se começava a. assignar, quando os srs. 
Fernandes Coelho e Carcloso, que tinham votado pela declaração simples, que ti
nham aclherido cle1Jois a que se lhe juntasse este ultimo offer ecimento, aaJarece
raJm ainda declar:mclo que a nãq assignavam e que íam ju~·ar . Vendo então os 
demais membros da commissfio e algumas outras pessoas (que, por uma extrema 
condescenclencia em obsequio á pretendida união, tinham convindo em que se fi
ze~se este ultimo addi tamento ), a pouca delicadeza e cs tabilidude dos sobreditos 
d01~ membros e ele alguns outros indivíduos, se julgaram restituídos ao seu pri
~en·o grbitt·io, e na conformiclacle elo seu desejo instauraram a primeira cleclara
Ça(J), que assignaram e entregaram ao sr. general Azered.o, tal qual se acha im
pressa. Eis-aqui tocb a verdade. Os cleclarantes jnlgaram a final dever protestar 
d~ sua obediencia· ao g·overno ela T erceira, com o uuico fim ele rebater as suppo si
Ç~es elo officio do sr . Abreu e Lima, e para evitar, como aJi se diz, interpreta
çoes· gratuitas ele espíritos mal intencionados sobre a origem verdacleira cl ' esta sua 
recusa. Quando os palavristas dizem que é o mesmo prometter obedecer sob pa
la~ra de hom;a ou sob juramento, dizem certamen.te mna verdade ; a differença 
e:x1ste apenas na fórma ela promessa, e póde dizer-se unicamente ele palavras. 
~as o que os palavristas parecem não querer entender é, que não é o mesmo ir 
JUrar, ou prometter obedecer calada e submissamente, em virtude ele uma ordem 
lllegal e insultante, ou entr eg-ando .antes á anctor.iclacle tun manifesto assign,áclo 
contra a sua exigencia, um manifesto que importa uma animaclversfio, a fim de 
que seja ele futuro mais circumspecta, e não c0nsidcr e este nosso proceder como 
tlru effeito ele ·suas determinações, mas sim ele nossa condesc.endencia. Ora, se a • 
declaração valia o mesmo que o juramento elos sr s. palavristas, por que rasão, con
tra o voto ela maioria, que antes queria assignar a declaração, e contra aquillo 
u:,esrno em que elles pouco antes tinham convindo, }Jrcferiram jurar? Por que ra
sao a auctm:.iclade se tem, mostrado tão aclversa aos declarantes e tão affavel para 
os que juraram? Seja o que for, estej am certos os pa.lavristas que n0s não clamfL
lltos, nem clamaremos j amais eontra o seu comportamento ; nós resp~:mdemos só-. 
~ente pela nossa opinião, c s6 para a sustentar temos escripto ; o mais pouco nos 
lll.lporta. 
d Resta-nos respon~l~r ao esc~·avo plll'ig.io. Os palavristas, quando se pavoneiam 

o seu ·caracter pohtwo sem mtervallos nem mudanças , e que conta uma con-
8~<tnte uniformidade; quando faliam em rasões qae sifpode!ll mover aquelles que 
nao tê em trilhado a mesma carreira política ; quando por bôca elo escravo phrigio 
se dizem orgulhosos ele suas concl.uctas, e não r eceiam emparelhar-se a outros, a 
quem passados feitos derramam densa escm·iclão sobre a gloria quq pretenclem i 
P~recem querer alluclir aos ded arantes, e particularmente . ao al'l.ctor da Exposi
çaoJ,que elles têem o cuidado de nomea,r, para que seus tiros melhor se empre
guem. 'l'ão desleal e insolente provocação mer eceria um profundo desprezo, se o 
iue.to_r ela Exposição nã? soub_esse que os palavristas fazem aqui ele echo ele ca-
llttiJ.nlas por alguem ma1s Ul'cltdas e espalhadas ele· longo tempo, com o fim de o 

reduzir ao silencio e forçai-o a r et irar-se ele uma arena em que se gloría ele ter 
iempre combatido . Descansem os palav;ristas i o auctor ela Exposição levanta a 
uva e lhes fará ver em breve (já que fingem ignor ai-o), que, veterano nas :filei

ras da liberdade, ·não· r eceia confrontar sua conclucta com a cl'aquelles que, não 
passando n' esse banclo ele bisonhas recrutas, se arrogam com org·ulho a gloria ele 
cousummaclos capitães; elle lhes fará ver em um escripto separado, que imponha: 
por uma vez silencio a seus inimigos e cletractores, que desde 1820 até hoje elle 
não tem cessado um momento ele pugnar com lealdade e com a mai.or decisão. e 

·affh:ro pela liberdade· ele sua patrla, j á como escriptor, j ~ÍI com0 magtstraclo, e .Já 
c~ruo soldado, entre os primeiros que por ella se têem sacrificado ; elle mostrará, 
l:ao por fávolas fanfarronadas, mas por factos, por documentos, por actos m~t~en
ttcos e publicas, até onde chega a male..,olencia e orgt1lho elos escrav~s phrtgws, 
que sem viela algt1ma publicn, ou mergulhaclos em uma completa nnlhdacle, o ou
sam abocannar e o tentam cobrir ele sua viperina baba. O auctor da Expos·ição 
folgará sempre, como o laceclemonio Peclm·etes; que a sua patria conte milhares 
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de cicladãos niais dignos que olle; mas ni'bo se per~uadam os palavristas que elle 
deixará cb ser por isso, em toda e qualquer posição em que se ache, um perpe
tuo inimigo de arbitrariedades e um acerrimo mantenedor da justiç·a e da ras~to . 
Defendendo a sua repu.taçfto perfidamente atacada, n~to temam os palavristas que 
elle desça a indecentes represalias ; a sua viela: pura ou impm·a, as suas opini?es 
boa.s ou más, a sua conducta honrosa ou eles honrosa pouco lhe importa; elle €1enca 
áquelles que abraçam causas perdidas ou desespern,das o emprego de uma arma 
que se volta sempre contra os que a manejam, e mais serve de cleshonra que de 
clefeza. Prégar a verdade ou sustentar opiniões com personaliclades, iNvectivas, 
calumnias e insultos, é polemica de açougue, é cousa indecente e escandalosa, e 
mui aJheia do sagrado ministerio ela imprensa, tal qual .nós o concebemos. 

A irreflexão 

NcmlnCln lcdendurn e.sse. 
Si qnis ve•·o Jeserit 
Sirnili mulct.anduJn pmutt, 
H:uc fabella ndmouet. 

PITJEOHUS. 

Estranho á controversia, que cle})Ois d0 juramento se tem suscitado ent:re a~
guns ele nossos compatriotas residentes em Bruges, eu nem sequer podia imagi
nar ser envolvido n ella; mas o espírito da intolerancia, associado ao geni0 da 
mordacidade, que cont.empla seus inimigos e deseJa: abocanhar os que pensam. 
differentemente, não se pôde conter sem arremessar-me as suas venenosas settas, 
e eu perdi desde logo a posição de mudo espectador. YerC:lade é que ellas me Não 
feriram, nem eu felizmente estou no caso ele poder receiar seus golpes, aincln. que · 
despedidas fossem por v~Llente sagittario; todavia assaz me significaram os bons 
desejos do atirador, e isto basta para eu lhe dever ser grato . Não fui, nem nun~a 
serei provocaclor; mas sendo, como acabo de ser, injustamente provocado, jamaiS 
deixarei de acceitar o cartel, e espero na defensiva quebrar o arco ao aggressor. 

Foi o atictor elas Reflexões 4 exposiçtio apologetiea que se dignou contemplar-me 
em seu libello infa:rnatorio, e pensando talvez eunodoar-me para sempre, escreveu 
a pag. 9 o perioclo seguinte: «Seguiu-se um grand!e debate sobre o pm·tido a to
m.ar (a scena tem logar no ccCorne d'on, onde a 2 de setembro se juntaram os emi
grados que a 26 de agosto não tinham jurado, para deliberar o qae lhes cumpri_a 
fazer á vista do segundo offi.cio do sr. Lima), e emquanto appareeiam 0piniões d~
versas, clictaclas umas pela honra e boa ' fé, e outras pelo capricho e espírito de 
partido, foi proposto pelo sr. Juli9 Gomes da Silva Sa~ches Machado ela Rocha, 
aclvogaclo, que se pozesse á votação se devia ou Jlão prestar-se juramento, e qu_e 
no caso que ,á pluralidade se decidisse negativamente, os vencidos fossem obri
.gados a conformar-se com a decisão; felizmente o sr. Sancàes não é Iaomem que 
fosse capaz de arrastar a assembléa, felizmente a sua opinião não é tida em grande 
consideração, porque aliás poderia ser attencliclo e assim podia fazer caír sebre a 
assembléa grande crítica por tomar em consideração tã0 singular pro1Josição. 
Aonde existirá no modo de pensar do sr. Sancnes Machado a liberclacle d:e pen
samento consagrada no artigo 145. 0 , § 3.0 da carta constitucional? Como obrig3Jl' 
um individuo qualquer a conformar-se com o pensar ele outro, particula:rmente eD'l 
objectos de conscie:m.cia ? . . . Deixemos, porém, a proposição elo sr. Machado da 
Rocha, porque esse não é o fim a que nos pr0pozemos )J. 

O escrevinhador preferiu embuçm1-se no manto de anonymo; ou porque 

Quoiqu'enfant de ·l'orgueil, il craiut ele se montrer; 

ou porque, modesto por ext:remo, quiz reimnciar ao renome eterno que tãCil incom~ 
paravel obra poclia grangear-lhe; porém eu, desejoso ele o inclemnisar de tão cm1-
sideravel perda, não posso deixar ele lhe declarar o seu nome, depois que se me 
affi.rmou, e cu ne11b.uma duvida tenho em affirmar tambem, que é o sr. Antonio 
Bernardo ela Costa Cabral, nomeado pell\ junta do Porto juiz de fóra de Penella. 

Declarai-o auctor de similhante escripto seria já sufficiente resposta'; pol·ql!I8 
suspeito, como é, ou como depois da emigraç&o, e sobretudo em Bruges, se te~ 
tornado aos verdadeiros lib~raes, não poc1erá cegai-os muito com a densa escun~ 
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dão que tentou derramar sobre gloria, que eLl ainda não pretendi; e que não vindo 
na~la ao seu proposito, como elle expressamente confessa, serve só ele p1•ovar a 
anunosidacle que a elictou, e o fim com qtle foi escripta, pois que : «Üelui qui 
trse Ie btlt ( cliz ·Montaigne) lc manque aussi bicn, que celui qui n'y arrive pas u. 

omt~clo eLl não me contentarei com tão pouco, e sem me embaxaçar com a im
propnedaele elo titulo que eleu ao seu pap elito, sem me fazer cargo ele evidenciar 
a salsada elas materias , O desarranjo e nenhum. ilexo que ningLlelJJ }JOclerá clesao
nhecer, assim como a pouca legitimiuacle ela eleclucção, e antes, emfim, de sair 
elo paragrapho que mais particlllarmcute me diz respeito, eu lhe demonstrarei 
que faltou a tltclo quanto }Jrometteu; porque lhe hei demonstrar qtte faltou á fraJl
queza e verdade no exposto ela indicação que serviu ele base a -seus dicterios, e 
c1l~le não só foi injusto, mas até insultantc para com toda a assembléa elo «Carne 
c Ül'll . . . 

. Fn.ltou á franqueza e á verJ.acle no exposto ela indicação ele que me fez um 
cr1me. Eis-aqui o caso . D eclarada pelo presidente abm•ta a sessão, e feita a lei
tura. do decreto ela Cl"eação ela regencia, ela formula elo juramento e elo ultimo 
ofiicJO do sr. L ima, entrou em clism1ssão se dever•ia ou não jurar.se. Muitos se
nhores começaram logo ele sustentar a· negativ~1; eu a segui tambem, e já se i'a 
~ cl:ciclir sem opposição, quanclo appareceraw algul!s senhores O}Jinanclo que se 
kev:~ ou podia jurar com as, clausulas e restricções que ultimamente se aclmittiam. 

ntao o debate se tornou mais forte e prolongado ; durante o espaço ele duas ho 
ras, ou mais, se expoz por mua e outra ·parte tuclo o que podia objectar-se, e 
assaz se tinha já elucidado a questfl;o, · quando se começou ele pedir que el!a se 
Pozesse a votos . Mas a isto oppunh~ semp+•e alg-uem, que a união e concordia nos 
convinha muito, e qtte era, portanto, mui util que antes ele se tomar deliberaçao 
alguma, se tratasse de ver se nos podíamos cm:üb inm• todos. Foi por uma cl 'estas 
0 ?,Casiões que eu disse u que anhelava muito se conseg-uisse tão justo fim ; que 
llao era, porém, continuando a debater a qLtestão pri1,1cipal que elle podia outer-~e; 
que nos cumpria antes excogitm' e discutir algum meio ele conci liação, e que, se
gundo me parecia, o unico que poderia ter loga1•, consistia em se acloptar como 
~eg~·a, qtte o menor numero se oonfoTmasse .com a decisão ela maioTia, ou ·es ta se 
ec1clisse affi.rmativa ou negativamente, isto é, pró ou contl•a o juramento; que a 

a~s.embléa deliberasse, se o julgava congruente, e no caso ele acloptal-o, e se cle
Ctdn· depois que deveria jurat·-se, eu ele antemão pl'omettia acoecleT, apesar de 
se:npre me t er opposto a tal acto c o achar inteira!9-Cnte contra1•io á minha con
SCJencia. O meio nào se adoptou. 

Agora conclua o mes·mo auctor elas R"fl··x'ües se faltou ou não á franqueza e 
Yerclade : 1. o, quando me representa propondo que se pozesse a questão a votos 
ao mesmo tempo que eu inclicava que antes se p1•opozessem os meios ela clesejncb 
conciliaç~io e lembrava um; 2.0

, quando es tabelece a minha proposta só relativa. 
ao caso em que se cleci~isse negativamente, se!do certo qu.e a estabeleci tambem 
para o ela affirmativa! E innegavcl que o sr. Cabral só por tradição póde. saber 
0 _que se passou no «Come cl'orn, porque nem lá foi, nem lá tinha que deliberar, 
Ytsto que jurou ao primeiro chamamento; e foram sem duvida os seus correspon
delües, que, t rahiclos por sua memol'ia, o informaram mal; mas p oderá isto eles~ 
culpai-o ela lcvianclacle, falta ele circum.specção e despej o com que se aJJl'essou ~ 
~scrcver para o publico1 sem ter colhido exactos esclarecimentos elos factos qu e 
bn~entava nm·xar-lhe? l A qualidade ele rígido censor, em que se apresentou ao pu" 

hco, n~io era ainda um motivo mais para elle dever ser circumspecto e sensaio?! 
Tambem foi não só injusto , mas . at é insultante para com. toda a assembléa. 

Pensa o sr. Cabral, que se eu fosse um Mirabeau, ou homem ele tanta opinião 
entre os meus com-pa,triotas, como Benjamin Constant em França, e ele Potter na 
~elgica, podia t el-os arrastado a acloptar a minha proposição, que elle considera 
tao indigna e exoúica, como des tructora ela carta constitucional; e duas vezes se 
felicita por ett não possuir tão raras qualidades, e a assembléa não ter por isso 
attrahiclo sobre si os anathemas do céu, e as reprovações ela terra, ele que sm'Ía 
1'~, se co mmettesse o g·ravissimo erro ele aclmittil-a. E, h•acluzicla litteralmente, não. 
Significa esta reflexão que a assembléa do «C orne cl' or», sem pro fundar as ma terias, 

ss 
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nem se decidir por meio de rasões, podia ser arrastaua ao que se quizcsse pela 
cloqncnte arenga de um habil orador ( Que uma proposta muito absurda poclia por 
clla ser aclmittitla sem r eplica, se fosse apresentada por um homem ele grande 

· credito e conhecida reputação? 
Quero acreditar que se elle entendesse as noções elas pala;vras, se soubesse 

convenientemente usar das expressões; e se aE.tes ele emp1;egal-as as pesasse ~lll 
todos os senticlos de que são susceptivcis, não t eria caíclo na rcprehensivel incli~-. 
crição de atacar . tão inclecentemente a tantos homens livres, que têem üma op1· 
nião propriamente sua, de que não cedem senão a mais fortes rasões, c que Ja
mais se deixam illuclir pelos estudados ornatos de apparatosa eloquencia, ne~ 
'pelos sophisticos syllogismos ele seeluctora logica; comtuclo não é certo que sim1· 
lb:mtcs phrascs os ii gura.m ignorantes, quando suppõem que ellcs podiam ser ar
rastados, ou conduzidos more pecudu?n j e servis, quandc:> os contempla. capazes de 
convir em absurdos (que o ~mctor imagina) se fossem propostos por um homem 
cuja opinifLo fosse tida em grande eonsideração? E qnc mais atroz insulto, que 
injustiça ma.ior }Jodia fazer-se á asscmbléa do ,,Corne cl'or»? 

Parece-me, pois, poder concluir, como estabeleci em these, que o auctor d~s 
Reflexões faltou a quanto prometteu i porque ellc enunciou a pag. 3 ·que serl!l 
franc,o, verdadeiro e justo em tudo o que elissesse i e eu acabo de lhe demonstrar 
que elle f::.tltou á franqueza e verdade no exposto da indicação de que me aTgne, 
e que não só foi injusto, mas até insulta.nte com toda a assembléa. 

Agora pelo guc pertence aos concludentes sarcasmos com que adorna o sen 
escripto, e folga de motcjru:-mc, é ce1:to que eu lLe podia retorquir com um argu
mento ad lwminem·, deduzido das idéas que o auctor das R ejlexues emittiu na me
moravcl assembléa da Bom·se, antes ele se declarar convencido pelas rásões que 
seus collegas expcncleram para que se elegesse uma commissão; mas nlto quero 
que se me cxprobre que a considel'açf~o que se d[L á opinião ele qualquer nada tero 
com a que clle emitte sobre este ou aquclle objecto. 

Portanto, respc:>ncleTci sómente que o auctor elas Reflexões tem licença para 
dizer o que lhe aprouver. P ermitta-me, poTém, que lhe observe, que o não con
templo -o orgrio competente para me ann:unciar o grau de consideração que ás mi
nhas opiniões dão aquelles de meus compatriotas a quem desejo merecer conceito; 
e posso-lhe asseverar, que nb caso mesmo de lhe darem tão pouca, como teve o 
traball1o ele publicar, não é por motivos que me s~jam desairosos. Sem ufania 
seja dito, ·nem elles me consideraram tão destituído ele senso, que me fique ma,l 
ser bacharel formado, nem eu receio que a minha conclucta moral e politica possa 
com verdade ser taxada' de irregular OLl menos decoro a ; e o auctor não cluvidaní. 
convir que só me seria vergonhoso que a minha opinião deixasse ele ser concei
tuada por algmn dos inelicados motivos. Eu convenho tambem, e tambem lhe as
severo, que ella nunca agradou aos servis, porque não costumada a lisonj ear o 
poder, constantemente liberal e opposta sempre ás arbitrarieclacles, sem distiuc
ção das })essoas que as commettem 1 j amais se pôde combinar com elles; mas to
da.s estas rasões ele clisplicencia cessam entre os cidadãos verdadeiramente livres, 
en:re os sinceros amantes ela felicidade da patria1 quo nem se movem s6 pelo 
prop:rio interesse, nem se deixam impcllir pelas circum.stancias a praticm· baixe
zas; e é nas suas til eiras que sempre estive alistado e em que tenciono conser
var-me sempre . · 

Depois d'isto sej a-me licito perguntar : que acha o auctor das Reflexões de 
ignominioso, anti-constitucional e absurdo na minha indicaçã.o, tal qual a fiz, tal 
qual a tenho enunciado aqui? Ignora porventllra que em todas as sociedades onde 
os negocios se discutem em commum, se decidem sempre á pluralidade de votos? 
E não vê que a minha proposição tendia a pedir a observancia cl'csta lei ela so-
0iabilidade, ou antes que se deliberasse se ella poderia e devia observar-se na 
q nestão que se ventilava? Como entende, pois, concebe ou imagina que a exe
cução d'ella invadia Otl coarctava a liberdade de }Jensamento consagrada no ar
tigo 145.0

1 § 3.0 da carta úonstitucional ? . . . Pócle acaso esta liberdade inviolavel 
ser clestruicla, ou prejudicada pelo facto de qual quer em virtude de uma lei ou 
convenção ser obrigado a fazer o que a sua rasão lhe r eprova, e o que elle não 
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}aria, se p.odessc. indepcmlentemente obrar?!. .. . Consistirá ella em livremente se 
tzcr o que livremente se pensa? ! . .. Ou não poderá qualquer ser obrigado a con-
ormar-se in acttL com a resolução ele outros, sem que ao mesmo t empo se con
fo~·me in rnente~ como raciocina o re:flectído auctor, qmwclo deixa entender aos 
leitotes, que o brigar os vencidos no <!C orne cl' on a sujeitar-se à decisão da maioria, 
era 0 mesmo que p retender obrigai-os a conformar-se com o pensar cl 'eUa?! . .. 
Que vergonhosa confusão ele icléas! Que limitacla inteiligenci.a; tão pouco clescul-
Pavel em quem se assigna magistrado e censura opiniões! ! ! . 

Se assim fo sse, tinha ha muito acabado ou nunca houvera e:ústiclo a liber
~acl~ ele pensar , porque desde que existem sociedades ·sempre os homens t êem 

.ev1clo em muitos casos accommodar-se a decisões que elles por si não aclopta
l'tam, que julgam erradas, e qtle até muitas vezes são prejudicialíssimas. D esde . 
q~le existem assembléas leg- islativas sempre alguns representantes das nações têem 
~~sto ~p.provar projectos e leis contrarias á sua opinião, ás quaes :ficam depois 
ao SUJeitos como os que as votaram, sem percl0r em pol· isso a factuclacle ele 
~en~ar e dizer que são más leis . Silveira e os mais rebeldes ele 1826 e 1828 
JUraram a carta constitucional, e tanto se não conformaram a respeito cl' el la com 
o pensar elos fi eis defensores ela legitimidade, que na primeira occasião se re
'\7?ltaram com o fim ele aniquilai-a. Muitos bons portuguezes juraram obeclicn
c~a ao Domiciano ele Portugal, ao Nero do occiclente, ao Cal1gnla elos nossos. 
clias; e coin:tuclo nem por isso pensam que elle seja o seu legitimo rei. E quan
tos deputados j maram em França a Luiz FiliiJI)C sem o desejm• pa1•a seu mo-
lJ.archa? · 

Não se confunda, pois, a liberdade de pensar com a de obrm•, nem o § 3. 0 

com o § 1.0 do citado artigo 146.0 ela carta, e será facil de conhecer que a con
àormação in mente é muito diffeTente da confo1•mação in . aotu; que pó ele muito bem 
ar~se, e frequentes vezes st=l clá. uma sem a outra, porque frequentemente somos 

~bl'1gaclos a fa7Jer o contrario elo que pensâmos ; que foi nem podia deixar ele ser 
a ultima sórnente que eu fallei uo aCoPne cl'or)); e então poderá o auctor elas Re- ~ 

flexões reconhecer, que nem eu preteudi tirar aos vencidos a liberclade de pensa
dento, nem elles realmente a perdiam, a inda que se tivessem suj eitado á decisão t maioria. na conformidade ela minha indicação . D 'aqui deduzirá depois a f~tisi-

f
c ade do seu l'aciocinio comprehenclido nas duas p erguntas que houve por bem 
az.er-me.. . . 
. J:Ugo ter assaz respondido ao paragrapho que n:Hxis particularmenté me diz 
lespelto, e já nada t enho a dizer contra a ilTeflecticla expressão de pag.· 12 elas 
llle sma~ R eflexões. Eu t encionava fazer -lhe tambem o devido commento, porém 
v·~ o os srs. José Maria ele Cerqueira, major ele ~ava.llai•ia n. 0 10, e Antonio 

le1ra de Vasconcello.s, tenente coronel de milícias, me pr•ececleram, e pela sua 
observação e annotação de 16 do corrente conseg•türam uimt plena satisfação (de
claração junta) que me é extensiva, conch1o que n'este ponto nic dou igualmente 
Por satisfeito. 

Na mesma pag. 12 indica ainda o auctor que v.ae contender com os que assi
âllaram o protesto, pag. 31 da Exposição apologetica. Como sou um elos assigna. 

os n'elle, dei-II!e ao cuidado de examinar se era obsequiado n'alg·wna outra re
flexão ; mas elle nã:o tornou depois a fallar em gerq,l. Toclavia, não_ podendo deixar 
de me contemplar inclire.ct::umente cornprehenclido na judiciosa analyse ~ís 1•asões 
em que se fundamentou a decbração ele pag. 52 ela Exposição, ou por ser um elos 
qt:e a assignaram, ou porque fui membro ela commissão que a redigiu, responde, 
re1 a;o que tambem inclirectamente se póde entender commigo. 

E por isso que á gl'ancle admiração com que o a,qctor pergunta a .Pag, 13 
<1 Porque se continuo fi a insistir no f~UJ.damento ela ref'erencia vaga ao artlgo 92,0

, 

~epois que elle tinha cessado IJelo seo·tmdo ·officio elo sr. Lima", l'eplicarei com ou-
tra. b d R ,.{} N ~ • u· 

c pergunta mais aclmirativa ainda : é o auctor as eJ"exoes tao pouco mte 1-
gelilte, que não advirta e comprehenda que esse ftmdamento só se refere entre o 
btnuero cl'aquelies que contribuíram para se nã0 jurar a primeira vez, e <i,ue es~á 

em longe ele ser contado entre os que ftmclamentaram a segunda l'ecusa çao, po1s 
que estes só principiam nas palavras <!OU porque não reconhecem)), etc. ? t Pasma 

) 
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ver que quem não entende cousas tão claras, conceba e execute o delírio de ím· 
primir umas ehamadas Reflexões!... 1 

Pelo mesmo principio já referido, eu sou tambem obrigado a não convir na, 
differença que o auctor figura a pag. 15 entre o modo por que a t erceira rasão se 
inseriu no protes to, pag . 3;J da Expos·içào~ e aquclle por que ella se r edigiu na 
declaração, pag. 52; e sem tomar a defeza de n.inguem, nem r esponder pelo que 
qualquer 'póde ter dito e escreveu, mas respondendo sómente pelo que eu fiz ou as· 
signei, cumpre-me notar-lhe que, segundo as regras de hermeneutica, as passagens 
de qualquer auctor, que são mais obscm:as, ou parecem menos conformes, se de· 
vem interpretar pelas antecedentes e subsequcntes, e combinai-as po1· . todos os 
modos possíveis, ele sorte que nenhum auctor se declare contradictorio ou i:qc~
herent e senão quando ellas se não podérem absolutamente conciliar, nem expl~
car umas por outras . Porém, não poderá a notada differença na declaração consi
derar-se explicativa do enunciado geral do protesto, de maneira que o sentido 
seja, como se logo se houvera dito: «Porque parece excluir outra· qualquer re· 
gencia elas mencionadas no mesmo capitulo)), etc.? Não se conciliam· d' este mo elo 
as duas redacções , sem que realmente exista a incoherencia que figura entre· 
ver-se? · 

De resto. é bem sabido que a declaração foi redigida por uma commissão eUl 

·que cada um podia livremente emittir o seu voto, mas era obrigado a suj eitar~se 
ao da maioria.. Foi em consequencia d'esta lei fundamental de todas as associa· 
ções, que eu, sem perder a liberclacle de pensamento, accedi como vencido ao ar· 
tigo ele que fallam as Duas palavras) pag. 4, nota, e que felizmente se eliminou 
depois; e n~o · foi esse o unico ponto em que accedi do mesmo modo e pela mesrn~ 
rasão . Não r eceio, porém, dizer · que a minha opiniftó diametralmente opposta a. 
prcstaçao do juramento e a tudo aquillo que se lhe assimi lhasse, foi assaz conhe
cida, 0u na assembléa do «Corne d 'orn , onde varias vezes fallei ·n'este sentido, e 
em resposta a algumas observações expressamente disse que os tempos ele obe· 
diencia meramente passiva tinham acabado ha muito, e que eu nE>~o cluviclava ]301' 

isso analysar os actos ele qualquer auctoridacle; ou quando, r eunida a commissão 
na casa que habito, se suscitou novamente a questão principal com mais de quinz;e 
senhores que ali appareceram, ou finalmente nos trn,balhos privativos da mesma 
commissão. 

Não jm·ei, porque entendi que não devia jm·ar, e nfio t emo declarar fra,nca· 
mente que antes queria que ning uem tivesse jurado; com tudo, tolerante, como sou, 
tolerante como deve ser todo o liberal, não t enho feito, nem farei accusações a. 
quem jurou; mas tambem não comentirei silencioso que ellas se me façam, eiJl· 
quanto se não provar que faltei ao meu dever. É certo que o sr. Cabrai, iPl'Orom· 
pendo em im]Jroperios contra todos os que em Bruges não jura•ram, mem por isso 
se abalança a t~ensural-os pelo s6 motivo de se haverem recusado (se oem que 
d' aqui procede tocl0 o seu acinte), porém forços0 é dizer q1.1~ elle é tambem quem 
menos pócle levantar a voz ácerca da ~eleberrima questão do juramento. O que 
se passou com elle em dsa do. sr. genen:,l Azeredo no dia 26 ele agosto é prova 
d'isto. · 

Apenas chamado, . expoz que ía jurar debaixo das condições ~e haver decreto 
ou 01·clem ela regencia que ordenasse o jm·amento; de não ser o usurpador com· 
prehencliclo· na generaliclade da formüla; e d'elle não ficar inhibido ele concorrer 
quanto antes e por todo s os meios para a liberdade tla patria; concluindo que 
desejav~ que as, ditas condições se conseryas~em na m.emoria de seus comp~trio
tas . Fo1 o sr. Sousa, advogado, quew prnnmro lhe dlSse que a sua memoria se 
não responsabilisava por ellas; seg1.~iu-se então um breve debate, demonstrou-se· 
lhe que ou devia escrevel-as, ou se entenqia que jurava pnramente; eu 0bser· 
vei-lhe que a primeira caducava, . porC{lle se houvesse decr eto ma regencia havia 
de estar transcripto no auto, em vez do o:fficio elo sr. Lima ; disse-lhe o sr . general 
Azeredo, que .em tal caso era melhor não jurar, e o si·. Sant'Anna, advogado, tres 
vezes lhe fez largar a penna _com que ía assignar-sc, pn.ra que a.ntes }JOnderasse 
as rasões que se lhe expencliam ; mas elle cortou emfim a questão , dizendo, e 
com verdade, que ninguem era juiz Çl.a sua consciencia. Abster-me-hei de commen-

. ' 
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~'l.r o facto ; é? P?;·ém1 evidente que para escrever sem reparo a. fav~r do j Lu·amcn,:;o 
c ~ve, ou dev1a 1a ter começado por conclemnar aquella sua hesltaçao e o que entao 
ah .expendeul; e se quizesse fallar contra elle, devia igualmente recriminar-se pri
lllelro ele o haver prestado. 

pe qualquer moclo que escreva folgarei de ler os seus escriptos ; mas elles 
se.r~to mais bem acolhicl(}s, se não se lhes podérem notar palpaveis erros de clon
~·m~ e de hi storia. Pelo menos quando appm;ecerem limados de tão gravíssimos 
efe1tos, nem a um homem de lei, e que em prova ele suas asserções cita as leis, 

se poclerá perguntar: quaes são essas leis monasticas e civis que não aclmittem 
~~.reli-giosos a prest~r os juramentos nacionaes?!. . . Nem se ~he poderá respon
b Cl que os frades, amcla que morram para o· mundo, não cll:nxam ele ser mem-

l'O :> ela sociedade e subelitos ela lei ; e que é em rasão cl'isso que, por occasião 
~e taes juramentos, se expedem portarias aos pl!ovinciaes ele todas as ordens para 
Jtll'ar e fazer jurar todos os indivíduos que lhes estão sujeitos! ... 

Qun.ndo assim apparecerem limados, ném ·a um historiador tão coevo, como o 
que escreve um mez depois elo acontecimento elos factos se poderá perguntar: 
quem lhe contou 0 conto ele que o sr. Uanuel Ferreira de Seabra, juiz de fóra 
do Fnnchal, foi quem na ãssembléa-clo «Corne d'or» tomou logo a palavra, e quem 
contra ·a regencia dirig iu injurias e sarcasmos, demonstrando a nullidacle do de
creto da sua m·eação?!. .. Nem se lhe_ poderá responder: que o sr. Seabra (Ma
nuel) apenas fallou quasi no fim da discussão, sust~ntanclo sim a negativa, mas 
8?mente com as ra:sões dos protestos e declaração que assignou, sem nada profe-
11:~· contra a regencia, nem allegar cousa algtrma contra o clem·eto ela sua crea
Çao!, .. 

E :linalm~CJnte, nem um:JJs intituladas Reflexões serâo escriptas sem reflexão, nem 
0 <tl!lctor se veil'á clep<JÍS obrigado a confessar que foi irre:flecticlo!. . . 1 

Bntges, 23 ele outubro de 1830. =Julio Gomes da Silria Sanches · ll!Iachaclo 
da, Rocha, bacharel formado em leil3. 

Declaração alludida na pag. 595 ' 

Dize-me com quem vives, dir-te-hei as manhas que tens . Foi gLüado por este 
pro~erbio portuguez que escn')ver,nos a expressão que se acha a pag. 12 elas Re
fiexoes á exposiçtio apologetica2. E preciso, porém, ser justo e franco, aquel1a ex
pr~ssão foi na verdade generica; muito conhecedor elas qualiclaeles elo capitão Sil
~'eu·o e muito pouco das el e algLms elos que se acha~assignaclos na cledaração a 
]?ag. Õ2 ela Expos'ição apologetica) fomos um pouco irreflecticlos emquante os olhá-
11los todos debaixo elo mesmo ponto de vista; nós nos apressftmos, portanto', a . cle
clarar qp.e os inclivicluos a cuja assignatm·a sentimos que o capitão Sihreiro unisse 
a ~ua, são unicamente aquelles que · servir~m o usurpador Miguel ele qun.lquer ma
~~eu·a, aquelles m~ja conclucta tem sido sempre variada, ora servindo a causa ela 
tberdacle, ora o despotismo, tanto em 1823, como em 1826 e 1828, e finalmente 

aquelles cuja. viela particular deve fazer vergonha a todo o homem ele honra. Por 
e~ta occasif{o declarâmos igualmente que sentimos que officiaes e cidadãos, que 
teem tido uma conducta regular unissem a sna·assignatura a alguns dos indivíduos 
~~e se acham assignaclos na dita declaração, e ficâmos bem persuadidos que elles 

ao de approvar este nosso sentimento. · 

1 Com esta declaração foi clistribuicla, mas em papel separado; a segqinte resposta: ccNão 
~od~nclo reconhecer a imputa<;>ão que me é feita. pelo sr. José Maria ele Cerqueira na sua obser
r aç,ao em data de 16 de outubro, e pelo sr. A. V. ele Vasconcellos na sua annotaç,ão com a 
:ttes1:na data, declaro não temer que os ditos senhores façam o parallelo da sua vida publica e 
Particular com a minha. 

d "Bruges, 17 de outubro de 1830. == A. E. da Costa Cab1·al, juiz de fó:ra ele Penella, pela junta 
0 Porto., - _ 
~ Ei~-aqui, , portanto, um escriptor, que, chamado a responder pelo que escreveu, declara que 

-~ao porile reconhecer a imputação!. .. Qlle o public,o o julg ue pelas provas que elle mesmo for-
eco.-· (Nota do auctor elo opusci1lo.) 

s· 2
. Refere-se ás seguintes pà.lavras: " ... entre estes é o capitã~ de infanteria 19, o sr. A: r 

t 1 ~vcrr~, que, estando decidido a jura-r, se deixou illudir pelas rasues do 3;uctor, e (se~clo nuh
tar) unru a sua assiguatnTa a individuas taes como os que se acham na clrta declaraçao e pro-
esto,, Vide pag. 583 e 588. · . 
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Resposta á ~<Irreflexão, de Silva Sanchcs 

/ TI n'y n. point d'excmplc qu'uu Iibcllc aitfaiL lc moin.(l~c 
bi cn à sou nuteur: jnmais on ne l'ecu eillit du profitt lll c 
gloiro clnns ccttc carricre llontcuse. (YOLTAIBE.) 

Emigrados, tendo perdido a mãe patria, bens, familias, amigos, e tudo quanto 
é caro ao homem, deviam todos os portuguezes conservar ao menos o u.nico be1n 
que lhes restou em cü·cnmstancias tl'io lJenosas, os sentimentos de honra e.fi.r:meza 
ele caracter, que deviam produzir a fraternidade e união tão necessarias nas ar
riscadas crises por que têem passado, como meio essencial para formar uma. bar
reira a essa vill.lsttxpação, q uc pesa sobre a cara patria; e como meio ainda qu.e 
lhes valeria um doce conforto no desgraçado estado a que se têem visto reduzi
elos; infelizmente, porém, 'e muito pelo contrario, aquelles sentimentos, elevado 
a.panagio ele corações nobres e generosos, têem perdido, e com pcza.r o avanço, 
do brilho que os caracterisam; a desunião, a siza.nia e a eliscorclia têcm por al
glms cl'elles sido promovidas e e.xcitaclas, e haveriam ganhado longo terreD:o .se 
out1:o~ portuguezes com um caracter inabalavel, sempre firmes em seus prinmp.1os 
ele Ilhbada honra c verda-elcira liberdade, não tivessem constantemente rebattclo 
pelo seu desprezo os vis tramas e ridículos estratagemas cl'aquelles que por tacs 
meiqs accendetn c promovem ptl.rtidos. 

E na verdade cousa espantosa o ver sair de ca.da canto utn intrigante, uJ)) 
cscriptor, que desconhecido até ao momento da emigração vciu n'csta dar-se ~ 
conhecer, pub1icanclo um composto de ignorancia, ele orgulho, ele maldade e cl.e 
.clemencia! Vis escrevinhaclt>res!. . . Amhiciosos ele ver apparecer contra si uro li· 
vro, uma obra qttalquer, têem·sc limitado a desempenhar as funcções de famosos 
libeliistas; cobertos de immoralidadcs, e pela maior patte com uma viela sempre 
irregular, promptos a cada momento a mudar de principias, não, perdem a menol: 
occasião ·de publicar uma apologia, uma carta, uma corresponclencia., só para ali 
inserirem o nome ele uma grande personagem, peTsuacliclos que esta lpes accordára 
a sua estima, que ellcs pretendem gTangcm· a todo o custo! Assaz conhc.ciclos pel.a 
maior pa:::te ele seus companheiros ela emigTação, e que não têem quer:iclo tra.nsl
gir com individuas pela maior parte criminosos, ou com um caracter ele circnm· 
stancias, procura~·am um novo nrmo para conseguir um protector ! . . . Não havendo 
recebido uma deciE:ão f~woravel a uma pretensão, que ou era injusta, otL inatten· 
clivel nas actuaes circumsta.ncias, têem publicado escriptos que farão para sempre 
v ergonha á litteratura portugucza, e que . só servem para dar armas aos nossos 
inimigos a fim de continuar a fazer-nos a guerra! 

Quanto se enganam os que assim têcm pensado e obrado! Suas faltas são bem 
conhecidas, e é ele esperar que essa grande personagem ao conhecei-os os receba 
pela maneira que clles merecem. Cm~o ha de ser acreditado um individuo que 
tendo gritado nas ruas de Plymouth, e havendo escripto mesmo para pub~car 
pela imprensa que essa grancle personagem era um dos que 1n·incipalmentc tmha 
causado nossos males por ter ab:.mclon::tdo um exercito a quem sempre merecêl'a 
inteira e IJlena confiança, um exercito animaclo elo melhor espírito, e que clecl:11'on 
por intervenção ele seus commandantes estava prompto a bater-ss até vencer ou 
morrer, agora vae pm·a França inculcar-se defensor ela honra -cl'aquella grande 
personagem que elle diz ultrajada? 
. Não são essas · apologias e impressos sem numero, que elles pretendem fazer 

cn'cular, .não são esses libellos escriptos contrn. pessoas· as mais estimaveis, e que 
não receiam perder o m·eclito e opinião adquiridos por serviços feitos á patria e á 
liberdade, que hão ele fazer-lhes ganhar a estima de seus concidadãos e compa
nheiros ela emigração; não basta dizer-se defensor de uma grande pe1·sonag·elll, 
que póde para o futuro occupar grandes e elcv~<dos · log·ares para fazer esquecer 
suas faltas; uma inteira muelança de viela, uma melhor conclucta c firmeza elo 
principias, eis a ancora a que elevem agarrar-se, eis tudo o que os fará amar ele 
seus compatriotas . . 

Não basta puqlicar pela imprensa <<que tem uma conclucta que nunca agradou 
aos servis, porque não costlrmacla a lisonjear o poder, constantemente liberal, e 
opposta sem pte ás arbitrariedades, sem clistincção das pessoas que as comroct-
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tem, jamais . se póde combinar com elles i cidadão verdadeiramente livre, sincero 
amante da felicidade ela patria que se não move p.or seu proprio interesse, nem 
se deixa impellir pelas circumstancias a p1·aticar baixezas»; não basta, emfim, pa
l~vras, é neoessario praticar ob1·as e mostrar factos q11e COlTespondam ás theo
l'las . 

. Um individuo cl esconhecido, ignoraclu de seus concidadãos, sem jamai.s ter 
feito ser viços a favor ela patria e liberdade, pela rasão talvez ele não se lhe t er 
apres~ntado oecasião para desenvolver as q nalidades que deixo enumeradas, por
qu~ V1venclo em uma pequena aldeia, apenas se limitava a fazer alguns embargos G hbellos pa~·a apresentar na aucliencia ele um simples juiz orclinario,, o sr. J l;lio 

on::es ela Silva Sanches l\'lacha,clo da Rocha com bem pouca propneelacle pode 
pubhcar-se pela imprensa um novo Catã.o: 

Hé l'ami qui te savait là! 

l. O sr. Sanches até hoj e ignornclo foi excessivamente discreto em publicar a sua 
?'?·iflexãoJ porque se é verdade ter aquellas qualielades, que acabo ele enumerar, 

e ~e que elle se diz possuído, t êem os portuguezes achado o homem que é neces
sa.no pa~·a Portugal. Que brilhante futuro não antevejo eu para a minha cara pa
tna! Parabens ó Lisia! Um elia mais feliz homarás o grande varã.o!. .. 

Pouco me importa, por ém, o que é o sr. Sanches, o que tem sido, ou o que 
pó~e ser; pouco me importa mesmo que elle escreva largas paginas a seu res
~eito, . porque, como disse Voltaire << l' orgueil eles petits consiste à parler toujours 

e son; o que me importa, o que me obriga a pega,r ela penna, é o atrevido, im
pudente e catlumnioso paragrapho que elle publicou a meu respeito : 

«Declarai-o auctor de similbante escripto seria já sufficiente r esposta, porque 
suspeito, como é, ou como depois ela emigração, e sobretudo em Bruges, se tem · 
~~:nado aos verdadeiros liberaes, não poderá cegal-os muito com n densa escuri

ao que tentou derra:ll:lar sobre a gloria que .eu ainda nEio pretendi.>> . 
Posto que o desprezo fosse a arma mais propria de · que eu deveria fazer uso 

para rebater inconsequencias, e destruir aleiirosias e calumnias, quando manifes
tas mórmente por entes nullos, filhos ele prejuízos. e sectaTios ele partidos, que 
e:rn suas balclaelas tarefas ele mal alinhavados borrões só têem em vista semear e 
promo_ver a cliscordia, nem por isso deixo ele revestir-me tle p{Lciencia quanto ne
~.essana para applicar em duas linhas o antídoto ao veneno que contém o seu ul-

LJUo aranzel. ....-
.. NingL1em taxará de aspera a linguagem ele que me tenho servielo, e continua
l ei a, servir, t endo em vista aquelle a quem ella com particulal'iclacle diz r espeito, 
a sua obricula e as rutrcvidas e calumniosas expressões que elle empr E:gou para 
Macar-m.e; Ninguem pu sará taxar-me de incoherente emquanto criminanclo defei
tos ~os outros en mostrar apparentemente cair nos mesmos.' Fui denunciado ao 
pubhco como suspeito aos verdadeiros liberaes i chamou-se o publico para jul
gar-me, é, portanto, inclispensavel que gaste nlguns minutos a fallar ele mim; é 
ll.ecessario qtte eu ponha a toda a luz o que é duvidoso nas toscas producções elo 
sr. Sapches; é conveniente que eu confronte o meu comportamento com o ele mui
tos a: esses verdadeiros liberaes, a quem elle pretende que eu me t enho tornado 
suspeito; é preciso, emfi.nt, que eu instrua o juiz que tem de julgar-me, nem de 
outra sorte elle poderia proferir sentença. 
te .Fallan~o, p~is, ele mü:n, direi qu~ '. ~ão tendo o sr . Sanches que oppor-me ~n
. 

8 da em.tgtaçao, aproveitou pant clmgu·-me suas fracas settas, o meu comporta
lUento depois ela mesma, e com pai'ticularielacle em Bruges ; se aquelle, porém, 
~e não forneceu materia para atacar-me, este tão longe ele lh 'a fornecer, tão longe 

e me ser desairoso, causa miRha maior satisfação, porque é elle quem m~ tor
nou suspeito ao sr. Sanch es e companhia, continuando por ~sse ~esmo motivo a 
merecer a estima ela g-ente de bem; convem, porém, explicar mmha conclucta e 
desenvolver os motivos do que acabo ele a:ffi.rmar . . . , 

D esamparando, obri.gaelo pela força, o logar ele JULZ de fo~·a ele P enella para; 
q~~ ~avia sido despachado pela junta provisorí~, acompanhm const~nte~ente a 
dtv1sao leal, que se viu obrigada a retirar á GaJhza; não me fazendo Jamats notar 
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n'estc transito pela menor acção, fui quasi desconhecido, ou pelo menos não tratei 
de adquirir relações com mJ,J.a gra.ude parte dos emigrados, conservando-as só
mente com os de minha antiga amisade e com os dignos officiaes do batalhão 1~ 
de caçadores, por terem cooperado commig·o em Penella para ali fazermos resl?et
tar as ordens d'aqu~lla auctoridade, que occnpada estava em defender os dircttos 
do senhor D. Pedro IV e a carta constitucional. 

Q.uanclo cheguei a Inglaterra abracei·um modo de vida que nao. deferiu d'aquelle 
que tinha adaptado durante a nossa retimda, sendo por isso poucas ou nenhumas 
as relações adqui1·idas com os meus companheiros da emigração, e possó afouta
mente dizer que não me fiz notar a pessoa alguma, nem por motivo algum. 

Passando á Belgica, eis todos os meHs crime~ : conhecido do digno e honrado 
general Azeredo, com relações de a.misade de longo tempo, continuei a frequen
tar ~ sua companhia, sem jamais ter a menor pretensão perante elle, p'orque, indo 
a sua casa, nunca o considerei como commandante do deposito, mas como amigo; 
dei com este meu procedimento oqjecto para que as línguas mordazes, costumadas 
a envenenar e a reprovar tudo quanto é obrado pelos outros, em virtude. sómcnte da 
ambição, de egoísmo ·e resentimento particular, escrevessem ot~ ma.ndassem es
cr ever aquelle impudente, atrevido e calumnioso paragrapho. 

Concluindo pelo que me diz respeito, limito-me a responder ao sr. S~ncbes , 
asseverando-lhe que se engana inteiramente em quanto me suppõe ad uladoT elo po
deT, j amais O fui ainda mesmO COmO empregado publico nas limitadas epochas Clll 

que tenho seTviclo i ; se o s1· . Sanches é curioso de sabei· quaes têem sido, quaes 
são, e quaes serão meus princípios, não tenho cltlvicla em affirmar ·lhe que tenho 
sido, sou e serei sempre do partido da opposição; mas que tenho sido, sou e se
rei obediente ao governo emquanto se não exceder dos limites marcados pelas 

· leis, e emquanto gum·dar iuviolavelmente meus direitos e de meus concidadãos; 
que não serei um 'sempiterno desapprovac1or dos actos do mesmo, só porque são 
elo goveTno, muito P.elo contrario hei de approval-os quando justos, e até mes:ro.o 
defendei-os. Eis-aqui tem o sr. Sanches a minha pTofissão de fé política, a qual 
não é r ecente, mas data ele longo t empo. 

Quanto aos ve1•dadeiros liberaes, a quem o sr. Sanches pretende que eu me 
tenho tornaclo suspeito, direi que muito folgo ele o ser, e isto pe1a rasrio de não 
julgar conforme á verdadeira liberdade acclamar D. Miguel como rei abE~oluto, di
zer-se ora brazileiro, ora portugue~, só para receber libras, dar baixa perante 
qriem não podia acceital-a elo honroso posto de capitão de vohmtarios, pela unica 
rasão ele receber mais 10 francos por mez, dizendo-se servir um logar de qne 
havia sido demittido. 

Porque me não parece conformfl á veTdadeim liberdacle t ex constantemente 
acompanhado o conde de Amarante, quando com armas na mão intentava tornar 
escrava nossa cara patTia, privando-a da liberdade de que gosavu e . . . e ... 

:?orque não julgo colílforme á verdadeira 1\berclacle fazer grandes scniços a 
D . Miguel e instlitar os dignos generaes Stubbs e Azeredo, quando victimas elo 
furor d 'aquelle tigre, levando a impuclencia ·a dizer que o seü maÍór prazer seria 
vel-os enforcados no diu seguinte . 

Porque não supponho conforme á verdadeira liberdade assistir á batalha. de 
Santa Barbm·a em 1823, estando nas fileiras dos inimigos da liberdade, e acom -
panhar o Silveira até á Hespanha. . 

Porque não jtligo conforme á verdadeira libyrclade praticar acções como àqucllas 
praticadas por alguns dos verdadeiros liberaes elo sT. Sanches, e que .deram mo
tivo a essa assembléa da Bourse, e que eu calo para não fazer mais publico do 
que se acha, um facto que só sei·ve de dar armas aos nossos inimigos. 

Porque me não convenço de que seja conforme á verdadeira liberdade pegar 
em armas contra os defensores dos direitos à.a rainha e da carta constitucional, e 

J 

1 No principio do capitulo pTevenimos que se supprimia.m as uota.s dos diversos opusculos, 
conforme o systema já seguido i exceptuando, porém, aquellas uecessarias para cabal e.:..-p lica
ção do texto. N'este ponto diz o polemista: "Em 1826 como corregedor interino da comarca 
ele Lisboa, em que me consc1·vei dois mczcs i em 1828 como juiz de fóra de Pcnclla, aonde, 
pelos motivos que tenho cxpcnclido, me conservei apenas quinze dias". 
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vir.clepois abrigar-se t1ebai.xo elas suas bandeiras, etc., etc., etc., pois ·que maior 
fad1ga pediria uma descripção completa ele todos os verdadeiros liberaes do sr. San-
ches. . 

Quem apresenta ao publico similhantes indivíduos como verdadeiros liberaes, 
mostra não conhecer, ou querer ignorar a força d'estas palavras; suppõe acaso o 
sr._ Sanches que os emigrados não sabem ele tão grandes feitos? E é por ser sus
peito a individuas dotados de similhantes virtudes, que elle atrevidamente escre-· 
veu o que deixo expos.to ? . · 

Jove potente, onde estão 
Os teus vingadores raios~ 

Não contente em inverter o sentido d.its palavras, quiz tambem o sr. Sanches 
fazer uma falsa narração do que eu disse em casa do ex . mo genera.l Azeredo no 
acto elo juramento; certo é que o contrario não era· de esperar ele quem só. pro- · 
cura o. desvio ela boa fé, mas em seu despeito força é que a verdade brilhe . Eis 
a verdade: , 

. Logo qLt0 eu fui chamado par~ ·prestar o juramento de reconhecimento e obe
drencia ~t regenc~a, disse eu que ía juTar, porque r econhecia ser do meu dever 
obedecer ás auctoridades constituídas em nome da rainha a senh01·a D. Maria II . 

. Qu!'l ett ía 'jurar, porque entendia que a ordem para o juramento tinha o seu 
Pnucipio na r egencia. 
D Que eu ia jnrarl porque reconhecia que a regencia não potliajamais recaírem 

· lVIigueJ, e quando assim fosse eu renunciava à Portugal. . 
~ue en ía jurar, finalmente, porque estava persuadido e convencido de qué um 

tal Juramento não me inhibia, nem podia inhibir, ele concorrer em todo e qualquer 
tempo, e pel0s meios · possíveis e legítimos, para a felicidade ela patria. 
· ~' aiD.i se vê que eu não exigi que os meus compatriotas con~erva8sem na me- · 
lllona condições, mas. sim, querendo, os motivos por que eu jurava, e a maneira 
C<Jmo eu entendia e concebia o juramento. É inteiramente falso o que cliz o 
sr. Sanches em quanto affirma que eu estive por tres vezes a Jargm· a penna, não 
Pdoclendo descobr!r o motivo poi· .que elle se occupon a narrar com nenhuma ver-

acle o que eu d1sse no acto do Juramento, nem o meu ·modo ele proceder lhe for
necerá. materia para atacar•me, nem eu poderei recriminar-me ele o hayer pres
tado e ele. haver obrado como obrei, seg.undo é a sua opinião. 

Tenho respondido á ~fNejlexão do sT. Sanches na parte que me cliz r.espeito, 
e não julgo a pro1Josito causar-me por mais tempo co.m as suas sanclices; resta-me 
só advertü·~lhe que deve perder a mania ~m que parece estava, quando escrevetl 
a sua obricula ineflectida, isto é, qul:l irritaria cont1;a mim muitos honrados portu
guezes que assistiram ao a:juntamento do a Co.tne cl' on; todos eJles, á exct?pçào d0s 
seus intitulados vercladeiros liberaes, têem de mim um perfeito conhecimento; to
dos sabem que eu escrevendo jamais podia conceber a idéa de insultai-os, nem 
do que disse o anctor · das Reflexões se póde deduzir o insulto imaginaclo pelo 
sr. Sanch:es; o que en deduzo, e por agora affirmo, é que elle, sr. Sanches, não é 
holllem capaz de arrastar uma assembléa ao seu modo ele pensar 1 e muito aclmira 
que elle se não conheça ! . .. 

Resta-me ainda aclvertir-lhe que, se ainda conceber a mania ele escrever a meu 
despeito, não c1e:e esperar de mim outra resposta mais que um perfeito e c~bal 
esprezo; e se arnda uma vez se apresentar como cletestavel modelo, terá umca

Ulente em i·esRosta : 
V otre a vis ~st fort bou, 

Mais tourucz•voüs de grâce, et l'ou vons tépondra. 

"' P. S. - Esta resposta acha-se prompta desde 20 ele novembro de 1.830, ra
soes particulares me embaraçaram ele mandai-a para á imprensa. ContmlJ.a ella: 
llll:la segunda parte, toda relativa á analyse elas sandices elo sr. Sanches; sen
do, porém, um pouco extensa, porque e1le pela ignorancia que mostrou cleu lo
g~r a largas paginas, resolvi não manclal-a imprimu·; pelo dedo se conhece o 
?'1f;U!n:te, e qualqut;r ao ler a obricu]a elo sr. Sanches, formará do seu anc-tor um 
Jl:Uzo perfeito. = A. B. da Costa Cavrol; juiz de fóra ele Penella pela jtmta pro
Vlsoria. 
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Dissensões en-tre os emigrados por-tug·uezes 1 

Não ignorâmos que' alguns dos nossos compatriotas e soei os no e:xilio nos têero 
favorecido com a denominação odiosa de servos do poder, de lisonjeiros pan~gy
ristas da regencia, elos regentes, e de quem a estes sabias e mui virtuosos. cJda
dãos se antoj a nomea.r. 

Jamais :fi.zemos cabeÇI.al de tão m iseravcis imputações ; havendo-nos pro}Jost_o 
escrever só a favor da causa da liberdade da patria e contra o sen tyranno, d.el
xámos sempre de parte as pessoa-s para tratar das causas ; mas n'isto andároo~ 
errados no conceito ele nossos políticos; porquanto, segundo elles, ser liberal _e 
maldizer ele quem governa e de quem recebe maior" porção ele dinheiro ; e serv-Il 
é louvar o que se faz digno de louvor, ainda que ao lado do elogio a uma acção 
de merito se leia a censm·a de um erro. Temos ouvido fallar de partidos, e até 
nomear os chefes e mais distinctos campeões d'esses particlos; mas sempre houve
mos por exageradas taes relações; e n' esta parte a exageração muda inteil·amei:te 
o rosto á verdade e a transforma em venenosa calumnüt. e traidora maledicencw" 

_Não queremos dizer com isto que tem havi~o harmo~ia inalteravel entre os 
em1grados; prouvera a Deus que assim fosse l E certo que as paixões hão com
batido, que se tem escripto, que se tem fallaclo . Os acontecimentos sinistros hão 
sido attrihuiclos mutuamente aos suppostos antagonistas dos queixosos; poncos têem 
querido perdoar faltas nos outros e reconhecer as propxias ; ató á fortuna, a quem 
Cesar concedia grande predomínio em as cousas da guerra, ha quem tenha ne
gad.J a menor influencia n'ellas, para tudo quanto se experimentou contrario ser 
carregado como culpa elos homens . · 

E que ha ahi de extraorclinario no que referimos? Nada, exactamente nada. 
Achámo-nos fóra. da patr.ia, perdidos oi bens, as famílias, os commodos; fô1:11 
desditosa uma tentativa que se fez para r ecobrar tudo o que perdemos; e sem maiS 
exame disse-se que a não ser o mallogro da empreza, t iveramos acabado coro 
o tyranno; d'aqui segue-se o corollario, logo os culpados no mau exito cl'ella são 
a causa de tamanhas desventuras. E quem slio esses culpados? Então apparecel1l 
as listas de differentes, e por conseguinte os partidos. 

Emquanto esta desordem não passava ele clesunião domestica entendemos qne 
o melhor de tudo seria não dar alimento a um incenclio, que de per si -mesmo se 
apagaria sem estrago ele edifi.cios; -mas hoje cremos ser cliversa nossa obrigação i 
pois temos ele justificar nossos compatriotas de falsas e offens.ivas imputações ele 
um jornalista estrangeiro, que merece conceito entre os escriptores publicas . Pro
sigamos. Por j ulgarmos então que era melhor o silencio, 'não tl·atámos ele faz~r 
ver aos contendores que seria tão injusto o querer cada um attribuir-se a glor1~ 
de um feito ditoso, como o lançar de si a causa ele um desventm·ado aconteCi
mento. As circumstancias em que então se acharam todo~, o estado de illusão elos 
povos, o favor dado a D. lVIigLlel pelas potencias a.Uiadas, tudo, fi.nalmante, con
tribuiu para a perda ele uma acçfio , qu~ assim desgraçada como foi, é e será sem
pre gloriosa a quem a intentou e a quem procm·on dar-lhe apoio. Quando não se 
offerecesse mais que uma consicleração sobre os successos a que nos r eferimos, 
esta, que é verdadeira, devia fazer parar a torrente elos queixumes, que homens, 
pelo menos indiscretos, têem azedado á força ele officiosas, quão falsas commlmica
ções. Dado que ti>essemos em junho de 1828 desbaratado as forças do usurpaclor i 
dado que cntrassemos na capital e o obrig?-ssemos a parar no caminho ela usm·
pação, poderiamos nós a esse tempo expulsai-o elo reino e claT-lhe o destino ele 
Ca.rlos X? Quem negou ainda até hoje que o mais que todos os esforços dos por, 
tuguezes cheo·aríam a conseguir era obrigai-o a culpar seus ministros como con
selheiros perversos, demittil-os, chamar outros, e preparar-se 0 com mais pruden
cia para a usmpação, que lhe foi encommenclada em Vienna de Austria? · · · 
Todos convem que o frenesi, os furores de D. Miguel o comprornetteram; que 
elle poderia segmar-J>e no throuo portuguez, se tivera tanto discernimento com? 
maldade; que um elos favores da Providencia, que devemos reconhecer, é a preCi
pitação dos procedimentos elo clespota. -

1 Paquete de Po1·tugal, 2 de novembro. 
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E~tá claro que fazendo recaír então a culpa em meia duzia de fac:inoro'sos, 
D: M1gt1el :ficaria com a reg·encia elo reino; a · doutrina da nrlo interferencia ainda 
não v?gava geralmente ; o gabinete W ellingt'on interferiria, e com elle o de F ra.nça, 
A~1stna e Hespanha;, a :fim de conservar o infante em Portugal para cumprir a 
missão que t razia. 

Os constitucion1J.es, depois de separados, :ficariam indefensos ; seriam presos, 
e~fo.rcados, desterrados, sepultados em vida, á vo11tade e bom talante ele outro 
~msterio, irmão do primeir o. O tyranuo, . doutrinado pela boa lição do Porto, se
ria mais cauteloso e prudente ; e o reino, ousâmos clizel-o, sem r emedio cairia nas 
garras sanguinosas do parricida da Bemposta. 

De outro modo clispoz a Providencia ; o barbaro julgou-se vencedor, porque não 
achou inimigos; teve-se por in venci vel; creu que mandava exerci tos grandes; que 
o. seu nome enchia o mundo; que a sua vontade era lei; que os seus clelictos eram 
VIrtudes, lançou-se na carreira cl'elles cego e desatinado . Os protectores a cla
mar~lhe que olhasse por si, elle a insultai-os e a escarnecei-os. A Emopa toda 
sentm o maior horror á vista das barbaridades cl'esse insensato; o proprio lorcl 
Aberdeen o chamou· pelo seu nome; os governos envergonharam-se (o que é muito) 
de tratar com elle publicamente, negaram que o protegessem, e chegaram a estar 
desgostosos com um malvado, que a si c a elles ton;tava igualmente odiosos . 
. G> tempo correu; mil obstaculos, que os homens e a forhma têem posto á res-

tituição ela liberdade portugueza hão levado annos a superar . D . 1vliguel, r equin
tando em loucura e barbal'iclacle, em logar de firm ar-se no throno, pelo contrario, 
de cada vez foi augmentando o lJerigo da sua situação. Perdeu a popularidade, que 
á força ele imposturas os frades lhe deram, teve espaço bastante para mostrar a 
s.ua insufficiencia, os seus embustes, o seu desprezo }Jela fé, honra, verdade e re
~1gião. P atenteou o verêiacl eli·o merito ela sua pessoa, rompeu ele uma vez a fatal 
lllusão, e9 em uma palavra, fez o que só elle podia fazer: cleseng·ana.r os portu
gnezes de que o seu coração era o de nm tigre, e que a humaniclacle não podia 
ter inimigo mél!is ·a etestavel. 

Entretanto chegou Carlos X a querer seguir o ex emplo ele D. :JYiiguel em parte. 
A Europa toma nnvn. face ; o n.stro de H espanha par ece levantar-se outra vez; a 
llossa patria desgraçada está a ponto de carecer dos braços de seus clignos defen
sores ; e porque entre est es t em havido clesintelligencias mais ou menos agras, diz 
0 Tirnes que Mina e o marquez de P almella têem mais inimigos entre os da sua 
b.andeu·11, que nas linhas do partido opposto ; que os _maiores adversarios el ' este ul
ttmo são os amigos do conde ele Saldanha. 

Parece que de acinte menciona o j ornalista esta especie, fóra ele todo o pro
posito, para que n!Io cesse, se na verdade existe, a desunião elos portuguezes. 

Nada sabemos elos amig-os do conde de Saldanha, nem nos importa indagar se 
este anela atrav0ssaclo com o marquez de P almella; não curâmos ela causa ele ta~ 
desabrimento; mas ousfLmos n.:ffirmar que, apesar de tudo quanto os seus amigos 
possam fazer ou sentir , o conde de Saldanha empregará leclo e prompto o seu 
braço em defensa ela patr ia, obedecendo ao governo ele que o marquez de P almella 
é presidente. Tambem ousâmos affirmar que o marquez de Palmella será o pri
n:teiro a r econhecer os serviços elo conde ele Saldanha e a fazer -lhe justiça ; e porá 
perp etuo silencio em tocln.s as questões e clesintelligencias passadas, a que as nos-
sas çlesgraçaclas circumstancias d eram occasiffo. · 

E falso quanto o citado jornalista assevera a respeito dos dois homens ele quem 
estamos tratando . 

O conde de Saldanha j á em occasi~o menos decisiva fez uma declaração, qua;I 
convin.ha ao seu caracter; esperâmos que d'esta vez ponha por obra o que então 
s6 era dado dizer ou escrever. 

Que admiração ver emigrados malquistos, formando partid?s e ?Jaldizendo lms 
ele outros, l~co refrig-erio ele seus pung-entes desg:ostos! Aqt~ est~ve,ram os fra~
cezes, e apenas se passou mn mez durante sua dmturna em1gra9a~, - em que nao 
h?l~Vesse des.ordens, clesa.:fios, escriptos, es can:l~l?s em:fim! Aqm vweram nos s~s 
V!zinh0s hespanhoes, dotados da mesma sens1bihda~le. q~te nós outros;-e que VI
mos entre elles ? Dissensões , disputas, queixu~es, IDJllrms ele palavra e p or es-
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cripto. Mas elles lá vão; como membros da mesma família, sem intervenção alheia 
se compo7leram e accordaram entre si, marchando contra Fernando. Outro tanto 
nos succederá; a generosidade cl' esses clois, que. alguem quer figurar chefes cl~ 
partidos oppostos, frustrará as esper81nças elos obscuros amigos de que f81lla o r~" 
mes~ e mostrará aos emigraclos e 1aos estrangeiros ql~e, se bem que disco-rdes ero 
alguns pontos, os nossos homens principaes, e por conseque~cia todos ·os outros, 
têem um só inimigo commum, D. Miguel; derribado elle, acabou-se a causa elas 
dissensões, porque se acabou a origem elas desventuras que as motivam, e que 
são obra do usurpador. 

• 

• 
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},alta de recursos pecuninrios entre os portuguezes libera.es, que iutcntmn contrnhü um emprestimo, mas este não se 

rei_Lihm por obsta.culos (levidos no governo b1·azilei1·o. - Abertm·a. do parlamento l>ritannico ; a.nalyse m·íticn a res
I~ etto da. falln. do tllrouo.- DeCJlClO detel'IDÍlllLndo que nos consel hos de gucrrn. se obs01·ve n. ordem clcjnizo a.ualogn. 
a do? triiJUnacs civis. ·- Succinln cxposiçiio sobro os negocios politicos em v:;rius na ções.- D. Pmneisco de A.lmeidn 
n~an1festa pouca. confinnça. no cnracter do marquez ele Santo Amaro, c lamenta a discordia. dos em igrados.- A rcgen-
0!:t ela. ilha Terceira. declara abolidos os direitos sobre pcscnrins.-Lafayctte mosh·a.-se favoravcl á causa de D . . Mn
n~ 11.- Entrevistas do gcnernl. a.ldanJta com Luiz Antonio de Abreu e Lim~ e D. Thomaz Mascarcnl1a.s; ca.rtns do 
p~·tmciro e ultimo.- Noticias de Roma, Berlim a Lond1·cs, enviadas por absolutistas, nutrindo espera.nça.s do pro
:xuuo reconhecim ento do seu monn.rchn, rcceiando, comtud o, a mudança de minisn·os 11:1 Inglatc1·1·a.- Cat.'ta do conde 
d~l. l.Joutc u. lord Aberdcen rr.Intivamcnte ~t a.mnistia.- Supposto tramu. pn.ra a:ssassinn.r O. 1\figuol; promenores que 
se trn.nsmitt;cm de Pn.1·i s. - E annu ll a.do o emp restimo que o governo de Lisboa. coutratú.1·a. com Or1.· Goldscbmidt, e 
rnn1~Ua-sc abdr out1·o 11a junta. dos jur<?s até ú. somma <lo 2.000:000-h OOO réis; suas expressas coudic;õcs.- Qu6da da 
gabtnele presidido pelo duque ll e VVelhngton. -A.bonos a. J)I'UÇas de pret do exercito da.-rninJut constitucional.-João 
Car]os de Su.ldalJba dirige outra curta a D. Thomnz l\Iascnl'enbo.s; resposta d 'este. - Protesto couh·a a. conducta do 
~··azil c subtcrfugios tlc Eustaquio A.dolpho de Mello e Mnttos pam eximir-se à entregn das quantias gm·antidas pelo 
unp erio em diploma de 1 825 . -Convers~u;ões do visconde fle Ita.baya.ua. e lot·d Pahncrston com agentes da soberana 
de Portugal.- A lvitres propostos ao conde da. Lot1zã. (D . Diogo), no ca.so de J·eco•·rm· novamente n. cmprestimos fóra 
<lo reino. - Subsidio 1\.. vinYas de militares.- O governo de A.neTa. cria. juntas ele parochia. electivns, orgauisn o de
posito de cadetl.!s, cs tl\.balece a. fórroa. de renovar as camnras mnnicipn.es e ex ting ue Oli juizes ordin .. 1..rios.-Morte do 
••ilnmo pontífice Pio Vill. - A.visos do secretario de estado Luiz da Silva Monsinho de Albuquerque. 

Os embaraços financeiros dos partidistas da joven rainha D . Maria II eram 
lllllito graves, como temos por vezes demonstrado documentalmente, e para r emo
"Vel-os, ou pelo menos attenual-os, começou a negocia;r-se um empres_timo ainda 
~ntes do marqucz de Barbacena partir de Inglaterra acompanhando a esposa e a 
fi lha primogenita elo imperador D . Pedro. Aquelle diplomata, porém, que estivera 
d~ pleno aC.cordo e afiançára obter a necessaria ratificação logo que chegasse ao 
Rt? de J aneiro, esqueceu a sua promessa, e, quando no mez de dezembi"o de 1829 
0 Incumbiram de formar ministerio e assumiu a pasta da fazenda, nã.o teve duvi
das em rescindir o contrato, sob pretexto de serem mui onerosas as respectivas 
condições . Isto provocO Ll energicas censtu·as e poz em evidencia que os brazilei
tos preferiam no throno portuguez quem restabelecêl>a o r egimen absoluto. :Frus
trada a primeira tentati.va, e sendo inà.ispensavel adquirir dinhei.J.·o a todo o·custo, 
recoiTeu-se a outra transacção do mesmo genero, por ihtermed.io de mr. Maberly, 
u.m elos antigos contratadores . As novas comlições foram escriptas em Lonclres, 
approvadas pelos agentes libera~s e entregues ao negociante H enrique José da 
Silva, que sem demora seg1úu para o Brazil e ali pô.cle alcançar despacho favora
"Vel. O conselheiro da corôa Barbacena, cuja má vontade em proteger os interes
ses dos emigrados pouco se coadunava com os serviços ou condescendencias de 
o:ttr'ora, assignanclo como embaixador e enviado extraorcli.nario a6 notas diploma
ttcas que o marquez de Palmella redig·íra em resposta ás ele lorcl A bercleen; o 
hon;tem, emfim, que tantas provas de confi.ança recebêra ele D. Pech·o, ainda não 
satisfeito de crear esto1·vos, passou, segundo se assevera, ordens secretas ao en
carregado de negocias Eustaquio Adolpho de· Mello e Mattos, a fim ele impedir 
q_nanto possível a authenticação da hypotheca, a qual consistia nas sommas clepo
~ttadas em Londres para pagamento dos juros da divida portugueza a cargo elo 
1mperio pelo convenio de 182[) e que os· possuidores elos titulos nao recebiam, 
apesar ele instantes reclamações; cumpria, pois, transferir taes verbas em nome elo 
governo do Brazil para o ela regencia d~ D. }\faria II, e a isso se opptmha com 
snbterfugios o interino chefe de legação, talvez in:B.uenciad? tambem por pessoas 
estranhas aos dois pa.izes. N'esta conjunctura quasi nenhumas esperanças resta
-vam aos defensores ch causa liberal ele conseguirem bom e:xito nas suas preten
sões; mas se as circumstancias e1~m já criticas, mais difficeis ficaram desde que 
Guilherme IV manifestou no parlamento os desígnios do governo inglez. Adiante 
h:anscrevemos varias peças • eluc.idati v as. · 
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Officio 

[N. 0 16 rcser\'ado) 

111.1110 e ex. mo sr. - T endo chegado a esta cidade o conêle de Ficalho, portador 
de officios do ministro ele sua magestade fidelíssima na côrte do Rio de Janeiro, 
para a regeneia, e tendo-me o dito conde communicado qunl era o assumpto de 
que tratavam os ditos o:fficios, julguei de utilidade, para o serviço de sua mages
tade, n ão deixar de abril: os r efericlos o:fficios, lJosto nie não tivessem, como pa
recia conveniente, sido enviados a sêllo volante . Ab1'inclo1 pois, os mencionados 
officios, encontrei inclusos dois documentos, o primeiro uma copia ele mn protocollo 
das conferencias que tiveram logar entre o ministro ele sua ma.gestade imperial, 
Calmon clu Pin, e o ministro ele sua magestade fi.clelissima na côrte do Rio ele J a
neiro; e o segtmdo uma copia ela r esposta elo referido Calmon du Pin a uma nota 
do mencionaclo ministro ele sua magestade fidelissilna, em o qual este ultilno lhe 
requeria houvesse de expedir a conveniente ordem para continuação elos paga
mentos ·elas sommas ainda devidas pelo Brazil a Portugal, confonne o disposto na 
conveRção de 29 de agosto ' de 1825. Dando conhecimento do conteúdo nos refe
ridos clocmnentos a mr. Maberly, o que fiz ele accorclo com o conselheiro Abreu 
e Lima e com Henrique José da Silva, j-ulgou mr. Maberly qtle, á vista do que 
eu lhe apresentava, se podia concluir o contratado emprestimo, ainda mesmo in· 
dependente da ratificação da convenção projectacla, uma vez que eu consentisse 
na condição adclic.ional ao dito contrato, Junto por copia, documento A, no que eu 
julguei dever consentir, attenta ~• transcendencia de concluif' o emprestimo; e, 
portanto, cleu-se como assignado o bond geral, e julgou-se concluída a transacção 
e assentou-se que eu me dirigisse ao en,carregaelo de negocios .elo Brazil, Eust~
quio Adolpho de Mello e Mattos, r equerendo, em execução de ordens que elle hav1a 
recebido . a certezm de pagamento elas sommas que o Brazil ainda eleve a Portugrul, 
conforme· a· convenção já citada; e pelos documentos juntos, por co1Jia, veTá v. ex. a 

qual foi a extraorclinaria resposta elo dito encarreg·ado ele negocios e toda a cor· 
respondencia que a tal respeito deu logar, e igualmente o estaclo de suspensão em 
que desg.J;açaclamente .se acha a execução elo cçmtrato ele emprestimo, não me pa-. 
recendo ·preciso indicar as funestas consequencias que tal suspensão eleve prodn· 
zir relativa,mente ao estado em que hoje se acha a cm1sa em que tão justamente 
no;~ achftmos empenhados. 

Deus guarde a v. ex. a Lonclres, 2 ele novembro de 1830.-In.mo e ex. mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho de Albuquerque . = D. Thomaz 1J!Iasea?·enlws. 

Documentos ra que se re:fere o officio anterior 

A 

It is hereby agreed that the contract between us, bearing date the twentieth 
of April one thousand eight hundred anel thirty is notifi.ed and. concluded with the 
aclclition as follows.; viz.: 

'l'hat as it is doubtful whether the g1;1aranteé of the chambers stipulatecl for on 
the saicl contract can be obtained, that an abatement, or aeldition on the sale of 
the stock contracted for, shall be made according to the amount of difference in 
price, for or contra, which may exist on the day anel at the time of such sale, 
between that which Brazilian boucls of 1824 anel 1825 may bear, anel that which 
the boncls, now contracted fo1', may bear at the same periocl. 

Dated this fourth elay of October, one thotlsand eight h1.mdred anel .thirty. = 
John JJilaberly =D. Thomaz J.l!Iasccvtenhas. = Signad in presence Willú~rn Bayne, 
clerk to mr. Humplrogs, 22, Upper Wimpole street. 

B 
{Reservndo n .o 1) 

Ilt.mo e ex.mo sr.-Em consequencia elos plenos poderes com que me acho 
revestido pela 1:cgencia, cumpre-me participar a v . ex. a que pude conseguir, de 
accorclo oom Henriqu~ José ela Silva., ultimar a opera~ão G.o emprestimo sobre os 
tlocument9s ela negociaç~o que v. ex. a ahi conduziu e ele que e1le foi portador. É 
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por este motiv<? necessa.r io, para bem do serviço de sua magestade fidelissima, que 
v. ex. a obtenha sem demora uma clecisao d'aquella parte da negociação que ahi 
ficou pendente, e que esta sej a remettida sem falta pela volta elo paquete. 

Deus guarde a, v . ex.. a Londres, 6 de outubro de 1830. - ru.mo e ex. mo sr. 
conde ele âabngal. =D. Thomaz . JJ!lasccwenhas . 

c 
III.mo sr . -Tenho a honra de r emetter a v. s. a os ·dois inclusos documentos, 

e em consequi:mcia elo seu conte tido, rogo a v. s . a me queira indicar o dia em qu.e 
llle poderú ser satisfeita a somma constante da conta junta. 
A Deus guarde a v. s.a Londres, 8 de outubro de 1830.- ru.mo sr. Eustaquio 

dolpho ele lVIello e Mattos . = D. Thomctz 1l!fasca1·enhas. · 

D 

IU.mo sr.-Em consequencia ela carta particular de v. s.a, em data ele 11 elo 
c?l'l'ente, tenho a honra ele lhe remetter o original elo pleno pocler que me aucto-· 
l'lsa a, receber da legaçrio de sua magestacle o imperador do Brazil eni Lonch·es 
a~ sommas consümtes da conta que acompanhou o officio que v. s.a 'dirigiu em 8 
deste mez, em confo rmidade ela nota annex:a ao dito meu officio, e do protocollo 
que ?-gora transmitto a v. s." por co1J ia conforme. 

A vista d'estes docum entos não hesito em solicitar de v . s.a a execução das 
Ordens mencionadas na sobredita nota., pm:a cujo effeito rogo a v . s.a que me haj a 
de honra!' com as suas determinações . . 

Deus guarcle a v. s.a Londres, 18 de outubro de 1830.- Ill.mo sr. Eustaquio 
A.clolpho de Mello e Mattos. = D. Thomaz Mcbsca?'enhas. 

· E 

Eustaquio Aclolpho de Mello e Mattos sente não poder responder agora á carta 
que o ex. mo sr. D . Thomaz Mascarenhas lhe escreveu hontem tL noite, por achar-se 
e:x:tr~mamente occupado com a expedição elo paquete, e fal-o-ha logo que lhe for 
Possrvel. · 

·Iviello e Mattos faz os seus comprimentos a s . ex.11
- Wil;npole street, 23 ele 

outubro ele 1830. 
F 

Eustaquio Adolpho ele Mello e Mattos tem a ho:gJ;a de faze r os sens compri
lll~ntos ao ex.mo sr . D. 'l'homaz Mascarenhas; nrio perdendo ele vista o importa.nte 
obJecto da carta que s . ex." lhe escreveu em 22 do corrente, será promptissjmo 
em responder-lhe quando for occasião . Por ag·ora julga Mello e Matto s inteira-; 
llleute escusada toda a corresponclencia sobre similhante objecto, e refere-se á carta 
que teve a honra de dirig·.ir a s. ex." no mencionado dia 22 do corrente. - - Wimpole 
stt-eet, 25 de outubro de 1830 !, 

r , 

Officio 

[N .0 8 cou{idencial) 

Ill.•no e ex. mo sr.-Nos jorna:es i~glezes que por es te paquete são remettidos 
a v. ex." verá ·a .falla de sua magestade britannica na abertma elo parlamento, que 
teve logar hontem, 2 do corrente 2• 

Chegaram antes de hontem noticias aqui da derrota de Mina e V alde'z logo 
'{lle trataram de entrar em Hespanha para ali fomentar a guerra civil. Com effeito, 
d 1 D. Tbo~az Mascarenhas r emetteu tambem pela mesma occasiiio ao ministro e secretario 
e estado ela r egencia copias do ofiicio ele 22 de outubro e documentos juntos, que se lêem 

a Pag. 553. . 
•· 

2
. ~ paragrapho que se r efere a Portugal foi redig ido n 'estes t ermos :.- uF~rme semp1:~ no 

~ttnctp!o de que é necessario r espeitar a fé dos pa.ctos nacionaes, estou persuadido qu.e.a mtn.ha I et.emunação ele sust~J?tar, juntamente co~1 meus alliados, os tratados geraes pp1· que fo_1 estab~
e~:d~ o. systema poli tlCo da Europa, serao o melhor fiador d0 repouso elo mtmclo. Amd~ nao 

acrechtet embaixador meu na côr te de L isboa· mas havendo o governo port uguez determrnado 
~~:&ticar um grande actu de justiça e burnanÚlade, concedendo .uma amn~~tia geral, peu~o que 
/ eve_ poderá chegar t empo em q14e os inter esses de me~1s su?chtos requeuam a renovaçao elas 
claçoes que dur3Jnte tantos annos existiram entre os do1s· patzesn. . 
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bem claro se mostra á Europa qual é a opinião da península hisp ::onico -portugnez~ i 
c a nossa attitLtde tranqtúlla, no momento de uma crise como aquella em que hoJe 
está a Europa, eleve fazer conhecer aos gabinetes elas potencias o quanto deve1n 
os thronos todos aos povos peninsu~ares . Oxalá que este exemplo tivesse feito com 
que os gabinetes das grandes potencias olhassem, como deviam, a questão portu
gueza, e a sua cegueira as não fizesse, mesmo no meio da revphição, exigir de 
nós, para nos recoiiliecerem, · medidas que a r evolução franceza ultima devia ter 
feito retardar ao menos . 

Os refugiaclos portuguezes, segundo as ultimas noticias de P::wis, pretencliaro, 
dizem uns, marchar com Ulll corpo para a fronteira de 1-Iespanha, indo com elles 
João Carlos e Cabreira; outros pretendem que antes cl'isto se pôr em pratica d~~e 
João Carlos vir a Londres alcançar dinheiro para se efleituar o l)Ütno. A notlClDI 
ela destruição de Mina creio eleve ter mudado todas estas tenções . 

Outro plano, porém, aincla mais malvado , e que é o seguimento elo mesmo que 
h a um anno c meio communiquei a v . ex . a, pretendem pôr em pratic~: trata-se 
·ao horroroso attcntado de assassinar cl-rei nosso senhor. 

Um elos nossos espias em París, e que tem muitas r elações com os r efugiados, 
t eve ha dias. uma conferencia com Neves, corregedor que foi ele Belem, o qúal lhe 
disse que, não tendo a revolução em Hespanha., er a preciso r enovar o plano elo 
assassinato; qtle na o eram mais 10:000 ou 12:000 francos que demorariam esse 
negocio, pois qne dar-se-hão 50:000 ou 100:000, uma vez que houvesse individuo 
com quem se podesse contar cem certeza. O espia r espondeu-lhe que ellc mesro.O 
lhe apresentaria algum ca1Jaz para a empreza, e vindo a Lonclres me .communicou 
este negocio e ao visconde de Asseca. Assentei então em que elle voltasse logo 
para Paris, para onde parte hoje e fica ele apresentar a Neves o individuo coro. 
quem elle deve tratar, e por este modo pretendo estar ao corrente de tudo quanto 
se tt·atar sobre este t?.o importante objecto . 

Nenhuma cliligencia, n enhuma clespeza será poupada para se saber tudo qtianto 
seja possível, e ainda que á minha disposição não tenham posto quantias neces
saria3 para clespezas de tão alta monta., pois que sómentc r ecebo para as despezas 
ela secretaria, não pouparei mesmo do meu, sendo necessario, para alcançar o de
sejado fim; depois o metterei em conta, se as ditas despezas excederem o qué ha 
á minha disposição . 

A minha estacl ~t em Lonch'es ainda continúa a ser necessaria pa.ra o negocio 
elo emprestimo, o qual deve ser agom mais facil com a clestntição ele Mina, obje-
cto que occnpava a attenção ·dos capitalistas de LonCh·cs . . . 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 3 ele novembro ele 1830.- Ill.mo e ex. mo sr. vrs
concle de Sa;ntarem. = Conde ela Ponte. 

A poli Uca ingleza 

{Excorptos do um poriodico sobrp o discttrso da corôa.) 

Parece estar chegado o ultimo desengano sobre as obrigaçõ-es que os emigrLL
des portuguezes, fieis aos seus sagrados deveres, todos os homens amantes da 
justa e r egrada liberdade elos povos, e em:fim a Jmmaniclacle, elevem ao dL1que de 
W ellington e a seus dignos collegas ou servos no ministerio. 

Escusâmos ele gastar t eropo em demonstrar o borrar, a barbaridade do pro· 
ccclimento digno, não ele homens que apparecem á t esta ele uma grande nação, 
cujas instituições são certamente liberaes, mas sim elo proprio D. Miguel, elo vis
conde ele Santarem, elo Cadaval, Basto, etc. O duque de Wellington, chefe e an
ctor do r econhecimento anmmciaclo na falht elo rei, fazendo depender o acto cliplo-· 
m.atico de uma amnistia que D. Miguel promette, e que ninguem, como o mes~.o 
duque diz, lhe póde obrigar com força a cumprir, zomba.' de todo o mundo civJli
saclo1 ou não lhe importa nada passar no conceito cl'esse mesmo mundo como o 
homem elo despotismo . · . 

Qual cl'enti·e os portuguezes que se au.sentara~ ela patria se st~jeitará a D . lVli
gucl? Porventura, perversos qne nos atntlçoaes vtlmente, commetteram QS portu
guezes algum crime em não obedecerem ao mesmo tu.nu·paclor, qu'e lorcl Abercleen 



609 

chamou c~bcwcle e t1·aido1· j ao homem atroz, com ·quem as nações da Europa rom
pera:n ~s communicações por causa do seu pe1jurio, ela sua usurpação, das suas 
horn ve1s tyrannias ? · 

O dt.1cpw de Wellington e os seus bem conhecem de que modo D. Miguel cum
pre os contratos, satisfa~ á sua palavra, e escuta os conselhos de seus alliaelos; e 
parece que por isso mesmo é que se elá maior pressa em. tratar com elle, a fim 
de ver se consegue que vão sujeitar-se-lhe os que até agora escaparam ás suas 
garras, a· fim ele serem presa d'esse monstro, horror da natureza humana. E com
tudo somos ainda elo mesmo parecer ele que sempre temos sido : reconheça ou não 
l'ec?uheça o gabinete inglez o tyranno de Portugal, o · reinado d'este nem será 
mats longo, nem terá fim menos funesto. 

Daremos agora, s6mente pelo que respeita ao artigo em que a falia do rei se 
refere a Portugal, o extracto de clifl:'erentes discm·sos em ambas as camaras, depois 
do qual faremos as breves reflexões que a materia requer. 

Lorel Grey disse que outro objecto continha a falia elo rei, ao qual elle negava 
0 se~1 assentimento. Parecia que íamos reconhecer D . lVIiguel, como se via elas· 
segtul!tes expressões (citou o paragrapho por inteiro); se elle, lord Grey, entendia 
bem, clevia ter logar o reconhecimento sob a condição ele uma amnistia, que D. lVIi
guel ainda não tinha dacil.o; e quanto credito o mesmo D. lVIiguelmerecesse a esse 
resp~ito, não podia elle dizer. O argumentG dos ministros para justificar as suas 
mecltclas relativamente a Portugal era que a não interferencia formava a regra ge
ral, e a interf'eren0ia a excepção. Desejava elle agora pm:guntar ao nobre duque 
sobre que principio de não interferencia pretencl~a elle dictar uma amnistia ao go
V'erno portuguez, como conclição do reconh~cimento? a Se o nobre duque dieta a 
am~istia, deve estar 1Jreparad0 para sustentai-a. Porém acaso acreditou elle ja
lllats que um só dos refugiados portuguezes ousaria confiar nas promessas de 
D. Migtlel, mais que os refugiados hesl)anhoes confiam nas. de Fernando? De novo 
perguntava se o nobre duque acredita que os hespanhoes se confiem em uma am
nistia de Fernando VII? Se estes nunca se confiaram no rei de Hespanha, é bem 
de crer que os portuguezes que estão na ilha Terceira resistam igualmente a vol
taJr para Portugal, afiançaclos s6mente por essa amnistia. Se o marquez de Pal
mella fosse preso pelo governo portuguez, em despeito das promessas ele D. Mi
~uel, achar-se-ía preparado o nobre duque para fazer a guerra ao mesmo D. Miguel? 
.al principio de interferencia como esse, .que agora se apresenta, mmca foi sanc

c~onaclo por parlamento ou govei'llo algum. Que fiad6res ela observancia ela am
Utstia IJOelesse haver .não o sabia elle; mas as ultimas novas que tinha ouvido eram 
as ele prisões ele esposas e famílias de certos refugiados, para servirem de nilfens . 
a D. Miguel». Recapitulando os demais objectos do cliscmso, votou contra a men· 
sagem. 

O duque de W ellington notou que o nobre conde acabára o seu discurso com 
algumas observações concernentes a, Portugal, ás quaes. elle duque passava ares
ponder. Pedia á camara que se lembrasse quantas vezes o defunto rei cleclarára 
em parlamento os inconvenientes que a este paiz resultavam ela interrupção de 
nossas relações políticas com Portugal; quantas vezes o mesmo soberano desej01:1 
restabelecei-as, renovanclo a união entre os dois ramos da casa de Bragança; e 
quantas vezes annunciou á camara que negociava sobre este objecto. Que tendo 
àalhado as negociações, acloptára sua magestacle outras. medidas para a remoção 
as clifficuldacles, e a . beneficio de seus subdito~ ; e que a falla elo l'ei cleclarava 

q,ne havia, agora esperanças ele preencher este obj ecto dentro em pouco tempo. 
Emquanto existisse em Portugal um governo que tinha fóra elo reino, em estado 
d.e desterro, tão grande numero ele homens clG~ talento e propriedade, era impos-
81"el que sua magestade reconhecesse tal governo sem pôr em risco a nossa se
gurança e honra. Que essa amnistia, que fôra recommendacla ha muito tempo para 
permittir o re.,.resso dos desterrados á patria e afiançar-lhes toda a segurança, 
estava a pontg de effeituar-se · e por consequencia entendia sua magestacle que 
se removeria o impedimento ; ; por isso expressára a sua intençã~ de reconhecer 
0 governo de Po1'tugal. Que o nobre lorcl pergtmtára se nós fanamos a guerra 
por motivo ela falta ele cumprimento cl'esta amnistia? Elle duque respondia que 

39 
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não ; e o nobre lord podia vei· elas expressões da falia ele sua magesta ele, e ~o 
que elle duque tinha dito, que não faríamos 'a guerra ]Jara cumprir nenhuma obri
gação particular. Intervir emos por todos os modos possíveis, menos o ela guerra, 
para obstar á violação da amnistia. Que esta intmferencia era mtli ditferente 
d'aquella a que o nobre conde se referia, e por isso verdadeiramente j ustifi.cavel . 

. E posto que o nobre conde não approvasse o r econhecimento elo governo portt~
guez e a r enovação das nossas r elações diplomatieas com POl'tugal, muito estJ
ma.va elle duque ver. que eram da sua approvação as medidas qne este go-verno 
adoptára a respeito de F rança. 

Na camara dos comi:mms -faUou primeiro mr. Dundas, dizendo: «Pois q:1~ a 
nossa política nos obrigou a reconhecer o rei dos francezes, é igualmente poht~co 
.reconhecer D. Miguel , a escolha dos portuguezes, quaesquer que sejam os -víciOS 
do seu caracter» .. 

L ord Alth01·p, no tocante ás relações com P ortugaJ, a que a falla do rei al
lude., deve elle dizer que não concorda com o apoiaclor da mensagem em suas 
notas sobre o proceder e caracter de D. Mig uel. «Devemos lembrar-nos (disse ell~) 
que O. Migtiel é ha trcs annos rei ele facto de Portugal; e a r espeito elo princi
pio ela :ô.ão-interferencia, que deve ser a nossa política sobre os negocias elos ou
t ros estados, julgo que, depois de tão longo período ele um governo de facto, nada 
elevemos fazer que destrua a regra em vigor» . 

. \VIr . vV.ellesley disse qne não poelia entender que fosse uma e a mesma a re
gra política, pela qual. r econheçemos o r ei elos francezes, a que nos incl~za. a re
conhecer D . Miguel como r ei d® P ortugal. 

Sir R. Peel, com refcrencia a Portugal, parecia-lhe que a politica acloptada agora 
era a conveniente aos inter esses cl 'cste paiz. Que quamlo a falla elo throno reco.rn
menclava o r econhecimento ele D. 1\lignel, nã.o se devia entender que houvesse a 
menor variação nas opiniões elos ministros ele sua magesta.cle (as quaes r epetidas 
.vezes elles têem annunciáclo) a r espeito dos actos elo mesmo D . Miguel. Elle, .sir R. 
Peel, podia assegLU'ar ao nobre membro ele lVIicldlese:x, bem como á camara, qn_e 
todas ·as vezes que os actos de D. Miguel entenderam com os direitos de subd.i
tos britannicos, o governo ele sua magestacle p ediu e obteve immecliata satisfação. 
Que sem a menor alteração nas opiniões que o mini sterio sempre manifestou 
sobr e os· meios empr egados por D. Miguel, para assenhorear-se elo supremo po
der em P ortugal, os ministro·s de sua magestacle estavam determinados a n.cloptar 
a politica emmciacla 11a falia do throno . E conclemnaria a camara o goveTno de 
sua magestacle por entender que era chegado o tempo en:t que, praticado certo 
acto. ele justiça e humanidade pelo governo ele Portugal, deviam ser consultados 
os interesses dos subclitos britmmicos, par a se r enovarem as r elações com aquell_e 
paiz? O governo de sua magestacle r ecusára s_em duvida até agora o reconheCI
mento ele D. Miguel, emquanto elle não praticasse o acto ele que se tratava., ullla 
amnistia geral sobr e os procedimentos políticos que hpuve contra elle, emqu:.tnto 
assumia o poder, que hoje estava exer cendo em Portugal , que· elle o promettêra, 
e os ministros tinham toda a con:fiau.ça em que assim immediatamente se pratica
ria. Que elles mini stros não. tinham tornado a amnistia ama condição do r econhe
c imento i mas sim haviam declarado que tal r econhecimento não teria logar eu:~ 
quanto a não h ouvesse . Que dois annos e sete mezes se haviam devolvido depo1s 
que D. I\1:iguel tomára as r edeas da suprema auctoridade em Portugal, ao que os 
seus proprios subclitos pareciam accecler. Que os inter esses dos subditos britan
nicos padeciam por esta falta ele reconhecimento i e havenclo quando menos um_a. 
apparente annuencia dof? po:·tuguezes, devi~ acaso o governo d'este paiz contJ~ 
nuar a negar o seu reconhe01mento, consentmdo nos damnos que resultavam aos 
subditos britannicos ela in.terrupção das nossas r elações com Portugal? Conside
rando o objecto em todas as suas faces, €lle ministro . confiava qne a politica do 
governo a r espeito de Portugal se não julg·aria indigna de approvação. 

Mr. O'Connell, clisse : ccE emquanto a D. Miguel, .a amnístia que elle prometteu 
veiu depois ele tres ann.os de tyrannía; o governo,, sem mudar as suas opiniões a 
r espeito da infamia elos procedimentos do usurpador de Portugal, se fiava na sua 
palayra Çl.e. amnistia,· e o chamava o rei elo povo. O valoroso o:fficia.l que apoiou a 
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lUeusagem tinha comparado o r econhec.imehto ele D. Miguel com o do rei dos fi-an
cezes; mas a elifferença era grande : emquanto este ultimo separava a · igreja do 
esta~o, e estabelecia a liberdade de consciencia para todos os seus subditos, aquelle 
estre.itava cada .-vez mais a un~ão entre o estado e a igreja, a fim de melhor ty-
raunlsar a todosn. ' · · 

Ivb. Wooc1 não se oppurtha ao reconhecimento ele D . Miguel; mas rog·ava aos 
P?rtuguezes emigrados que não confiassem na sua amuistia; que não dessem cre
dtt0 á palav1•a cl'aquelle que vio~ám seus .mais solemnes juramentos; e que ainda 
lonfiassern rn~uos nas promessas. c'~o governo brit~p.nico; parecia-lhe jt~sto trazer-
hes á rnemona o caso do assassmw de Ne;y depms elo tl•ataclo de Pans. 
. Lo11d Palrnerston desejavp. Sqber se, no caso em que D . Miguel desse amnis

tJa, que1•eria o governo inglez interfer i1• para obrigal-6 a cumprir a Dromessa, uma 
ve~ que elle se negasse a isso, Se o govenio brit[l.nnico recusasse á:fi.ançar o curn
P:·nt).ento da dita promessa, não haveria individuo algum que fosse entregar-se á 
chslJOsição de D. Miguel. · 

Sir R. Peel disse que melhor pode:!.'ia 1•espon.der 4 pm•gunta1 declarando as cir~ 
CQ.mstan'cias cop.nexas com a proposta amnistia. «Nós fizemo:=; quanto podémos· por 
conselhos e intervenção amigavel1 a fim de consultar os interesses d'aquélles con
tr~ quem proceclia o presente gov!')r:p.o de Portugal. A linguagem de que usámos 
~01 que não requeríamos a q.mnistia como condição. pflira .reconhecermos o governo 
de Portugal; m·as decl~rámos quB sem ella jamais tal reconhecimento viria a effeito . 
Não p1·omettemos que o ?·eco1dzecimento havia de tm• logar .se a amnistia se desse: 
Porém, fizemos saber que a denegação cl'essa amp.istia era inv!'):p.civel obstaculo ao 
reconhecimento >J. Não julgava !.'llle1 sir. R. ·feel, prudentl'J o declarar, que pass'Os 
este govm·no podet·ia s.er inil~bzido a da?· p.a occonencí11 de um caso particmlar; mas 
0 que ellEl dizia era que o gov!'lrno jTI.ãO se ton1ára :fiador da amp.istia, 

Tal é o procedimel).tO do govemo ·ipg-l \3:?; a r espeito cl~ :rainha legitim11 de Por
tugal, que foi c.wmo rainha tratada e recebidaJ n' estw cOrte por Jorge IV. Aimla 
este ultimo desengano era necessario aos portuguezes, que tanto e tão nesciamente 
se hão con6ado no gov(?rno brita:onico . Cheg-a a :parecer im:possivel que mn mo
narcha de Inglfl;terra queira fraternisar· com o abjecto e abomi.:p.avel tym:p.no, que 
P~rtence á escola dos Cartouches. e dos Vidocqs. O raciocínio com que alguns rni
lllsteriaes quizeram fa~er do r econhecimento de D . Migll.el um corollario elo reco
nhecimento · do r13i elos francezes é t ão indigno -e tã<;l _....'lrbsurdo, que apenas merece 
refLltação, Mr. O'Cou:p.ell em duas pal11vras fez ver a i:p.congrciencia ela asserção 
d~s aduladores do rninisterio, quando pretendem justificar um acto infamante, as-
lllilhanclo Vitelio ou Domiciano a Marco ,Aurelio ou aos Antoninos, . 

Este homem a quem ·os portuguezes teceram a primeira corôa ele seus lom·os, 
0 Cluque de y\Tellington, não poclen~ certamente, depois elo se11 l'econhecirnento ele 
D , Miguel (se· tal acontecer), fazer mais a favor cl 'elle elo que t em feito até ftgora; 
e. ainda assím o seu favorito, a.lern de incorrigível em seus delírios, está; posto em 
Ctrcumstaneias de dever continuar a ser p erverso. Só crimes e barbm•iclades po
dem prolongar por algum tempo seu reinado ; e ~stes mesmos meios são- tambem 
os que infallivelmente o brio de precipitar do alto elo throno que usurpou, 

. Causa horro:v, já não dizemos só indignação, o ouvir fa,lla,r em amnistia aos 
ln.t~istros de Inglaterra, quando se considera essa amnistia dada, por um i:osigne 
delinquente, por um homem abominado poi· todos os governos e pOl' todos os po
vo~ , em rasão ele seus .crimes. 1\.mnifltia clacla por elle, a querri.? Aos p0rt~1guezes 
fie1s aos seus deveres, á horira, á religião do jmamento, á rainha legitima, que a 
nação e a 'Europa toda reconheceram l Por ·que motivo interrompeu o governo in~ 
glez, bem como os demais governos, as · suas relações com D. Miguel ? Não fo1 
pela uslll'pação e pmjurlo cl'este n;wnstro? Acaso se mostroq elle já innocent~, e 
os clesgragaclos portnguezes, cujas vi.das deseja immola.r, como a tantos tem fmto, 
e •. cujos bens elle confiscou e possue, estão porventura declarados Cl.U_Pados ?. A 
n:o ser assim, corno não é, parece impossível que ao menos a decenc1.a ~mblica 
illao obrigasse homens, aliás respeitav eis, a abster-se ele fa llar .em ammstla dada 
pelo crime contra a virtude; é um favoi·. de Satanaz applaud1do pelo duque de 
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Wellington, que parece cles~j~u· (quando declar::L que este governo n~io a:fiança tal 
amnistia) que o seu protegido D . ~iguel tenha a occasião ele colher ~í.s ~ãos .os 
portug·nezes honrados para os assassmar, como ha praticado com tantos mcladãos 
probos e virtuosos. . 

De todo o coração protestâmos á face 'ele nossos com]Janheiros de exilio e pe
rante a nação p01·tugueza, que não reputâmos tal reconhecimento mn ::Lcto qt:e 
augmente a força do tyranno de Portugal. Não augmentará, nem J)óde dar-lhe roa1s 
mc1os do que este mesmo ministerio britannico lhe tem dado para sustentar-se 
até agora. O não reconh_ecimento era um lJerfeito reconhecimento; a nfio inter~e
rencia foi sempre a ma1s completa interferencia. Tamanha lição era necessana, 
absolutamente necessa.ria; e ousâ.mos dizer que virá a ter effeitos salutarissimos 
para Q fu.tLu·o, assim como a propria tyrannia cl'aquelle que agora OCCU]Ja o throno 
portuguez. Pesgraçados de nós, mais pequenos mil vezes em nosso conceito do 
que realmente fomos nunca., uma servil tutela ele Inglaterra nos fez · degenerar, e 
tornar-nos o povo mais pusillanime da Europa. Acostmnados a ser regidos por seu 
despotismo, perclemos o brio, aquella honl-a antiga, que nos tornou famosos no 
mundo . Fizeram-nos crer que, sem a protecção cl'este governo indispens.avel .a 
Portugal', não podíamos nem mover-nos, nem pensar sequer. Uma seríe de re1s 
fracos e de governos abjectos fel! com que tão ridículos e vergonhosos prejtú.zos 
entrassem em nossa educação .e se tornassem como nattu·aes aos portuguezes. Per
deram-nos, aviltaram-nos, tornaram-nos objecto de desprezo, e os primeiros que 
por isso nos cobrem de baldões e de improperios são esses mesmos inglezes, a 
cujo injusto domínio nos sujeitftmos, nós os portuguezes, descendentes dos solda
dos de João I e elo condestavel, os netos d'aquelles que combateram ás ordens 
de João de Castro, de Duarte Pacheco, de João de Mascarenhas, ele Affonso de 
Albuquerque! Que vergonha! que infamia! Desde quando deixámos de ser o que 

. eramos, para receber em· nossa casa esses que agora mais nos querem apertar as 
cadeias ela escravidão? 

O duque de Wellington tem a consolação ele, aos males que elo seu procedi
mento se nos seguem, ajtmta.r ainda a irrisão e o escarneo ; mas perdoe-nos sua 
graça, a materia apenas comporta sarcasmos, e a arma da eloquencia não é a que 
o nobre duque maneja melhor. Quando diz que o governo inglez 11ão afiança o 
cumprimento da amnistia ele D. lVIjguel, e que só fará, para que este a cumpra, 
todos ?S esforços, menos o ela guerra, que quer sua graça que D . Miguel entenda, 
ou como quer que elle ü·acluza esta passagem do discurso do p1·emie1· '?Entende-a 
assim, e nós tambem; e tambem o visconde de Asseca e mais caterva. Basta que 
se prometta a. amnistia, e que assim que passar esta especie de representaçílo 
theatral de um decreto de perdão, eleve logo tornar a dar-se exercício ao car
rasco, porque o governo inglez, em logar de nos levar isso a mal, nos dará os eill-
boras por nosso ji1wte procedimento contra os 1·ebeldes. _ 

Não haverá emigrados que se :fiem em D. Miguel; mui poucos quereriam su
jeitar-se á vileza ele o reconhecer seu rei, ainda. quando estivessem certos de que 
cumpriria as suas promessas. O duque de W ellington bem sabe que protecção teill 
dado ao ustupador; não igD:ora os males que nos tem feito, nem quanto os con
stitucionaes poTtuguezes haveriam tentado, se as tropas britannicas não tivessem. 
dado o apoio q11e deram ao tyranno. Não ignora que é impossível que seja rei 
ela escolha de w:p.a nação um cruel, um barbaro sanguinarío, um composto ele ví
cios, de torpezas, e~fim, o home~ que lor~ A berdeen definiu na sessão passada
Quando sua graça d12l que D . :!Yliguel é rc1 pela escolha do povo diz um abslll'clo, 
que não podemos attrib1.úr á sua cabeça, ainda quando a julgass~mos de nenhuma 
capacidade. . . 

Como quererá sua graça persuadu-se, e persuad1r a alguem, que um rei que 
tem nas prisões e nos desterros, e fóra do reino, a maior parte dos homens de 
talento e propriedade (como d iz sua gra:ça), seja rei da nação? Dever-se-ha cha
mar rei. da nação o rei ela canalha de L1sboa? Quereria sua oTaça apesar da sua 
ambição, ser da escolha do povo de D. Miguel? P01·que um povo ]aza opprimiclo,· 
por não ter meios de se libertar ela escravidão; por soffrer, já não dizemos mos
ti·ando a indignação que mostra o povo portuguez, mas ainda calado e obediente, 
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segu.ir-se~ha, segundo a logica elo cluq uc ele W ellington e de sir R. Peel, que este 
PGvo ama os ferros que lhe apertam os pulsos e os beija gostoso l Que miseria é 
;el: d~ . rec~rrer a disparates para justificar uma acção injusta! Por este ?Jscor-
~l dn·4s~m que o poYo da .Grecia, a guem os turcos tratavam com a mms hor

~'lVcl harbarida~e, ad?rava de coração Ós firmans da Porta, que os ~·ou]:>av~ e 9-ue 
h.es mandava mccncltar as sem·as e as habitações, entregando provmmas mte11·as 

a __ um troço ele janiza.ros! E comtuclo quantos secu.los esteYe a Grecia calada por 
llao ter forças para sacudir o jugo ottomano? Não será assim Portuga.l, esperâ
llJ.Qs no céu, não será assim; aindêl, mais, este inauclito reconhecimente não atra..: 
:;,~r{~ na~a a hora do nQsso r esgate, como alguem julga, e como talvez julgou o 
~nusten~ britannico, pretendendo pela adopção ela sua política entorpecer a mar
d la da reYolução de Hespanha, porque tambem tem a honra de ser o protector 

e Fernando VII, como o é de D. Miguel. . 
Na verdade tratámos o negocio do reconhecimento do ustu].Jador por Inglaterra 

como um s-onho i e se nos enganâmos, enganâmo-nos com muitos homens ele grande 
~sphera politiça, aos quaes mmca pôde passar pela imaginação que este g·overno 
1~llVesse de dar tnl pq.sso em tão ext?·et'o?·clínrwia occasião como a presente . Mr. Brou
g am em sua falia na sessão de 3 do corrente, manifesta verdadeiro espanto pela 
~sco}ha elo momento em que o governo se deliberou a entrar n'este negocio . Con-
essamos que nos illndimos com este grande homem, posto que porvenbtra, tam

bem como elle, avaliámos quaes eram os desejos do governo ele firmar D. Miguel 
110 throno roubado. E quem o ignorará á Yista ele Mackenzies, de Campbells, ele 
tagatas ela T erceira, ele reconhecimentos de bloqueios, e de todas as outras me
c d~s de es tanq11e escrupuloso, que o confidente consnl põe em Yigor com a in
tell,gencia de um malsim de contrabando? 
b Sim, illuclimo-nos .em julga~· o ministerio ,britannico. mais. cuicladoso em seu 

om nome do que na verdade e ; e enganos ~1 estes fazem mms honra a quem os 
commette, do que os acertos contrarias. Porém, esperâmos que um eEa virá em 
que se conheça que o effeito do barbm·o procedimento a que nos referim-os foi todo 
c?ntra seus auctores, ou contra a nação a que elles pertencem. Entendemos que 
ainda prostrando por uma semana, se tanto, o espírito elos portuguezes, se1·virá 
Para os faze r depois levantar mais vigorosos e determinados, confiando s6 nas 
suas proprias forças ;. e que fazendo elles sinceramente caus·a commum com os 
se~s vizinhos e amigos naturaes (que Inglaterra lhes quiz sempre fazer crer ini
~tgos),, ?s .hes1Janhoes, con~eguirão dm?ibar a tymnhiá e afugenta.l-a para sempre 

0 fert!liss1mo solo da patna e ela, pemnsula. 
Rouve quem nos assegLU·asse que o proceclimento d'este governo proveiu ele 

_llma commtmicação que elle recebêra da côrte do Rio ele J aneiro, pela fmgata 
chegada ha poucos clias ·a um dos portos ele InglateTra. Já dissemos q1>1al era a 
nossa opinião a r espeito do imperador. Ntmca podémos, nem temos rasão para 
suppol-o capaz de atl·aiçoar os fi eis snbditos de sua augusta filha; de os abando
~ar i de faltar á sua propria dignidade como monarcha e como pae.- Parece-nos 
ltnpossivel qne, ainda não consultando mais que seus proprios interesses, o impe
~aclo~· os desconhecesse tanto, que quizesse de bom grado perder a reputação até 
~ ~1mples homem de bem no conceito de todo o mundo. Sim, cremos que o seu 

llll.UJ.sterio poderia querer illudil-o, aconselhando-lhe uma política abominavel, para 
Bo~s~guir aviltai-o aos olhos de seus_ s~1bdit~s e vir por fim a tornai-o . oclio.so ao 

lazll. Cremos que o conO'resso brazilen·o a]tmtamento de homens mms mtsera-
ve· b ' • ' . 
t 18

, &'er~lmen~e fallando, que a escura confraria d~ ~enhora: cl? Rosarw, pre-
e~d~n~ mduzu· o soberano a dar um passo contrano a sua drgruclacle, aos seus 

Pllnmpws e aos seus deveres ; mas chegar a ponto de o resolver a _ desgraçar sua 
pr0.Pl'la filha, e a flor da nação portugueza; a transigir com D. Mrg~el, faltando 
assrm ú sua solemne e publica declaração e a tl·ahir a mesnla regencta, que elle, · 
como pae, t11tor e protector da rainha ele' Portugal havia nomeado, não nos atre
Vemos a acr editai-o . 

Dado que assim fosse· os portu O'uezes ainda apesar cl'isso, saberiam clistin-
gt. . ' ô ) • h . d f ur a mnocente rainha elos criminosos que a compromettram; e aVJam e azer 
todos os esforço s para salvar-lhe a corôa, de que niuguem tem eliTeito de clefrau-
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dal-a . Mas quando tanto não poclessem obter, por certo que fariam causa e nação 
commuru (fallemos claro) com a Hespanha; sim, prefeririam perder-se em Hespa
nha a sofl:i-er o governo ele um bach{t turco governando em nome do duque de 
Wellington, ou ele outro qualquer chefe do gabinete britannico . A sorte de Hes
}Janha, mais dia menos dia, será a da g-rande uaçiT.o sua vizinha; e Portugal, ou 
D. MigL1el seja reconhecido ou não, segtúrá a sorte de Hespanha, como o satel-
lite segue o seu planeta. . 

O reconhecimento ou o não reconhecimE:nto de Inglaterra apenas serve 1Ja:·a 
rern.over todas as duvidas, se alguem ainda as podesse ter, de que o actual rrnn~s-· 
terio brita.nnico deseja perpetuar o despotismo entre nós, para conservar a naç_ao 
no estado de uma colonia sua; deseja esmagar a .liberdade no continente·, a :fim 
de que não voltem a Inglaterra as luzes que de Inglaterra saíram para o resto da 
Europa. 

O iufl.tuo do l'econhecimento será só aquelle que os portugue2Jes lh quizerero 
da1'. Se, apesar d'essa vã. formalidade, sem a qual o ministerio actual tem dado 
ao ty1'anno toda a _ptotecção possi vel, os portuguezes não desisti1·em do uobre em
penho de libetta1' a patria, hão ele conseg1ül-o. D. Miguel, longe de eme;ndar seus 
vícios; longe ele tomar-se probo, humano e generoso, ha ele reqi:iintar em infamias 
e pe1'vel:'siclacles assim que se veja, ou presuma ver~se, livre de todo o tropeço n~ 
carreira de seus clelirios. Cada vez respirará mais vingança; cada vez se ligarlt 
mais com os delinquentes que o 1'odeiam; cada vez será maior o seu oclio aos ho
mens de bem, áquel_les que por faútos; mais ou menos patentes, lhe descobriram 
suas opiniões e sentimentos. 

Que vetgonha sel'á para este ministel'io, protector ele um tyranno, se, co~0 
esperâmo.s, no caso de effeituar-se o indigno reconhecimento, todos; ou a mal01" 
)?arte elos emigrados portuguezes, ri:Üeitaretn o fullalz bene·ficio de um as::}âssino, 
e mostrarem ao duque d"e "\V ellington que entre nós ainda se não pe1•deram de todo 
as virtudes que nos fizeram uma nação illustre, virtudes que este governo por to~ 
dos os modos se tem esforçado para nos desarraigar do coração, aviltando-nos e 

·procurando clo1nina.r~nos como os lacedemonios dominavam os ilotas? 
De que vale a D. Miguel o tã0 gabado reconhecimento? Ousaria este minis~ 

terio dar-lhe tl'opas e dinheiro para nos oppriínir? Todos concordam em que não; 
e n'esta parte a slla interferencia será só como tem sido até agora. Não reconhe
ceu Inglaterra o governo portuguez e hespanhol de 1820 até 1823? E comtuclo 
:fez-lhes o mal que pôde. Não reconhecéu ella o governo de Carlos X, o governo 
de Guilherme ele Hollancla? E, apesar tl'isso, ambos elles se viram privados da pro
tecção que o famoso capitão ~'este seculo bem qtúzera dar-lhes; ainda mais, co~ 
bem dor clb seu coração, foi elle o pl'imeiro que correu ao encontro elo reconbecl
w.ento de Ltúz Filippe, .o nn cidadão I 

E para não patecermos exagerados no que pensâ,mos a :~,·espeito do odio que 
o actual mi.nisterio britannico nos professa~ e do quanto deseja entregar~nos aos 
verdugos ele D. Miguel, re1Jetímos as palavras do deputado mr. Woocl que fica])). 
.já citadas : ·· 

« Quai elos portuguezes · se fiará em D . Miguel? Qt'tal d; ellE)s clará credito ás 
ptomessas do governo britannico? Lembrem-se do destino ele Ney. Quem levou 
á morte essa illustre vittima? Ninguem o ignora.» 

* 
O âu'Ctor das M-enwTias qüe citámos a pag. 564, i•eferíndo-se doze annos de-

pois ao mesmo trecho do discurso da corôa, faz ~s segtúntes considerações: . 
«Se t> ministe1'io elo Brillzil tinha icléas cl'esta. determinação elo gabinete bn

tannico, e para ellà tinha concqrrido em todo ou 'em parte, como havia todos os 
motivos para assim ·se julgar, nãb é· então pata admirar que a refalsacla politic_a 
de Ba1:bacena pozesse todos os obstaculos p~wa a conclusão elo .emprestimo. Dei
xando, porém; a relação que este negocio podia ter com a falia do rei, e olhando-a 
debaixo de butro ponto ele vista, por ella podem conhecer os portuguezes presen
tes e . futuros que qüaliclade de confiança devem desde hoje tBr na amisad!(l e aJ
lianças ele Inglaterra. Esta, pelos homens que a tinham representado, se haV131 
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obrigado a nunca r econhecer corno r ei de Portugal a nenhum principe que não 
fosse o herdeiro legitirJJ,O cb farnilia de Bragança, e isto ultimamente por um tra
tado solemne (a con:venção secreta ele 22 ele outubro de 1807, no artigo 6."). A 
~esma Inglater~·a tinha formalmente rec.onheciclo este hercle~ro na pessoa ~le J?· Pe-· 

1?· IV, e clepots na ele sua :fi.'l.Jia a n.tin,h~t actual D. Mar1a li; e depms c1 estes 
~18 ~ormaes r econhecimentos declarou publicamente como usurpador o infante 

· Mtgnel, mandando r etirar de Lisboa o ministro acreditado que ali tinha pe
rante a regencia do g?verno ~egitimo. Quem, depois de taes actos, poclei-ia con
cebe~· que houvesse um gabinete ü;tglez que se atrevesse a dizell á face elo mundo 
que 1a reconhecer, como legitimo herdeiro ela, família ele BTagança e como r ei ele 
~ortugal, esse mesmo homern que elle até ali. tinha declarado. ser um usurpaclor? 
dom ~ifeito, que icléa poderá fazer a posteridade , por exemplo, elo ministro Aber-

een, q Lle, depois ele haver em pleno parlamento chamado a D . Miguel cobâ1'Cle) 
C?U~el e usurpadO?·) já_ estava, p~s~aclos poucos mezes, disposto para trata~· com 
e e como ret? Nem tao pouco Gmlherme IV, por este acto ele seu novo remado, 
ta~hou boa fama 011. gloria para o futuro, quando· conçlescenCfeu em descer tão 

at}(o ele não duvidar dar o nome de irmão a um tyranno como D. Miguel! Se 
~lg~1em podia descer .a este po~to não era elle certam:nte, porque, sendo ainda 
.·llque ele Clarence, tmha r ecebtclo e tratado como ramha de Portugal D. Ma-

11.a II; e não só isto fez, porém lhe tlnha prometticlo toda a influencia e bons ser
Vlços a favor ela sua mui clara e justa causa. Mas o r ei ing-lez se julgou desobri
f.ado das promessas que fiz era com. o cluque, e lhe pareceu q ne se podia ser menos 
101llem ele palavra na quaJlidade ele monarcha do que na qualidade ele sul;>clito . . 
Pelo menos seu irmão, e isto seja dito em honra da sua memoria, nunca pôde ser 
levado por seus conselheiros a commetter esta baixeza. Este caso elo r econheci
mento era muito simples quando se quizesse vel-o na sua verdadeira luz: estava 
0~1 não Inglaterra obrigada a ni:io r econhecer como r ei ele Portugal senão o legi
t~mo herdeiro ela família de Bragança? Não ha duvida de que o estava pelo ar
tigo 6. 0 da convenção secreta já citada, e por isso qualquer· outro argumento ou 
qua~quer outra hypothese que estivesse em contraclicção com aquelle artigo não 
Íl<!ldt·~ justificar o gabinete · inglez para o quebrantar, porque faltava a uma so
emmssima promessa, que era uma verdadeira obrigação. 

«Nem de alguma desculpa pócle s~rvir ao gabinete inglez essa fal sa e ridícula 
causa que elle clava para Teconhecer D. Miguel, caus~ que aquelles mesmos que 
a davam eram os que menos a acreditavam, isto é, quê o coba?·de) o cruel e t~sü?'
paclol·) assim denominado por' lorcl Aberdeen, estava no thTono pela unanime von~ 
tad.~ ela nação porttlgueza. Na mesma occasião em que na casa elos lords se clis
Ctltta est:;t famosa falla ele Guilherme IV, lord W ellington confessou que «o que 
([havia de mais illustre em talentos e riquezas estava emigrado de Portuga.b. E 
entao como podia o .úsurpaclor ser r ei pel?o vontade elo povo, se tuclo o que havia 
de mais illustre entre elle tinha r ecusado obedecer-lhe? E se a isto ajuntarmos a 
accumulação de victimas nos cadafalsos, nas prisões, nos esconderijos e nos cle
gr.edos de .:A.frica e As ia, seria ainda toda a nação que escolheu ·D. J\'Iiguel para 
r~~? :M:as com is·to nada tinha o governo inglez, neni a elle competia o ser juiz 
nesta questão: o que unicamente lhe cumpria. era ser exacto e fi el executor dos 
~·atados que seus antecessores tinham assignaclo . E ainda mesmo quando fosse 

e to.cla a evidencia que a. nação tivesse feito livre e leg-almente aquella escolha, 
0 lUats q~e então poderia fazer era deixar-se estar rigoTosamente neutra! até que 
as partes, a quem o negocio competia, per si sós o decidissem. E foi assim qll:e 
obrou aquelle governo? não; antes pelo contFario interferiu sempre, ora host1l 
~omo na T erceira, ora com capa d.e amigo, em toda ~sta quest~o, e sempre e~ 
avor do usurpador. E para que mngnem d'esta sua mterferenma podesse duvi

dar, disse abertamente em IJarlamento, que comquan~o o reconhec~ento não de
pend.esse ele uma amnistia geral, que o usurpaclor tmha promettido,_ esse r eco
nhectmento não se faria se elle , não a desse. Com taes fâctos publicas é bem 
notavel qHe o governo inglez assim ousasse desfigurar a verdade como n'esta. 
questã0 sempre desfigurou. . . . · · 

«Esta falia do rei Guilherme IV, não só pelo que clizla respCito a Portugal, 
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porém por tudo o mais que tra:tava relativo á política externa e á economia do 
paiz, foi geralmente considerada como o documento mais absm·do, mais incohe~ 
rente e mais atreviclo de quantos se tinham apresentado ao parlamento por todos 
os governos passados, e como tal meTeceu a geral indignaçãó. O goveTno perd~n 
a pequena parte de popularidade ·com que ainda contava, porque o povo inglez v1u 
que esse ministerio, que tão injusto se mostrava na sua política estrangeira, es~ 
tava determinado a trilhaT a mesma vereda sobre os negocias domesticos- Lorcl 
Wellíngton pelos seus commental'ios sobTe a falia do rei desmascarou-se todo; e 
como tivesse a fr·inq~eza ele foTm~lmente declarar q~1e a se opp~ria a .tod?' e qual
quer reforma domestteaJJ 1 em a n01te. d'esse mesmo dia deu em s1 o pnmen·o golpe 
com que preparou o seu proximo suicídio político. Depois d'esse dia fatal a imp0pu· 
laridacle do ministerio foi tumultuosamente crescendo, e ella foi tal, que tendo .o 
rei Guilherme promettído ir jantar á cidade na festa do novo lord mayor, que haVW• 
de tomar posse no dia 9 d'este mez, foi fOTçado a faltar á sua }Jalavra pelos re~ 
ceios que houve· de estar combinada uma commoção popular, no meio da qual uma 
das primeiras victimas seria o seu primeiro ministro, o duque de Wellington. 
Este e os seus collegas, para escaparem ao perigo, e para não mostrarem fi:aqueza. 
deixando ele acompanhar o monarcha, o aconselhamm que não fosse ao jantar i 
mas isto redobrou o escandalo publico c a universal indignação, quando lJartic~l
larmente no outro dia se revelaram todas as circumstancias do caso: o ministeno 
recebeu então a ultima ferida, que já não podia deixar ele ser mortal Com effeito, 
sacrificar a pal:wra e a popularidade do rei á segürança pessoal dos ministros dn. 
corôa foi um attentado que nunca até aquelle tempo se tinha visto ; e este ac~n
tecimento, com o mais que antecedentemente já tinha succeclido, preparou a u1~ 
fallivel quéda do ministerio que julgou tudo podia fazer com a Ínais absoluta im
punidade.» 

O:flicio 

(N.0 H) 

ru.mo e ex. mo sr. -O embaixador de Inglatena n 1esta côrte acaba ele commu~ 
nicar ao gabinete impe1·ial da Russia, por 01·clem do governo, os seguintes docn~ 
mentos: 

1. 0 As proposições feitas ao mínistel'io bl'ita.nnico pelo marquez de Santo 
Amaro para acabar com a porfiada questão portug-ueza; 

2. 0 A resposta de lord Aberdeen .ao marquez de Santo AmaTo; 
3. 0 Um despacho do governo britannico ao consul inglez em Lisboa, mr. :MaJ 

ckenzie, no qual, depois de expor os pe1·igos que ameaçavam a península em oon~ 
sequencia elas mudanças que tem havido em França, ordena ao seu agente de 
dizer ao visconde de Santarem que a unica pech·a de salvação que r esta-va ao in~ 
fante D . Miguel era conceder uma amnistia g-eral, e sem excepção alguma, e:rn 
favor dos emigrados, restituindo-lhes ao mesmo tempo a propriedade confiscada, 
ou inclemnisando-os se esta já fôra alienada; que, debaixo d' esta condição, o go~ 
verno britannico estava prompto a reconhecer o inf~mte D. Miguel como sobernno 
de Portugal e renovar as antigas relações ele amisacle que ha tanto tempo existelll 
entre os dois IJaizes, etc. 

Lorcl Aberdeen, no despacho que acompanhava estes documentos, que é de 11 
de outubro proximo passado, diz ao embaixador de Inglaterra n' esta côrte: <~ Cacl~ 
hora espert~mos ele Lisboa o acto da alllllistia em favor dos emigrados, ~qual fot 
aqui redigido; será bom, por conseguinte, preparar o governo da Russia para o 
reconhecimento elo infante D . Miguel; a Austria e a Prussia estão anciosas de re~ 
n.ovar as suas relações com Portugal; quanto á França ella não dará passo algum 
:a este respeito >l. 

Fazendo a v. ex.a esta participação, atrevo-me a afiança·r que o governo escla
reci-d{) da Russia não seguirá o pernicioso exemplo ele um reconhecimento, que será 
uma nodoa eterna para os soberanos que o fizerem. As minhas esperanças são 
T@boo:ailas pelo conhecimento que tenho da firmeza de earacter1 invariabilidade de 
princjpios e eminentes virtudes de sua magestade o imperador da Russia. 

D.eus _gtULrcle a v. ex.a S. Petersburgo, 3 ele novembro (22 ele ontubro) ele 
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1830. - Ill. mo e ex. mo sr, Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque.= José llfa'lt· 
7'icio Co?'?'e~a; 

Offi.cio 

(N.0 53) 

IU.mo e ex. mo ar.- Estando a esettna J clclc La12Ü!Mt p1'oximo a fazer-se ele véla 
para essa ilha, aproveito a partida c1' este navio Dtdce ele K ent sómente para r e
metter a v. ex.a uma serie de gazetas, nas quaes encontrará v. ex.• o disctuso 
com q_ue sua magestade britaunica abriu antes de hontem o parlamento e com que 
declara a intenção de proximamente reconhecer o actual governo de Portugal, em 
cou~eq:1encia de haver este determinado praticar um acto que o fliscurso intitula 
de JUsttça e humanidade, conceçlendo uma geral amnistia. Não t enho t ermos com 
~ue P?ssa descrever a v. ex.a o estado ele amargura e desanimação a que ficaram 
Iednztclos . todos os nossos compatriotas depois que se teve conhecimento d'aquel
las ~hrases, e r eceio bem que igual desalento produzam em Portugal no animo elos 
opprtmidos, cujo numero tinha augmentaclo consideravelmente. O marquez ele Santo 
Amaro ainda não regressou ele París, onde foi ha cmusa ele um mez para r epre
sentar o imperador do Brazil no acto ele baptismo de um filho que acaba de ter 
a ~enhora infanta marqueza ele Loulé ; esta senhora vae partir para o Rio ele J a
Uetro com toda a sua família, em consequencia el e um convite que para esse fim 
recebeu de seu augusto irmão; sua alteza pecli,a á rainha elos francezes que lhe 
alcançasse passagem na primeira fragata que o governo mandasse á America, ao 
que sua magestade lhe respondeu que ficava á clisp_osição ele sua a.lteza uma fra- , 
gata para a conduzir quando lhe conviesse, podendo levar em sua companhia to-
das as pessoas que sua alteza quizesse . • · 

As noticias a respeito dos patriota.s hespanhoes são mais vagas e discordan
tes; parece-me, porém, que se pócle acreditar haverem o general Mina e o coro
nel 'Y aldez soffTiclo derrotas, que se de todo os não desbarataram, tornam mui 
duVldoso o bom exito da sua t entativa; por outro lado o general Milans conser
"1~-se nas posições que occupou sem ser· inquietado pelos realistas ; geralmente se 
c tz que na Galliza houvera um levantamentQ. 

O ministerio fi·ancez vae ser mudado e composto elos seguintes membros da 
c:x:trema esquerda: mr. L affitte, presidente do conselho e ministro elas finanças; 
Kt:eral Gerard, fica ministro da guerra; general Se bastiani, ela marinha ; marechal 

au>on, ministro elos nego cios estrangeiros ; mr. Durr6ílt, fica ministro ela justiça; 
lllr. Montalivet, ministro elo interior; mr. Mérilhou, ministro da instrucção publica. 
Talvez <iUe estes ministros sejam maris favoraveis á causa ela liberdade que os 
actuaes, que, longe de protegerem, têem perseguido n;1s pessoas dos hespanhoes 
de uma maneira em 'demasia rigorosa,, e na minha opinião até impolitica. O a-r
ranjo da questão entre o povo belga e o rei ele Hollancla parece encm;ninhar-se 
Pa1:a envolve1· a Em·opa inteira em uma guerra, ele que não se póé!.e prever n em 
0 fim nem as consequencias; sei por boa parte que· o ministro elos neg·ocios es
t~·angeiros 'em França responclêra ao ministro da Prussia, tocando-lhe este na pos
Slbiliclacle de entrar alguma tropa lJrussiana na Belgicn., que o primeiro soldado 
~strang,eiro que pizasse os Paizes Baixos seria o signal para a entrada elo exercito 
~~ncc z, ainda mesmo quando a isso se qnizesse oppor o proprio governo de França. 

_este pa iz o descontentamento. é geral, e em toda a parte onde sua magestacle 
bl'ltannica apparece não ouve senão gritos ele reforma; o duque ele W ellington 
;eu: sido atacado pela ,poptllaça, e já por duas vezes lhe tem custado escapar á sua 
~ria, que se t em empregado toda na nova policia, de que alguns têem sido assas

smaclos. N'O dia ela sessão real foi o clttqtle de 'Vellington obrigado a saü· ela c~sa 
dos lord1> na carruagem elo príncipe Esterhazy, e mesmo assim foi apupado e m
suitaclo, e a sua carruagem foi cercada e aberta para se ver se elle estava cle~
tro; .apesar d.'estes ~ignaes ele publica; desapprovação, não abandona a51uelle obstl
.Uado ministro a conclucta e systema político que aclo~tou, nem se demttte elo l_ogar 
em cuja continuação pócle mui bem perigar a sua vtcla. Esper a-se que no clta Q, 
q~1e é o destinado para o j a_ntar que o lorcl mayor dá a suas magestacles britan
lltcas, haverá grandes desordens, c por isso já se anela clize;ndo que para as evi-
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tar não terá logar a ida de el-rei ; mas, ou vá ou deixe de- ir, não creio que se 
possam e·,ritar tumultos e a expressão do desgosto nacional contra o actual primeiro 
ministro . 

As noticias de Portugal cheg·am até 16 de outubro; muito descontentamento: 
muita miseria e oppressão, e muito desejo de se veTem livres d'ella, é o que d'ah 
se me anmmcia; mas a falta de imJiulso faz que tudo se reduza a lamentaçõ~s 
imiteis. Antes de hontem chegou a esta capital o general Saldanha, que já h?J0 
me veiu pedir de ter prompto o passap9rte para o seu regresso ; não repetire~ a 
v . ex."' os motivos da sua vincla a Londres, porque estou certo que o conselh~u·o 
Abreu e Lima e o plenipotenciario ele sua magestade o imperador do Brazil o 
farão . · 

Deus guarde a v . ex.a Londres, em 4 de novembro de 1830. - llt mo e ex.mo 
sp. Luiz da Silva l\Iousinho de Albuquerque. =JosÇ Balbino de BaTbosct e Amujo. 

Decreto 

Sendo necessario, para a .boa administração da justiça., que nos conselhos de 
guerra se guarde uma ordem de juizo apaloga, em quanto for compatível com a 
rapidez dos processos militares, á ordem estabelecida }Ja.ra os juizos criminaes nos 
triblmaes civis, e c1ue as sessões elo conselho ele justiça sejam feitas em conf01:· 
midade com as disposições da carta constitucional, a qú.al não permitte j uizos cn
minaes secretos: .manda a regencia, em nome ela rainha, em quanto se não regular 
definitivamente a OI·clem que se deve guardar nos juizos criminaes, n'elles se 
guardem as disposições seguintes : · 

1. 0 Em todos os conselhos de guerra haverá um official que tenha. a patente 
ele capitão, ou d'ahi para baixo, encarregado de seguir os termos ela accusaçtio 
por parte da j ustiça e da disciplina. 

Este official será nomea.do para cada conselho de gc1erra ao mesmo tempo _e 
pela mesma auctoricladc q Lle nomear os vogaes elo conselho. A ellc compete a~dt
cionar ou ampliar o acto da accusaç~io, dar 'testemunhas e produzir documentos 

. para prova ela accusação e corpo ele delicto, e fazer verbaLnente todos os reque
rimentos e allegações que forem a bem da justiça ou ela clisciplina. 

2. 0 O o:fficial encarregado ele seguir os termos da ~ccusação deverá eonfor
mar-se com as ordens e instrucções que receber ela auctoridacle c1ue tiver mandado 
fo~·mar o conselho, e elas que forem supeTiores a esta. No que respeita, porém, á 
ordem e policia elo juizo, estará subordinado ao conselho de guerra. 

Assistirá á deliberação sobre o pôr ela sentença., porém não terá voto n'ella. 
3. 0 Em tudo o mais se. guardará a 01·clem que para ôs conselhos ele guerra está 

estabelecida nas leis existentes . 
4 . 0 Haverá no conselho de justiça um relator militar que tenha· a patente de 

capitão, ou d'ahi para cima, encarregaclo de seguir na segunda instancia, por paTte 
da j ustiça e ela disciplina, os termos dos proces.sos que subirem ao conselho . 

Este relator será nomeado pelo poder executivo e servirá emquanto a este 
aprouver; o seu serviço será considerado como commissão, e durante elle vencerá 
a gratificação que lhe competi1·i:1 estando em commando. -

5 .° Compete ao relator militar requerer quanto convier á justiça e á disciplina, 
a1legar tocll~S as rasões que houver por parte d'estas, e concluir pela conde'mnação 
do réu ou réus . 

Os conselhos de guerra serão rernetticlos ao relator militaT, o qual, depois de 
os examinar cuiclaclosamente, os entregará ao relator letrado do conselho para 
seguirem os termos acostumados . 

6.0 O relatOl' militar, no exercício elas suas funcções, deverá conformar-se col!l 
as or dens e instrucções que r ecebet ela secretaria ele estado e do commandan.te elas 
for~ as militares, havendo-o ; e aproveitaTá como entender quaesquer informações 
que lhe sejam enviadas pela auctoridac1e que mandou proceder ao conselho de 
guerra. 

No que respeita á ordem e policia de juizo o r~lator 'militar estará suj eito ao 
conselho ele justiça. 
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7. 0 As sessões do conselho .de justiça serão feitas com a porta~ aberta em au-
cliencia publica. . 

Começará a a,udiencia.. pela leitura do corpo tlo delicto, certidão de praça do 
r.éu, depoimentos ele testemtmhas, interrog'atorio, documentos e sentença. elo con
se~~o ele guena; seguir-se" hão quaesquer requerimentos e allegações elo relator 
nnlttar; depois cl'estas virão as allegações do procurador elo réu, havendo-o, e, 
na falta el' elle, elo curador que lhe tiver sido nomeado, e em ultimo logar a sentença. 
• ~ . 0 Quando a sentença elo conselho ele guerra for remettida ao conselho de· 
JUStiça, irá sempre acompanhada com a declaraçã.o de ter sido a remessa notifi
cada ao réu, e ele ter sido este r equerido para mandar procurador que o clefencb 
na segunda instancia. F altando esta notificação será nullo quanto se processar no 
conselho ele justiça. 

Se o xéu não mandar ij) l'Ocuraclor1 o presidente elo conselho de justiça r eque
rerá ao commandaute das forças, ou ao governador das armas, que nomeie um 
official que seja seu curador para o defender . · · 

. 9.o A sentenÇa do conselho ele jt1stiça será dada em acto contínuo; e para con
~enrem sobre ella poderão os juizes retirar-se para outra sala, ou mandar despe
Jar a sala ela ·a.udiencia ernqna.nto a conferencia dmar. Se, porém , julgarem ne
ce~saria mais . longa conferencia, podem deixar a publicação da sentença para o 
Prtmeiro ou segtmcló dia seguinte, e mais não; declarando ali publicamente o dia 
e hora em que ha de ser publicada . 

Em todo o caso a sentença ha ele ser publicada em publica audiencia. 
O que é disposto n'este artigo para as sentenças elo conselho de justiça se 

g·uarclará tambern nos eonselhos de guerra. 
10. 0 O r elator militar assistirá á deliberação e poderá dar n'ella a sua opinifio, 

porém esta não será contada como voto . 
11.0 Em tudo quantÇJ não for conh~a as disposições d' este decreto, se guardârá 

o que está clisposto ·nas leis existentes. 
O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e fnca executar. 

Palacio elo g-overno em Angra, 4 de novembro de 1830.= .Marquez de~ Palmella= 
Conde de Villa Flo?·=José Antonio Gue?·1·eiro =Luiz ela Silva Mousinho ele Alb'u
fjller·que. 

Officio 

(N . 0 9 Mnfidrncial) 

DI. mo e ex. mo sr. - Corno o paquete :ficou demorado, aproveito a sua demoi:a 
para particip::w a v. ex. a que .João Carlos de Saldanha chegou hontem a Londres; 
affirmam-me que elle t enta partir d'aqui para Portugal, e o Silveira assim m'o 
comrmmica de París, acrescentando que elle passará para bordo de um dos navios 
de g!lerra francezes smtos· no Tojo. 

Eu fiz agora. mesmo esta comrnunicação .ao visconde de Asseca1 a :fim cl'elle o 
participar ~ lord Aberdeep., e tenho tomado todas as medidas ele commum accorclo 
com o visconele para que o nosso espi?. ele Lm;ulres, que tão boa conta sempre tem 
clado do que se lhe tem incumbido, não perca de vista o referido João Carlos . 

As comrnunicações qué hontern fiz a v. ex.a relativas ao. plano de s.e assassi
nar el-J.·ei nosso senhor, devem merecer toda a attenção e credito ; Silveira logo 
~e escreveu, dando-me parte de estar ao facto d'esta terrível trama revoluciona
tia; maJ;; não sabe elle os detalhes que eu sei, por isso que o_s canaes por onde o 
sabemos são differentcs; combinanclo, porém, ambos no fim projectado, é claro 
qu.e as cornrnunicações são exactas . 

. Deus guarde a v . ex .a Lanches, 4 ele novembro ele 1830.-In.mo e ex .mo sr. 
V'Isconde de Santarem. = Conde clct Ponte. 

• Officio 

(N.0 22 reservado) 

TII.mo e ex.mo sr.-Não obstante o que me fôra segurado, e que a v. ex .a 
communiqnei no meu pr~eclehte officio1 el-rei, no discurso ela abertura do paria-
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mento, annunciou o proximo reconhecimento ele D. Migne , dando este, como sua 
magestade espera, uma amnistia geral. . 

E sta parte do discurso passou na discussão ela resposta sem que os nossos de
fensores se aproveitassem ele tal occasião para orar em nosso favor! 

Lord ,Aberdeen, a quem tinha em vão procmado fallar nos dias prececlen~e~, 
fixou o de hontem para me r eceber. Eu disse a s. ex. a que, visto o que el-re1 ti
nha declarado no parlamento, a minha visita er a inutil e dolorosa. c<Qne mais po
cliamos nós fazer? 1'esponcleu elle ; nós esperámos quanto foi possível; mas o i~
perador D . P edro, a quem só competia restaurar o throno de sua :filha, rião só nao 
fez causa alguma, mas cleclaroÍ.1 o:fficialmente, e por diversos modos, que nadn. 
faria. ~egLmdo as ultimas noticía'l elo Rio, o imperador exige simplesmente qu_e 
se venfique o casamento de D. lVIiguel com D. Maria. As suas anteriores propos1· 
ções_ a este r espeito eram inadmissíveis, pois pretendia elle que as potencias ~a
r antlssem a boa conducta de D. Miguel com sua esposa ; como se as poten~taS 
podessem occupar-se da boa ou má viela entre marido e mulher ! Entretanto o nn
pera~or é ~ão versatil, muda tão fac.ilmente ele parecer e de condncta, que p(}uca 
cons1deraçao merecem as suas resoluções». 

Ás observações que lhe fiz sobre a nenhuma confiança que deviam inspirar 
as promessas de um individuo que escandalosamente havia tJ:ahiclo o seu jm·a
mento, e a palavra dada pessoalmente aos monarchas, o conde r espondeu confes
sando que não aconselharia a nenhuma das pessoas individualmente compromet· 
tidas com D. Miguel de ir entregar-se em snas mãos; ao que eu r epliquei que -o 
numero de taes pessoas formava, pelo menos, os dois terços ela emigração. O conde 
disse-me que pensava que o sr. marquez de Palmella desejava a amnistia, . o que 
eu r epelli. Observei ao conde que a amnistia, se fo sse dada e executacln ele boa 
fé, comprometteria a segura.nça ele D. Miguel, no que elle pareceu convir . Final
mente r epresentei-lhe os riscos que correria a nossa inclElpenclencia nacional se a 
r evolução portugueza se fi zesse por influencia hespanhola, e o conde le~brou-se 
em replica ele que o projecto da r eunião j á existir a em 1820. 

D espedi-me de s . ex . a, dizendo-lhe qúe esperaria as ordens da r egencia. paJ.·a 
saber o que cleveria obrar em tão extraordinarias circumstancias. 

Segtmdo uma versão, o discurso do throno não devia com e:ffeito fazer allusão 
a1gumn ao reconhecimento; porém decidiu-se o contrmio depois das ultimas noti
cias recebidas elo Rio, e na vespera mesmo do dia da abertm·a do parlamento . O 
encarregado dos negocias elo Brazil, porém, pretende que o reconhecimento for
mai e e:ffectivo devia ser amnmciado ri'aquelle disctJrso, mas qne a jsso obstáJ.'a 
a pertinacia de D . Miguel, o qual }Jr etencl-êra que o r econhecimento precedess.e 
aquelle acto. As minhas poucas relações n 'esta côrte não me permittiram de ver_I
:ficar qual das duas versões seja a mais exacta. Parece tambem certo que o rece~o 
de que a França reconhecesse a r egencia fez apressar a r esolução do minist_er:o 
inglez a favor ele D. Miguel. Resta .agora a saber se este dará a geral ammstHL 
annunciada, o que ainda me parece duvidoso, m:1s em t9do o caso a esperança po
sitiva do reconhecimento t erá um e:ffeito funesto sobre o espírito elos constitucio
naes ·de Portugal, os quaes aliás já tinham patenteado tant;.;'l. frou...,üdão e des
alento. 

Ao mesmo tempo que isto acontece, os brazilciros, com horrível cluplicidacle e 
má fé, nos ligam os braços, privando-nos elo unico meio de levantar a.lguma somm.a 
que nos habilitasse a tentar a fort.lma das armas, mandand.o a essa ilha algnns na
vios armados, e transportes ele que a regencia podesse servir-se para aquelle e:ffeito, 
seja em P ortugal, seja n'esse mesmo archipelago . L embravam tambem outras ex
pedições, que ha motivos de crer seriam bem succecliclas. L embrava auxiliar os 
constitucionaes hespanhoes çom algum subsidio a titulo ele emprestimo, fazer entrar 
com elles um corpo ele portuguezes, e operar com estes nas fronteiras de Portu
gal; porém .a h~lTivel perfidia elos brazileiros pa:ralysa-nos e foTça-nos a uma iuac
ção v iolenta e desespeTacla. V. ex. a verá pelos o:fficios do sr. D. Thomaz Masca
r enhas os vãos pretextos que se allegam para tamanha iniquidade. Que far em?s 
nós, pois, se a Providencia nos não depara algum d'aquelles milagres com que Já 

· poT vezes nos tem salvado á borcla do abysmo ? O · estado actnal da Em·opa é tão 
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co.nvulso e incerto, que, tie uni momento a outro, se póde apresentaF urna }Jerspe
cttva menos sombria para nós . A questão ela Belgica, que vae tratar-se em con
ferencias diplom aticas n'esta côrte1 póde occasionar uma con:flagração e guerra 
geral. El-rei dos francezes bem concebe quanto é elo seu interesse pessoal ceder 
n'esta qttestão aos desejos das potencias, contribuindo para a manutenção dos tra
tados e elas divisões políticas estabelecidas p elo congresso ele Vienna; porém a. 
n~ç~o deseja r eimperar na Belgica, e tolhe· as boas cjsposições de el-rei e elo seu 
lU~rusterio . O principio da não intervenção, applicavel sórnente '(se o é) ás insti
tutções internas das nações, t em sido apr egoado e sustentado pelo governo fTan
ce~ no caso ela r evolução belga, cuj o fim e resultado seria a decOmposição ele um 
re1no em dois. E ste ou mais estados, estabelecendo ao mesmo tempo o principio 
da divisão indefinida elas potencias, p1·incipio que t eria as mesmas consequencias 
que o da cliv.isão, outr'ora pTaticada das rnonarc:hias a favor elos cliiferentes filhos 
de um soberano, poderia conduzir a Europa a uma situação similhante á em que 
se_ ~chá.ra na idade media, e só o medo ou a ignoTancia poderia fazer com que o 
llltntsterio inglez acceclesse a similhante doutrina, que teria facil applicação á 
Grau-Bretanha ! Entretanto a França sustenta com affinco aquella doutrina,' dis
solvente, ao mesmo tempo que as potencias reconhecem a necessidade da inter
venção para obstar ao seu restabelecimento . Esta collisão ele principias e ele in
teresses póde, pois, conduzir a uma guerra geral. 

O príncipe de Orange acaba de chegar aqui com o fito, segundo mr. Falck, 
de não se achar em HoUancla, mas sim em territorio neutro, quando o congresso 
be~ga, convocado para 8 do corrente, houver ele elegm• um soberano, que aquelle 
Prmcipe se lisonj eia haja ele ser ellé. l\1r. Potter, entr etanto, acaba de se decla
rar pelo systema republicano, e o irrisorio congresso, devendo deliberar sob as in
fluencias democraticas e anarchicas de .Bruxellas, adaptará provavelmente aquelle 
systema. E stabelecida que s~ja a republicana ~elgica, esta reagirá provavelmente 
sobre a França., onde os elementos r epublicanos sfio bastante fortes, e cl'ahi póde· 
resnltar uma nova r evolução, que devore o throno de Luiz Filippe, e seja mais 
tat·de seguida por alguma usurpação ou restauração. D'esta bypothese póde tam
bem derivar -se a ele uma guerra geral. Ora, uma guerra geral da Europa, no es
~ado actual das opiniões dominantes, conduziria infallivelmente ao triumpbo das 
ldéas e das instituições liberaes n 'esta pa rte ela t erra, e á eliminação de todas as 
anomalias de absolutismo que ainda n' ella existem. Esta pó de ser uma elas nossas 
esperanças. Por outro lado, se os patriotas hesparrlíoes poclêrem refazer -se dos 
s~us primeiros revezes, que porventura t erão o bom r esultado de terminar as suas 
chssensões, se elles levar em ::'tvante os seus projectos, claro estú que D . Miguel 
succumbirá, apesar ele todos os reco:nhecimentos qile possa obter elas potencias 

. estrangeiras, as quaes não se acharão certamente dispostas a defendei-o com suas 
forças . 

As convulsões anarcbicas da Belgica têem-nos sido mui prejucliciaes, aterrando 
ed de~gostando os homens sensatos. amigos ela liberdade, e apresentando-lhes est-a 

ebatxo das odiosas coi•es ele uma r evolução sem fundamento e fatal em suas con
sequencias. O imperio da canalha bnüal em um paiz constitucional, prospero e 
realmente feliz, tem inspirado temores e duvidas sobre a bondade e utilidade do 
syst~ma aos que o amavam, e fm•tes aJ,'mas contra os que o odiavam . Estou con
Vencrdo de que o exemplo da Belgica nos tem alienado muitas almas generosas 
que_ nos favoreciam, e, sobretudo, que elle nos é funesto perante os cliffei•entes 
gabinetes. · · 
d .A Austria, t endo nomeado ministro pm•a Lisboa o conde ele Bombelles, irmão 

0 seu predecessor, dispõe-se sem duvida a r econhecer tambem D. Miguel, e o 
exemplo ela Ingla terra é provavelmente um precedente ajustado par a. aquelle effeito 
entre os dois gabinetes . Sei, lJOr carta ele José JYiam·icio .Correia , datada de 11 do 
Rassado, que em P etersburgo o.:; 'agentes d'aquella _POte~cia traba,lha;am. a favor 

0 usurpador, apregoando, para tornar odiosa a em1graçao, a calumrua de que os 
· portuguezes haviam tomado uma pu.rte activa na sedição belga. Jos é l'lfaruicio, 
que ;muito bem se t em conduzido, e qtte se clisting~te por ~eu zêlo e sua intelli
gencta, me escreve na mesma carta o seguinte: « Se1 ele mm boa parte que a nota · 
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verbal de v .. ex. a ao barão Vorstolk de Soelen ehégou ao conhecimento do impe
rador, q_ue a achol~ perfeita e qué fei grande impress~to no seu animo. O Guel:
reiro acaba ele dirigir-se confidencialmente a este governo, pedindo o reconhe~l
mento do infame monstro, allega.ndo a favor d'este passo o precedonte que havw. 
do rei elos francezes, que, segtmdo elle diz, é usm·pador, e foi logo re.conhecicl~, 
emquanto que ha tres am1os que toda~ as relações cliplomaticas .ostão inte:rrompr
das com D. 1Vliguel, sobem:~Jü de direito e ele facto ele Portugal. Tenho a cedl'lz•~ 
que esta nota ficará sem resposta>> . 

Posto que eu pouca ímportancia clê a este artigo, todavia elle prov~ qno o 
nosso encarregado de negocias na Russia continúa a esta1• perst\adido da,s boas 
disposições a _nos~o respeito . . . 

O estaclo· ~nqmeto ela Inglaterra, que inspira bem fundados t emores ao mmrs
terio, a força da oppos.i.çao, que já se tE)m mostrado formiclavel na discussão elo 
adresse) os immensos projectos de reformas indicados por- varios membros elo par
lamento, e 9.-qe exigiriam na occasião dos debates a presença. ele um gabinete ill~ls
trado e aporado pela opinião publica, toclas estas causas poderão forçar el~re1 ~ 
comlJOr cli:fferentemeJ.lte o mesmo g_abinete, c, n.' esse caso, a mudança que houver n?5 

será provavelmente favoravel. Julgo que esta hypothese nada tem ele inverosünrl, 
A nossa situação peiorou, setn duvida, porém não é ainda desespeTacla . Quanto 

a mim, protesto a v . ex. a que t1•abalhm•ei até ao ultimo. momento sem me dei:xM' 
abater por quaesque1• revezes. 

Rogo H- v. ex.~ de me commuuicar as ordens da 1•egencia para o caso em que 
hnja ele veri:ficar,se o r econhecimento do usurpadoT. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 4 ele novembro de 1830. - lll.mo e ex. mo sr. 
Luiz ela Silva :)Vlous:inho de Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

·_ Offi.cio 1 

(N. 0 2 3 rcscrrado) 

Ill.'~10 ·a ex. mo sr. -Por D. Thomaz :MascaJ.'enhas me foram ultimamente en~ 
viados os officios reservados n. 05 5, 6 e 7, que v . ex.a me f'ez a. honra de dirigir. 

Pelo documento sob a letra A, annexo ao officio n. 0 5 ( caTta do marquez ele 
Santo Amaro á t'egencia) vejo claramente confi.Tmado tudo quanto tive a honra de 
participar<~. v. ex." . a respeito ela disposição elo d.ito mm•quez, e muito temo que 
a. vinda d'este plenipotenciario brazileiro a esta côrte não tenha, alem do motivo 
ostensivo que j <~ communiquei a v. ex.a, alg11m out1•o que ·possa ser prejudicial 
aos interesses ele Portug~l. Ainda ha pouco o marquez tomou parte em uma ne
gociação .ela maior transcendencia para Po1•tugal, mandou mesmo a esta côrte sen 
filho, e, .comtuclo, nada a similhante 1•espeito por elle me foi communíoado, nero, 
que eu saiba, aos empregados portuguezes que se acham em Londres. 

Não tendo cifra para me communicar com v. ex.a, não posso expor;-lhe clara
mente O· obj ecto a que me refiro, vista a summa delicadeza e o receio que tenho 
que este officio possa sel' aberto aqui ou em LonclTes; quanto, porém, aca.bo ele 
re:feril' a v. ex. a, posto que com muita obscuridade, pa11ece~me sufficiente p~ra con
vencer a regcncia que nenhuma con:fiahça deve ter ·no ma.rquez ele Santo Amaro. 

Não me pertence ce1•tamente fazer o elogio cl'aquelle de quem recebo ordens; 
scja~me, comtuclo, permitticlo dizer qtw li com summo p1•azer a cwta que ·a re
gencia, em nome da rainha, dirigiu ao imperaclOl' do Brazil, bem como a que 
v. ex.a. escr eveu ao marquez de Santo Amaro, e cujas copias me fora-m enviadas 
com o sobredito officio n. 0 5, sob as letr-as B e C. Sejam· quaes forem as cu·cum
stancias, a cligniclacle pócle sempre ser conse1•vacla. 

Tudo quanto v. ex,a me ordena na pl'imeira pmte elo seu officio reservado 
11. 0 6 havia cu posto em execução logo que se organisou o novo governo, e, posto 
que veja apreciado tudo qu~nto digo sob11e a mate1•ia, acho em tudo um invencível 
obstacu.ro. no systema ele contemplação pam com o governo inglez. 

Quanto ao estado da Hespanha, obse1•varei a v. ex." que aquelle reino conti- · 
l Tivemos conhecimento d'este oflicio depois de impressas as anteriores paginas, e por 

isso. deixou de seguir-se a 1•igorosa ordem chronologica. 
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llúa a estar divicliclo em tres grandes partidos, a.pGstolteo ou curlista (e este é tal-. 
v-ez o mais forte), o elo rei, e, finalmente, o constitucional, ·que é, quanto a JJJ,Ün, 
o menos numeroso, mas aquelle a que pertencem as pessoas mais esclarecidas ela 
l:Iespanhc't. O governo francez estimaria ver triumphar o ultimo partido de que 
fiz menção; porém, segundo o systema que optou, não J.4e prestará socc.orro al
gum cl irecto1 maS tambem lhe nao fa.rá gLlerra. 

Se entre os emigrados hespanboes, que presentemente se acham quasi todos 
em França, houvesse mais cuidado ele unidade ele acção e de vontade, não duvido 
que brevemente o partido constitucional podes e obtel' um feliz resultado; porém, 
pelo conhecimento que tenho dos emigrados mais influentes, posso dizer a v. ex.a 
q~e elles estão discorcles em tudo . Todos aquel1e~ que, em alguns dos muttos mo
"1mentos q Lle tem havido em Hesl)anha, fizeram conhecer os seus nomes, querem 
?er chefes, e pl'etendem que seus planos, com exclusão de quaesquer outros, se
Jam adoptados; cl' aqui nasce necessariamente uma divisão de forças, que lhes é 
stunmamente prejudicial. Todos estes chefes, porém

1 
se une.m em um ponto, e é 

0 de quererem eombi:nar comnosco as suas operações, e isto por dois motivos, um 
ostensivo, que é o augmento de forças em homens e dinheiro i o outro motivo, que· 
elles nr:o dizem, mas que facilmente se conhece, é o da tmião. dos dois paizes, 
causa q11e todo o hespanhol deseja arclente:tnente, e na qual eu não posso ouvir 
!aliar sem me encher clç furor, qualquer que seja a fôrma debaixo da qual esta 
1!?'Uomiuia me seja apresentada. A convicção, pois, em que estou de que o prin~ 
Ctpal fim que os hespanlioes têem em se combinarem comnosco é o (le darem um 
P~sso para a união _que elles tanto desejam, faz com que eu os tenha sempre ou
Y1do (apesar d'elles mmca terem tido a ousadia de me manífestarern sua damnada 
Intenção) com a repugnancia propria de quem ama com enthusiasmo a inclepen~ 
dencia da ·sua patria. 

O terceiro e ultimo objecto elo citado officio n,0 6 é de extrema d(:llicadeza, e 
segtu·o a v. ex." qne os passos que der a similhante respeito hão de ser muito 
vagarosos e cheios de cautela, e só falla1•ei n'el1e ás pessoas principalmente inte~ 
l"ess~das. Posso, comtudo,· desde jà dizer a v .· ex. a. que uma pessoa digna ele muito 
~redtto me segm•ou que não havia alteração no projecto, nem mesmo· havia desejo 

e passar para o tel'ceiro o que estava destinado para o segundo . 
. . Como me refiro á ultima pmte do officio reservado n. o 6, que v . ex. a me di-

1'1glll, creio que v. ex. a facilmente me perceberá., apesar ela esmll'idão das minhas 
Phrases; á qual .me obriga a falta ele cifra. .,. 

Observarei rellgiosamente, e com grande sati:sfaçfio, as instrucções que v . ex.a, 
~or ordem da regencia, me communiica no officio reservado n. 0 7. A p1•ofissão ele 
fé política da regenci_a é uma nova 1n·ova da justiça, patriotismo e generosidade 
d; que cstào animados os illustres membros que a compõem; farei, E01·tanto, 
d aquelle importante documento o uso que me parece!' mais conveniente. Não creio 
q~1e convenha publicai-o illlDlecliatamente, mas pm•ece-me que se1•á proveitoso da1' 
d elle me1:o conhecimento conficlencial a algumas pessoas, o que me lisonjeio pro 
duzh•á um swudavel effeito . Eu nunca havia duvidado dos sentimentos, e inten~ 
ÇÕes da regencia, e, conseguintemente, a minha lingttagem para com todos aquel
l~s que me haviam fallaclo em fazer alguma tentativa. para libertar Portugal, havia 
s:do, comtuclo, analoga ás ordens que v . ex. a. me communicou no supracitado offi
cro n.o 7. 

1'enho pr ocurado por todos os meios, mesmo fazendo grandes sacri:fi.cio~ ao 
a~OI! proprio, unir os nossos compatriotas; e, posto que não possa ter a satlsfa
Çao ele dizer a v. ex. a que áquellc respeito tenha consegtúdo .gmnde co usa, eom
ttldo parece-me que aquelle terrível mal, se não tem dimimrido, ao me~os não tem 
iugmentado, e aquelles que ve1•dacleirameute ~mam ~~ orde:_n, e que por seus ta~ 
~ntos e honra se fazem merecedores de cons1cleraçao, estao certamente, não so. , 

dlspostos, mas decididos a fazerem tudo quanto for conducen~e para c~llocaT no 
throno constitucional a senhol'a D. Maria II. Seria, porém, mmto convemente que 

· a~ regencia fizesse toma.r parte nos negocios a todas as notabilidades _d::" emigra
Çao, não só porque isto me par ece justo, mas tambem pela gTn.ncle utlhdacle que 
se póde t irar das luzes e influencia de muitos . 
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Eu contemplo, quanto posso, os qu·e se .acham. n'esta côrte, e que por qnwY
q uer m0tivo são dignos de c0ntemplação; isto, porém, não é certamente sufficie~te 
para satisfazer o seu justo amor proprio, e por isso era para desejar que, c1eb81L'S:O 
ele qualquer pretexto qàe fosse, a regencia desse uma prova clara elo muito que 
os considera e elo de~ejo que tem que elles cooperem activamente para o b0J11 
exito ela eau.sa em que estamos empenhados. •ranto a regencia como v. ex.a co
nhecem muito bem as pessoas mais notaveis, por conseguinte escnsado é lembrar 
nomes a v . ex." 

Não sei se hoje haverá tempo para remetter a v. ex. a segundas vias elos meus 
officios reservados n."5 13 e 14, que v. ex. a me participa não haver recebido, ape
sar de já lhe haver chegado á':não o n. 0 15 ela serie elos reservados. Lembra-1)18 

que os dois officios, ·que v. ex.a não recebeu, p.artissem por um navio que para 
.essa ilha foi expedido de Ostende, · aonde, por .causa ele uma revolta que houve 
na tripulação, se demorou muito alem do dia mareado para a sua partida. 

As generosas e philanthropicas intenções manifestadas lJOr este governo para 
impedir que seja derramado sangue, mesmo o dos criminosos, não produziu sob1:e 
todos o effeito que era, se não para ·esperar, ao menos para desejar. 'l'em-se ma:p.r
festaelo grande descontentamento, e parece-me que o rei será obrigado a formar 
novo ministerio, e elo presente sq será conservado, segundo penso, o ministro Gla 
justiça. Não se póde duvidE~~r que os actuaes ministros .são · homens de muito rne
recimento, porém falta-lhes a decisão necessaria para as graves circumstancias da 
França actual. 

Não é objecto ele pouco momento o governar . uma nação forte, que· tem a con
sciencia da sua força e que é ciosa ela plená conservação dos seus direitos, con-
quistaclos e firmados á Cl!lsta de muito sangue. . 

Sobre as disposições elo governo inglez a nosso respeito será v. ex. a muito beil1 
informado pelos honrados, zelosos e perspicazes empregados portnguezes que se 
acham na côrte de Londres; não me compete, portanto, entrar em similha.nte ma
teria. Direi tão sómente qne muito temo que aquelle governo esteja n'este mo
mento pYeparando algum golpe nocivo aos interesses de' POTtugal. Posto que ne
nhuma paridade haja entre. o virtuoso rei dos francezes e (i) príncipe qne ha dois 
annos tyraunisa os clesgraçaclos portuguezes, é, comtuclo, pa,ra receia,l· qne o go
verno inglez, para reconhecei: o segundo, se flmclará no fãcto ele haver reconhe
cido o primeiro, .apoiando este indignissimo acto, se elle desgraçadamente tiver 
logar, na necessidade ele restabelecer os interesses commerciaes entre Portugal e 
a Inglaterra, e outros pl'etextos -ele similhante np,tureza. 

No Nacional de hoje, que tenho a homa de enviar a v. ex.a, verá v . ex.a a 
entrada elo general Valdez em Hespanha á tçsta de quatro.centos emigrados. 

O marquez de Loulé participou·me qtw sua alteza a senhora D. Anna de Jesus 
havia recebido uma carta de sua magestac1e o imperador elo Brazü, convidando-a 
a passar á côrte do Hio de Janeiro com seu marido e filhos, e que tanto sua al
teza, como elle marquez, estavam decididos a aproveitE~~rem o benefico e honroso 
convite que lhes fez sua m8Jgestade imperial. · 

Queira v. ex. a 1Jerdoar se em mu mesmo officio occupo a attenção de ·V. ex.:. 
com objectos tão differentes, sendo isto contrario ás antigas determinações, que se 
não acham derogadas, 8JS quaes, comtuclo, me pareceu poder alterar emquanto se 
não estabelece um modo de correspondencia mais facil. 

Deus guarde a v. ex. a París, 18 de outubro ele 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
da Silva :Monsinho de Albuquerque. = D. F1·ancisco de Almeicla. 

O:ffi.cio 

(N.0 2 7 reservado) 

In. mo e ex. mo sr.-Apesar elas muitas diligencias que tenho feito pam unir 0s 

nossos desgraçados compatriotas, e para lhes fazer conhecer as intenções da regen
cia e dos seus delegados na Europa, Bã@ tenho, comtuclo, por ora podido obter 
um feliz resultado, em consequencia da. activi.clacle de a:lg-um intrigante •e elo pouco 
juizo ele alguns, que, sem serem faltos ele honra, são comtudo, pela sua inepcia, 
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i~strumentos intrigantes ; devo contar o brigadeiro Pizarro, o qual veiu a esta ca
pital e· saiu d 'clla sem haver reconhecido auctoridade alguma portugueza, e em
quanto aqui esteve foi um foco de intrigas . Antes de IJal'tir d'esta cidade para a 
de ~ordeaux deu ordem aos portuguezes que estavam no deposito de Rennes para 
partirem para Bayonna, onde elle devia tomar o commando dos portuguezes para 
se reul).irem aos r efugiados hespatihoes. Alguns dos portuguezes que estavam em 
H.ennes obedeceram ás ordens de Pizarro (ou, para melhor dizer, ás ordens dos 
~onselheiros ele Pizarro) e partiram para Bayonna, havendo-me, comtudo, para 
ts~o pedido licença ou d~do parte, debaixo do pretexto de procurarem um melhor 
chm.a. O commandante não me communicou nem as ordens elo brigadeiro Pizarro, 
nem. as intenções elos que; segundo aquellas ·ordens, .partiam para Bayonna; mas 
ha poucos dias participou-me que os portuguezes que estavam n 'aquelle deposito 
estavam decididos, . em rasão dos úgores do inverno e ele suas molestias, a irem 
buscar um clima melhor; não me ~sse, por ém) para onde elles partiam, nem o 
verdadeiro motivo ela partida. . · . 

"' Devo observar a v . ex. a que o ministro do interior havia recommendaclo, para 
nao complicar a contabilidade, que os emigrados portuguezes que r ecebiam soe
corras elo geverno francez, nã.o saíssem dos lagares aonde se achavam, e, eni con
sf:!qLlencia ele elles hav:erem alterado esta rccommcndação ~em previa auctorisação, 
aos que primeiro partiram para Bayonna já foram suspensos os soccorros, elo que 
agora muito se queixam, e querem que eu r emedeie o mal que elles fizeram, e do 
q~al os havia prevenido em tempo competente. · · 

Logo que a Rennef:; chegaram a~ ordens ele que acima fiz menção, escreve
ram-me, perguntanelo-me o que deviam fazer, as seguintes pessoas : Francisco de 
Patlla Cid, capitão de artilheria; Antonio José ele Araujo, tenente de infanteria 
n.n. 4; Manuel Anacleto do Valle Portugal; Antonio Claudio, capitão ; e Lui.z Joa
quim ele Sampaio, que se achava em Brest, onde lhe haviam sido feitas as mes
~us communicações que aos ele R ennes. 

( 
A todos r esp<md.i louvando a sua conducta, manifestando-lhes ao mesmo tempo 

segundo o que v. ex. a me ordenou no seu officio reservado n. 0 7) que a regencia. 
queria que os seus delegados na Europa apoiassem todo o acertado esforço que 
fo~se tendente a libertar a patria e a r estituir-lhe a sua legitima rainha e a con
shtuição. 
d Creio qu~ os portuguczes abandonaram o projecto de se r eunirem aos r efugia-

os hespanhoes, · visto o desgraçado ex i to que tiverarll" as expedições ele V aldez e 
de Mina. O nenhum apoio que os desgraçados r efng in,dos encontraram no governo 
francez é inexplicavel; um grande numero ele r efugiados hespanhoes foram mor
to~ e outros feitos prisioneiros dentro de territorio francez, 1 legna áquem da fron
t~ll·a. P{LTeee que a França, qualquer que seja a fórma elo seLl governo, está des
tinada a opprimir a liberdade em H espanha. 

João Ca.rlos de Saldanha partiu para Londres, e parece desejoso ele querer 
co?perar para a libertação da nossa patriá de accordo com as auctoridades consti
tuldas pela l:egencia; é; conituclo, .~onveniente que v. ex.a saiba que aquelles que 
até aqui o tinham apoiado ou seguido, o abandonaram por haverem conhecido que 
elle nada poclia fazer, e que lhes promettia cousas cujo cumprimento i1ão estava 
ao seu alcance. 

O brigadeiro Cabreira, que ha dois mezes está n 'esta cidade, tem-se sempre 
~on~uzido como convem a um fiel servidor da rainha; o seu valor, patriotismo e 
d eslUteresse fazem-no certamente muito digno ela attenção da r egencia em nome 
a rainha . 

d J:?eus guarde a v. ex .. a Pal"Ís, 5 ele novembro ~e 1830 .-~.mo e ex.mo sr. Luiz 
a Silva Mousinho de Albuquerque. = .D. F1·anczsco de Almetda. 

Decre-to 

. Não subsistindo agora as rasões que fizeram suspender temporariamente n'es ta 
ilha a libet~dacle de pescar, e convindo ao bem geral da monarchia que se pro
tnova por toclos os meios justos es.te ramo de industria, tão util para a subsisten-

4o 
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cia dos povos, como necessario para o bem do commercio e da navegaç?io, ma.ndil 
a regen~ia, em nome ela rainha, o seguinte: 

1.° Ficam de hoje em diante abolidos todos os direitos, contribuições, dizimas, 
gabellas ou imposições, debaixo ele qualquer nome, titulo ou pretexto com que 
até agora se cobravam ou se exigiam, do peixe pescado em barcos ou navios p0r· 
tuguezes, por companhias ou tripulações portuguezas . · , 

A disposição d'este artigo comprehende todo o peixe pescado nos mares das 
costas dos domínios portuguezes, como o que for pescado no mar largo, on em 
lJescarias longínquas, ou nas costas pertencentes a qualquer outro ·estado. 

A mesma disposição tem logar, ou o peixe seja fresco, ou salprêso, ou sa.l-
gado, ou emiJilhado, ou secco. · . 

2. 0
· As pessoas, ou corporações civis, ou religiosas, a quem por cloação regta, 

ou lJor <'lutro titulo legal, pertençam todos, ou parte dos direitos, contribuições, 
di.zimas, gabellas, ou impotiições, ·que até ag!:n·a se cobravam· ou exigiam em qua.l· 
quer porto elos domínios portuguezes, serão indemnisac\os com uma apolice de 
juro real, correspondente ao liquido rendimento meclio, que esses direitos, ou a 
respectiva parte d'elles, tiverem tid0 nos ultimos dez anuos. Esta apolic.e serli 
1Jassada com as mesmas clausulas e condições da anterior doação ou titulo, e pao~·~:~ 
durar sómeute pelo tempo, viela, ou vidas, em que h0uver ao tempo d'este decreto 
direito adquirido. 

As partes interessadas têem um anno contínuo, contado da data do presente 
decreto, para intentai· a verificaçao dos títulos e a liquidação do rendimento en; 
juizo contradictorio contra o procurador da fazenda publica. Passado o mmo ficara 
prescripto todo o direito a pedir indemnisações. 

3.° Ficam, portanto, extil1ctas todas as mesas e estações fi scaes especialmente 
destinadas para o recebimento dos direitos do pescado, com todos os officios e 
empregos a ellas pertencentes. 

Os empreg·ado~ responsaveis por dinheiros da fazenda têem dois mezes par~ 
darem as suas contas, e findos estes sem as darem, se procederá contra elles exe· 
cutivamente. 

4. 0 Todos os officiaes e empregados que tinham carta de serventi·a vitalicia 
dos officios extinctos, podem requerer algum outro que esteja vago, ou venha a 
vagar, de igual ou proxima lotação para serem providos n'elle, sendo aptos para 
o bem servir. Entretanto cessarào todos os seus actuaes vencimentos. · 

5. 0 A regenci;; em nome da rainha, como governadora e perpetua adminis· 
tradora que é do mestrado da ordem e cavallaria de Nosso Senhor Jesus ·christo, 
extingue e ha por abolido o clizimo ecclesiastico do peixe do mar, que se paga 
:ç'e.sta ilha Terceira. . 

A mesma abolição do dizimo do peixe terá loga.r em qualquer outro porto 0n 
logar em que se pague, ainda que não p·ertença á ordem de NOS f? O Senhor J esns 
Christo. 

· 6. ° Ficam abolidas todas as caldeil:adas, amostras, pitanças ou qualquer o~
tra denominação debaixo ela qual algum governador, auctoridade ou corporação 
cos~uma exigir e receber algum peixe, ou numero de peixes, dos barcos de pes· 
cana. 

7. ° Ficam similhantemente abolidos todos os direitos, dízimos ou imposições 
de azeite de pei...-.;::e, espermacete, barbas ·ele ~l_eia ou qualquer outro producto elos 
peixes pescados por navios p()rtuguezes com tripulação portug-ueza, uma vez que 
esses productos sejam extrahidos a bordo dos, mesmos navios ou em lagares dos 
domínios portuguezes. . 

8. 0 Todo o peixe assim pescado em barcos ou navios portugueZies e com tn· 
pulação portugueza, poderá ser livremente transportaclo de um logar para outro, 
dentro dos domínios portuguezes, pol' terra ou por agua, e vendido em qualquer lo· 
gar livre de dizima, siza, portagem e de todo o outro direito de transito ou consumO· 

9. 0 Tambem -será livre de todo o dü·eito de saída todo o peixe assim }Jescaclo, 
que se exportar salgado, empilhado ou secco, ou a exportação seja pelos· portos 
seccos, ou pelos portos de mar em embarcações portuguezas ou embarcações es· 
trangeiras. 
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lO.o ·são navios portuguezes todos· aquelles que foram ou forem construidos 
e lll qu.alqner porto da corôa de Portugal, é os navios construidos em portos es
trangeu·os, que tiverem preenchido todas as clausulas que as leis requerem para 
sere1~, havidos por nacionaes. . . . 

~Sao barcos portuguezes aquelles que foram e forem construidos em portos da 
.cot•oa d<:j ;E>ortug·al, e não outros. · 

1.1. 0 E companhia ou tripulação portugueza aqueUa de qlle o mestre, officiaes 
e. do1s terços do s homens são portuguezes, ou legalmente domicilia.dos em domi-
lUos portugnezes . . 
. 12.o Todo o peixe, ou outro producto de pescada, que fraudulentamente for 
1~troduúdo nos portos ela corôa de Portug·al, como producto de· pescaria portu
~lleza, sendo na verdade producl:o de pescaria estrangeira, será reputado éontJ·a
d ando, e applicaclas ao peixe ou producto ele pescaria, aos importadores ou con-

uctores, e aos transportes as leis dos contrabandos. 
t. .A ~nesma disposição terá logar quando o peixe ti ver sido salgado com sal es~ 
tauge1ro. 

. 13.0 Os mestres e campanhas dos ba,rcos ele pesca:ria que forem matrimüados,· 
~ ~om effeito se occupar \') m a maior parte elo anuo no exercício ela pescaria, serão 
~s~dltos elo recnüamento para tropa ele linha ou milícias, el E) todo o serviço ele 
.
1 enanças, ele todos os encargos pessoaes do concelho, e bem assim ele concor

~erem com suas pessoas para obras publicas, on caminhos. publicos, pontes, ou 
01;t~s, fi cando t~nicamente obrigados its fintas e imposições geraes1 a que forem . 

~>Uj ettos os mais vizinhos elo concelho, cidade ou villa em que são moradores . 
14.0 Todos os barcos de pescal•ia são obrigados nos primeiros quinze dias elo 

~ez de j aneiro de cada um anno a tirar licença, a qual lhe não poderá ser dene
oada, em que se declare o numero do barco, o nome elo mestre e ele todos os ho
~ens da campanha, e o po1•to a que lJertence. Esta licença será assignada pelo 
~~tendente clà. marinha, ou )JOr quem fizer as suas vezes n 'esse porto, e na faltq, 
e ambos pelos vereadm•es da camara. · 

t , Pagar-se-ha por cada licença 3aooo i·éis (\.e direitos e 480 r éis de emolumen
,08 para o secretario ou escrivã.o que a pa§_sar . Os. direitos serão r ecebidos pelo 
hecebedor das sizas, a quem serão carregados em r eceita separada; e aonde não 

Ollver recebedor da siza serão r ecebidos pelo thesoureiro do concelho, ficando Ul1l' 

hf Otltro obrigado a entrar com elles todo s os anuo nos cofres da fazenda pu
.~ca. E sem o conhecimento, por onde conste que os direitos foram pagos, se 

llao J:assará a licença. 
d l.o.o Se algum barco for matriculaclo depois do dia 15 ele janeiro, porém antes 

0
. d1a 30 ele junho, pagará os direitos ela licença por inteiro. Matriculando-se de

Püts do dia 3U de junho pagará sómente meios direitos. 
t' 16, o Toclo o b'm·co que anelar na pescaria sem a licenç.a mencionada no ar-
tgo 14.0

1 pagará 201$000 r éis ele multa. · 
Ex.ceptu~oJ,m~se aquelles barcos que pescarem · sómente para recr eio, ou para 

consumo particular do seu dono ou da campanha, e não pai-a vender. 
llJ. 17 · 0 As licenças ficarão r egistadas na estação por onde fore~ passadas, e no 
}le~smo registo r:;erão lançadas gratuitamente todas as alterações que occorrenim 
d 0 decurso do anno, na pessoa do mesti•e e no numero e pessoas dos homens 

11 
as campanhas, e forem declaradas pelo respectivo mestre, das quaes se porá nota 

g 
0 ~'erso cla.s licenças; pela falta d' estas cleclm·ações não se incorre em pena al

. u~a ; porém os homens que se empregarem nas pescarias, e cujos nome~ :r:ão 
e~ttverem matriculados no livro elo registo elas licenças, não gosarão dos pnvlle-
gLos elo pr·esente decreto. · . · . 

. l 8.o As eqtúpagens ou tripulações elos navios empre!?aclo.s em pesca~1as lon
gtnquas serão matriculadas pela fórma por que são os marmhmros dos navws mer-

tcantes ; e, alem das isencões declaradas no artio·o 13.0 elo presente decreto, serão 
alllb ' o · ff . em isentas elo serviço da marinha e armada r eal, emquanto estiverem e e-

ct.Ivamente empregadas na pescaria, e quinze dias antes ela partida do porto elo 
allllamento, e quinze dias depois ela volta. . . . 

. 19.o Ficam abolidos de h oj e em diante todos os pnvilegws que possam estar 
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concedidos a 'a.lguma pessoa, corporaçáo ou companhia, pam·. exercer ou mancl~r 
exerce~: qualquer ramo ele pescaria, com a exclus~io ele todos os mais que o qtn
zerem exercer. 

Fica, portanto, livre a todos os portuguezes e pessoas legalmente domicilia~as 
em domínios de Portugal, pescar toda a sorte de peixe, e com qualquer armaçao, 
recle .ou arte que n~io seja prohibida por lei g·eral; salgai-o, empilhai-o, seccal-o 
ou derretel-o, como mais lhes convier. 

20.° Fica s1milhantemente abolido qualquer privileg·io concedido a alguma pes
soa, corporação ou companhia, ele tomar por força rcmeiros, pescadores ou outras 
p essoas para trabalharem n::ts suas armações , r edes ou artes ele pescaria, e ele lhes 
taxar ou fazer taxar jornal certo, que sejam constrangidos a receber. . 

E,· l)Ortanto, livre a cada um servir a quem quizer e pelo jornal que ajusta:r. 
·21. 0 Não é ela intenção da regencia extinguir quaesquer companhias _a que 

estejam concedidos os privilegios abolidos pelos artigos 19.0 e 20. 0
, as· quaes po

derão, se aprouver aos socios, continuar ~L empregar os seus cabeclaes em tão lon
, vavel industria, ficando amplamente recompensados dos exclusivos que perdelll 

petos fav9res concedidos geralmente pelo presente decreto . 
22.0 E permittido a toaos os portuguezes e p essoas legalm'ente clomiciliada.s 

em Portugal, formar sociedades ele pescaria, para exerce"rem por si, ou por inter
postas pessoas, este' ramo de industria, ou para salgarem, · ou seccarem o pesca~o 
ou para extrahir o a.zeite e outros proé1uctos que . elo pescado se podem cxtrahn·. 

Estas sociedades serão ·suje i tas ás mesmas regras e reguladas pelos mesroos 
princípios por que se goYcrnam geralmente as sociedades ele commercio ou indus· 
tria. 

23.° Cessar::'L ele hoje em diante a necessidade que ha em alguns portos de ser 
encorporaclo em alguma confra,ria, irmandade ou compromisso, para poder ser 
pescador, ficando livre a toclos a profissão da pescaria, sejam ou não sejam en-
corporado.s. . · 

Os ·compromissos, irmandades e confrarias ficar!to, todavia, subsistindo para os 
que .n'ellas são ou forem ele futuro encorporaclos, os quaes gosarão exclusivamente 
ele toclfl:s as vantagens legitimas e stlpportarão todos os encargos da encorporação. 

24.0 As disposições elo p1'esente decreto são applicaveis sómente aos portos! 
bahias, angras, enseadas e costas elo mar, e aos rios nas partes sómente e a'te 
onde chega a · agua do mar nas marés vivas do anno ; ficando nos rios cl~ agu[l. 
doce vigorando a legislação actualmente existente . 

O ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e o faça executa!'· 
Palacio elo governo em Angra, 6 ele novembro ele 1830. = lYiw·quez de Palmella= 
Conde de Villa FloT = José Antonio Gue?Tei?·o = Luiz clct Silva Mottsinho de AZ
buqtw?·que. 

Officio 

{N.0 28 reservado) 

111.mo e ex.1110 sr .- Fui hontem informado, por pessoa · ele grande importaucia, 
que o actual ministerio tinha alguma tenção ele propor ao -rei o reconhecimeut~ 
elo infante D . Miguel. · Apenas recebi este importante e clesagradavel aviso fLu 
logo procurar o general Lafayette, para que elle fizesse o possível e·sforço para. 
impedir um acto qne não só seria funestíssimo para Portugal, mas offenclia a mo
ral publica, e cujas consequencias seriam muito prejudiciaes aos interesses polí
ticos da França, etc. O g eneral conveiu inteiramente commigo, e p1;ometteu-J1le 
que "n'·aqllelle mesmo d ia faltaria a el-rei sobre aquella importante materia e q1le 
elle esperava que as considerações que eu lhe havia feito Í<uriam im1)ressão t~nto ao 
rei como aos sells ministros, e que voltasse no dia seguinte para elle me commn
nicar o que havia podido obter. 

Voltando eu no dia seg-uinte, hoje 6 ele _novembro, disse-me Lafayette qu~, 
pelo que el-rei lhe ~_,avia clit~.' estn:va persuacl~clo que o reconhecimento ele D. :MI
O'uel por parte ela :E rança nao tena logar, ao m~nos agora.) posto que houvesseJJl 
dito ao rei que D . Miguel queria dar uma constituição. O general terminou segu
rando-me que elle continuaria a fazer quanto lhe fosse possível em fayor da no~sa. 
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ca1lsa; porém que ~e em Portugal não houvesse algum l,llOVimento, a defeza da 
nossa causa se tornava todos os dias mais clifficil. 

Como mr. Molé me havia dito que talvez não houvesse duvida em reconhecer L senhora D. JYiaria II como rainha ela Terceira, lJareceu-~e convenie~t~ _dizer a 
b afayette, que no caso elo reconhecimento elo infante D. Miguel eu ex1gma tam
:m o da senhora D . Maria II ao menos como soberana ela T erceira, o que me 

:ao .Podia ser r ecusado., pois que n'aquell~ ilha a unica auctoridade ·r econliecida 
a da senhora D. Ma:na II, ou da regencia que em seu nome governa. 

Observei, porém, ao general que eu só faria uso de· similhante argumento em 
cas_o desesperado, e que, portanto, a communicaçã.o que acabava de lhe fazer era 
multo confidencial. Os serviços que o generaJ LaJayettc tem feito á causa ela rai
X:ha e elas liberdades portuguezas são superiores a toda a expressão, e sem um 
~'to forte apoio seguro a· v. ex. a que tm;ia perdido quasi toda a .esperança ele po-
er obter alguma causa por meio de negociação. . 

l d Tenho procurado mostrar a toclas as pessoas influentes com quem tenho fal
a o,. quaes são o;> verdadeiros fins que moveram o governo inglez a annunciar o 

prox.1mo reconhecimento do infante D. Miguel; ninguem contradiz os meus arg.u
lll~ntos, mas o espírito nim.iamente pacifico que anima o governo francez, não o 
ddelx.~ considerar esta e muitas outras .qttcstões debaixo elo seu verdadeiro ponto 
e 'Y1sta. . 

0s novos ministros, cujos nomes v. ex. a verá nos jornaes que remetto, offere
delll pouca ·esperança de mud~unça de systema, e conseguintemente pouco poderão 
urar, e o mesmo ha de acontecer a todos aquelles cujos actos não forem tenden

tes. a collocar a França á testa da civilisação etuopêa, seni temer de offenderem a 
dehcadeza dos immoraes governos que pretendem por todos os meios opprimir 
08 povos e fazer r ecuar a civilisação, causa hoje felizmente impossível. 
.· Parecendo-me que a nomeação de um consul de França para essa ilha pode
li~ _produzir alg·um bom effeito, lembrei-a, considerando-a como ·um objecto de 
u~ihclacle para o commercio francez ; não sei, porém, se a minha lembra11:ça será 
a optada, visto o systcma ele prudencia ou de timidez d'este govenio . 
d l?eus guarde a v. ex.a París, 6 de no-vembro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
a Silva lVlousinho ele Albuquerque .=D. FTcmcisco de Almeida. · 

Oflicio 

(N. 0 2 3 rcsen-ado) 

Ill. mo e ex. mo st: .- O general João Çarlos de Saldanha chegou a esta cidade 
ao dia 3 ~o corrente, viagem esta q:l~ ~lle já havia decidido fazer a~tes . mesmo 

a recepçao ela carta que eu lhe clingua, e que a v. ex .a commtm1que1 com ·o 
llleu offi.cio reservado n. u 19 . 
. Confesso a v. ex.a que na primeira entrevista que tive com aquelle general 
]Ltl.gtlei que elle havia :finalmente r econhecido os seus erros, renunciando ás suas 
Pat~ões e aos. seus prejuízos, e que estava cleterminaclo a múr francamente os seus 
lsf?1:ços aos da regencia para o :fim commum de restaurar em Portugal o tln·ono 
eg1hmo e a carta. Antes de hontem, indo eu visital-o com o sr. D. Thomaz Mas

carenhas, es te fidalgo abritl·Se com elle sem aquella reserva que a pruclencia al
gu?J.as vezes exige, e que repugna ao seu caracter lhano e honrado. Disse-lhe, 
Pots, as circumstm1eias em que nos achâmos, as clifficulclades que se tinham op
~osto á conclusão elo emprestimo, communicando-lhe tambem os sacrificios gen~-
1?sos que a regencia e a guarnição d'essa ilha estav.am promptas a fazer para mi
l1lstrar os meios necessarios para a execução de al~uma tenta ti v a a favor da nossa 
causa. O general Saldanha limitou-se então a lamentar comnosco uma situação tão 
Penos.a e violenta; porém hontem dirigiu ao sr. D. Thomn,z um officio extrava
gante, ao qual s. ex.a respondeu corno convinha. Estou certo ele que o sr. D. Tho
lll~z mandará a v. ex.a copias cl'estes doctrmentos. O officio do general Saldanha 
fol-lhe certamente inspirado por algum dos trapalhões que aqui e~stem (tenho 
~01:tes suspeitas que fosse José Ferreira Borges), e elle prova que o dito general se 
~Ix.a facilmente gniar pelos intrigantes , que tanto clamno nos têém causado. 

• 
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Espera-se . aqui tambem o general Cabrc.ira, e, segunclo de Paris me escreveu 
o sr. D. Francisc;o ele A lmeida e 6 barão de Rendufe, Cabreira, ele accordo com 
Freire (assim simplesmente designado), têem tambem iniaginaclo um projecto de 
expedição, que aquelles meus amigos acham digno ele contemplação. Ignoro 
ainda em que tal .proj e~to consiste, porém faliam em quatrocentos soldados es
trangeiros, commandados por officiaes portuguezes escolhidos por Freire, que 
seria o chefe da expedição. Este corpo se embarcaria em França, bem a.rmacil.? e 
municiado, p~ra operar não sei em que ponto . Para as despezas cl'esta· tentat1va 
calculam (llles ser necessar ia úma somma de 100:000 francos . 

As cabeças_ ~os emigrados fomentam e produ.Zel;ll. planos sem conto, e as i~ln
sões são o allrv10 da sua desesperação . Eu, porém, não concebo nada de utll a 
não ser alguma expedição forte que parta cl'essa ilha, e s~ja composta das bravas 
e bem disciplinadas tropas d'essa guarnição .. Corpos de astrangeiros, alem ele não 
terem interesse algum na causa que defendem, seriam prejudiciaes, porqLle pa
tentari~m, mesmo em caso de vidoria, que a nossa .causa não era nacional. 

_lVIal. pócle v. ex." pensar de quanta paciencia e ele quanto sangue frio é nece~
sano para o~vir sem perder a hecessa1•ia gravidade, e sem ferir o amor propri0 

de seus &~1ctores .e expositores, planos aereos, concebidos por Üm1gínaçõ-es arde~
tes e in.cencliadas por tão longos so:ffrimentos ! Se os meios hos não faltassem, ser1a 

· necessaria uma força herculea p~tra impedir que nf\,o se tentasse a execução de 
algum d'estes innumenweis e inexequiveis projectos que cada um dos seus inven
tores cc;msiclera como o unico ihfallivel, sem contar com nenhum dos obstaculos 
que poderiam mallogral-os, aggravt.ndo assim .a nossa sítnação. . 

Deus guar<il.e a v. ex .:' Londres, 6 ele novembro de 1830.- Ill.rno e ex. mo sr. Lwz 
da Silva lVIousinho de Albuquerque. = L1tiz An~onio ele Ab1·eu e Li11w. 

P . S.- Sabendo agora que o sr . D . Thomaz não escreve a v . ex." sobre 0 

objecto principal d' este officio, remetto inclusas as. copias dos documentos a que 
elle se refere. 

Documentos ann.exos 

1 ,o . 

lll. 1110 e ex·.111à sr .~ .Com a franqueza que todos me conhecem, e pela qual m.tú~ 
tos me cri minam, mas ele que não me arrependo, t ive a honra de expor a v. ex -a 
e ao ex,mo sr. Luiz Antonio de Abreu e Lim·a, em conferencia que hontem tiv~· 
mos, a :6rme resolução que tinha tomado, quaes eram o~:; meus projectqs, as 1n1~ 
nhas l'elações, os meios ele que podia dispor, e aquelles que me faltavam, _ao qne 
v. ex. a se dignou responder~me (c que o encarregado de nego cios elo Brazil tirth'a 
declarado que o pagamehto elos dividendos seria feito em presença <il.os mutuantes, 
·havia cl'este modo obstado á conclusào do emprestimo, e que não querendo o mesroo 
encarregado ele negocias prestar"se a afiançar o pagamento ele algumas mezadas 
futüras, igualmente i1ão permittia a v . ex. a o obter uma som in a mais coilsiclera
v el; o que lhe seria facil se podesse offerecer a mesma mezada ein. pagamento»· 

Tehdo,· porém, v . ex. a assegurado, durante a mesma confel'encia, que a ret 
gehcia, animada dos mais vehementes desejos ele ver derribado o throno d.o ustu·
pacl<Jr, tinha chegado a orclenar~lhe que dispozesse das ;t 8:000 que v . ex.a re
cebe l:ilensHlmente para proporcionar :tneios a quem tentnsse livrar Portugal do 
jugo que o opprimia, ainda mesmo quando à. mesma r egencia e a gua.rnição da 
Terceira _viessem a so:ffrer as maiores privações, e estando <:m convehciclo que nas 
actuaes drcumstancias a empreza que eu e os genei·aes Cabreira e Pizarro nos 
propomos · é a que apresehtq. m.aior grau de probabilidade; assim como é a da 
mais facil execução, e infinitamente a menos despencl-iosa que qualqum· outnt; et1 

julgo elo meu dever requerer e exigir ele v . ex." que, na conformidade elas ordens 
ela regencia, haja v. ex." ele pôr á minha disposição t 8:000, 4:000 ímmediata
mente, e as outras 4:000 h0 mez proximo futuro, encarregrunclo v. ex." da con
tabilidade ·aquella pessoa ou pessoas qne merecerem confiança a v. ex." : , 

O meu dever igualmente me obl'iga a p1·otestar ela maneini a rnais solemne) . ~t 
face da nação portugue~a, c~mtra qt1alquer determihação de v. ex.a que não seJa 
conforme com as ordens ela regencia e com esta minha requis-ição. 

e 
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Tenho a honra de ser, etc. Londres, 6 de novembro de 1830·.-rn.mo e ex.mo 
sr. D. Thomaz lVIascarenhas. = Concle ele Salclanha. 

2.• 

IlLmo e ex.mci sr. - Tive a honra de receber a carta que v . ex." me dirigiu com 
data de hoje, e, com igual franqu eza, tenho a rogar a v. ex.a, para lhe dar uma 
resposta categorica, me haja de dizer por eser.ipto quaes são os seus projectos, 
quaes as suas relações, quaes os meios de que póde dispor, e quaes_ os que lhe 
faltam para conseguir o restabelecimento de sua magestade a senhora D. Maria li 
e da carta constitucional na nossa patria, para eu, á vista da resposta de v. ex.", 
saber o que elevo fazer a tal respeito. · 

Cumpre-me, porém, prevenir desde já a v. ex.a, que eu não tomarei de modo 
algum. sobre a minha responsabilidade de me servir da auctorisação generosa da 
regenCla que hontem em conversa<_;ão, e mui confidencialmente, fiz saber a v. ex. a, 

• 8 ~1ll que tenha, quando não a certeza, ao menos uma probabilidade que muito 
d eUa se approxime do bom exito de qualquer empreza; nfio devendo ()Xpor de · 
lllodo algum o unico forte bahu11rte da liberdade portugueza, tirando-lhe, para em
prezas que não a,fiançam estas garnntias, os meios necessarios para a sua susten
tação. 

Aproveito, etc. Londres, 6 de novembro de 1830. =D. Thomaz J.11asccwenhas. 

Officio 

(N.0 7 4) 

. DI. mo e ex.mo sr. - Ha l)Oucos clias tive _a honra de dirigi1~ a v. ex. a pelo cor
rer~ de Hespanha o meu officio n. 0 73, no ql~al dizia a v. ex.a não ter ainàa re
behiclo resposta do ca:rdeal Albani á min~a. nota ~e 27 de setembro, que v. ex:a 

em conhece pela cop1a que d'ella remett1 1mmedratamente. · 
Logo, porém, no dia seguinte áquelle em que tive a honra de escrever a v. ex. a 

~e respondeu s. em.a do modo por que v . ex.a. veTá na copia conforme, que vae 
Junta com esta, sendo de notar a data, que faz ver que a resposta se acha,va pre
pd~rada de muitos dias, pois que sendo a data de 15, eu só recebi a i:esposta no 

Ia 31. . 
Se são .verdadeiras as noticias que por diversos canaes têem chegado de uma 

:tnaneira quasi official, não posso duvidar que o sa]l.io padre porá em pratica os 
seus vehementes desejos, reconhecendo quanto antes os direitos ele sua ma,ges
t~de fidelissima; mas já agora até au fim marchará este governo de maneira que 
lldo adiante um passo, sem se entender primeiro com o governo austríaco. A de
:tnora de sua magestacle imperial real e apostolica em Presbourg, tem talvez atra
zado respostas favoraveis, que teriam desembaraçado o papa, mas lisonjeio-me 
de esperar •que por todo este mez fi.cnrá conclnido este neg·ocio felizmente. 

Aqui chegou ha dias o general José Coàeia de Mello e mais dois portugue
zes, um dos quaes julgo ser .Maca,rio ele Castro, e outro é um certo Per.eira. Sup
~onho que o general e seu ajuclante Castro partirão hoje para Napoles. Sua san
ttdade tem assistido estes dias ás funcções, apesar de soffrer sempre ele saude . 
.A.q_ui por ora ha tranquilliclacle. As noticias de sua magestade siciliana não são 
satisfactorias. · 

Deus guarde a v. ex.a. Roma, .6 ele novembro de 1830.-In.mo e ex.mo sr. vis-
conde ele Santarem. = lllm·q1tez ele Lam·aclio, D. Antonio. . · 

Documentos annexos 

Copia. di riSposta de1Pcm.mo signor cardinal Albani segretario di stn.to di suo. sn.ntit.à 
al marchese de Lavradio, D. Antonio, in data dei 15 ottobre 1830 

La obbligante inge nua lettera, colla quale vostra eccellenza in data del 27 set
tembre scorso ha voluto farmi sentire la opportunità, che presenta il momento 
a~a santa sede per proceclere alla fül·male ric~gnizione clell' attuale go~erno. di 
Lrsbona, e le ragioni di vario genere, che, a c1à fore ~ebbone e~ser~e dt ecCita· 
:tnento, no.n ha potuto avere ela me _prima d ora quella nsposta, d1 em le sono de-

• 
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bitore, per· la fondata lusinga, in cui sono stato :fin qui, cli poterla dare tale all' 
eccellenza vostra, che potesse meritarne la piena socldisfa,zione. . , 

lo non mi elo a creclere, che tale esser possa clel tutto quella, a cui nu e 
forza determinarmi in conseguenza clegli orclini clel santo padre, ma non per qu~sto 
dispero, ch' ella sia )901' g'J.'aclil'la sqlo che voglia penetrarsi ele' riguardi, ai quali no 
puo sottrarsi la santa sede nella necessità che la stringe . di nulla operare,_ che 
a,lla pluralità de' govemi cattolici possa essere meno che accetta e di subm·d~rure 
all' amore della piü intima unione com essi, indispensabile al berre della religwue, 
l'eB'ercizio de' suoi driitti di temporale sovranità, · · 

Qtlale si.a la disposiúcme della santa sede verso l'attuale· governa di Portogallo, 
e quanta ne sia la proclività· a cambiare in cliplomatiche lé relazit:mi, i11 che am~e 
due non hanno ·mai· cessato di essere fra loro, bastano a provado i fatti ·.stessi, 
ai quali vostra eccellenza s~ a1Jpella n'eUa sua lettera~ . · 

Questi sono tali in realtà da far sentire, che se quella piena ricog'nizione al!~ 
quale preluclevano cosi clapresso, non si e per anco veri:ficata, essa non era perci~ 
meno nelle clecise intenzioni della santa sede, la quale trasportata dalla braro~ cl!l 
eseguil'la ne vagheggiava il momento, e s'illucleva amando di creclerlo viónissuno 
ed affrettandolo c€>' suoi voti. · 

Per altro se inattese circostanze hanno smentite fin qui le lusinghe concepite 
da lungo tempo, V-ostra eccellénza stessa mi ha già prevénuto i:J.ella sua lettera, e 
vi ha accumulati cenni, quali clescenti ela fatti, quali ela ben fonc1ate congetture, 
dai quali puà ormai arguirsi, quasi senza ~itn.ore cl~ piu erraxe, che la Europa pressa 
che tútta e. in procinto ele seguire l'exempio dato a lei dai governi di 1:3pagna e 
clegli Stati Uniti. 11. santo padre noill riD?-MTà indietro acl alcuno ·dei sovrani cat
tolici, chi a cio si clispongono, anzi b1:amoso di p1'evenirli per quanto dalla sna P?
litica situazione gli e permesso, app~na saprà che tutto e C0mposto fra le ptimane 
potenze per la formale ricognizione clelr augusto prillcipe, d.al quale vostra e~
cellenza ha avuto la sua missione, non tarderà un istante acl üaviare al suo muil.ZIO 

in Lisbona i brevi, che lo accreclitino nilovamente presso qttel governo n'ella ~ua
lità, ch' egli vi ha sostenuta fino al momento in cui do v e pet effetto di circostan~e 
indipenclenti clalla santa sede clichiarare cessate le sue relaúoni diplomatiche. 

Egli sarà autorizzato a produrli senza attendere che i n~ppresentanti delle. pe" 
tenze meclesime facciano altrettanto. Sàrà quello pure il momento al quale sita 
santità si riserva·(le ricevere- clalle mani cli vostra eccellenza le creclenziale de· aro
basciatore presso la santa sede, oncl' ella e munita e di accettare Íe regie nomin~ 
alle vacanti se_cli vescovih clella monarchia poTtoghesa, che vostra eccellenza sar~ 
in caso ele presentarle, ed alle quali si farà precedere la f0rmazione dei processi 
informativi; riguarclo a quei ·vescovi designati, i cui nomi si . saranno resi noti .allà 
mmziatura di Lisbona colla precisióne occorrente. 

Se io non sappessi, ch' ella e al p·ari di me istrutta clello stato, a cüi si crecl~ 
fonclatamente essere giunte le trattative foriere clell' epoca qui prenünziata, JJ11 

studierei di renderia vie pitl a.ggradevole il cennb preventiv0, che ho avuto l'onore 
di darle, con faria sentü·e quanto vi e luogo a creclerne imminente la .veri:ficazíoue. 
Nella certezza~ in cui sono, della cognizione pienissima ch' ella ne ha, , mi limito 
in vece a congratularmene con. vostra eccelle11.za, e con me stesso, che mí veggo 
prossimo ad entrare con lei in un sistema di corrispemdenza pubblicw, e ministe~ 
riale qual' e quella, a cui io aspiro da lungo tempo, mosso d'alla esperielilza cht! 
ho fatto fin qui clelle virtu singolari, e dell{) spirito eminentemente conoiliatore, 
.ond' ella e adorno. . . 

Le piaccia di graclire il sentimento clella pitt distinta consicle'l:azione, collà 
• quale .ho l'onore cli essere. · 

Per copia conforme. == Ccmnillo Lnigi de Rossi, segret::l!rio della legazione e 
console general. 

Offi.cio 

(Exlracltl do n.t> 451) 

Ill. mo e ex. mo si'. - Sobre os nossos nego cios posso affirmar a v. ex. a que cl'aquí' 
se esci'eveu a Vienna para vir·em no conhecimento das intenções elo imperador elll 
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referencia ao reconhecimento ele el-rei nosso senhor, feito este que fosse pela In
glaten~. A r esposta foi satisfactoria para os bons desejos .cl' es.te govern~ i aqui se 
aununcwu que o conde de Bombelles estava já nomeado para n· r eassumn· as suas 
ftmcções ele ministro ele Austria na côrte ele Lisboa . O barão de Mortier disse a 
Salvador Co1;reia ele s~í que o conde Murat, segundo se,cr etario ela legação fran
ceza n 'esta cô1'te, devia passar na ele primeiro á ele POitngal. I sto não coinoicle 
C0 m o que para aqui se escreveu r elativamente ás disposições do governo francez 
a nosso r espeito . · 

Por uma carta fidedigna que aqtti se recebeu, consta que o marque~ ele Santo 
Ama~·o, vendo a impossibilidade de impedir p or mais tempo o r econhecin;tento ele 
el~re1 nosso senhor pe-la Inglaterra, dissera confidencialmente aos seus am1gos que 
0 1mperador seu amo ha muito t empo que não chtvidava d'este resultado i mas que 
todo o seu fim, assim como o objecto da sua missão, ~ra procrastinai-o o mais que 
fos se possível. 

D eus guarde a v. ex; . a Berlim, 8 de novembro cle -1830.- Ill.mo e ex.mo sr. vis- . 
conde ele Santarem. = Conde ele 0Tiola . · 

Oflicio 

(N. 0 29 rcsmadu) 

Ill.mo e ex.mo sr. - Pessoa digna de mui.to Cl·eclito, e que muito inte1•esse tem 
mostrado pela nossa causa,· segmou-me que o governo inglez estava clecidiclo a 
fa~er entregar a ilha Terceira ao infante D. l\figuel, e que para este fim · abriria 
Pnmeiro uma negociação com. a r egencia, e que se esta não cedesse a ..snas per- . 
fidas suggestões, o governo inglez lançaria mão ele outros meios, dando-se-me a 
entender que um d'e lles seria promover uma rebellião . En r emetto este officio 
para Londres por via segura, para que tanto o conselheiro Luiz Antonio ·<;le 
Abrett e Lima como D . Thomaz. lVIascaren:has . po.ssam, a este respeito, fazer as 
convenientes incl agações, e eu continuatei .a commtmicar a v. ex. a, por meios se
·guros> tudo quanto poclér alcançar sobre esta im})Ortante materia. 

Deus guarde a v. ex.a París, 8 ele novembro ele 1830.-In.mo e ex.mo s1· . Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. =D. F1·ancisco. de Almeida. 

O:fticio 

(N. 0 I 9{ reservado) 

IU,mo e ex.mo sr.-Recebi antes ele hontem pelo paquete 111/.agneto õfficio r e
servado n. 0 329, e hontem pelo barco de ·vapor .llfeteO?' os· marcados com os n. 0 5 330 
e 331 ela mesma serie. . · . · 

Dei conhecimento a· lord Aberdeen cl'aquella parte que v . e:x:.a me ordena em 
nome ele sua mag·est~de i este ministro achou no mencionado despacho uma plena 
approv~\ção a carta que lhe dirigi, e achou muito justas as rasões por que sua ma
gestade se- não conformou com a e:iigencia da copia elo decreto ; comtudo, como a 
resposta cru@ teve mr. Mackenzie sobre a publicação do indulto logo depois ela 

· chegada do ministro, e a phrase elo mesmo despacho, o referido na parte que cliz 
" ~ promulgação cl'este diploma só póde ter logar em r esultado elo que a v . ex.a 
fo1 ordenado na serie das .instrucções n, etc., não dão a este ministro uma' plena 
convicção da simultaneiclacle ela chegada elo ministro a Lisboa e publicação do in
dulto, circumstancia de que. o governo britannico não pócle prescindir })elos moti
vos q:ue tantas v ezes tem r epetido, não póde immecliatamente decidir-se a receber 
as rmnhas credenciaes e enviar o ministro; porém, continuou, se for do parecer 
do conselho «d'hasarclen este passo, o governo de Portugal deverá refl.ectir sobre 
Os ~·esultados da não publicaÇão i a retirada do ministro produzirá muito pei0r · 
effelto do que t er deixado ele ir;. manifestou o r eceio que tinha de que, julgando o 
governo portugt1ez o juiz para decidir do :caso em que este governo não exigiria a 
prompta publicação, lhe desse um sentido t ão vago oü .tanta latitude que não fosse 
?Onf~rme com a idéa com que este governo o diz, que é se houver um i.miuediato, 
1lllmmente e claro perigo ele uma, revolução inevitavel. 
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O receio de uma pro.mpta mudança. ele ministerio, não tanto pelos projec.tos de 
assassínio do duque ele W ellington, e tumultos que para isso tem havido (como as 
gazetas melhor o explicam), como pela resposta negativa que o duque deu á pro
posta de reforma do parlamento, questão tantas vezes agitada e que vae ago.ra 
ser disctltida, ha tocla a probabilidade de que este ministro não possa ter a roaLO
ridade na sua opinião, o que fará mudar immecliatamente o ministerio; este re
ceio faz dobrar as minhas diligencias para qne o reconhecimento se efl'eitue ante:s 
ele se começar a discussão, para evitar embaraços e quasi impossibilidade de se e:ffel
tuar, em que os ministros que succederem a estes de certo põem a negociação, 
sendo claro ele que partido ha. ele ser· este novo ministerio, cuja escolha não ele
pende ela ·vontade de el~rei, como ~viclentemente v~ ex. a conhece pela fónua ~os 
governos cl ' esta natm·eza; estas minhas diligencias, porém, temo fiquem sem effmto 
pelos motivos que acima dig·o . . 

Deus guarde a v. ex.a Lonches, em 10 de novembro de 1830.-In.mo e ex.mo 
sr. visconde de Santarem. = Visconde· ele Asseca. 

Carta a que se refere o officio ap.terior . 

Mr. le comte : -J'ai l'honnetu d'annoncer à V. E . que je viens de recevoir 
une dépêche de ma colU' en date du 2 de ce mois, pa.r laquelle il m'est enjoint 
de témoigner à V. E. les regrets que le roi mon auguste maitre a éprouvé de s.e 
trouver clans l 'impossibilité de faire remettre au gouvernement ele sa ma:jesté brl
tannigue une copie du clécret cl'amnistie qui cloit être promulguée en Portugal j 
l' envoi cl\me telle ordonnance à l'étranger avant cl'être publiée dans le royaume 
étant absolument incompatible avec les lois et les usages établies dans la roonar
chie pcirtugaise et offrant d'aillem·s ele graves inconvénients sous le r apport ele 
l'actuelle sjtuation intérieu.r du pays, inconvénients que les deux gouvernement~ 
alliés ont un ég·al intérêt à éviter, sa majesté tres-fidele m'a· néanmoins ordonne 
et expressément autorisé à déclarer à V . E . qu'en exécution de sa l?arole roya.le 
exprimée dans la lettre que sa majeste a aclressée à S. E. ror. le duc ele W ellin
gton, et conformément aux assurances que j'ai déjà eu l'horu1em· de vous faire, 
mr. le comte, la concession et la promulgation ele cette amnistie auront lieu dans 
les mêmes termes que j'ai eu l 'honneur ele vous comm1miquer. 

En vous réitérant, mr . le · comte, ces assm·ances de la ma.niere la plus forroelle 
et explicite au nom et par l'ordre de mon gouvernement , j e dois ajouter à V. E . 
que le roi mon augnste souverain espere que le g-ouvernement de sa majesté br~
tannique les envisagera comme ayant la même force et valem· que pourrait av01r 
une copie authentique dn décret, d 'autant que ces mêmes assurances reposent snr 
eelles consignées clans la lettre du roi mon rna!tre à mr. le duc de Wellington, 
sur l'autorisation qui m'a été clonnée de les con:fi.rmer, et sur les pleins pouvoirs 
dont je suis investi, et que môn gouvernement n'attenel que l'arrivée à Lisbonne 
du ministre de sa majesté britannique pom· elonner stute à cet acte ele clérnence. 

Ilne me reste, mr. le comte, ,qu'à vous exprimer le vif désir dont je suis .animé 
cl'obtenir l 'honneLlr de remettre mes lettres ele créance le plutôt possible à sa ma
j esté britannique et à vons renonveler le témoignage de la haute eonsidération 
-avec laquelle j'ai l'honnetu cl'être, nu- . le CO]llte, de V . E . le tres humble et tres 
obéissant serviteur= Visconde de Asseca.-A S. E. ror. le comte ele Aberdeen.
Londres, 10 novembre 1830. 

Está conforme. =Antonio Ribei1·o Samiva .. 

Officio 

[N. 0 t92 rescnado) 

Ill. mo e ex. mo sr.-Constando-me, pelas commtmicações que tenho a honra de 
enviar, que João Cal'los de Saldanha tinha projecto de ir a Portugal para lJromo· 
ver uma revolução, comrnuniquei-o ·a lorcl Aberdeen, para que desse as ordens 
compatíveis com as leis do paiz, para evi~r que o commandante do paquete o po
desse fazer desembarcar occultamente, já que não era possível jropedir a sua saida. 
Este ministro prestou-se com a melho1· vontade, e estavam as ordens passadas 
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P.ara que o commandante elo paquete se conforme com a mais resti'icta observan
Cla ás leis e ordens elo porto ele Lisboa; porém, como hoje ille consta que elle não 
pu,rte, talvez estas ordens não sejam expedidas; repito uma reflexão de lm·d Aber
de~n que prova âs intenções e desejos d'este governo, e foi que talv:ez não fosse 
pe10r deixal·o passar para bordo da frag·ata franceza (que parecia ser o plano), 
para haver maiil um motivo para exigir a saída el'aquellas emba.rcações do porto. 
de Lisboa. 

Deus guarde a v. ex." Londres, 10 ele novembro ele 1830, - lll.mo e ex.mo 
~r. visconde de Santarem. :::::so: Visconde ele Asseca . 

• Oflicio 

(N. 0 iO oon fidcncial) 

Ill . mo e ex. mo sr. - Partitt para Parí8 o espia encarregado ele informar do plano 
concertado entre os refugiados para attentarem contra a preciosa vida de el-rei 
nosso senhor; não posso deixar i:t'este momento de representar a v. ex. a de novo 
os p0ucos meios postos á disposição da legação ele Paris para poder seguir uma 
espionagem na epocha actual; tenho até aqui feito tudo com os diminutos fundos 
das despezas da secretaria> e sómente; por extraorclinado, pedi o anno passado 
4:000 franco~, que me foram dados; mas> 'tendo o governo de sua ma.gestade orde
nado que se comprasse um instrumento cinugico, que se ajustassem a:s contas do· 
correio João de Amorim, e que se pagasse a passagem de um tintureiro par.a Lis
boa, e tendo-se por ultimo ajustado igualmente a conta de Francisco Alvares de 
Andrade, que voltou de Lisboa, todas estas despezas exhanriram todos os meios. 

No momento actual é de absoluta necessidade não IJerclt:~r de vista ·os refu
giados, podendo, alem cl'isto, acontecer que elles intentem mandar algnem a Lis
boa pa1'a pôr em execução o tetrivel attentaclo.; é-me necessario comprar um ho
mem para ·seguir o assassino, embarcal"o com elle, etc. : é preciso, portanto, 
pagar-lhe pássagem e recompensal·o grandemente, e ao espia, o relevante serviço 
que nos fazem. Se v. ex. a assenta que todas estas considerações são bastantes 
para se maRdar aos agentes ele Londres que ponham á minha dis1Josição uma 
quantia extraordinaria para estas importantíssimas clespezas, queira dignar"se or
denar-lhes mandem entregar" me . aquella que v. ex. a julgar opportuna, na certeza 
de que a falta de meios, não tendo eu meus sufficie.ntes (ainda que appl·ique, 0omo 
de certo farei, todos os qne posrmo para impedir ~ tal trama), póde ser, não só 
prejudicíal á s egu~·ança da nação, mas mesmo á viela de sua magestade, pois é im
possível ter espionagem com pouco dinheiro> quando os revolucionarias empregam 
grandes sommas para obter o qtle se propõem. · 

.João Carlos aqui está; consta ter. já i'ecebido ;t 4:000, o que faz, poúco mais 
ou menos, 50:000 escudos; elle fez a su.a reconciliação com o partido Palmella; · 
para se pôr á testa ela revolução que ngora tentam contra nós, e cnjo plano tenho 
receio. sejà de combinação com o outro do assassina,to . 

João Carlos pretende partir d'aqni em direitm·a a 'Portugal, não sei em que · 
e111barcaçao; diz-se que no pag_t.lete. Pedi ao visconde de Asseca que instasse com 
lord Abercleen para que fizesse no menos responsaveis aos comm-anclantes dos pa
quetes, a fim de não . deixarem clesembat'car em Li~ boa pessoa alguma antes ela 
visita ir a bordo, .uma vez que é impossível ao govei·no inglez impedir que est<:) 
parta d'aqui . . 

Estando o g·overno de sua magestade ao facto d)isto, póde, logo que o paquete 
entrar (combinando-se v. ex. a com Mackenzie )) fazel-o cercar de escaleres, de in o do 
que os passageiros que desembarcarem sejam revistados e reconhecidos; torno a 
repetir a v. ex. n. que os refugiados põem agora em pratica todos os meios pa.ra 
obter os seus fins, e que é conveniente mais que nunca haver a maior cautela com 
~oclos os navios que entrarem em qualquer dos nossos portos, devendo-se ordenar 
~ls auctoridacles lo.caes para ·prender ou deter debaixo de vista, a0 menos, todo o 
Individuo que cl'aqui não levar passapm.te elo consul portuguez. 

Havendo tambem ·outra versão, de dever João Carlos passar ~o paquete para 
bordo da fragata franceza, como isto se não póde fa.ZJer sem elle. n· em escaler 4o 
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paquete ou da mesma fragata,. v . ex:. a, com os dois · consnles Mackenzie e Cassi.Ír, 
póde impedir essa passagem, fazendo-os responsaveis se tal acontecer. 

Queira v . ex. a perdoar estas minhas· reflexões, filhas do zêlo pela segm·ança 
da nação e interesse pela. pessoa de sua magestade. 

Em Londres tem havido estes ultimas dias receio de grande desordem; lord 
. Wellington tem sido apedrej ado por varias vezes, e 1.101a !'evolução estava pl'eme
ditada para rebentar hontem, dia da procissão ele lorcl mayor, e ao tempo em qtte, 
el-rei estivesse no jantar a que devia assistir na cité : era o plano cortar• os con
ductores do gaz, pôr assim as ruas ás escuras, e então assassinar lord Wellington 
e outros . Este plano foi descoberto, como v. ex. a verá nos j ornaes; antes ele 
hontem, porém, e hontem houve aqui ajuntamentos, gritando : No Peel~ ~o 
JVellington e RejM·m in pcwlicwnent i a policia pôde prender muita gente e dlS
siimr as reuniões. Em L·landa receia-se tambem movimento; o governo tem par.a 
ali mandado grandes forças; a maior parte ela gente receia uma mudança do ml-
nisterio. · 

Dei ordem ao espia, que voltou para Paris, desse ao Silveira uma copia ex:acta 
ele tudo quanto para aqui me esctevesse, a fim de elle a remetter a v. ex.a por 
Hes1)anha; d'este modo se obviará ao inconveniente da demora de algum paquete . 

No incluso officio ele Silveira verá v. ex:. a as respostas de todos os consules so
bre as ordens que lhes mandei, derivadas do despacho reservaclo de v . ex. a, que 
·trata; do obj ecto de que fazem menção as ditas respostas. 

E · tudo. quanto hoj e se me offerece dizer a v. ex. a, a quem }JCÇO a honm de 
por mim beijar a mão de sua magestacle. . 

Deus guarde a v . ex.a.L oncb:es, em 10 de novembro de 1830. -m.mo e ex:.'"0 

sr. visconde de Santarem. =Conde dct Ponte: 

Of:ficio 

(Exl raclo do 11.0 75) 

ID. mo e ex. mo sr. - Não elevo encobrir a. v . ex. a que as noticias da derrota to~ 
tal elos r evolucionarias de Hespanha são muito agradaveis n'este momento ; e não 
menos o são as noticias elo proximo e gerál r econhecimento ele el-re.i. nosso senhor, 
noti"cias que não elevem falhar pela exacta ou . qnasi exacta combinação com que 
me têem chegado elos diversos canaes por onde as tenho sabido. 

Deus guarde a v. cx.a Roma, 11 de novembro de 1830.- Ill.mo· ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = lVIa?'<J.Uez de LaVJ;·adio~ D. Antonio. 

Decreto 

Não tendo sido cumpridas por p~LI·te ele Orr Golclschmiclt & c.a, ele Paris, as 
condições do emprestimo com elles contratado na conformidade ela carta de con
firmação, approvação e obrigação geral elo 1.0 de julho d'este armo, tornando-se, 
por esta falta ue eorrespondencia por parte dos mesmos, sem effeito o mencionado 
contrato : hei po.r bem, tomando em consideração estes motivos, declarai-o mülo 
em todas as suas clisposiçõés, ficando a minha real fazenda desobrigada elos encar
gos a que pelas ditas· COndiltÕeS Se achava ligada. 

O conde da Louzã, D . Diogo, do meu conselho de estado, ministro e seCI·e
tario de estaé1o dos negocias da fazenda, presidente do Cl'ario regio e n'~lle log·ar 
tenente immecliato á minha real pessoa, o tenha assim entendido, e faça averbar 
n'esta conformidade todos os registos, original e copias, que do mesmo contrato 
se h~jam lavrado e expedido, pata ficarem ele nenhum effeito em tempo algnm. 
Palacio de Queluz, 13 de novembro ele 1830. = (Corn a ?'ttb?·ica de el-1·ei nosso se
nho1'.) 

Decreto 

Querendo occorrer ás avultadas tlespezas, que circumstancias exh•aordina.
rias a todos manifestas têem feito inclispensaveis, e querendo igualmente amorti
sar alguma parte ela divida elo estado até agora contrahicla: sou servido abrir na 
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j.unta dos juros elos reaes cmprestimos um empres~imo de 2.000:000l\OOO réis na 
fórma da lei, vencenclo o jmo anuual ele 6 por cento, debaixo das condições s.e
guintes: 

. l.a o emprestimo estarit aberto_ por espaço ele cloís. mezes, contados desde o 
dta em que for 1mblícaclo na Gctzetct o presente decreto. 

2.a Durante este tempo poderão os mutuantes ir assiguar na dita junta pelas 
quantias com que cada um quizer concorrer para o ·emprestimo, pagando logo a 
tet:ça parte1 e acceítando letras pelas outras duas . terças partes, lJagaveis ~ um, 
dots e tres mezes. · 

3.a Nas quantias, por que os mutuantes assignarem, poderá entrar até metade 
em recibos de reformados e mais classes pagas peb thesouraria geral elas tropas, 
que não recebem nas mesmas epochas em que se paga aos que estão em actual 
exercício, em recibos do monte pio do exercito e marinha, em recibos elos pensio
narias e tencionarias ela marinha, em bilhetes das ferias dos operarias do arsenal 
real ela marinha, e em cautelas de juros reaes passadas na thesouraria g·eral Fes
pectiva, ela mesma maneira que se praticou no emprestimo aberto pelo decreto de 
6 ele maio de 1828. 

. 4 .a. Quando a parte do cmprestimo que os mutuantes houverem de pagar nos 
dttos prasos ele um 1 dois e tres mezes comprehender documentos de divida e di
nheiro na fórma da lei, serão as letras que os mutuantes acceitarem passadas se
paradamente pela importancia elos clocumentos e pela importancia do dinheiro1 fi
cando as que r epresentarem documentos na junta elos juros, para serem.r esgataclas 
pelos acceitantes nos prasos elos seus vencimentos 1 entl:eganclo os documentos cor
respondentes e remettendo-se ao real erario as D1ltras que r epresentarem o di-
nheiro. . 

5. a As sommas que a junta dos juros elos reaes emprestimos for recebendo, 
tanto em dinheiro como em letras, na fórma da condição precedente, serão entre
gues no real erario 1 que poderá dispor das letras nos· pagamentos que fizer. En
viar-se-lhe-hão tambem os documentos ele divida, para se proceder a respeito cl'el
~es {Ls transacções convenientes. 

6. a. Os r ecibos e bilhetes ele ferias mencionados na condição 3. a serão todos 
os que pertencerem aos mezes vencidos até o fim de outubro proximo passado, e 
dos juros reaes só se passarão cautelas cl'aquellas adclições de que houverem to
lhas. 

7 .a Os mutuantes receberão as. apolices resp,ectivas <Í medida que forem en
trando os capitaes por elles emprestados,· entregando-se-lhes as que pertencerem 
ás sommas por q~w tiverem acceitado letras, dois dias depois elo vencimento das 
lllesmas letras. 

s.a As apolices se passarão pelas .quantias que os mutuantes quizerem1 com
tanto que não sejam menores do que 2ooaooo réis cada uma e que perfaçam sem
pre. o numero certo de centos de milréis1 contando-se-lhes o jui·o desde dezembro 
proximo futuro 1 e terão a natureza e gosarão elos p~·ivilegios elas apolices dos ou-
tros emprestimos. · 

9. 3 Este empres.timo será amortisaclo por 1 por cento ele distrate annual feito 
aos semestres, accumulanclo-se em cada semestre á quantia destinada para o dis
trato a importancia dos juros dos capitaes clistratados1 na fórma ordenada para o -
Glllprestimo contrahiclo pelo decreto de 6 de maio de 1828, e qu~imando-se as 
apolices distratadas. 

lO. a Para satisfa2>er o júro e distrato se applieará o rendimento ela urz~lla, que 
flca sendo hypothecá especial cl'este emprestimo 1 e que entrará na qcNn.ta caixa 
da junta dos jm·os dos reaes emprestimos directamente das mãos elos arrematan
tes, quando ella se vender na casa ela Inclia, ou elas mãos dos contratadores 1 

quando estiver contratada; e não chegando o rendimento ela urzella se supprirá a 
parte que faltar pelo rendimento dos direitos do chá, que da casa da Inclia será re-
lilettida tambem clirectamente á j.l1nta elos juros elos reaes emprestimos. . 

O conde ela Louzã, D. Diogo, elo meu conselho de estaclo1 ministro e secreta~ 
rio de estado· elos negocias da fazenda, presidente do erario r egia e n'elle lagar 
tenente inunecliato á minha real pessoa,. e preúelente ela jlmta elos juros dos reaes 



G38 

emprestimos, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio de Queluz, 13 de 
novembro de 1830. = (Com a mb1'ica de stta rnagestack) 

Otlicio 

(Extraclo do 11. 0 .{52 rcsmado) 

Em consequencia de uma conversação que acabo de ter com o conde ele Bm:n· 
storff, creio poder afiançar a v, ex. a que, chegada aqui que seja a noticia offietal 
do r econhecimento de el-rei nosso senhor pela Inglaterra, a entrega das minbas 
novas credenciaes a sua mages tacle prussiana não experimentará a menor demora: 
Tambem posso asseverar a v . ex. a que nas derradeiras communicações que d'aqu1 
.se fizeram á Austria e á Prnssia sobre o nosso negocio se fallára inteiramente no 
mesmo sentido, e que o conde de Bernstorff francamente confessára sua convicção 
da legitimidade dos direitos de el-rei nosso senhor á corôa de seus maiores . 

D eus guarde a v. ex. a Berlim,15 de novembro de 1830.- Ill.moe ex .mo sr. -v~scondo 
de Santarem.=Concle de Ü?"iola. 

. Oflicio 

(N.0 194 resmado) 

IIJ.mo e ex. mo sr.-Recebi :otgora o officio de v . ex. a, da serie reservada, n .. 0 332, 
qu.e, n-ão contendo materia alguma a que seja necessario dar execução, nada sobre 
elle me r esta dizer. · 

Hontem, depois que escrevi pelo barco de vapor sobre o ministerio ter a1mun· ' 
ciado nas camaras dos lords e ·communs a sua demissão, muito á pressa disse a. 
v . ex.a este acontecimento, e espero que d 'elle fosse informado; pelo que tinha 
escripto a v . ex. a viria no· conhecimento de que eu tinha tratado com lord Aber· 
deen sobre este o~j ecto, que elle ~ontava de certo com a mudança, mas não pôde 
perceber que fosse tão proxima. E este um acontecimento que póde t er para nós 
as mais funestas consequencias, e por· isso acho mais que nunca indispensavel em
pregar os meios de a,s prevenir: vi hoje lord Aberdeen, qtle ainda conserva o ex
p ediente; não foi nomeado ainda o novo ministerio, ruas só lord Grey foi chamado 
para o compor . Perguntei a lord Abercleen se o barco de va})Or tinha particlo; 
disse-me que sim, e qne tinha expressamente effeituaclo essa expedição para ligar 
este governo .a proceder ao r econhecimento })elo engajamento que elle, lord Aber• 
deen, tinha tomado de o fazer no caso de O· governo ~e Portugal se prestar ao 
que se pedia, repetindo-me que, n'esta hypothese, não é possível que a nova ad
ministração deixe de o verificar ; que, ·no caso eontrario, podem-se levantaT diffi
<:mldades, quero dizer, se o governo ele Portugal se recusar; mas que divergir uma 
administração tão immecliatamente d'aquillo que a antecedente t em feito formal
mente não é mesmo praticavel, e que ·os novos ministros estimarão mesmo muito 
achar o negocio n'este estado, para não terem que responder por elle e lançarem, 
assim o digo (para aquelles que assim o consideram), sobre a aclministração ante
cedente; fiz -lhe mais ~ reflexão de que, tendo o meu governo .difficuldade de dar 
uma peça tal, pe1o receio de que se fizesse 1mblica antes de sê conhecer no r eino, 
no tempo de uma administração em que ti11ha tão justa confiança, muito maior diffi
culdade teria de o fazer agora, confiando essa mesma peça a uma que lhe não póde 
inspirar tal segurança; r espondeu-me que era igualmente impossível á administra
ção nova fa?' er uso d'aquelle conhecimento senão para o me,smo fim para que foi 
pedido, com Cl~O fim se achava na sua correspondencia de que o novo ministro 
se não podia desviar por maneira alguma. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 17 de novembro ele 1830. - ntmo e ex .m9 sr. 
visconde de Santarem. = Visconde de . As seca. · 

Ofticio . 

(N,0 i 95 rcsr.nado) 

In. mo e ex. mo sr.-Á vista, e em continuação do meu officio reservado n .0 194,, 
se me offerece a segllinte reflexão : que par~ começar a t ratar como questão nova 
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o. reconhecimento de sua magestacle, na composição quasi certa do novo m~niste
no, é procurar difficu ldades quasi insuperaveis; para a continuar é preciso to
m~l-a com todas as circumstancias e incidentes que a ~companham; este da nova 
eXIgencia é perfeitamente dcsarrasoavel, mas entretanto está feito, e, para nos va
lermos do que existe, é preciso tambem fazermo-nos cargo d'esta parte; ainda que 
ella em si é desarrasoavel, não compromette a dignidade de sua magestade, nem 
as. leis e u sos do · paiz; pois que não é um decreto que se manda para ~óra do 
r emo, nem copia cl'elle, pois que o original não existe, mas o projecto do que se 
tem tenção ele fazer, que se commlmica confidencialmente a um governo alliado qu(} 
? pede; é esta a minha opinião, que humildemente submetto á decisão do goven1o~ 
Juntando que são taes as difficuldades que se apresentam de se tratar- a questão de 
novo ·com este governo, se não fazemos mençâo de algum engajamento que a an
te?edente administração t enha tomado, que, apesar dos meus desejos, de me sa
cnficar pelo serviço de el-rei nosso senhor, julgo n ão ter fm·ças para o terminar 
de maneira vantajosa, ou, mais positivo, poder impedir os grandes males que 
ameaçam. . 

Lorcl Beresford não tinha sido officialmentc nomeado ao momento el~t demissão 
do ministerio, por isso não o pócle ser. 

Fez grande sensação em todo o corpo diplomatico a mudança do ministerio, 
menos, segtmdo o meu parecer, 110 ministro da Russia: Todos os mais a receia
"Vam muito, antevendo o grande mal que pócle resultar a toda a Europa no estado 
actual de confiança n:'este governo, e confiança tal como lhe inspirava o duque de 
W ellingtou. · 

Resta-me pedir a v. ex. a me queira fazer o favor de beijar as reaes mãos de 
sua mag-estade por mim e por esta legaçkio . . 

D eus guarde a v . ex.a Lonch·es, em 17 de novembro ele 1830.-Iltmo e ex.1110 

sr. visconde de Sa.ntarem. =Visconde ele Assew. 

Offi.cio 

(N. o 12 confidencial) 

IIJ.mo e ex.mo sr. -Verificou-se o que prog-nostiquei a v.' ex.a na minha confi
dencial n .0 10, uma mudança de ministério n'este paiz. 

. . Antes de hontem, tendo haviclo uma sessao na camara dos communs sobre a 
~tsta civil, e tendo sido a maioi·ia ele 29 votos 'contra:" o goveruo, lord W ellington 
Julg-ou dever hontem offerecer a sua ç1emissão, assim como o resto do ministerio, 

Este acontecimento não surprehendeu aquelles que observavam a marcha dos 
negocios, e que sabiam ter sido as eleições elo preseute parlamento em um sentido 
contra.rio á actual administração. 

Ainda se não publicou o novo ministerio; :çnas consta que fôra lord Grey cha
lllado por el-rei para o forma,r . 

Lord Grey é elo partido da opposição na camara dos lords, mas é to1·y j en
tretanto ua nossa questão mui cou.trario á nossa causa. Como; porém, a negocia
Ç~o estava a ponto de ser llitimacla, e assim declarado por sua m agestacle britan-
1ll~a no discurso de abertm·a do parlamento, não poder.á a nova administração 
deiXar de reconhecer a sua magestade, se o novo governo do mesmo augusto se
nhor se prestar ao acto de amnistia exigido pelo governo inglez; no caso, porém, 
contr ario, sendo o uovo ministerio contra nós, tomará esse pretexto para dar uma 
llova direcção ao nosso negocio, a qual, se for no sentido ela administração de 
lur. Ca.nning, nos porá em uma situação b em melindrosa; pertence, pois, á sabe
doria do governo portuguez decidir uma questão bem importante, e é se convem 
dar desde já a amnistia, obtendo assim o reconhe~imento e ligaudo, portanto, o 
novo ministerio inglez a fazel-o; ou se é melhor, recusando claer a amnistia, rom
per a negociação, · e correr o risco d~ infltlencia ele uma administração contraria ·á 
llossa causa, influencia qti\01 nos póde ser tão fatal. . 

Ora, tendó promettido o. govem.o de sua magestade o acto de amnistia, tão 
solemnemente como o tem feito já na carta escripta ao duque de W elling-ton, já 
llos amplos poderes confericlos ao viscrmde ele Asseca, parece não existir duvida 
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senão no modo de anmmciar a anmist]a ao governo britannico e na epocha ela 
1mblicaçY.o. _ 

Com effeito muito seria para lamentar que o reconhecimento de sua magesta
de, tão necessario aos interesses do reino, aos da península, e em gerrul á tran
quillidade da Europa, se nno e:ffeituasse por uma clifficulclade tão simples, como 
da epocha da publicação ela amnistia e a maneÍJ:a de · a annunciar a este go
verno. .. 

Duas maneiras me parecem apresentar-se hoje, para que o governo ele el-rel 
dê conhecimento ao ele sua magestade bTitannica de haver concedido o acto de 
clemencía exigido, _para em cemscquencia ser reconhecido: 

O primeiro remetter o documento exigido por este governo, e que foi a v. me.~ 
peelido pelo visconde ele Asseca no barco de vapor que hontem partiu. 

O segundo a decretação da amnistia immediatamente, mandando-se copia d'osse 
decreto ao visconde cl<:: Assoca, para que elle, apTesentando-o ao ministerio inglt;Jz, 
obtenha o reconhecimento de sua magestade. 

Cumpre agora, porém, entrar na indagação ele qual elos do~s meios acima }Jl'O· 

postos ê mais vantajoso, e qual mais digno ela pessoa de el-rei e ela dignidade na
cion_al. Eu não hesito um só momento em dizer que o segundo. 

O primeiro meio será mandar a este governo conhecimento de um objecto que 
ainda não está sanccionado nem feito, mas sómente imaginado; será manebr-lhe 
conhecimento ele uma tenção qualquer do governo, será, emfim, mais contrario aos 
usos· e costumes elo reino, mandando a copia ou projecto de uma decisão real an· 
tes d' ella estar ao menos decretada. . 

O segundo meio, porém, colhe com mais certeza o resultado do reconheci
mento, sem ter os graves inconvenientes do primeiro. 

Com effeito, clecretàndo sua magestade do modo p@r que deye ser pub!icada, 
e mandando uma copia authentica do decreto ao visconde de Asseca, elle a apre
senta ao ?Tiinistro dos negocios estrangeiros, do qual, segtmclo o que está tratado, 

, obtem logo o rccO'llhecimento . · 
Este decreto, ele que se dá conhecimento a este go:verno, não é publicado en1 

~nglaterra a~tes de o ser em Portugal;. serve tão ·sómente para que o govemo bri· 
tannico conheça officialmente que existe a amnistia dada e decretacla por el-rei, . 
e possa, portanto, reconhecer; mas a publicação eleve ser feita em Portugal antes 
de o ser em Ing·laterra, e o será depois ela chegada abi do ministro inglez; ne· 
nhum inconveniente resultará, pois, do visconde aqui mostrar uma copia de uma · 
determinação real já. assignada; para, porém, tudo prevenir, supponho, pois, que 
ainda haja quem supponha ter isto inconvenientes, e que a mesma copia elo de
creto não eleve ser mandada ac'1ui confidencialmente antes ele ter publicidade no 
Teino. N'esse caso1 que di:fficulclade pócle haver em fazer desde já publicar a amnis
tia mesmo antes de mandar aqui o decreto, quando se tem a certeza de com a 
publicação d'ella se obter o reconhecimento? . 
. Os inconvenientes não podem ser neJ+huns, pois que dando-se a conhecer ei?
Portugal que a a:m.nistia não traz comsigo a entrada immediata no reino de ind1· 
viduos perigosos, eis os animos socegados, pois o que se teme em Portugal é !" 
presença c1'esses incliYicltitos, mas não a palavra c~mnistict p11-ramente ou a restitul
ção de bens, o· que IJ.acl~-t importa ao publico e menos deve entrar em consideração 
do governo. 

O governo tem o direito de exchúr de entrar em Portugal aquelles indivíduos 
que julga receiar e pelo tempo que . foi convencionado ; log·o o acto de amnistia 
não comporta perigo ao socego e:m, Portugal, -e a amnistia, sendo publicada quanto 
antes d'este ThOdo, mais depressa tira o receio que em Portugal ha hoje d'esse 
acto, do quo unicamente saber-se que ha ele haver uma amnistia sem saber .a 
causa, e se os revoluciomrios poderão ou não desde já entrar no reino. 

Alem ele tuclo isto um acto d'esta natureza deve sempre emanar da alta p~
lítica, sabedoria e clemencia ele el-rei e de sua espontanea vontade, e não de obn
gação imposta por um governo estrangeiro; p'rura que não seja, poi·s, olhado este 
acto na Elli'opa, -co1ilo imposto ao governo ele sua magestacle, é que é mais con· 
vonientc, mais decoroso, mais digno ser publicado no reino quanto antes; e se o g·o· 
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verno já esttl, como de facto se acha, obrigado a dal-o pelás declarações feitas ao 
governo inglez, é muito me lhor faze l-o ao cedo e não se ver na necessidade ele o 
fazer depois obrigado pelo governo britmmico, ou deixando-se ele acceitar o pro
n;tetti.do, ver-se no caso ele o accusarem ele falta de fran'qJieza e correr mais o pe
r igo de não sermo::; reconhecidos, alem de outros que ninguem possa p rever, e que 
podem ser suggeri.clos por uma administração tal como a que se vae formar em 
Inglaterra, pelo estado r evohlCionario na Europa e pm• outras, muitas rasões que 
á penetração de y. ex." não podem escapar. 

Tenho guardc'tdo n'esta materia silencio até o presente, primeiro, por não ser 
e~carregado d'esta negociação, segundo, porque a minha opiniao de nada póde ser
VIr ao governo; decidi-me, porém, hoj e, pelo interesse que tenho pela pessoa ele 
snn. magestacle e pela nossa causa, a offerecer a v . ex. a estas r eflexões, que, não 
s~ndo do agrade de v . ex.11 ou ela approvação ele sua magestacle, peço d'este atre-
vunento ser escusado . · 

. Deus guarde a v . ex.a Londres, 17 de novembro de 1830. - ru.mo e ex.mo sr. 
VIsconde de Santarem. =Conde da Ponte. 

Decreto 

A regencia, a cuja presença o marechal ele campo, cpnde ele Villa _Flor, com
mandante das forças n'esta ilha, fez subir uma representação sobre os graves in
convenientes que resultam aos soldados elos corpos de linha de Portugal existen
tes n' esta i lha, da swspensão elas rações ás praças de pret que gosam de licenças 
da junta de saude, por isso que não tendo aqui nem familias, nem relações, o sim. 
ples pTet lhes não chega para subsistirem, mórmente em circumstancias em que 
carecem. de um tl•ato menos duro: manda, em nome da rainha, que emquanto du
rarem as actuaes circumstaucias, e as ditas praçn,s se acha1•em fóra ele Pm•tugal, 
s~ suspenda a execução elas ordens elo exercito que determinam a dita SLlppres
sao ele abono ele rações, e estas sejam abonadas aos solclados de Portugal que go. 
sar~m de licenças ela junta ele saucle. 

O ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido e passe para a sua 
e1recução as ordens necessarias. Palacio elo governo em Angra, 19 de novembro 
de. 1830. = .l'J!Ia1·quez de Pal?nella =Conde de Villa Flo1' = José Antonio Gue?·
l'ewo = Luiz da Silva J.l{oztsinlzo de Albuquerque. 

Decreto 

Tendo co:asideração ás circumstancias particulares do s indivíduos qtte e::.1)0Jl
tan eamente se r etmiram e actualmente compõem o batalhão ele voluntarios ela 
Senhora D . 1\!Íaria n ; aos sacrificios, ü·abalhos e pexigos estranhos á sua ini.ciul 
Pro:fi.ssao, que têem soffrido e corrido em clefeza elos direitos sagrados ela mesma 
augusta senhora, e queréndo, q~lanto o permittem as actuaes circumstancias, fa~ 
Vorecer as ,praças de pret elo mesmo batalhão : ha por bem a regencia, em nome 
d.a rainha, determinar que os .p1·ets do batalhão de voluntarios ela senhora D . :).VIa
rla li sejam 1 elo 1. 0 de dezembro em diante, pagos conforme a tabella que baixa 
com este assignada pelo ministro e secretario de estado , o qual assim o te1~á en
tendido e passará l)ar;:t, a sua execução as ordens necessarias . Palacio do governo 
em Angra, 22 de novembro de 1830 . = Al!a?·quez de P almella =Conde de Villa 
F'lo1·= José Antonio G-ue?'?'eÍ?·o=Lu·iz da Silva Mousinho ele Albuque?·que. 

Tabclla d~s \'Cncimcn!os da~ praças de prcl do batalhão de volunlarios da scnhura D. llaria 11 
em cou(o rmidade do demlo de 2 2 de noYCrnbro do correu te auno 

tdaclo ....... .. . . .. . •............ , . 125 
C bpeçada, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

11 

Furriel. . . . ........ .... ............ , . 175 
Segundo sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Primeiro sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 a o .................•. .. ... .... . . .• 150 

Palacio do governo em Angra, 22 ele noYembro de 1830. =Luiz da Silva 
Mousinho de Albuque?'qlte. 

<11 
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Oflicio 

· (N. 0 2 4 reservado) 

Ill.mQ e ex.mo sr.-Juntas achará v . ex.a, sob n.05 1, 2 e 3, as copias das cai'
tas que o general João Carlos de Saldanha dirigiu ao sr. D. Thomaz Masca1"e
nhas, e ela resposta d'este á primeira das ditas cartas, correspondencia que con
tinúa e termina a anterior, .. de que dei conhecimento a v. ex. a no meu precedente 
<>fficio. 

Houve depóis uma conferencia, a que assistiram o general, o sr. D. Tho~a.z, 
José da Silva Carvalho e eu. Então se sotlbe que João Carlos de Saldanha tmha 
assignado com o general Mina uma convenção, pela qual o primeiro se obrigava 
a reunir em Bayonna o maior numero de portuguezes capazes de manejar uma 
arma, os quaes entrariam em Hespanha em seguimento dos patriotas, formando 
uma especie de columna alliada. Mina, pela sua parte, obrigaYa-se a . fornecer _á 
.columna portugueza os meios de subsistencia, desde a sua entrada em territono 
hespanhol até ~\, sua entrada em Portugal, despezas que só seriam pagas, sem 
juro ou interesse, quando n'aquelle reino se achasse restabelecido o governo con
stitucional. Este phantastico projecto, cujo principal inconveniente seria de for
necer á Inglateúa uma rasão justificativa. para mandar tropas a Portugal, como 

• outr'ora as. tinha mandado para contrariar as tentativas do marquez de Chª,-ves, 
era alem d'isso inexequivel, pois que de entre todos os emigrad0s não se acha
riam cincoenta que estivessem em circumstancias de poder fazer o serviço de sol
dados, e a columna se reduziria a uma ridícula phantasmagQria. Demais, as ope
rações de lVIina tinham completamente falhado, e a base do projecto do general 
SUJldanha havia-se por consequencia desvanecido. 

Depois de se terem exposto estas idéas propoz o sr. José ela Silva Carvalho 
outro projecto, que ele antemão se havia combinado, e que consistia. E.a expedição 
de um bar,...o de vapor, lev:lindo a seu bordo a elle Carvalho, ao general Sàlclanha 
e a varios individuas mais da escolha de ambos, com destino de desembarcarem 
em um ponto da costa ele Portugal, onde serLam esperados por um corpo ele tro
pas que para isso fosse previamente allicia:do, e, pondo-se á testa d'elle, daria:m 
o impulso á revolução de Portugal. Este projecto, qtle tem algum ftmdamento nas 
intelligencias que Carvalho conserva em Portugal, pai·eceu surprehender o gene
ral Saldanha, o qual, depois de alguma hesitação, disse que se prestaria ao que 
se lhe propunha, uma vez que houvesse· certeza da alliciação da tropa. Final
mente, depois de ouvir bastantes verdades, que o sr. D . Thomaz lhe clisse eom 
a sua franqueza militar, depois de exhortações de todos nós e de protestos de con
corclia pela sua parte, voltou o ·dito general para Paris, levando d'aquí o dinheiro 
que pôde obter, descontando os seus recibos, tendo-se percebido claramente que 
as suas vistas eram de qne ninguem fosse.a Portugal antes d'elle. 

Chegou depois o general Cabreira, o qual asseveTOU não ter entrado nas idéas 
nem nos projectos do g·eneral Saldanha, tendo elle tambem o seu plano, qne e~
)90Z na presença do sr~ D. Thomaz e na miNha. Reduzia-se esse plano ~ir a essa 
Ilha tomar dois in.il homens e desembarcar com elles no Algarve, onde iriam log-o 
reunir-se-lhes grande numero de deserün·es que se acham em Gihraltar, e, toclos 
juntos, não só resistiriam a qualquer força que se lhes oppozesse, mas fariam a 
revolução n'aquelle paiz, a qual logo ganharia todo o reino. O general Cabreira 
protesta que, com dois mil homens de boa tropa, o seu plano não pó de falhar! Com 
boas palavras e muitos elogios conseguimos, ao que nos parece, contentar o gene
ral, dando,-lhe ao mesmo tempo esperanças de que, se os meios se nos proporcio
nassem, o seu projecto seria tomado em séria consideração. 

Muito convirá que a regencia mande algumas instrucções eventuaes para o 
caso de poder expedir-se d'aqui alguma força naval para· essa ilha com destino 
de operar em Portugal, designando de entre os ·emigraclos aquelles generaes, offi
ciaes ou empregados publieos que poderão embarcar para acompanhar a expe
dição e aquelles a quem deverá · negar-se essa graça. 

Deus guarde a v. ex." Londres, em 22 de outubro de 1830.-In.mo e e:x.mo 
sr. Luiz da Silva lVIousinho ele Albuquerque.=Lttiz Antonio de Au1·en e Lima. 
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Cartas a qne se refere o oÍlicio supra : 

. N.• i 

Londres, 6 de novembro de 1830.- 111. 1110 e ex.1110 sr .- Acabo de receber a cm·ta. 
d~ v. ex. a de hoje, em resposta á que hontem tive a honra de escrever a v. ex. a 

N ella me diz v. ex. a que, para poder dar-me uma resposta categorica, v. ex. a 

carece· que lhe diga por escripto quaes são os meus projectos, quaes as minhas 
relaç.ões, quaes os meios de que posso dispor, e quaes os que me faltam para con
seguir o restabelecimento da senhora D. Maria li e da carta constitucional na nossa 
pat~·i_a; que, todavia, me previne de que, de modo algum, tomará sob sua respon
sabrhdade o servir-se da generosa auctorisação da regencia, que confidencialmente 
llle cornmunicou, sem ·que tenha certeza, ou quasi certeza, do bom exito de qual-

l
quer empreza, }Jara não expor o unico baluarte da fidelidade portugueza, tirando
he, para emprezas que não offerecem estas 'garantias, os meios necessarios. 

Se v. ex. a só pó de dispor da auctorisação generosa da régencia, tendo certeza, 
ou quasi certeza, do bom exito .da empreza, nunca os sentimentos generosos da 
tegencia poderiam ter effeito algum, porque em objectos taes, como os que trato 
de realisar, a probabilidade é a unica ccJrteza que se procura e que se póde offe
recer; e, segundo o que ouvi a v. ex.a, a regencia não facultou a v. ex.a o dis
por dos seus meios só no caso de certeza, se não mais a~nplamente. «E que não só 
(~ regencia) está mui longe de pretender estorvar q_uaesque?· tentativas que para o 
drto fim possam ser feitas conforme os princípios de direito e moralidade, antes se 
IUostrará sempre prompta a favorecei-as e ajudai-as, não só com a força moral das 
suas declarações, mas até com os ?'eczwsos positivos, bem que diminutos, de que 
lhe é possível dispor, ainda mesmo á custa elos maiores sacrificios».- V . ex. a sabe 
de quem são estas palavras, e, consegtúntemente, sabemos ambos os seniinH:ntos 
da regencia que abrangem g_uaesquc?· tentativas. 

. Parece, pois, que a prevenção que v . ex.a me intima não se acha em harmo
n.~~ com o mui amplo desejo . da regencia de favorecer e ajudar com ?·éctw~os po-
8Utvos qualquer tentativa. · 
d Isto poderia, talvez, suspender justificadamente a minha res·posta ás perguntas 
~ v.· ex."; todavia, como este negocio é ela mais transcendente ponderação para 

llos todos, porque se trata da salvação da pahia, respondo a v. ex. a que o meu 
Projecto é reunir nas immediações de Bayonna o maior numero possível ele por
tuguezes aptos_ i1 pegar em armas, actualmente cl_ispersos na Belgica, em ll;lgla
terra e em França, e d'ali, segundo as circmhstancias, ir sobre Portugal com o 
fin1 de derribar o usurpador e re3tabelecer o throno da senhora D. :Maria II e a 
catta' constitucional que jurámos. 

Sobre as relações que tenho seria impossível informar a v . ex.a por .miudo, e 
'V· ex. a talvez me considerasse exagerado se lhe dissesse que estou em relações 
COru muitas personagens influentes em França, com os principaes patrio.tas hespa
nhoes em commando., e com quasi todos os portuguezes exilados ou estabelecidos 
f?1:a de Portugal, se é que posso exceptuar alguns; d'elles tenho informações po
Stttvas de c0operação. · · 

Os meios de que posso dispor, encorporaclo com os patriotas hespanhoes, são 
os mesmos que os supportam a elles, e que, sem premio nen:i interesse, lhes de
\J'erão ser pagos em lJortugal, estabelecido que seja o governo da lei. 

Sobre os que necessito, nada tenho a acrescentar á minha carta de hontem. 
Eu pensava, e penso ainda, que em toda a carreira da minha vida publica 

havia dado provas sobejas que valessem"' a garantia de que me nã_o_lançaria nu~ca 
em. tent~tivas pueris ou surprezas que nao apresent~ssem probabilidade de exlto, 
e este conceito julgava merecer a~· ex.a . . . 
. Assegurar certeza, ou quasi certeza, de successo, ~em a mtm ~em a :unguem 
e dadq. E, á face dos sentimentos de que vejo possmda a regenera, creio firme-
ll:!.ente que de mim :fiaTia na empreza que projecto. . . 

Eu injúriaria a br~va e patriotica guarnição da Terceua se dt~v~dasse por um 
lllomento que ella não faria o sacrificio d~ tun ~ez do~ seus subs1dios para o .fim 
de S[l.lvar a patria. Esta guarnição tem feito mmto mais, tendo-lhe -votado a vrcla. 
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Eu estou altamente convencido que, se a guar:niç~io soubesse das nossas actuaes 
circumsta.ncias, um voto 1.manime de approvaç~io seria o seu voto . 

T enho a honra de ser com toda a consideraçiio de v. ex. a- nr.mo e ex. mo sr . 
. D . Thomaz Mascarenhas - Atteuto venerador= Conde ele S alclcmha. 

N .o !3 

Londres, 7 ele novembro de 1830.-In.mo e ex. mos~· . --Acabo de receber a carta 
com que v. ex . a me honrou, datada de hontem, e não me demoro em responder-l~e. 

Não posso deixar ele admirar-me que v. ex. a haj a de conceber que a regenCla, 
nas palavras por v . ex.a citaclas, comprehendia indiscr~minada e absolutamente 
quaesquer tentativas, que, inspiradas pelo ardente amor ela patria, que tarnbem d~s
lumbra o entendimento, como todas as paixões fortes, fossem ou não exeq1.úve1s, 
fossem ou não bem combinadas, tivessem como unica condição necessaria o fi11.1 
a que nós toclos, os leaes portug·uezês, tendemos. . 

Esta condição é, sem duvida, essencial, porém a r egencia, gntve e r eflect1cla 
em suas cleterminações, e pesando bem a sua r esponsabilidade, não podia con;
metter uma indiscri<;~i.o de tanta magnitude e evidentemente contraria aos malS 
simples clictames do senso commum. • 

Fazendo toda a justiça aos talentos e á sisuda circumspecção de v. ex.", nfio 
ignora certamente v. ex . ~ que esta simples garuntia tambem não é sufficiente para 
salvar a minha r esponsabilidade perante a regcncia. 

Não creio que v. ex. a pretenda ser o unico portuguez ela emigraçfio q1.1e offe
r eça aquella garantia; e poderia eu prestar-me, já não digo sem respensabiliclade, 
mas mesmo sem uma leviandade~ quasi demencia, a fayorecer a execução ele to
dos os· projectos que viessem á imaginação ele todos os portuguezes que me me
r ecem conceito de prudentes e instruidos, e que a.ssim tivessem provado em tocla 
a carreira da st1a vida publica? Não me persuado que v. ex." me tenha em tão 
pouca conta para me julgar capaz de tão absurdo proceder. . 

V . e.x . a tem tambem idéas mais exactas da r esponsabilidade, p ::vra se capacitar 
que simples palavras, por mais respeitaveis e graves que sej am, i:>astem a des
onerar-me cl ' aquella que sobre mim pesa. · 

Permitta-me v. ex.a que, seguindo o seu exemplo, eu me aproveite do qne 
v. ex." se dignou dizer-me em conversa particular, para lhe fazer. algumas r efle
xões . V. ex .a communicou-me ter mandado sair elos depositas (não sei em virtucle 
ele que auctorisação), e dirigir-se a certos· pontos algtms elos nossos compatriotas 
emigrados. E sta resolução ele v. ex ~a claramente patenteia o principio ele execução 
ele um proj ecto por v. ex." concertado, e para o qual eleve suppor-se que v . ex.a 
tinha disposto de antemão todos os meios necessarios com a sisucleza que pedia 
a r espons.abiliclade que v . ex·.a tomou para com aquelles emigrados, os quaes ~e 
compromettiam a obedecer-lhe, ]!> Osto que v. ex.a Não t ivesse, para tal obeclienc1a 
exig~r, mais direito que outro qualquer portuguez emigrado. 

Não tendo v. ex . a dado conhecimento cl'aquelle seu pbno, nem ela auctoridade 
·por v. ~x. a assumida, e e:ffectivamente exereida sobt;e os emigrados, a nenhum 
dos empregados publicos ela r egencia, é sobre v . ex." que exclusivamente recáe 
o p-eso d'aquella responsabilidade, não podendo eu deixar de lamentar que so:ffrarn 
alguns portuguezes por haverem seguido o impulso dos . seus patrioticos corações, 
agitaclos pela confiança que v . ex. • lhes inspira. · 

Na carta ele 20 do passaclo, a Luiz Antonio de Abreu e Lima, dizia v. ex." : 
,,Estou prompto par :1 uma empreza, como soldado, como official ou como general 
em q nalquer em preza que tenha por fim expulsar o usurpado r e levantar o throno 
da senhora D. Maria II, e proclamar a carta constitucional» . Em Londres,· po1·ém, 
declara-se v . ex.a chefe e auctor de uma empreza, á qual se vota exclusivamente, 
pretendendo até fazer-me responsavel se eu a ella não sacrificar todas as outras: 
a sorte da brava guarniyão da T erceira e a conservação d'esta tmica forte ancora• 
ele lealdade e de liberdade dDs portuguezes . . 

JYlui de bom grado tomo sobre mim aquella responsabilidade, ele qué muito rne 
honro; porém não posso deixar ele observar que aquella declaração e protestação 
de v . ex. a não se compadecem com o período acima, citado ele 20 ele outubro. 
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Não reconh~cénclo ·em v. ex. a mais auctoridade que em outro qualquer eml
geado portug tlez, para me dirigir planos ou protestos ela natm·eza cl'aquelle que 
v~ ex:. a julgoLl dever-me enviar, t erminarei com esta carta as minhas communica
çoes _escriptas com v . ex . a sob re taes assumptos

1 
declarando que não considero . 

s uffietente~, para salvar a minha r esponsabilidade, as simples indicações e idéas 
soltas que v. ex. a. apenas me aponta dos seus proj ectos. . 
d Como, porém, eu estivesse instruido de outros, que, sobretudo no estado actual 
a _Respanha, me p arecem mais uteis e ex:equiveis1 muito folgarei que v. ex.a 

queu·a prestar -se a assistir a alguma conferencia em que elles se discutam, pois 
q_~e não deixariam ele ser de grande utilidade e muito peso, em similhantes occa-
Stoes, as luzes e acrisolado patriotismo ele v . ex .a · 
.& Aproveito, etc. - !11. 100 e· ex.1110 sr. J oão Carlos de Saldanha. =D. Thomaz 
Vfascarenhas. 

N. 0 3 

d . ~ondres, 8 de novembro _cl~ _1 830.-Iu.mo e cx.mo sr. -Apt·esso-~e a respon-
81 á carta que v . ex . a ru e d1ngm em data de hontem, em resposta a que v. ex .a. 

~~creveu e foi entregue em sua casa pelas duas horas da tarde elo dia() , Tenho a 
. tzer a v . ex. n que é. p ara mim mui sens ível que v . ex. a descobrisse na mesma 
Iesposta uma intelligencia ás intenções ela regencia, exactamente o inverso elo que 
eu expressei. 

Se a r egencia mostra um generoso auxilio a q~bacsque?· tentativas, parecia-me 
que eu podia ser, pelo_ menos, comprehendido na p alavra qttaesqne?·. V. ex. a diz 
que a minha simples garantia não basl<:'l. . A isto não tenho que 1:es1)0nder. 

Dá depois a entender que eu como que pretendo ser o unico portuguez que 
offereça tal garantia, quando eu disse que caminhava conjuncta.mente com os ge
n~~·aes Pizarro e Cabreira. V . ex. a viu que eu não era, nem pretendia ser , q ~mico. 
Nao se trata ele favorecer todos os pro jectos que viessem á imaginação de portu
guezes : trata-se elo meu IJrojecto ; porém, se todos, se muitos fossem bons, por
que não seriam elles favorecidos? 

Eu não disse a v. ex. a que mandei saí r elos depositas alguns portuguezes emi
gr_ados (ignorando v. ex . a com que auctoridade); eu disse que convidei os que a 
1111m qmzessem r eunir-se . Será necessario alguma auctoridade para isso? Aonde 
rtá a lei que me manda; que eu não corra a sal v ar a patria, se podér, sem p edir 
tcença a alguem? E se esta licença se me negar, qual vem a ser no effeito ne

gar-se-me os meios; deverei eu succumbir e não faz@i."quanto em mim couber para 
alcançar esse fim, superior a tudo quanto conheço e me liga? V. ex. a confunde 
epochas qmtnclo me taxa de principio de execução de plano, em opposição ao que 
;s~revi em ~0 . elo passado ao sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima . Escrevi em ~0, -

U1 COJ:l:vidaclo por D . Francisco de Almeida a ir a sua casa no dia 24, e, em con
sequencia do q11e se mostrou e disse, segui em 26 uma negociação que tinha sus
Pendido, expedi os meus emiasarios em 29 e parti para aqtú a 30. Aqui não ha 
a contradicção que v. ex. a par ecia diligenciar encontrar. 

D escarrse v. ex .a, que aquell es elos emigrados que, por meu r espeito, se re- · 
~overam para França, e que por isso espero qLte v . ex.a os n ão castigue com a 

enegação dos subsídios que r ecebem, não hão ele so:ffrer mais elo que perderiam 
nos lagar es em que se achavam, e talvez a França deveria ser hoj e a reunião 
Co:mmum ele toclos: o futuro mostrará. 
f Se é necessario r ecordar a minha declaração feita na carta ele 20 para v . ex. a 
trar todos os escrupulos, eu a reitero . Sim, estou prompto a coopt(rar, mandando 

011 obedecen~."o, para r estatu·ar o throno e a carta portugueza. E para isso que 
trabalho, é para isso que vim a esta cidade, é para isso que parto d 'esta cidade, 
e, apesar de que J.á tinha tomado lOO'al' no coche toclavia acquiesç0 a ficar para a 
c f' b ' ou erencia que v. ex.a m e propõe e de que espero me aponte a hora . 

. Quando eu 'p?·otesto contra v . ex. a p elas consequencias de não ministrar-me os 
U:e1os que e para que está auctorisaclo pela regencia, eu não o faço por privile
g'to algum pessoal · procedo com o direito que tem todo o portuguez que se vota 
á _cansa ela pab·ia, 'a ser , para alcançar n. liberdade d'ella; soccorrido por aquelles 
que estão em mando e têem meios . 
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· Eu não arrogo auctoridade alguma que não compita a qualquer cidadão por
tuguez na crise em que nos achâmos, assim como nao conheço em ninguem au
ctoriclade de estorvar-me que procUTe a liberdade da minha patria, porque a sal
vação d'esta é para mim a primeira lei. 

Por isso mesmo que nao tenho auctorida[le, e tenho vontade, nome, um braço 
e amigos de iguaes sentimentos, o .que me resta é p1·otestar contra quem, tenclo 
meios de IilOS auxili11r, nos não presta esses meios; isto faço, porque estou c~nven
ciclo que elevo fazel-o, ao mesmo tempo assevero a v. ex. a que o faço clesp1clo de 
toda n animosidade em ataque pessoal a v. ex. a, a quero respeito e de quero s?t1 

amigo tão antigo como verdadeiro. P1·otesto contra a auctoridade, p1·otesto n~s cu·
cumstancias especialíssimas em q~1e nos ach~tmos, e a 0pinif~o ela nossa patna de
cidirá um dia do nosso procedimento. 

Eu apoio o meu p1·otesto com as l)alavras do sr. Luiz Antonio de A?reu e 
Lima, que em 26 do passado me disse: o Em primeira linha eu contem plana cer
tamente o fornecer a v. ex. a os meios necessarios para levar a effeito as . s.na.s 
icléas, que porventu1·a se1·iam o rnodo rnais prompto e efficaz de 1·estatwar a leg~ttmt
dacle e a ca1·ta na nossa i?~feliz patria e de, te?'11~inm· assim as nossas cle,svent'ltraSJl · 
O sr. Abreu e Lima, qne eu considero uma auctoridacle~ c011jtmctamente coro 
v. ex. a, expressa um sentimento que deixa a v . ex. a só no seu pensar particubr. 

Tenho a honra de ser, etc.- Ill.1110 e ex .1110 sr. D. Thomaz Mascarenhas.= 
Conde de Salda11ha. 

·omcio 

(N. 0 5 & rcsenado) 

Ill. mo e ex . mo sr. -Aprçweito a arribada elo Jaclc Lantern a Fowey, na pr~
vincia de Cornwall, para ter a satisfação ele annunciar a v. ex.a a quéda do un
nisterio, ele que o duque ele Wellington era chefe, e a nomeação de outro, á testa 
do qual se acha o conde ele Grey, e que é composto ele membros que, quasi todos, 
uos debates que tem havido no. parlamento a respeito da questão portugneza, se 
pronunciaram pelo modo mais energico a favor da nossa justíssima causa, e con
tra a usurpação ela corôa portugueza pelo senhor infante D. :Miguel; aevemos da.r 
graças á Providencia, que tão opp.ortunamente op.erou esta mudança, sem a qllal 
estava cleciclicla a nossa ruina, tanto quanto ella dependia·da influencia ingleza. :Na 
desgraça elo duque ele Wellington, occorrida tanto a tempo, não posso deixa1· de 
ver um castigo prompto, igual ao que teve o pTincipe de Polignac, logo que estes 
ministros resol~eram o sacri:6cio da causa legitima em Portugal. . 

A demissão elo duque de Wellington e de todos os seus collegas foi acce1ta 
por el-rei na terça feira, lG elo corrente, e n'esse mesmo dia a am1lmciou o duque 
na camara elos lords, e sir Robert Peel na casa elos communs, sendo a noticia re
cebida em ambas as casas com igual satisfação. 

Ainda não estão determinados todos os arranjos mi.nisteriaes, mas estão con
cluídos os essenciaes, e é hoje o dia em que os novos ministros prestam jura-

. roento e tomam posse. Tenho a honra de remetter a v. ex." inclusa a lista dos 
ministros, cujas nomeações já nrio soffrem duvida; por ella verá v. ·ex.a que lord 
Palmerston é o novo ministro dos negocios estrangeiros, a quem eu conto proctu·ar 
immediatamente, não só pelo logm· que elle agora occupa, como pelas relaç~es 
em que nos achâmos, e logo lhe pedirei licença para lhe apresentar o conselhe~ro 
Abreu e Lima, com quem me persuado que não terá agora o gabinete britann1co 
duvida ele tratar. 

E ainda que não elevamos esperar que o actual ministerio se ponha em cwropo 
para defender a nossa causa, comtuclo pqdemos contar que o governo usurpaàor 
11ão encontra11á n'elle o apoio occulto, mas nem por isso menos efficaz, que lhe 
prestou o ministerio do duque de W ellington ; c, na minha humilde ppinião, é isso 
ba.stante pai-a se vencer a lucta em que nos achfLmos empenhados. E de crer que, 
em chegando a Lisboa a noticia., não esperada,· da resignação elos ministros, 0 

partido leal se anime a fazer alguma cousa, aproveitando para isso o momento 
favoravel d,o grande desalento que uma nova tal ha ele produzir nos sequazes da 
usurpação, e que serà tanto maior, quanto mais terão exultado com a certeza que 

,. 
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0 antecedente paquete lhes levou, na falia · do rei, do . proximo reconhecimento do 
senhor infante ·por parte d'este paiz. 

Chegou um paquete do Rio com noticias até 14 de setembro; nada adiantam 
ás que nos trouxe o antecedente, que concluúa o conde de Ficalho. 

· Ôh~go·t; ~- ~;t~ · ~Ôr·t~," .qu·a~·t~ f;i~·~ ·p~s~~ci~,' ':r) .' Fr·a~.~is·c~ · d~ 'Ái~~id~.; -~·c~~~ 
JJ;·ovavelmente escreve a v . ex.a, nada direi sobre o obj ecto da sua vinda, que eu 
J~ conhecia antes d'elle aqui chegar, o que muito o admirou ; segundo hontem me 
dtsse, tenciona r egressar depois de ú.manhã. 

Devo participar a v . ex." que o general J oão Carlos de Saldanha veiu ultima
lll~nte a ·esta côrte, onde se clemorou cousa de seis dias, a :fim de ver se conse
gu i ~,. ~u elo plenipotenciario de sua magestade o imperador elo Brazil ou do s ne
goctantes e~igrados portuguezes, algtms meios para subsidiar e sustentar aquelles 
que, a seu convite, se acham reunidos em Bayonna, para debaixo do seu commanclo 
entrarem em Hespanha em seguimento dos patriotas hespanhoes. Tenho r asões IJara 
crer que não foi bem succedido nas suas diligencias, como o não têcm sido os di
tos patriotas, que, batidos, derrotados e perseguidos, já r egressam a França, com 
e.xcepção elo coronel Guerrea, que tem tido algumas vantagens no Aragão, para 
onde tambem se clirige o general l\1ilans; sinto, porém, ter de acrescentar que não 
encontram em parte alguma bom acolhimento no povo. 

O marquez de Santo Amaro contava passar o inverno em Paris, mas a mu
dança elo ministerio inglez tambem o obriga a mudar detenção, e espero que che
gue aqui por estes dez ou quinze dias . 

Se for necessario, conforme D. Francisco de Almeida me clisse, que eu inter
Venha no que houver a tratar com o dito marquez, estou promptissimo a fazel-o, 
como r eputo ser do meu dever. . · 

Pelo navio ]{e?'C'I.wio, chegado do Havxe, tive a honra ele r eceber o despacho 
n: 0 19 da se ri e ostensiva e a circular n. 0 3. Sobre o primeiro nada me occorre 
dtzer a v. ex. a, e, quanto ao conteúdo no segundo, cumpre-me participar a v. ex. a. 

que mandei r eimprimir o decreto n. 0 22, para introduzir em P ortugal e mais pos
sessões ela corôa portugueza bom numero ele exemplares, a :fim ele chegar ao co
nhecimento de todos os subdit6s portuguezes ; e que tendo-se todos os empregados 
F~sul_ares n 'este paiz bandeado com a usurpação, excepto;: honrado vice-éonsul 

1anc1sco Rebello, só a este tenho ele fazer a commÍllllcaçao por v. ex. a recom-
tnendada. _.,..... 

Sendo provavel que o plenipotenciario do imperador e os dois ministros ele sua 
lllagestade fidelíssima aproveitem esta occasião para esc1·ever a v . ex.", não serei 
tna~s extenso, para lhe evitar ele ler n'este officio aquillo que elles, por modo m1úto 
llla1s satisfactorio, communicarão a v . ex ." 

Deus guàrde a v. ex ." Londres, 22 de novembro ele 1830.-Ill.mo e ex . mo sr. 
Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque. = José Balbino de Ba?·bosa e Á.?·aujo. 

O:ffi.cio 

(Extraclo do n.0 Ha) 

" D epois elo que tive a honra ele escrever a v. ex." no meu numero prec~clente, 
llao hei ternaclo a fallar com o conde ele B ernstorff sobre o nosso negoClo, por 
tudo devidamente depender elo r econhecimento ela .Inglatel'l'a, cuja delonga, se 
bern que aqtú não agrade, nem por isso infl.ue em alterar a r esolução tom_ada de 
segtúr, porém não de dar, o exemplo á Inglaterra. At? que ponto o ~·eceiO, que 
se tem, de que a mudança elo ministerio inglez contl'lbua a p~·ocrastmar a sus
pensão elas r elações cliplomaticas com Portugal, seja fundada, nmguem melhor do 
que v . ex. a d 'isso póde julgar. · . . . 

O conde ele Bombelles clesianaclo para a enVIatura austnaca em L1sboa, affir
~a-se-me não ser o que jllá esteve, mas sim o irmão, que é presentemente mi
Utstro em Florença. 

O marquez de Rezende acruba ele aqni chegar ele Petersbnrgo, aonde não· foi 
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feliz como negociadm·, e mui brevemente, segundo · ouço, se porá a caminho para 
París. 

Deus guarde a v. ex. a Berlim, 23 de novembro de 1830.- In. mo e ex. mo sr. 
visconde de Santarem. =Conde ele 01·iola. 

Officio 

(N . 0 76) 

ntmo e ex.m6 sr. - Chegando aqui ha poucos dias o barão ele Lebzeltern, pro
curei immediatamente visital-o, o que fiz, sendo por elle mui bem recebido . ~a~;
ee-me que, não tendo até aqui alcançado cl'este governo a conclusao ela negomaçao 
principal em consequencia dos 11eceios que elle tem mostraclo ele fazer consa que 
possa desgostar o governo austri.a<:o, devia entrar em materia com o barão pal'tl. 
ver se elle d~wa um impulso. Elle não duvidou fallar-me com toda a franqueza, 
dizendo-me que o imperador tinha dado ordem para que se fizesse por sua parte 
o reconhecimento ele sua magestacle :fidelíssima logo que o fizesse sua magesta~e 
britannica, e que para não se demorar se haviam já dado ordens para que, ~ao 
podendo talvez chegar tão dep~·essa a Lisboa o conde de Bombelles, part1sse 
quanto antes um encarregado ele negocios para residir em Lisboa até á. chegada 
elo conde . 

Á vista cl'isto lhe pedi qüe, na audiencia elo }Japa, r efel'isse isto mesmo1 para 
fazer ver a sua santidade as disposições ela sua côrte, mas não condescendendo 
commigo n'este ponto, elelicadezn. que quiz usar para com o conde de Lutzo:"', 
em baixaclor elo seu soberano n'esta côrte. Comtuclo não teve logar esta auclienma, 
porque o santo padre tem passado summamente incommodado, posto que hoje es· 
t~j a alguma cousa melhor . Deus permitta que continuem estes allivios, pois qne 
aliás, como o conclave, ainda que as potencias da Europa tivessem concluído o 
reconhecimento ele sua magestac1e ficlelissima, nã.o faria causa alguma, cleve1·iaroos 
esperar a eleição ele novo pontífice . 

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

Deus guarde a v . ex.n. Roma, aos 23 de novembro de 1830.-In.mo e e:x. 010 

.sr. visconde de Santarem . =Ma?·quez de L av1·adio, D . A ntonio. 

Officio 

(N. 0 25 rcsmado) 

. Ill .mo e ex. mo sr . ~Tive a honra ele receber os despachos reservados de v . ex." 
ele n . os 10, 11 e 12, a cujo contetíclo prestei a devida attenção . 

Logo que mé constaram as 1.·estricções com que algtms emigrados estavaro 
promptos a prestar o jm·amento de reconhecimento e obe~encia á regencia, or~es 
nei ao general Azereclo que aclmittisse aquelle iur amento, comtanto que as r estrtc
ções se conciliassem. com a condição essencial; e, com effeito, muitos emigrados 
jm·aram cl'aquelle modo . Houve, porérri, alguns qüe •ele modo algum quizeraJJl 
jurar, mas apesar d'isso nada se fez contra elles, visto ter dito o marquez de 
Santo Amaro ao conselheil:o José Balbino ele Barbosa e Araujo, que se nós por 
aquelle motivo lhes suspenclessemós os subsidias, elle lh'os mandaria continuar. 
Esta ameaça, que é uma prova mais ela perfic1ia b1•azileir a, não tm•ia talvez 
effeito) porém se fosse xealisacla poder ia ter uma influencia funesta no espirito dos 
emigrados, e por isso pareceu melhor não nos expül'mos a soffrer um tão arbitra~ 
rio insulto . Os que não juraram são indivíduos que muito se ganha em perder, por
que são elles que desaCl'editam a nossa causa, e que jamais lhe serão de utilidade 
alguma. Espero a relação cl'estes inclivicluos, que o general Azereclo tem tardado 
em me mandar. Em Par is o sr. D . Francisco de Almeida julgou acertado retar-
dar a ordem para a pr estação elo j uramento . . · 

De accorclo com este senhor e com o sr. D. Thomaz Mascarenhas assentá
. mos não dever participar as nomeações para a commissão consultiva até á volta 
do capitão . T hornton, vi~ t o o estado de incerteza em que ainda se acha o negocio 
elo ·em}Jrestimo . O sr. D . Thomaz lVIascarenhas clará conta a v. ex.a cl'este nego-
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Cto, para cuj a conclusão bons seTviços nos têem prestado os dois brazileiros João 
da Rocha Pinto e F rancisco Gomes da Silva, os quaes, alem d 'isso, t êem escripto 
para o Rio de. J aneiro tuclo o que se lhes tem pedido, e mostram gra,ncle inte
~·es.se pela nossa causa. O imperador conser va com elles uma correspo:ndencia 
lU~1~a, e, segundo elles pretendem, sua magestade t em sido atraiçoaclo pel~ seu 
llHmsterio nos neo·ocios d €1 Portuo·al. O ultimo paquete trouxe-lhes o annuncJO ela 
P . . o a A 
roxlma mudança d 'aquelle ministerio, em cuJa nova composição entrarão os n-

dradas. P elo mesmo paquete chegou ao marquez ·de Santo Amaro .u~na aspe~·a 
censuTa por teT ido a Franca ant es de vir a es ta côrte, e a ordem poslt1va ele nao 
ad_mittir ele modo algum ~ proj ecto de casamento do infante D . lVIiguel com a 
l'amha nossa senhora . O certo é que a legação brazileira aqui tem expedido ~quel!e 
marquez tres correios) e elle, que tenciomwa não voltar a Londres, e que tui ha Já 
mandado seu filho despedir a casa e os Cl'eados que aqui deixára, espera~se dentro 
em poucos diàs n 'esta cidade. 
. O ministerio do duque de W ellington caíu finalmente, não tenclo podido obstar 
a maioria hostil que na discussão da li sta civil votou contra elle. A parte do dis· ' 
curso elo tlu·ono r elativa ás instituições elo paiz, a declaração do duque contra 
qualquer reforma, e ultimamente o terror panico ·elo mesmo duque, Ii1otivado por 
alguJ?as assuaelas ela poptuaça e por alg umas ameaças pessoaes que obrigamm 
el-re1 a não ir á ftmcção do lord mayor, cujo convite tinha acceitado, foram as 
causas proximas da quéda cl'aqnelle mini steri.o, o qual j á se achava abalado por 
erros crassos de uma política mesquinha , que havia feito perder á Inglaterra toda 
a. sua preponclerancia no contü;tente ela Europa. O novo miuisterio t em, sem cltr
~>lda, a vencer grandes clifficuldades para r ecuperar tão g rave perda, mas a sua 
composição inspira muita confiança, e v. ex. a verá que, pelo que nos diZI respeito, 
a escolha não podia ser melhor. Com e:ffeito, todos ou quas i todos os seus membros 
1los foràm sempre favoraveis. L ord Grey é o primeiro ministro ; lord Brougham 

l
(lnr. Brougham ), lorcl chanccller; o marq uez ele L ansclowne, presidente elo conse
ho privado; o visconde Melbourne) secretario ele estado do i.nterior ; o visconde 

Palmerston, ministro dos nego cios estrangeiros ; o visconde Goelerich,· ministro elas 
colouias; lord Hollancl, chanceller elo ducado de, L ancaster, etc . Hontem tomaram 
b~ novos ministros posse do s seus Jogares, e agora me acaba de dizer J osé Bal-

lno. que lord Palmerston o manclára .chamar, e que eU e, José Balbino, lh e com-
1Uur:1caria a minha 11.omeação e a minha estada n 'esta côrte, peclinclo-lhe ele fixar 
0 dta e hora para me r eceber. José Balbino le· ava tambem a sua carta ele 
crença) ao que por delideza não julguei de-ver fazer observação álguma. 

Se este ministerio quizesse reconhecer a regencia, talvez conviesse desistir elo 
pro~ecto d o emprestimo de mr. Maberly , que · ser{L muito oner oso, e tratar ele ne
gociar um parcial ela somma necessaria para as despezas de ullia expedição forte 
de quatro mil homens ou mais que cl 'essa ilha fo sse a Portugal terminar, por um 
g?lpe de mão, a tão longa contenda entre a leg·itimidade e a ust1rpação . Reconlie
Clcla que fosse a r egencia, julgo que não havei·ia gra,ncle clifficuldade em negociar 
aqt:elle emprestimo parcial, o qual, por . mais oneroso que fosse, sempre o seria 
lrlU.lto menos que o de Maberly , vista a enorme baixa ele fundos brazileiros e por
tuguezes. N'aquella hypothese eu não deixarei de l embrar esta idéa. . 

Caso a r egencia contimte a honrar-me com a sua confiança, e a querer que eu 
tome definitivamente conta ela legaç~o de. L ondres, convirá que v . ex.a ordene ao 
Énc~1-regaclo ele negocios que haj n. de me fazeJ.· a competente entrega elos archivos. 

j ll .u·ei depois a H a.ya entregar a competente carta ele despedicla a el-r ei elos Pai-
zes Baixos. ' 

P ermitta·me v. ex. a que eu tome a liberdade ele lhe clizei· que· muito conviria 
dar, pelo menos, á legação no Rio ele J aneil'o um secretario habi,l, lembrando para 
esse effeito o bacharel Bayard, que se acha n'aquella cidade, homem de talento 
e de muita capa~idade; e que em Berlim serviu com gra,nde distinc.ção um igual 
e:rnprego, e mesmo no ele encarregado de negocios . 

. P elos papeis publicos verá v . ex. a o cleploravel estado a que chegaram os ne
go elOs dos Paizes Baixos , em consequencia ele fataes erro s e do abandono ela In
glaterra, que de sangue frio deixou derribar o eclificio ela sua politieà, perdendo 

F 



650 

talvez o maior fructo í:las gtterras da revolução, qual era a 'barreira elevada C?lll 
tanta d&speza contra o espírito de guerra e conquista da nação franceza. O _pnn
cipe ele O range ainda aq tlÍ se acha, e não me admirará se no novo ministeno en
contrar sua alteza real mais seguro apoio que no passado, como me parece con
viria aos bem entendidos interesses da InglateiTa. 

Deus guarcle a v. ex .~~. Londres, 23 de novembro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Lirna .. 

P. S .- O conselheiro José Balbino de Barbosa e Araujo communicará a v . e:s:. .<~ 
o que se passou na entrevista que teve com l01·d Palmerston, e que me parece 
indicar a nosso respeito as melhores disposições. Eu irei sabbaclo apresentar:ID.e 
áquelle ministro, e, estabelecidas que sejam com elle . as minhas relações, ins1stt· 
rei pelo reconhecimento ela regencia, como facto decisivo na nossa questão, que 

. em breve a terminaria a nosso fav:or. A Austria tinha nomeado o príncipe Drichten
stein, que aqui se acha, para que immediatamente depois do reconhecimento de 
D. Miguel pelo governo inglez, partisse para Lisboa a praticar um igual escan
dalo por parte do . imperador Francisco ! 

Officio 

(N. 0 t 7 rrsmado) 

Ill. mo e ex. mo sr. -Tendo arribado o navio J aclc Lantm·n ao porto a e Fowey, 
em consequencia do mau tempo, aproveito a occasião para participar a v. ex.a 0 

que tem occorriclo relativamente aos negocias ele que me acho encanegado desde 
a vinda cl'aquelle navio até á data d'este officio. 

Em primeiro logar direi a · Y. ex. a que, tendo o encarregado de negocias c~o 
Brazil respondido ao meu officio datado de 22 ele outubro, que já enviei por cop1_a. 
a v . ex. a, julguei, de accordo com 0 conselheiro Abreu e Lima, que lhe devia dt
rigir o officio por copia junto, letra A, em o qual protesto ela maneira a mais so
lemne contra todas as fLmestas consequencias que possam seguir-se da resolução 
por elle, encarregado ele negÕcios, tomada relativamente ao pagamento elas soro
mas que o Brazil deYe a Portugal, para que em tempo algum me rlão seja impu
tado. o haver deixado de empregar todos os meios ao -meu alcance pm·a evitar os 
grandíssimos prejuízos que tal resolução deve trazer á causa em que nos achâro.os 
empenhados, pm·ticularmente na epocha actual. · 

Em segundo logar informarei a Y. ex. a que, havendo communicaclo ao minist:·o 
ele sua magestade na côrte de París, D. Francisco de Almeida, tudo quanto hama 
occorrido l'elativamente ao negocio elo emprestimo e aos embaraços que se oppu
nham á conclusão elo mesmo, julgem D. Francisco de Almeida, e mui acertada
mente, que seria ele grancle utilidade o communicar o referido ao visconde de Ita
bayana, attendendo que talYez pelo interesse com que o. visconde ele Itabayana 
tem sempre defeftdiclo a nossa causa, elle se quizesse encarregar ele explicar ao 
marquez ele Santo .Amaro a terrível posição em que a funesta decisão elo encar
regaclo de negocios punha a regencia, tirando-lhe todos os meios pecuniarios que 
a podiam habilitar a obrar directamente contra o usurpador da corôa ele Portugal, 
e quasi com a certeza ele um feliz resultado. 

A respeito elo visconde, correspondeu á expectação de D. Francisco ele Almeida., 
como prova a copia do protocollo cla .conferencia que teve logar entre D. Francisco 
ele Almeida e o visconcle de Itabayana, a qual. deu Jogar á vinda ele D. Francisco 
de' Almeida a Londres, a :fim ele tratar com o conselheiro Abreu e Lima e ~oro.
migo sobre o que se devia responder aos quesitos insertos no citado protocollo-

Para que as nossas respostas fossem categoricas julgou-se conveniente que eu 
escrevesse ao capitão Sartorius, pedindo-lhe quizesse ter a bondade ele passar por 
minha casa, visto ter-se elle prestado, como verbalmente. communicará a v. ex_. a 

o conde de Ficalho, a tomar o commanclo ele qualquer expedição que a r egenc1a 
houvesse de fazer contra o usurpador; e vindo a minha casa o refericlo capitão, 
apresentei-lhe o conselheiro Lima e D. Francisco ele Almeida, e, expondo-lhes 
nós eom franqueza o estaclo dos nossos negocios, elle com a melhor vontade se 
prestou a coadjuvar-nos e dar-nos por escripto as suas icléas relativamente ao 
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~odo de apromptar a expedição projectada, como v. ex.a ve1·tt da copia que envio 
Inclusa, letra B. Em consequencia, pois, de termos um docmnento com que podia
mos mostrar ao marquez ele Santo Amaro, segundo exigia o visconde ele Itabayana, 
que ~ão só era possível, mas mesmo facil,_ a expedição projectada., mna vez que 
nós t1vessemos os meios pecuniarios, julgou conveniente o conselheiro Lima, ele 
acco;·clo com D. Francisco ele Almeida e commigo, o dirigirmos a este ultimo o 
officw por copia junto, letra O, e igualmente outro officio para ser entregue ao 
lnaTquez ele Santo Amaro, letra D. . 

P?r todos os documentos inclusos no presente officio pocleni v. ex.a ter um 
perfeito . conhecimento ele tudo quanto tem sido julgado conveniente fazer, a fim 
de levar a effeito o projectado emprestimo e babilitar a r egencia a t entar, com 
certeza de feliz resultado, o derribar elo throno o usurpador e collocar sobre elle 
a nossa a.ugusta soberana, unica solida garantia das instituições outorgadas por 
seu augusto pae á nação portugueza. 

lVIuito folgarei de poder informar a v . ex. a, o que farei por meio de um expresso, 
que a resposta do marquez de Santo Amaro remove todos os obstaculos, fazendo 
hffectivas as declarações e prpmessas insertas no protocollo e nota que já tive a 

onra ele communicar a v. ex.a 
. Deus guarde a v . ex. a Londres, 24 ele novembro de 1830.- Ill."'0 e ex. 1110 sr. · 

Lu1z da Silva Mousinho de Albuquerque . =D. Thomaz ~Mascarenhas. 
Documentos annexos 

A 

lli,mo sr. - Tendo esperado em vão até hoje a promettich resposta de v. s.a 
ao meu officio ele 22 elo passad0, e con:firmando-me o seu silencio na certeza (em 
que aliàs já me achava peJo exame dos documentos exist entes na embaixada por
tugueza) de que jamais houve o pretendido accordo ou ajuste. allegado :por v. s.a, 
Como l)retexto para deixar de cumprir as ordens elo seu governo, que determinam 
:se tornassem a continuar os pagamentos do que o Brazil deve a Portugal, poi' ha
ver cessado o motivo da sua suspensão, não poderia eu, sem faltar ao meu dever, 
de1u?rar-me ainda por mais tempo em dirigir a v. s.a o presente officio, cujo obje
cto e protestar solemne e formalmente contra um obstaculo (sem fundamento ne
nhum justo, nem ao menos rasoavel) por v . s. a suscitado, em opposição manifesta 
das prÇ>messas e cla.s declarações officiaes do ministerio do Brazil, constantes da 
nota e protocollo ele que a v. s.a transmitti copia;;..-légaes e que compromette gra
Vemente a causa, da minha augusta ama, a gloria elo imperador e a reputação elos 
seus ministros. E, principalmente, a favor e em defeza da primeira que me cum
pre pugnar, e este officio, bem como out.ros anteriores documentos, mostra.rão ao 
lU?ndo, quando assim seja necessario, que não foi por culpa .dos servidores ela 
rainha, nem dos seus subditos leaes ql!lC se sacrificaram. por sua m agestacler que 
o seu throno cleixou ele r es taurar-se nas occasiões favoraveis que facilitaram 
aquella restauras;ão, e que se têem deixado perder ele um .modo que, sem o ser 
na realidade, tem todavia a s apparencias e os resultados ele um accordo feito com 
os inimigos ele sua magestacle. 'l'al é, no momento actual, o obstaculo sem funda
mento que v . s." oppõe á execução de transacções concluídas pelo legitimo go
Verno portuguez, nomeado e reconhecido pelo imperador, e que impedem aquelLe 
gove'rno de preencher a principal obrigaçfio que sua magestacle imperial lhe im
poz de restam·ar em Portugal a legitimidade e a Garta, isto em uma conjunctura 
~lU. que os esforços dos leaes portugnezes, dirigidos pelo mesmo governo, seriam 
Indubitavelmente coroados elo mais feliz SUCCeSSO. 

Forç~da, pois, a regencia a uma inacção iuvoluntaria e violenta, paralysados 
Os seus bons desejos de preencher a sua nobre e gloriosa missão, ligados os braços 
dos valentes defensores da Terceira que com a desesperação no fundo da alma, 
fremem de se ver conclemnados a s~ffoca~· em seus corações os transportes da sua 
l~~ldade e cilo seu patriotismo; perdida talvez. a mais favoravel ~e todas as o?ca
SlQes para restituir a corôa á senhora D . Mana II, dependendo 1sso dos mod1cos 
~eios que nos são dados, mas devidos ao legitimo governo ele Portugal estabele
Cido n'aqnella ilha pelo governo cl"o Brazil: exige imperiosamente o meu dever 
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que- eu dirija a v.~ s.a o presente protocollo, para que tod~ a responsabilidade de 
tão funestos e transcendentes resultados recáia sobre quem os motiva. 

Aproveito esta occasião para renovar a v . s.a os protestos · de consideração e 
estima com que sou, etc . - In. mo sr. Eustaquio Adolpho de Mello e Mattos.= 
D. Tlwmctz 1J1ascct1·enhas. =Londres, 15 de novembro de 1830. 

B 

The followi.ng is a haste statement of my opinions upon the subject I had the 
honour of cliscussing with their Excellencies yesterday. · 

1. The surest anel safest plan)s to have three ships armecl, two of from :fi.fty 
to sixty guns, one from twenty to thirty, mannecl with 1 :100 officers anel men 
(English). The ships to be hired. 

~. The terms of hiring· for four months; men's wages, provisions, inclucling 
the expences for munitions of war, will be from ;f, 60 to 70:000. 

3 . Some one o f the great sbip owners to :fit the ships out, as if for an Inclian 
'Voyage in their own names. The commancler of the expedition appointing the offi
cers anel approving of the men sub ho1·a. If the British Government should feel 
it rig·ht to object to the additional meu anel munitions of war beyond the usua!l 
merchantmen.'s c~mplement, an arrangement may easily be made to transfer theJ11 
to France, as the French Government have promised their connivance anel there 
complete the ships . 

4. As discipline anel a spirit of entreprise are absolutely necessary towa;rds 
success in all warlike expedition, anel the difficulty will be great, in keeping up 
the :first, under the peculiar circumstances of tbe contemplatecl p1·oject, anel as tbe 
wages have been calculated at a trifling rate above the common sum, it is pro· 
posed as the surest means of keeping up the necessary discipline (without report
ing to punishment), as also a good spirit anel giving· a juste encouragement, to 
hold forth to the officers anel meu a scale of .gratuities, amo~mting to about · 
;f 40:000, to be distributecl amongst them, üi case of success, excepting to sucb of 
the former who may wish to continue in the service of Her lVIajesty in the sa.roe 
rank as they held in the expeclition . • · 

5 . The money necessary for the expeclition to be pJaced in the hancls of some 
one of the first Laudo~ banker's, uncler the joint contról of three commissioner~, 
two to be app'ointed by the goYernm ent, anel one by .the commander of expecll
tion. No sum to be paid out without the signature of the letter accom1Janying the 
orcler of the commissioners . 

6. Although D. Miguel's marine may be in too defective a state for continued 
service yet as it may be made effective for a time sufficient to embarass your 
movements, if not guarcled against, s.maller ships or a lesser number than those 
alre(ldy mentioned, woulcl not be prnclent, inclepenclent of great adv&ntages of 
embarking the g-reatest number of troops ou the smaller number of .ships . The 
armed ships will carry nearly 3:000 troops. 
. 7. The control o f the naval department to be entirely under the clirection of 

the naval comrmtncler. 
8. At the least six weeks will be r eqnirecl, in the present season of the year, 

to have the ships ready for sea. 
Nothing in the above articles inch.1.des or relates to the proposed commander of 

the naval expedition as to bis pe1'sonal interests. With bis feelings anel sentiments 
;I:-lis Excellency is already well acquaintecl, that fame anel honour in succeeeling in a 
good anel noble cause will be bis most coveted rewarcl.= (Signeel) G. R. Sa1;to1·úts .= 
November, 19th 1830. London. 

c 
Ill. mo e ex. mo sr.-Vei'u v. ex. a a Londres para ele nós saber quaes eram os 

obstacülos que se oppunham á conclusão elo emprestimo, bem como para inclag·ar 
varias pontos constantes de uma especie ele protocollo por v. ex.alavraclo ~m pre· 
sença do ex. mo visconde ele Itabayana. Este senhor, á instigação do qual v. ex. a. 

empTebencleu a sua viagem, tendo empenhado a sua palavra ele hom·a para fazer 
remover, pela auctoricbde do marqnez de Srinto Ama.ro, aquclles obstaculos, um~ 
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vez que se respondesse satisfactoriamente aos quesitos, em numero de seis, inser-. 
tos n'aquell<;J pt:otocollo, cumpre-nos não deixar de tentar este expediente, pam 
que jamais se possa dizer q11e por culpa ou n egligencia nossa se perdesse . a causa 
em que nos achf~mos otnpenhados . 

D evemos, porem, dizer a v. ex. a que é necessa.ria toda a confiança que nos 
merece o sr. visconde de Itabayana., e a opinião que temos elas suas virtudes e da 
sua honra })ara revelar a s. ex. a segredos de cuja religiosa conservação depende 
porventura a sorte do estado, e cuj a confidencia, para o fim proposto, envolve 
necessariamente a idéa de uma desconfiança injuriosa pa.ra a r ege.Ítcia e para nós 
mesmos, tendo, alem d'isso 1 as apparencias de uma ingerencia que não podemos 
de moclo algum aclmittir em nossos negocios. O alto conceito, porém, que fazemos 
das nobres qualidades elo sr. visconde, e a certeza em que estamos do interesse . 
que lhe merece, cômo sempre lhe mereceu, a causa de sua magestacle a senhora 
D. Maria li, justificam a r esolução. que julgámos dever tomar de nos conformar· 
mos aos &eus desejos. · 

Póde, pois, v. ex. a· informal-o da natureza dos obstaculos que se tê em opposto 
á ex.ecução do emprestimo, os quaes v. ex.a bem conhece; e, quanto aos OlÜl'OS 
quesitos, dir-lhe-ha v. ex.a o seguinte: 
. 1.0 Que com effeito se tem aqui tratado verbalmente ele mandar pôr á d'ispo-

stção da r egencia alguns navios de guerra; · · 
2. 0 Que ha a facilidade e probabilidade de que trata este artigo relativamente 

aos com mandantes, officiaes e tripulação elos ditos navios; 
3.0 Que para se fazer cl'aqui a expedição dos navios se carece do espaço de 

um lilez até seis semanas, para os necessarios preparativos; 
. 4. 0 Que a compra ou fretamento elos mesmos navios terá com effeito logar em 

VJrtucle das ordens ela regencia e para -o fim que indica no artigo; 
5. 0 Que. os contratadores elo emprestimo estão com effeito promptos a verifi

fi?al-o, não obstante a crise actual, uma vez que a legação do Brazil em Londres 
de por esc ri pto a declaração official que S<:l requer.; 

6.0 Que v. ex.a leve o nosso officio para o inarquez ele Santo Amaro com os 
com})etentes clocumentos e o modelo da declaração que se pede. 

Tendo assim preenchido, segundo nos parece, as condições. propostas })e]o 
sr: visconde ele Itabayana, não cluviclâmos que' s. ex. a prestará agora á causa ela 
ran1ha fidelíssima o serviço impOTtante de·fazer remover os .embaraços que obstam 
e.ssencialmeute ao seu triumpho, gra.ngeanclo assim_-B'ovos títulos á estima e á gra
tidão elos leaes portuguezes. 

D eus guarde a v. ex. a Londres, ... ele novembro de 1830. - Dl.mo e ex. mo sr. 
D. Franci::;co ele Almeida.= D. Thomaz JJ.iasca?·enhas =Luiz Antonio de Ab1·eu e 
Limct. 

D. 

Ill. mo e ex. mo sr. - As clifficulclades suscitadas pelo encarregado de negocios 
d~ Brazil n'esta côrte, relativmnente ao levantamento da suspensão e á continua
çâ.o elos pag·amentos elo que o Brazil deve a Portugal, em virtude ela convenção 
de 29 de agosto de 1825, nos obriga a recorrer a v . ex. a para lhe representar os 
{:?aves e tra,nscendentes prejuízos que devem necessariamente resultar d'aquellas 
di:ffi.culdades, tanto para a causa sagrada em que se acham empenhados os leaes 
portuguezes, como para a gloria ele sua magestade o imperador ·ao Brazil e para 
a honra e credito do seu ministerio . 

Estamos certos ele qtle v. ex. a prestará ás nossas representações aquella atten ... 
Çao que julgâmos ellas merecem, e que ao mesmo tempo nos não negará o apoio 
da sua ai.wtoridade, q1w ele v. ex.a solicitâmos para remover os obstaculos que' 
terii1!m. tão graves consequencias. ' . 

O encarregado de negocios, Eustaquio Adolpho ele Mello e Mattos, a quem se· 
~·ecorreu para que houvesse de ·executar as ordens do seu governo relativamente 
aquelles pagamentos, exige que elles sej am feitos de um modo que elle pretende 

. ter sido convencionado entre as respectivas legações . Em vão .se lhe mostrou, 
pela corresponclencia official existente no arcbivo da embaix~cla portugueza, que 
tal convenio nunca houvera; em vão se lhe ponderou que, amda mesmo quando 
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um sirnilhantc accordo tivesse exis tido, elle se acharia virtnnhnente annullado pe1a 
letra e 1)elo espírito da nota e do protocollo, que junto temos a htmra de r~met:er 
a v . ex. a por copia, letras A e B f; elle persistiu não obstante na sua determmaçao, 
e, não tendo que responder a tão fortes argumentos, suppr~u COJJl o silencio a falta 
de rasões. r 

Entretanto havia-se concluiclo, em confOI;midade das ordens e das instrucções 
da regencia, uma operação pecuniaria, fundada de boa fé nas declara,ções e. pr~-

. messas, tanto ~scriptas, como verbaes, do ministerio elo Rio de Janeiro, e a obsti
nação do encarregado de negocios veiu depois impedir a execução ele ajustes ter· 
minados, quando não podia prever-se, em desconfiança ominosa, uns obstaculos 
diametralmente oppostos úquellas promessas e declarações . 

D'aqui resuLta achar-se a regencia na cruel impossibilidade de preencher o fi.In 
da sua instituição e as sabias e paternaes intenções elo seu augusto imperador, no 
momento em que afoutamente se póde dizer que ha uma certeza moral de que os 
seus esforços para restaurar em Portugal o legitimo tlu·ono da senhora D~ lVIaria Il 
seriam coroados do mais fel'iz successo. A perda de uma occasião pócle ser irre· 
paravel, e qqal não é a sua gravidade e a sua importanc:ia quando cl'ella se póde 
segu~r a perda· de uma corôa e a desgraça de uma nação! E, todavia, tão funestoS 
resultados seriam ainda exacerbados pelo cleslustre simultaneo, com elles inevitavel
mente connexos, ·do augusto nome do imperador e pelo descreclito do seu governo. 

Escusado é ponderar a v . ex. a que os governos que não podem dispor de uma 
força material respeitavel, não perdem, sem grave risco, a força moral que de
riva da rectidão, ela dignidade e da franqueza cl.os seus actos . · 

A confiança que jttstamente nos inspira o nobre e honrado caracter de v. e:x.a, 
a sua probidade, as suas luzes e o seu zêlo pela gloi·ia do imperador e pelos inte
resses da rainha sua augusta filha, nos animam a solicitar de v . ex. a que, na · 
sua qualidade ele embaixador de sua magestade imperial, protector e defensor .na
tural dos direitos e elos interesses de sua magestade fidelíssima, e movido pel::ts 
ponderosas rasões que acabâmos de expor-lhe, haja ele fazer com que o encarre· 
gado ele negocios, Eustaquio Adolpho de Mello e Mattos, dê á requisição que lhe 
foi dirigida para a continuação dos pagamentos das sommas que o Brazil deve a 
Portugal, uma resposta official por escripto, que contenha simplesmente a declara
ção que tomâmos a liberdade de annexar a este officio sob a letra C. 

Queira v. ex. a acolher os protestos da nossa alta consideração. 
Dens guarde a v. ex. a Londres, ... ele novembro de 1830.-lll.mo e ex. mo sr. 

marquez de Santo Amaro. = D. Thomaz 111ascm·enhas = Lttiz Antonio de Ab1·eu e 
Lima. 

Copins juntns no llrccedcnte olllcio 
1.11 

No clia' ll de novembro de 1830 o visconde ele Itabayana propoz-me que se· 
ria muito conveniente que eu fosse a Londres entender-me com D. Thomaz Mas
carenhas e Luiz Antônio de Abreu e Lima, a fim de conhecer quaes eram os 
obstaculos que se oppunham á conclusão dei emprestimo, offerecendo-se o dito 
visconde a removei-os, verificando-se o seguinte: . 

1.0 Se é verdade que em_ Inglaterra ha navios de guerra apalaVTados para o 
serviço · da regencia ; 

2. 0 Se ha facilidade e possibilidade de achar para os ditos navios commanclan
tes e tripulação ; 

3.0 Se se póde fazer immediatamente a expedição dos ditos navios; 
4 .0 Se a compra ou fretamento de taes navios foi feita por ordem da regencia 

e •para o fim de alguma expedição ; 
5 . 0 Se os contratadores do emprestimo, apesar ela crise actual, estão promptos 

a verificar o contrato, uma vez que a legação (\.o Brazil dê por escripto a declara
ção official que lhe foi pedida; 

6.0 No caso positivo dever-se-Mto examinar os tel'm.os d'essa declaração, e .é 
muito para desejar que ella se limite aos seguintes: «Que o governo do Braz.Il 
continuará a pagar regularmente ao representante ou representantes da regenc1a 

1 Não encontrá"mos as duas alluclidas peças. 
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constituída na ilha Terceira, em nome cb senhora D. Maria II, as prestações an
nu~es que deve no govei·no legitimo ele Portugal, em conformidade da convenção 
ass1gnada no Rio de Janeiro aos 29 ele agosto de 182ó ». Admitticla esta redacção, 
convem que o sr. D. T-homaz Mascarenhas e conselheiro Luiz Antonio de Abreu 
e Lima officiem ao marquez de Santo Amaro, r epresentando-lhe o grande prejuízo 
que soffrerá a causa da rainha pela não verificação do emprestimo, occasionada 
pel~ recusa que fez .a. legação do Brazil de assignar a pretendida declaração, e 
pedmdo-lhe que, como embaixador do tutor da rainha, e como pessoa especial
mente auctorisada para promover os i,nteresses d'ella (rainha de Portugal), haja de 
remover uma difficuldade que póde ser de irreparavel damno para o serviço da 
lllesma senhora. · 
. NN. B.- Bom será que a este officio se jtmte a copia da. pretendida decla
laçao . 

E~stindo os na.vios mencionados no artigo 1.0
, assim como os commandantes 

~ a tnpulação para elles, podendo fazer a expedição d'elles immediatamente, que
l endo os contratadores do emprestimo verificar o contrato, fazendo-se, alem cl'isso, 
d que se indica. no artigo 6 .0

, compromette-se o sr. visconde de Itabayana a obter 
0 marquez de Santo Amaro a remoção da duvida posta pela legação do Brazil 

em Londres. 

D eclara o embaixador de sua magestade o imperador do Brazil, em virtude 
dos plenos pocleres de que se acha revestido, que o seu governo pagará pela sua 
leg·ação em Londres, á pessoa ou pessoas para isso devidamente auctorisadas pela 
l'egencia em nome da rainha a senhora D. Maria II, sem reserva quanto á sua 
applicação, nem interve~ção ele terceira p~ssoa, as sommas atrazadas que o Bra~il 
eve a Portugal, em vutude da ·cohvençao de 29 de agosto de 1825, e outros1m 

~lle. seu governo continuará a pagar pelo mesmo canal e pela mesma fórma:, nas 
ev:das epochas, as quantias que, em virtude da mesma convenção, o Brazil é 

?bngado a pagar annualmente a Portugal, equivalentes ao juro e amortisação de 
Igtlal numero de apolices ao que o Brazil estiver devendo a Portugal em o 1. 0 de 
~ezembro proximo futuro de 1830 até á extincção da divida, sem revocação ou 
l eserva alguma quanto á sua applicação. 

Officio 

(N.0 18 rescrvaclo) _../ 

llJ.mo e ex.mo sr.-Tive a honra ele r eceber os despachos da serie reservada 
11;

05 19 a 22, e ficando certo do seu conteúdo, darei prom1Jta execução ao que 
11 elles se me ordena. 

Jlugo qu.e as respostas de que é portador o conde de FicaJho certamente não 
Poderão habilitar a regencia a obrar activamente, pois que desgraçadamente o go
iTerno brazileiro, pela sua dobrada política e falta de franqueza, longe de facilitar 
0d~ meios pecuniarios ~e que. a reg~n.cia tanto ca~ece, an~es pelo contrario lh'os 
ifllculta ele uma marien·a (seJa-me hc!ta a expressao) a mais atroz e perfida, com

lllunicando ao encarreg~do de negocios n'esta cidade ordens diametralmente oppos
~'ts ao conteúdo no protocollo elas conferencias que tiveram Jogar entre o ministro 

e sua magestade o imperador e o ele sua magestade fidelíssima, e que põem o dito 
en~~rregado ele negocios na clm·a necessidade de ver, em consequencia das re
~ertdas ordens, talvez perder-se a causa ela augusta soberana de Portugal, que 
e ao mesmo tempo filha cl'aquelle em nome de quem se expedinrm as funestas 
ordens já mencionadas, e que desgraçadamente condemnam a regencia a continuar 
ll? estado de inacção em que até agora se tem achado, por ter unicamente á sua 
disposição os fundos estrictamente precisos para se .sustentar na difficil posição 
em que se acha collocada, por haverem os membros que a comJ?Õ~m obedecido 
generosamente ás ordens do augusto tutor de sua magestade fideltss1ma . 

. ~ difficil posição da regencia tornar-se-ha, talv_ez, m~i~ favorave~, havendo a 
b1Vu1a Providencia permittido que os inimigos mais crue1s da causa JUSta em que 
nos. achâmos empenhados fossem lançados fóra dos Jogares que occupavam, sendo 
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substituídos por aquelles ele entre os nossos amigos que mais positivamente. ha
viam tcmad,o a nossa defeza, e cuja protecçao e coadjuvaÇão nos IJóde fazer trnun
phar, se os crueis representantes brazileiros não forem ele todo smclos aos nossos 
clamores e inclifferentes a ver perder, podendo salval-a, a causa mais j usta que 
jamais se tem defendido . . 

T endo convencionado com o conselheiro Abreu e Lima, que seria·mais conve
niente o demorar por agora a commtmicaçfio confidencial de que trata o despacho 
r eservado n . 0 20, assim o pratiquei, julgando que, nã0 só não teria .inconvenient~, 
mas que seria muito acertado nas actnaes .circumstancias, visto que a regenCI31 

não poderia levar a effeito o projecto communicado no referido despacho pelos 
motÍ!vos já expendiclos. . 

D ando os conselheiros Abreu e Lima c Barbosa Araujo conta de tudo quanto 
tem occorrido, julgo escusado fazel-o eu; portanto, ac~~bo o presente officio, pare
cendo-me ter dado conta de tudo quanto' diz respeito á commissão de que me acho 
encarregado. . 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 24 de novembro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= D. Thomaz lJ!Iasca?·enhas . 

Officio 

(N. 0 30 resenado) 

111.mo e ex.1110 sr.-O zêlo e constante interesse que o visconde de Itabayana 
tem sempre mostrado pela causa ela rainha me obrigou a communicar-lhe, pouco 
depois ela sua chegada a París, não só o que eu havia feito no serviço ele sua llla
gestad~, mas sobretudo os embaraços cp.1e D. Thomaz Mascarenhas havia encon: 
trado da parte elos agentes brazileiros para a conClusão do emprestimo; ponderel 
com franqueza e energia ao dito visconde as funestas consequencias para a · caus~ 
da rainha ela eonducta elo agente brazileiro. O visconde pareceu-me summamente 
affectado ele tudo quanto eu lhe d1sse, e segm·ou-me que elle havia fazer quanto 
coubesse em. suas forças para remover os injustos embaraços postos pelo encarre
gado ele 11eg·0cios elo Brazil. 

Dois dias depois ela mencionada entrevista com o dito visconde, voltou este a 
minha casa, e disse-me que havia meditado mui seriamente em túdo quanto eu lhe 
havia dito, e que lhe parecia que tudo se poderia remediar se eu quizesse ir a 
Londres. Respondi-lhe que, se eu me }Jersuadisse que a minha ida a Londres po
dia ser ele alguma utilidade aos interesses ela minha augusta soberana e des
gi·açacla patria, que eu estava prompto a partir e sem demora, porém que eu não 
podia (visto a minha missão em París) dar um similhante passo ligeirumente . Ita
bayana disse-me que, se eu não me quizesse prestar a fazer este serviço, a causa. 
da raiuha teria grande prejuízo, e que, }Jara me mostrar a sinceridade com 9-ue 
elle me fazia aquelle convite, elle se obrigava, no caso de eu me prestar a n· a 
Londres, a fazer com que o marquez 9-e Santo Amaro removesse a duvida posta 
pelo encarregado de negocias elo Brazil em Londres á conclusão elo emprestilllo, 
uma vez que D . Thomaz Mascarenhas e o conselheiro L1.úz Antonio de Abreu e 
Lilila respondessem satisfactoriamente aos seguintes quesit_os : 

1. 0 Se é verclacle que em Inglaterra ha navios ele guerra apalavr?-clos par,::t 
serviço ela regencia? · 

2 . ~ Se ha facilidade e probabilidade ele acha·r para os ditos navios comman-
dantes e tripulação? · 

3.0 Se se poderá fazer immecliatamente a expedição dos ditos navios ? . 
4 . 0 Se a compra ou fretamento ele taes navios foi feita por ordem ela regencHL 

e para o fim de alguma expedição"? 
f>. 0 Se os contrataclores . do emprestimo, apesar ela crise actual, estão prolll~ 

ptos a verificar o contrato, uma vez ·que a legação elo Brazil dê por escripto a 
declaração official que lhe foi pedida? 

ObseTvou-me, :fi.nab;nente, o dito visconde que, no caso positivo _ elos contrata
dores quererem fazer o emprestimo, dever-se-hão examinar os termos d'essa cle
claração1 sendo muito pn,ra desejar que ella se limite aos seguintes : que o governo 
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do l3ra.zil qontinunrá a pagar r egularmente ao r epresentante ou repref\entantes da 
r~gencia instihtida na ilha T erceira, em .nome da rainha D . .Maria II, as presta
çoes ~nnuaes que eleva ao governo legitimo de Portug·al, em conformidade da con
-vençao de 29 de agosto de 1825. Admittiela esta r eelacção, convem que D . Tho
lnaz Mascarenhas e o conselheiro Abreu e Lima o:fficiem ao marquez ele Santo 
A_;narro,. representando-lhe o grancle prejuízo que soffl'erá a causa ela rainha pela 
n~o vertficação elo emprestimo, occasionacla pela recusa que faz a legaçào elo Bra
ztl de a.ssignar a pretendida declaração, e pedindo-lhe que, como embaixador elo 
~tlto1· da rainha e como pessoa especialmente auctorisaela para promover os inte
~esses ela rainha de Portugal, haja ele remover uma clifficuldacle que póde ser de 
lrrep~rahl elamno para o serviço da mesma senhora. De todas estas pro1Josições 
~om.e1 nota por escripto em presença do visconele . ele Itabayana, e fiz uma especie 
.e pt·otocollo, posto _que não assignaclo, pois não pocliâ ' de modo algum · exigir as-

Sto-nat · t "' · J d I · ~ "' ó t c. c ura, v1s o nao t er o v1sconeLe po er a gum e ser a sua m1ssao t ao s . men e 
am.Iga:vel. . 
t , .·~pesar elo v~sconcl~ não se ach~r munido de pocl er algum, como acabo ele r e
eur a ':': ex. a, J•ulguel, comtuclo, VIsto elle haver-me dado a sua palavra de honra 

que pocl1a conseguir o que me havia promettido, dever annuir aos seus cleseios, e 
re ] · J so Vt-me a pa.rtir para Londres . Quando fui a casa elo marquez ele Santo Amaro, 
para mie d·~spedir, fui acompanhado pelo visconde de Itabayana, e o ma.rquez r e
cebeu-rhe com mais cordialidade elo que costumava, e, posto que elle gusta de 
Pala-vras am biguas, disse-me, com tudo, mui claramente, o seguinte: «Pó ele v. ex. a 
rn.au.dar dizer [~ regencia que eu muito desejo · concorrer para a poder habiliti:-.r a 
tomar as medidas n e.cessarias para collocar a senhoTa D. Maria li no throno ele 
Portugal, tanto pelo inter esse que me deve aquelb. augusta senhbra, como pm·a 
salvar a honra elo imperador meu augusto amo ''· · 

. No clia 17 elo corrente cheguei a Londres , e n'esse mesmo elia tive um a largn, 
conferencia com D. Thomaz Mascarenhas e o conselheiro Abreu e Lima, aos qnaes 
expuz o objecto da minha vinda a esta. côrte, }J eclindo-lhe me habilitassem , com 
a po~sivel brevidade, a responder ao visconcle de Itabayana. Estes dois r espeitaveis 
servidores da rainha, com a sua bem conhecida honra, zêlo e intelligencia, r es
pone~eram da mar+eira a mais sa.tisfactoria, e hoj e estou completamente habilitado 
a e:x:1gir o cumprimento ela promessa que me foi feita pelo visconde cl0 Itabayana. 
(l Não informo a v. ex .a nem elo que foi ajustado com o capitão Sartorius, nem 
e O\ltros o~jectos, posto que lig·aclos com a minharvinela a Londres, por ter a 

certeza de que v. ex.a será cl'elles circumstanciadamente informado por D. Tho-
Inaz Mascarenhas e pelo conselheiro Lima. · 
p Conhecenclo particularmente o actual ministro elos. negocias estmngeiros, lorcl 
~ltnerston, r esolvi demorar-me em Loneh·es até sexta feira prox irna, por ser o 

· ]Jrtm.eiro dia em que o dito lord me pócle r eceber . Esta resolução foi tomacla ele 
accordo com D. Thomaz e Lima. 

· As ultimas mnclancas que tiveram Jogar no ministerio francez em nada alte
raram o pacifico syste~J.a adaptado por aquelle g-overno. 
, O goenera.l Sebastiani, posto que em outro tempo foi defensor da nossa causa, 

·e, com. tudo, hoj e uin elos que mais antipathisa com ella, e por isso pouco acolhi-
111ento achará n' este novo ministro elos n egocias estrangeiros, apesar de o conhe
Cer ~nlito partlclllarmente. A nomeação elo conde ele Argoult causou-me grande 
adn:uração, pois era. júlgaclo afl'ecto ao antigo g-overno. E stou persuadido que esta 
.nomeação, como a elo marechal Soult, apesar do seu merecimento, foram pouco 
agraclaveis, e parece-me , portanto, cli:fficil a conservaç~io ele um tal ministerio. 

Nãotendo presentes os ultimas officios que v: ex .11 me dirigiu, não posso res
Ponder ao seu conteúdo; devo, comtuclo, desde já prevenir a v . ex.a qtle, ele ac
cordo com D. Thomaz e Lima assentámos em demorar , aténovas ordens da re
g"encia, a participação ás pes~oas elesigna.das para formar uma junta· consultiva. 
De París remetterei- as convenientes observacões sobre as pessoas de que a. re-
geucia tenciona compor a dita Junta. ~ · · 

.Deus g tlarcle a v. ex.a L ::mclres, 24 ele noveq1bro ~le 1830 . -I~l.mo e ex:.mo s.r. 
Lu.1z da Silva 1\fo·q.sinho de Albuquerque.= D . Fmnc2sco de Alme2da. 

o . 



658 

Officio 

Ill.mo e ex. mo sr. -Em continuação ao segundo officio que tive a honra de di
rigir a v. ex ." pelo barco de vapor, elevo segurar a v . ex. a, depois ele ter feito as 
maiores diligencias n'esta praça, que os banqueiros ·que desejam entr~r no ero
prestimo, e muitos outros, me têem cleclaraclo não poderem mandar, por caso a.l
gum, propostas a Portugal; a incertP.z;a da tranquillidade da Europa, e mesmo 11 

da Inglaterra, as grandes e repentinas alterações nos fundos publi·cos fa.z com qu.e 
nenhum negocio se possa tratar senão no paiz, aproveitando-se para isso a. pn
meira boa occasião. 

É, pois, o unico meio · por que se pócle obter o emprestimo, man.ctanélo-ID:e 
v . ex.a uma auctorisaçlio para poder ratificar o contrato, sendo desde logo obn
gatorio par:J. os banqueiros, assim como para o governo, ele .sorte que, no momento 
em que for por mim assignado, possam logo os agentes elo governo ele el-rei nosso 
senhor em Lonch·es receber o primeiro pagamento, e l)Ossam os contrataclores fa-
zm as operações que lhes convenham . . 

Ora, havendo aqui já o contrato que se fez com Goldschmiclt, nada mais facll 
elo que virem plenos pocleres para se fazer um, tomando aquelle l)Or base para a 
redacç~io elo novo, e fazenclo-se-lhe, porém, as mudanças que sua magestacle orde
nar e que sejam de interesse para a real fazenda, e tambem compatíveis com 0 

estado actual elos negocios, para que o emprestimo se possa com certeza obter: 
Os plenos poderes para tratar e ratificar podem ser tão claros, que poclerá quusr 
vir o trabalho, que convier a sna mag·estade fazer, recligido ele Lisboa, ele sorte 
que eu não tenha mais do que apresentai-o aqni, e, obtendo quem o queira coJll 
as condições qüe trouxer, assig·nal-o e fazel-o executar. 

Devo prevenir a v . ex.q que a Europa apresenta uma probabilidade ele guerra; 
convem, portanto, que, a querer-se o emprestimo, venham as ordens quanto antes, 
pois se a paz se rompe, difficultoso será obtel-o, ou se obterú com mui to màs condições

Alem dos poderes para o novo tratado, é necessaria uma determinação real 
para o pagamento elos dividendos elo emprestimo de 1823, e sem a qual é impos· 
sivel emittir n'esta praça novos valores portugue:~~es. 

Dizem os banqueiros poder fa:;;-;er-se esta operação elo seguinte modo: Se o 
governo precisa receber em effectivo o valor do emprestimo ultimo, feito · coJll 
Goldschmidt, é necessario emittir mais em valor nominal o necessario para fazer 
0 pagamento dos diviclenc1os passados; mas se não precisa receber todo esse valor, 
então póde dispensar cl'esse mesmo emprestimo as quantias necessarias para os 
ditos pagamentos, e receberá o resto . Este, clizem elles, ser um methoclo; m~s, 
se ao governo não convier assim, pócle sua magestade ordenar o que lhe conv1er 
melhor, pois· se contentarão com todo e qualquer acto, comtanto que preench_a o 
fim pro1)osto . · . 

8egunclo o que tenho colhido d'elles, parece-me que a determinação real que 
deve acompanhar os plenos poderes, póde ser concebida nos seguintes termos: 

«Que havendo .o gove~·no brazileiro suspendido os pagamentos · elo empresti.J)lO 
de 1823, e o qual se havia obrigado a pagar pelo tratc'l.clo de 1825, e não que
rendo o governo ele sua magcstade que esta suspensão faça soff:rer por mais tempO 
os possuidores d'aquelle em1n·estimo, ordena, a fim ele mostrar ~í. Europa., e pri~
cipalmente á Inglaterra, o quanto tem em vista o credito portuguez, que os di
videndos dO" emprestimo ele 1823 sejam pagos elo modo s·eguinte, etc., etc. Sua 
magestacle, por este acto, não cleixa ele reconhecer, comtuclo, que é ao BrazH a 
quem pertence fazer estes pagamentos, e reserva-se, portanto, o cliTeito ele recla
mar em tempo competente esta divida sagrada.» 

As vantagens comm·erciaes que se tiram d' esta medida são as seguintes: ' 
Obter um novo <;Jmprestimo em Londres; . . 

, Elevar ·o credito portuguez ao antigo pé que tinha e que hoje está reduziuo 
á ultima miseria n' esta praça; 

Fa?ier caír desde logo o credito brazileiro. 
As vantagens politicas são tambem dignas ele muita consideração, e são-as 

que seguem: 
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Os possuidores das apolices portuguezas, que hoje são nossos inimigos, fazel-os 
desde j á nossos partidistas . 

. Este paiz, que, mais que nenhmu outro, olha para os seus interesses, princi-
pta a ter pelo nosso governo uma consideração que não tem. · 

Os novos possuidores das apoliqes elo novo · emprestimo, como os elo antigo, 
ficar~io sendo nossos defensores de então para ao diante, por isso que o qeu inte
resse augmentará na raslb directa da conservação elo governo, a quem pertencem 
as apolices . · 

Esta medida, se até aqui era necessaria, hoj e se torna mais precisa, por isso 
que a nova administração ingleza, não sendo a nosso favor, mais nos convem ter 
o publico nos nossos interesses. 

Se todas est.'1s considerações não fo ssem bastantes, bas taria uma só, e a mais 
P~oderosa para todos os gov·ernos, e muito mais para o ele Portugal, que sempre 
tao relig iosamente cum1Jriu os seus ajustes : a boa fé dos cont?·atos . O Brazil fal
tou a ella, suspendendo os pagamentos que se tinha tão solemnemente obrigado 
a fazer . Nós temos contra elle o nosso direito salvo. Em t empo competente, 
q.uando formos reconhecidos pelo governo inglez , deveremos, com a sua assisten
cta, pois foi o medianeiro do tratado, reclamar a sua execução; ele certo a elevemos 
obter. O Brazil ha de continuar por força ainda a pagar esta divida, quanto mais 
que ainda não deixaram as camaras brazileiras de votar no budget todos os an
nos a quantia necessaría para esse pagamento. Mas, emquanto nao IJaga, pague-

. tnos nós áqueHes que têem o di1·eito ele receber ele Portugal clirectamente, que foi 
a Portugal a quem emprestaram, e que dizem, e com rasão, que nada têem com 
tratados diplomaticos. 

Recapitulando, temos : 
Lo Que se o governo precisa de um cmprestimo, necess\ta mandar-me urna. 

auctorisaçâo para que elle em Londres se possa contratar e approvar desde logo, 
segundo as instrucções que para isso me foram expedidas. 

1 
2.0 Que se deve mandar igualmente uma determinação r eal para que os divi

c eudos do emprestimo de 1823 comecem a ser pagos logo que se faça o novo em
prestimo, designando-se .o modo por que esta OIJeração eleva ser feita. 
L Tudo o que acabo de expor é a opinião de todos os b~.mquei ros a quem tenho 
aliado, assim como é a ele} todos aquelles a quem tem proposto o negocio o nosso 

COnsul geral Sampaio, o qual é igualmente da mesma opinião, e que, tendo aqui 
0 melhor credito e grandes r elações, me seg·urou ser'impossivel fazer-se este ne 
gocio senão elo modo po1· que eu acabo de o expor. Acrescentou mais, tendo-lhe 
en lido este officio, que esta era totalmente a maneira ele ver por todos os ban
queiros da praça d~ Londres . 

. Queira v . ex. a desculpa-r esta longa exposiç.ão, mas julguei não dever ser la
conico n 'esta materia, a fim de· apresentar a v . ex. a este negocio tão claro como 
se me tem feito conceber. 

Deus guarcle a v. ex. a L ondres, em 24 · ele novembro ele 1830.- In. mo e 
e}( .Jllo sr. conde ela Louzã. = Conde dct Ponte. 

Officio 

(N . 0 1 6 reservado) 

. rn.mo e ex.mo sr.-Quando tra,tava de expedir o officio n. 0 16 ela serie osten
Stvu., veiu a esta residencia o plenipotenciario de sua magestade o imperador elo 
Brazil ammnciar-me a intenção de fazer· demorar por mais dois dias o navio J ack 
Lamte?·n, pelo qtle me decidi a escrever logo a lorcl Palmerston, pediudo-ll1e uma 
entrevista o ma,is breve que fosse possível, dando por· inativo da exigida bre~
dade a proxima partida ele um navio para essa ilha, pelo qual desej ava offi01ar 
ao meu governo depois ele haver visto a s . ex. a; recebi r es1Josta na mesma noite 
do dia 22 marcando a hora das dez e meia ela seguinte manhã para me r eceber 
em sua pr~pria casa, quando teve logar uma conferencia .. amig~vel, que durou quasi 
hora e meia, e de que vou referir a v. ex.a as par ttCulandades, conforme fo
l'em occorrenclo á minha lembrança, pedindo a v . ex. a desculpa ela falta de ele-
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gancia e concisão da narração, 1)odenclo v. ex. a, l)Orém, contar com a ex:acticUio 
d' ella. 

Principiei por dizer ru iord Palmerston que lhe não dava os pambens da. sua 
nomeação, mas que os r ecebia eu, e os daria a todos os subclitos fieis ela ramha 
fidelíssima, por termos agora nos conselhos de sua magestade britannica mn tão 
zeloso e . tão habil defensor da causa da legitimidade e ela honra, e depois acr?s
centei que, achanclo-se um navio a partir para essa ilha, u ía pedir-lhe, por effeJto 
elo a.n~igo favor e bondade com que sempre me tratára, houvesse ele me dizer a.l
.guma .cousa que eu 1)odesse levar ao conhecimento da r egencia ; respondeu-me qne 
eu e todos _os portuguezes bem sabíamos qual era a sua opinião a respeito ela ques
t ão portugueza, c que, portanto, .não podíamos duvidar elos seus bons desej os, roas 
que elle ainda não tinha conversado com· os seus collegas a este ·respeito, ainda 
não tinha podido obter informação official elo estad0 das negociações, é que, por
tanto, não sE~bia até onde o antececlelil.te ministerio havia compromettido o govel'llO 
britann.ico para com o ele Li-sboa ; que lhe era, pois, impossível dizer-me causa 
alguma por alguns dias; mas que, contando eu com a sua boa vontade e mesn::o 
com os seus conselhos e direcção para o bom ex:ito elos negocias que eu devia 
promo-ver, podia, todas as vezes que quizesse, procurai-o em particti.lar em sua 
casa, e que então como lord Palmerston me ouvia sempre, assim com muito gosto 
me r eceberia na secr etaria de estado, quanclo eu preferisse ir vel-o ali. 

· R epliquei que; sendo bem conhecida a honra de s. ex ." e de seus collegas, 
que haviam todos particular e publicamente expressado, e alguns até imp1•esso as 
suas opiniões sobre a justiça ela causa da ra inh.c't fidelíssima e sobre o caracter elo 
usurpaclor e ela usurpação, eu estava certo que nem s. ex. a, nem os seus collegas, 
t eriam acceitaclo os empregos que actualmente exeréiam, se cl'elles se exigisse mu 
sacrificio cl 'essas opiniões; vós, por exemplo, myl01·cl, gosaes ele uma reputação 
illibacla, ele um nome· clemasiaclo bello pam sacri-ficar tudo ao emprego ; esta co~
vicção me tranquillisava a r espeito d,a política que o ministerio actual adoptan a 
a r espeito da questão portugueza . 

Lorcl P almerston r espondeu que certamente nem ell e, nem os seus collegas, 
eram capazes de tal fazer; que era bem sabido o conceito qne .todos formavam elo 
caracter do usurpaclor, mas que tambem lorcl Ab.ercleen bem mal pensava d' elle, 
como publicamente havia expressado, e que entretanto tinha declarado que o ía 
reconhecer; que nós os portuguezes fieis á r ainha nada tinha1nos feito, nem faria
mos para derribar o governo de facto; que este estado ele cousas não poclia .durar 
sempre, e que . emfim elle ignorãva, como me havia já clito, até onde o antece- . 
dente ministerio havia comprometticlo o seu governo; ignorava mesmo as inten
ções dos seus collegas, e não via como decentemrmte, clepois do que el-rei havia 
dito sobre o reconhecimento do usurpaclor, se podia agora r econhecer a regenQia, 
e. mesmo deixar ele ter logar o reconhecimento no caso de se publicar a amn.istia; 
que entretanto era certo tplC o senhor infante D. Miguel não acharia apoio, ne:tJ.l 
talvez boa vontade no actual ministerio britannico, e que toda a sympEühia d'este 
estava ela parte dqs servidores da rainha; mas <];Ue era necessario qu e estes fizes
sem alguma cousa. «Sabeis vós (acrescentou -lorcl Palmerston) que o bar co ele va
por l' Echo, expedido po~· lord Abercleen a Lisboa, nh~ito f eZizmtnte arribou a Ply
mouth ?JJ 

Não me escapou o tres helweusement ele que lorcl Palmerston se serviu n'esta 
occasião, pa1·a lhe replicar que o ignorava, mas que eu esperava que o dito barco 
agora j á não conduziria ?s m~sm~s despachos que levava, mas, sim outros e de 
bem diversa natureza; a Jsto na o tive r esposta, mas sómente um ri so que ·me pa
r eceu ele mau agouro. 

Disse a . l01·d Palmerston. que os motivos por que nós, os fieis servidores ela 
rainha, pouco tínhamos podido ~m.p~ehen~er era obvio: em primeiro logar havia
mos tido poucos soccorros, depo1s d.1sso tmhamos encontr aclo má vontade e mesm.o 
declarada opposição em alguns gabmetes ela Europa, e com especialidaP.e no ml
nisterio de lord vVellington; que s . ex . a estava bem presente ela perseguição sus
citada pelo duque em deZJ embro de 1828 contra os emigrantes em Plymouth, cle
iJois os tiros da T erceira, as intrigas para qne o governo -francei não prestasse 
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so-ccorro nem auxilio á gente que ali arribou depois de r echaçada nas praias de 
AJ:g-ra, e demissão de todos os agentes inglezes que mostravam alguma sympa-: 

· th1a por nossos soffrimentos e pela justiça ela nossa .causa; a nomeaç~o para Lis
boa de um consul que, logo no primeiro j antar a que assistiu; bebeu á saude de 
D. ~liguei I, e que intercepütva e demorava a conesponclencia, que por esta le
gaçao lhe era remettida por intervenção do Foreign Office; mesmo com permissão 
de lorcl Abercleen (aqtú interrompeu-me lord PalmeTSton para me certificar que 
lllr. ~Iackenzie o não fa.ria mais), e finalmente a presença de duas fi.·agatas ingle
zas clef!·onte da ilha T erceira, ele onde afug·entavam os navios que procm·avam os 
seus portos, ensinando l~s embarcações do bloqueio a melhor maneira ele preen-· 
.cher o fim para que ahi estavam; mas, acrescentei eu, tudo is.to agorá ha ele ces
sar com a saíaa do duque ele ·vvellington elo ministerio, e então dae-nos algC).m 
t~mpo, e vereis que os portuguezes fieis nrio hão ele ficar ociosos; o que é pre
Ciso é qLle, se a Inglaterra não quer lJÔr-se em campo a favor da causa da rainha, 
8 ~ ella não ·quer tomar a iniciativa a prol ela legitimidade, reconhecenclo a regen
Cla ~ auxiliando os portugnezes honrados, ao menos não impeça que as outras po'
tenc!as o façam; é necessario que se declare neutra entre os dois partidos, mas 
é essencial que a sua neutralidade seja sincera e leal, e não como a que até agora 
tem tido ~ogar . 

Lorcl Palmerston disse que não era possível que a Inglaterra consentisse em 
qne outra potencia se ingerisse nos negocias ele Portugal, o seu interesse a isso 
se oppunha. · 
. Em tal caso auxiliae-.nos ele outi·o modo; o vosso pi·oceclimento é barbaro e in
JUsto, pois nem nos prestae.s soccorros, nem. permittis que outrem o faça . 

Fallou na amnistia, e disse que a sua opini1io era, e sempre tinha sido, que uma 
vel que fosse exigida pelo governo inglez, ficava este ele certo modo obrigado a 
garautil-a, e que mui difficil consa era evitar que fo sse illudicla. 

Repliquei que os portuguezes fieis, não tendo commetticlo crime, não queriam 
a~nistia; que nós tínhamos prestado juramento de que nem o imperador elo Bra- . 
zü, como soberano estrangeiro, nem a rainha por· menor nos podiam relevar, e 
que, como homens ele honra, emquanto isso não tivesse logar, não podíamos (sup
posta a vontade que eu negava existi r) aproveita:r-nGls ele tal amnistia; em nosso 
ogar o farieis vós( Respondeu lord Palmerston que certamente niio, amas ~acres

cento"l elle) ainda hontem lorcl Aberdeen me disse, quando me fez um l!·elatorio 
dos negocias elo seu ministerio, que a amnistia lh.e' fôra lembrada pelo sr. mar

. q.nez de Palmella mesmo)). 
Disse a lorcl Palmerston que duvidava que o sr. marquez ~e Paljnella fosse 

quem. houvesse lem~raelo similhante cousa, pois estava certo {]_ue s. ex." era um 
<los que d'ella se nltó havia ele aproveitm, porque a isso obstavam os seüs sen,ti
lllentos ele honra que professava, e o juramento àe fidelidade que co:r:n os mais 
P_ortuguezes expatriados havia prestado á rainha :fidelissima a senhora D. :Ma
l'la II. 

Também disse a lord Palmerston que um elos inconvenientes elo r econlieci
Jnento para a Inglaterra · seria a exigencia que o governo ·u sm·paclor, em vil·tucle 
de todos os tratados, faria ela verificação ela clausula da garantia ela integridade 
<la monarchia portugueza:, e que, não podendo elle conquistar ou submetter a leal 
e ~numerosa guarnição ela ilha Terceira, cles~java saber se o ministerio ingle-z iria. 
l)Or-se em campo para ajudar o usurpador u'aquella conquista . 

. Lorcl Palmerston r espondeu que certamente não, e que tudo quanto me tinha 
dito eram hypotheses, pois tornava a repetir que, emqtwnto não tinha conhecimento 

. <lo ~staclG elas negociações, e emquanto não conversasse com os seus collegas, nada· 
Podta tratar sobre a questão. . . 

Aconselhou-me ele procurar todos os ministros, ele ver lorcl Hollancl; permlttm 
que eu mandasse a corresponclencia d 'esta legação pelos seus vasos pa,ra toc~a a 
Pal'te para onde isso me conviesse, e ficou ele fallarmos em outra conferenCia a 
r:sl)eito da entrega ela mesma carta de acreclitação, assim CO)J!O cl~ ela participa
Çao ela installação da regencia, que ainda pára ·em meu poaer; 1gualmente me 
Permittiu ele lhe_ apresentar o conselheiro Abreu e Lima quando eu qüizesse, de 
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poi:;; do seu regresso de Cambridge, para onde partiu hontem mesmo; marquei 
para a apresentação o dia ele saobado pelas tres horas no F01·âgn O.ffice) ao _que 
logo annuin. . 

Queixei-me a ford Palmerston do ultimo procedimento que a· meu Tespe1to e 
dos empregados cl' esta legação teve lorcl Abercleen, expedindo ordens (poucas s~
manas antes da sua quéda) ao thesouro para nos 1:·etirar os privilegies e imm.unt
dades de que gosavamos, e isto com e:ffeito retrciactivo, quer dizer, desde abnl d_e 
1829, quando eu não podia deixar de me considerar revestido de um earacter ~
_plomatico, porque lord Aberdeen nunca me havia positivamente declarado que Ja
mais este govm:no reconheceria a regencia, e porque mesmo pelo contrario roe 
havi-a dito ·que, quando houvesse alguma cousa a tratar com o governo da Ter-. 
ceira, o faria por minha intervenção; que me parecia, portanto, ter· clireito a re?la
mar a continuação elo goso das immunidades que pertencem ao corpo diplomatiCO, 
para mim e para as pessoas que compõem eflta legação. Lord Palmerston respoJ?-
cleu~~e que a sua opinião me era favoravel, mas que ainda rue não -respon~Ja 
aemd1clamente sobre o negocio sem proceder a algum exame na sua secretana. 

Terminou esta longa e ~ui amigavel conferencia por me encarregar lord Pa~
merston de repetir ao ex.mo sr. marquez ele Palmella as expressões da sua mats 
sincera amisacle e dos seus vot0s pelas ventur-as e saude ele v. ex. a, e por me tor
_nar a dizer no acto ela despedida <(qu'il me receverait toujours avec le plus grand 
plaisir» . 

Deus guarde a v. ex .a Londres, 24 ele novembro ele· 1830.-Til.mo e ex:.~0 

sr. L1>1iz da Silva lVlousinho ele Albuquerque. · José Balbino de Ba!rbosa .e A?·auJO· 
I 

Decreto 

Senclo necessario para o bom regimento e policia dos povos que haja em todas 
as parochias alguma auctoridade local que possua a inteira confiança cl0s vizinhos, 
e que seja especialmente encarregada de prover e adruinistrar os negocios e in
teresses particuhures dos mesmos: manda a regencia, em nome da rainha, que, 
emquanto por lei constitucional não for definitivamente estabelecida a nova ordeill 
e administração municipal, se guardem as seguintes disposições: 

Artigo 1. 0 Haverá em cada parochia uma junta nomead·a pelos vizinhos da
parochia, e encarregada de promover e administrar todos os negocias que forelll 
cl,e interesse puramente local. 

Esta junta, nas parochias que tiverem menos ele duzentos fogos, será composta . 
de tres membros; de cinco nas parochias que tiverem duzentos ou mais fogos, 
porém menos de seiscentos; e ele sete nas parocàias que tiverem seiscentos fogos, 
ou cl'ahi para cima. · 

Art. ;,3. 0 Ao mesmo tempo e pelo mesmo modo por que forem nomeados os 
membros dq. j1mta, será nomeado tambem um secretario, ,o . qual servirá de es-
crivão do regeclor, como adiante será disposto. · 

Os me;mhros e o secretario ela junta servirão por dois annos, e no fim cl'este 
tempo poderão ser reeleitos todos, ou: alguns d'elles, se a isso se não recusarem· 

Suas funcções serão· inteiramente gra,tuitas; porém o secretario, pelos autos e 
cliligencia que fizer como escrivão de ante o regeclor ela parochia, vencerá os emo-
lumentos que vão declarados no artigo 25. 0 

. 

Art. 3.0 Têem voto na eleição elos membros e secretario ela junta de parochia 
toclos os chefes de família, ou cabeças de fogo, domicili1:11rios no clistricto ela paro
chia, que não são aqui expressamente excluídos. · 

São excluídos : 
§ 1.0 Os que não forem cidadãos portug·uezes e os que estiverem suspensos · 

elo exercício elos direitos políticos, conforme o que se acha disposto nos artigos 7. o, 
8 . 0 e 9. 0 ela cm,·ta constitucional. 

§ 2 . 0 Os que não tiverem residicl0 no districto da paro chia p01: dois amuos ao 
menos. 

§ 3. 0 Os que por causa physica ou moral estiverem judicialmente interdictos 
da livre administração ele seus bens . 
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§ 4. 0 Os que vivem por jornal mais ele nove mezes em cada anuo. 
§ 5. 0 Os et·eaclos que servem por soldada. 
§ G.o Os mencligos. 
§ 7. 0 Os que não tê em modo de viela conhecido. 
Art. 4. 0 Quando a cabeça de fog·o for mulher vÍLlva, que tenha um ou mais 

filhos varões em sua companhia, este Oll o mais velho d'estes será aclmitticlo a 
votar na eleiçao, se sua mãe o não contradisser e elle não estiver comprehenclido 
em alguma- elas causas de exclusão mencionada no artigo 3. 0 

Quando muitos irmãos emancipados viverem em commum, será recebido a 
vota~· aquelle que fiz er as vez-es de cabeça de fogo ; e, na falta de mn com esta 
quahficação, será recebido a votar o mais velho. · 
. -Art . 5.0 Podem ser eleitos para membros e secretario da junta todos os mo
l adores da parochia, ainda que não sejam chefes de família nem cabeças ele fogo. 

Exceptuam-se porém : 
§ 1.0 Os juizes elo cível ou elo crime que têem jurischcção na parochia. 

a § 2. 0 Os empregados na aclministraç~io ou fazenda 1mblica nomeados pelo po
er executivo. 

§ 3. 0 Os vereadores e mais officiaes da camara. 
§ 4. 0 Os militares de primeira linha empregados em serviço effectivo. 

·. § 5. 0 Os que são comprehenclidos em algumas elas causas de exclusão men-
Cionadas no ~rtigo 3. 0 · 

Art. 6. 0 A eleição será feita no segundo domingo elo mez de dezembro elo 
})l'~sente anuo, e cl'aqui em diante em ouho igual dia do mez de novembro, de 
do1s em dois annos, na igreja paroclüal ou no adro cl'ella1 e será presidida por 
u~ dos actuaes vereadores, ou por algumas das pessoas que costumam anelar na 
governança do concel!Jv . 

ru A camara, logo que receber o presente decreto, fará a nomeação e clistribui
ça~ de quem ha ele presidir á eleição em cada parochia do concelho; e para as 
e~e1ções futlU'as fará essa nomeação e distribuição com a antecipação de quinze 
dlas, ao menos, t euclo formaclo antes a lista elos eleitores, que entregará á pessoa 
que ha ele presidir. . 

. Art. 7. 0 No acto ela eleição serão propostas pelo presidente e escolhidas pelos 
eleitores presentes, duas pessoa~ que sü·vam de escrutinaelores para recebe~· os 
Votos, e uma que sirva de secretario. 

O presidente prop0rá sempre pessoas que estej.afu ali presentes, para se não 
retardar a eleição. 

Art. 8. 0 Os votos serão dados vocalmente, para o que o secretario fará a cha
lllada pela lista elos eleitores; e á proporção que cada um for dar o seu voto, cada 
1Un dos escrutinadores tomará nota dos nomes elas pessoas em que vota, tanto para 
membros da junta, como para secretario, e estas notas serão a final combinadas 
\Unas com outras para a apuração dos votos. 

Os eleitores que tiverem sobrevindo depois elo chamamento elos seus nomes, 
Votarão no fim. . · 

Art. 9. 0 Recebiclos os votos de todos os eleitores que concorreram á eleição, 
b mesa procederá a apurar, ali em publico, primeiramente a nomeação dos mem- _ 

ros da junta de parochia, e depois cl'esta a nomeação elo secretario; e aquelles, 
que em cada uma d'ellas tiverem maior numero de votos, esses serão dedaraclos 
eleitos . 

Aca'bacla a eleição em acto contírruo se lavrarão cl'ella dois autos, em que se 
declare o numero total elos eleitores existentes nl:!- -parochia, o numero dos que 
concorreram a dar seus votos, os nomes elas pessoas votadas, tanto para mem
bros ela junta, como para secretario, e quem saiu elei~o para u:n~e para ~utro cargo. 

Ambos estes autos serão escriptos pelo seCl·etano da elmçao e as~1gnados por 
eUe, pelo presidente e pelos escrutinadores. _ · 
•. Art. 10. 0 Em toclas as duvidas t}ue occorrerem, tanto sobre a fórma da vota

çao, como sobre a capacidade ou incapacidade legal das pe.ssoas votadas, per
te~ce a decisão ao presidente e escrntinaclores, os quaes deliberarão e decidirão 
ah mesmo em publico em acto contínuo. 
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Art. 11.0 Todas as vezes que vagar por morte, por mud:mça de r esidenc!_a.., 
O Ll por algum outro facto o Jogar de qualquer membro ·ela junta, 0u do secretano, 
a j tmta dará parte {~ camara, para esta mandar proceder a nova eleição para 0 

logar vago, a qual se fará pela maneira que fica ordenada.. 
O que assim .for eleito, não servirá por mais tempo do que dev ia servir aquelle 

cujo logar foi preencher. . 
Art. 12.0 Os dois autos da eleição serão r emettidos, dentro das primeiras ·nnt.e 

e quatro horas, pelo presidente ela eleição á camara elo concelho, a qu<Ll examl
nará se na mesma eleição foi guardada a ordem estabelecida n'este decreto, e ~o
nhecerá ele quaesquer reclamações ou queixas feitas por algum eleitor; e confir-
mará ou annullará a eleição como achar ele justiça. . 

Sendo a eleição mula, a camara mandar{!. procecler a outra ele novo no prt~ 
meiro ou segundo domingo· segtlinte . . 

• Em todo o caso a camara é obrigada a dar a ·sua decisão dentro de cinco cltaS, 
contados do dia em que lhe tiverem .sido remetticlos os autos ele eleição. 

Art. 13. 0 Approvada a eleição , a camara assim o declarará no fim de cada 
um elos dois autos; e, guardado um c1'estes no seu archivo, remetterá o out~·o, 
sem perda de tempo, á auctoriclacle administrativa, nomeada pelo poder executrvo 
que govFJrnar n'aquelle concelho; e emquanto esta auctoric1ade não for creael~, a 
r emessa será feita ao secretario ele estado pela r epartição dos negocios elo I'emo, 
para escolher de entre os membros nom~ados para comporem a junta aquelle. que 
ha ele ser presidente cl' ella, o qual será .ao J;Uesmo tempo r egeclor da parocb1a, e 
como tal exercerá com subordinaçãó á aclmjnistração g~il:al elo r eino e particul~r 
da respectiva província ou comarca, as atti·ibuições que no artigo 15. 0 vão desi
gnadas . 

Esta escolha será participada á camara, para esta. a fazer publicar logo p_or 
ec1itaes, e mandar intimar o regedor e mais membros nomeados e o .secreta~·1o, 
para entrarem no exercício ele suas funcções no primeiro dia do mez de jane1ro. 

Art. 14.0 Logo que a j tmta ela parochia for installacla, nomeará ele entre ~s 
vizinhos da parochia um que sirva de thesonreiro, para recebei' quaesquer clinbel
ros pertencentes ao commum ela .parochia, e os despender conforme os manclados 
da junta, os quaes, com os recibos elas partes a quem tocar, lhe servirão ele des
carga. · 

Art. 15.° Com1Jete ao r egeclor ela }Jarochia: · 
§ 1. 0 Presiclir á junta e clirigli· os ~eus trabalhos . 
§ 2. ° Conhecer ele todas as causas ci veis intentadas contra algum morador na 

parochia, cujo valor não exceda 1a200 r éis, para o que ouvirá verbal e summa
ri<~-mente as partes e suas testemunhas, e dará em acto contínuo sua· sentença 
como achar de justiça, fazendo lavrar de tudo um auto, ·que será assignaclo por 
elle, pelas partes, e pelas t estemunhas que tiver em sido perguntadas; e se al-· 
guem não poél.ér, ou não quizer assignar, assim será declarado no auto pelo es
crivão . 

§ 3.° Conhecer pelo mesmo modo elo damno causado por ·pessoas, ou por ga
dos pertencentes a pessoas moradoras na parochia, em searas, vinhas, hortas, po
mares, pastagens, ou arvoreclos, situados dentro dos limites ela mesma paroc]ua, 
e condemnar na r epartição do damno quem po'r elle foT r esponsavel, comtanto que 
não exceda . o valor ele 1a200 réis, nem sej a caLlsaclo por algum acto criminoso, 
em que tenha Jogar a accusação criminal da justiça, ou em que a parte o:ffenclida 
queira accusar, porq11e n 'es tes dois casos o conhecimento pertence exclusivamente 
ao juiz de fóra ou elo crime .e aos seus superiores. 

· § 4. 0 N~s casos elos §§ 2. 0 e 3. 0 elo presente artigo fazer ex.ecuta.r os ser~s 
julgados, mandando IJenhorar, avaliar e vender em publico leilão bens mo-ie1s 
que bastem para a execução, sem mais ordem nem figura ele juizo, e ele tudo 
o escrivão lavrará um auto, q11e será })01' elle assignado e por duas testemu-
nhas, que elevem ser presentes a toda a execl't1ção. . 

§ 5.° Fazer, ou mandar fazer pelo se1.1 escrivão auto de. todas as transgressões 
d-a.s posturas ela camara, ;:t.Contecidas no clistricto ela parochia, que por ell e foreiU 
presenciadas, ou ele que tiver noticia, po1· qncixa ela parte ofl'emhcla, ou }JOr ele-
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nuncia: de quem as presenciou. N'este auto deve · fazer-se menção da natureza da 
transgressão, dos vestígios que cl'ella ficaram, havendo-os, e elas provas que veri
ficam a sua existencia, e quem seja por ella responsavel. 

Se a coima não for maior ele 1:61200 réis, o r egeclor a julgará logo, tomando 
conhecimento elo -caso verbal e SLlmmariamente pela maneira ordenada nos§§ 2. 0 

e 4.o d'este artigo. As coimas que fo.r em julgadas serão applicadas para o cofre 
ela parochia, e carregadas logo em receita. ao thesoureiro; porém, havendo parte 
accusadm'a, esta vencerú ametade. , 

Se a pena imposta pela postura for maior ele 1~200 r éis, ou for pena corpo
ral, o regeclor não tomarú conhecimento elo caso, mas remetterá o auto ao almo
tlac~, ciu a quem o conhecimento d'elle coi:npetir. 

§ 6. 0 .Manter 9- ordem publica na parochia, procurando prevenir ou dissipar 
qualquer rixa, tumulto ou motim . 

. § 7.° Fazer per si, ou mandar fazer pelo seu escrivão, auto de quaesqÚer 
cnmes commetticlos no clistricto ela IJarochia, que por elle forem presenciados ou 
de que tiver noticia, por queixa ela parte offendicla, por clemmcia ele .alguma tes
temtmha presencial, ou por clamor e voz publica. Tendo ficado algum vestígio 
pe:·manente elo crime, o regeclor se transportará ao logar em que os vestigios 
C:ltlstem e fará todas as averiguações proprias para estabelecer o corpo ele clelicto, 
e do que achar fará circumstanciacla menção no auto. 

Este auto será enviado sem perda ele tempo ao juiz 'de fóra ·ou do crime, com 
todas as informações que se poclérem have~· sobre o logar, tempo, modo, circum-
stancias e ~motor do crime. . 

No C?-SO de· morte violenta, ·O regeclor não consentirá que o cadaver seja en
terrado, emqnanto o juiz ele fóra ou elo crime não vier fazer o exame com mecli
cos ou 'cirurgiões. 

§ 8 . 0 No caso de flagrante delicto oú em seguimento d' elle, prender as pes
soas culpadas, remettendo-as dentro elas primeiras vinte e quatro horas, contadas 
da hora da prisão, ao juiz ele fóra ou do crime, debaixo ele guarda segura, com 
0 , auto que tiver sido lavrado e com os mais esclarecimentos ordenados no § 7. 0 

a este artigo. 
§ 9.0 Velar sobre os ladrões e salteadores residentes na parochia, ou que por 

el!a passem, fazendo prender to·dos aqn.elles contra os quaes houver provas 1 posto 
que no districto ela parochia não hajam commetticlo roubo algum, e com elles se 
guardará o que fica disposto nos dois paragraphos --fultececlentes. 

§ 10.0 Prender ou fazer prender quaesquer desertores achados no districto da 
Parochia, reputando como tal todo o soldado que estiver ausente do seu corpo sem 
guia ou licença por escripto. · . 

§ 11.° Fazer prender quaesquer pessoas contra as quaes lhe for apresentado 
lnandado assignaclo por auctoridade competente. Os presos, com o aruto da sua 
prisão, serao remettidos dentro ele vinte e quatro horas á cacleia elo concelho . 

§ 12.° Fazer recolher quaesquer creanças que s~jam achadas expostas ou aban
donadas no districto da parochia, e manclal-as conduzir para a roda elos engeita
clos do concelho, provendo entretanto á sua susteiJ,tação e commocla conducção. Se, 
Porém, algum vizinho da 'parochia qnizer encarregar -se ela creação e edLlcação 
gl'atuita e caritativa ela creança, sendo pessoa Cftpaz de assim o fazer, o regedor 
lhe erit1·egará a creança., lavra.nclo-se auto ela entrega, o qual será assignaclo p ela 
Pessoa que recebeu a creança e r emettido ao juiz dos orphãos . 

§ 13.0 Vigiar sobre as estalagens, tavernas e mais casas publicas, e fazer que 
n:.ellas se guardem os regulamentos de policia e as postm·as municipaes que lhes 
sao applicaveis . 

. § 14.° Cuidar na .conservaÇão da saucle publica, fazendo remover quaesquer 
antmaes mortos ou materias putriclas que possam inficior.wr o ar; mandando ma
tar os animacs que se souber ou fortemente suspeitar que são atacados ele hydro
phobia ou . raiva; fazendo pear qualquer besta qc1e escouceia, aca?ramar o boi que 
lllarra, ·ou açaimar o cão que morde, e dando todas as mais prov'iclencias eviclen
tetnente exigidas pelos cas0s occorrentes. 

(.J,uando em estes ou outros similhantes casos a pessoa responsavel se· r ecusar 
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a fazer cessar a causa elo perigo publico, sendo para isso notificada., o -regedor o 
mandará fazer á sua custa e a ex~~utará pelas despezas . . 

§ 15.° Constranger executivamente os vizinhos da parochia.. a contribrurelll 
com as fintas ou dias ele trabalho para as obTas elo commum que tiverem sido de
vidamente ordenadas, como será declarado nv artigo 23. 0 , não excedendo a :G.nta, 
ou o valor do t rabalho que cada um eleve, .a .quantia. ele 400 reis . . 

§ 16.° F azer guardar na parochia todos os regulamentos de policia geral, cuJO 
cumprimento lhe for encarregado. 

§ 17 .0 Satisfazer a toclas as requisiçÕes que para bem ela aclministração- clajus
tiça criminal lhe forem feitas pelo juiz ele ;fóra ciu elo crime, ou pelo promotor ela 
justiça. 

§ 18. 0 Satisf~zer a todas as requisições ou incúmbencias ele que for encarre
gaq.o pela auctonclacle fJuperior administrativa do concelho. 

Art. 16.0 As attribu.ições elo regedor ela parochia que até aqui fi cam declara
' elas, não prejudicam a jurisclicção e poder que pelas leis existentes compete ás 

outras auctoridacles sobre os mesmos obj ectos, e n 'estes casos a jurisdicçào de 
uns e outros será cumulativa . 

Das suas decisões dentro ela alçada aqui marcada não haverá r ecurso algum . 
Art. 17.° Compete á junta da parochia : 
§ 1.° Ctlidar na conservação e reparos da parte da igreja que está a cargo dos 

parocbianos, e nas despezas elo culto divino a que estes são obrigados, e receber 
e administrar quaesquer rendimentos ou esmolas que estejam applicaclos para a 
fabrica cl' esta parte da igreja. 

§ 2. 0 Promover a saucle publica da parochia, . fazendo que sejam desseccad.as 
todas as aguas estagnadas sujeitas. á corrupção, e quaesquer pantanos que in:ficJO
nem o ar, e v igiando constantemente em que se não introduzam na parochia, e 
sej am atalhadas com t empo quaesquer molestias contagiosas. · 

§ 3.0 Vigiar sobre as escolas ele lJrimeiras letras estabelecidas na pa'l.·ochia, e, 
Jião cumprindo os mestres com os seus dever es, dar parte ás auctoridacles compe· 
tentes . 

§ 4. ° Cuidar na conservação, limpeza e· r eparo elas fontes, poços, canos e 
JWesas ele agua elo uso commum da parochl.a, ou ele alguma consideravel parte 
cl'ella. 

·§ 5.° Cuidar na boa conservação e r eparo das pontes e caminhos elo uso parti
cular elos vizinhos da parochia, em qu e não são compreh enc1idas as estradas reaes, 
nem as pontes por onde as mesmas passam, por serem estas da competencia ele 
auctoriclades superiores . 

§ 6 .° Cuidar na conservação e plantação .ele quaesquer bosques e arvores per
tencentes ao commuin da parochia, assim dos que já existirem, como dos que de 
novo poclérem ser plantados para formosúra elos caminhos e logares publicas, e 
para abastecimento ele lenhas e madeiras . Havendo no territorio da parochia ter
r enos baldios, em que os vizinhos queiram fazer lJosques ou devezas, ou outra 
cultura, que sej am propriedade sua e r endam para as suas clespezas, a junta os 
}Jedirá fi camara, a qual lhe poderct dar e demarcar ~té 1 moio ele terra, a ra
são ele 200 Qraças em quadro por alqueire, sem fôro nem pensão alg11ma 1 do que 
se farão as necessarias escriptm:as . Esta data, porém, ficará nulla se os t erre· 
n'Os nfio forem cultivados e aproveitados dentro elos primeiros cinco annos se-
guintes. . 

· § 7. 0 D irig ir a construcção ele todas as obras publicas que de novo forem fei-
tas á custa da . paro chia. _ . 
. § 8. 0 Despender por mandados seus, passados pelo secretario, quaesquer di
nheiros elo commum que estiverem em mãos elo thesoureiro. 

§ 9. 0 Administrar q uaesquer bens, eclificios ou rendimentos que possa haver 
pertencentes á parochia , e fazer promover pelo thesoureiro a execução contra os 
devedor es ou constituintes. 

§ 1 O. 0 Propor e pedir á .c amara elo concelho a nomeação ele um ou mais j u• 
raclos, conforme as disposições ela ordenação, livro r, titulo LXVI,§ 6. 0

1 e o esta
belecimento elas posturas que . forem neces~arias para a boa guarda elos campos, 
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searas, bosques ou arvoredos, para a boa policia municipal, e para tudo o mais 
que possa interessar em particulae os viz inhos ela parochia . 

§ 11.0 Seguir ou intentar quaesquer pleitos, em que os vizinhos ela parochia 
em commum sejam auctores ou réus, prececlendo, no primeiro caso, o consenti
mento dos mesmos vizinhos convocados para esse fim a accorclo geral, pela fó1:ma 
que adiante será declarada nos artigos 21. 0 , 22. 0 e 23. 0 

§ 12. 0 Vigiar sobre a b oa cr'eação e educação elos expostos que tiverem sido 
cl~clos ~ amas ela parochia, e participar á camara qualquer falta que se observe 
neste 1mportante objecto. 

§ 13.° Conservar um r egisto exacto elos casamentos, nascimentos e obitos que 
for em acontecendo na paro chia, assentando em r egistos .separados os nomes elos 
que casam, com cleclaração ele setls paes e Baturaliclades; os nomes do s que nas

. c~m, com declaração de pae e mãe, se forem leg itimas, ou ela mãe sómente s!3 o 
nao forem; e os nomes dos que morrem, com a indicação de suas iclacl es , estaclo 
e profissão . · · 

E bem assim formar cada a.nno, por todo o mez ele j aneiro, o rol de todas as · 
pessoas ele ambos os sexos r es identes na parochia, com indicação elo e'Staclo, idade 
e profissão de cada uma. E ste rol ficará guardado no archivo da parochia, e d'elle 
Será .enviada uma copia assignacla pelos membros da junta, em todo o mez ele fe
vereiro de cada anno, á auctoridade administrativa elo concelho, e, emquanto es ta 
não for m·eada, á secr etaria ele estado . 

Faltando a Junta á formação d'este rol, ou á sua remessa no tempo ordenado, 
se mandará proceder á sua formação á custa dos membros ela junta. 

§ 14.° CoRvocar o povo a accordo geral todas as vezes que for conveniente 
para tratar negocias do bem e interesse commum . . 
. § 15 .0 Guardar todas as escripturas, ,sentenças e quaesquer outros· papeis elo 
1Uteresse ela parochia, elos quaes se fará circumstanciaclo inventario. 

A junta poderá guardar o seu archivo na sacristia, Oll par~e ela sacristia per
tencente aos parochianos, e r,hi mesmo, se quizer, poderá fazer as suas reuniões . 

Art. 18.0 Quando · alg·uem se sentir lesado pela j unta ele parochia, poderá ag
gravar-se para a camara elo concelho, a qual, ouvida a junta, decidirá o negocio 
como for justo, sem estr epido nem figura de juizo. . 

A:ct, 19. 0 A~ attribuições declaradas nos§§ 2. 0
, 4. 0

1 5. 0 e 6.0 elo artigo 17. 0 

nas parochias situadas dentro das cidades ou villas, ou nos arrabaldes contíguos a 
ellas, pertencer~o exclusivamente á camara elo conc-êlho, e sobre, ellas as juntas de 
Parochia poderão requerer o que convier, porém nunca tomar resolução definitiva. 

Quando, porém, alguma parochia m·bana tiver algnma parte do seu t erritorio 
separada ela cidade ou villa, sobre essa parte exercerá a junta toda a plenitude 
elas suas attribuições . . 
. Art. 20. 0 Nos concelhos. que constarem ele uma uni ca parochia não haverá 
J11nta , porém a camara exercerá todas as attribuições d' esta; e as attribuições do 
regeclor ela parochia serão exercidas p elos futuros juizes de paz, como mais de
claradamente se:t:á ordenado no regimento el'estes. 

ArL 21. 0 Quando tiver logar o accódo geral dos vizinhos ela parochia, ser?io 
convocados para elle todos aquelles, e sómente aquelles que têem voto J:!.a eleição 
da junta. 

A r ennião será feita em algum logar pu-blico, e em dias que não sejam ele 
trabalho. 

O regedor e membros ela junta r egularão a fórma elas cleliberações, tomarão 
Os votos, e · farão lavrar um auto do que for accorclado por maioria de votos. N'este 
auto serão declarados os nomes ele todos os que votaram a favor ou contra a re-
solução. · . 

Art. 22.0 O consentimento do povo em accordo geral é n ecessario: 
. § 1. 0 P ara se comprarem quaesquer bens de raiz p ara o commum ela paro

chla · 
' § 2. 0 I_>ara se venderem· alguns bens ele ra.iz pertencentes á paro~hia; 

§ 3. 0 Para se cortarem pelo tronco arvores elo commum, que seJam proprias 
Para construcção; 
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§ -.1. 0 Para se emprehender alguma· obra nova por conta ela parochia, ou se 
alterar· essencialmente a fórma de alguma já existente ; 

§ 5. 0 Para se impor alguma :finta para despezas do commum; 
§ 6. 0 Para se exigir dos vizinhos mais de dois dias de trabalho por ca,da fogo 

em cada mmo ; 
§ 7 .0 Para ·se intentar algum litígio em nome da pa-ro chia. . 
Art. 23 . o. Pam a compra de bens de raiz }Jai:a o commum da parochia, depoiS 

de accorclada pelos vizinhos e de appr ovada pela junta, deve preceder licença do 
poder executivo . A . mesma licença é necessaria para toda a acquisição ele bens ele · 
raiz por qualquer outro titulo , posto que gratuito seja. 

Em todos os mais casos, para os quaes é necessario o consentimento do povo 
em accorclo geral, l1avendo unanimidade de votos elos vizinhos que concorreram 
ao accorclo, o que accorcbrem isso senl. cumprido como contrato passado entre to
dos e que obriga tanto os presentes como os ausentes. Não havendo, porém, tU13r 

nimidade e só maioria ele votos, a resoluÇão affirmativa não será executada sell1 
·que_ p1:eceda approvação da camara, excep_to quando se tratar de alguma :fint~ pe

ctrmarJa que exceda 200 r éis }JOr cada fogo, ou dois dias de trabalho, pórque nesse 
caso sení necessaria a approvação da auctoridacle supêrior administrativa ela pro
víncia ou comarca, e, emquanto esta auctoriclade não for Cl"eacla, a elo poder -exe
cutivo. 

Art. 24.0 Os membros da junta ele parochia poderão repartir entre si, como 
lhes parecer, os trabalhos e clifferentes incumbencias que n'este decreto vão de
clarados, sem prejtúzo ela r esponsabilidade collr,ctiva de todos. · 

Art. 25.0 O secretario da junta assistirá .a todas as sessões, escrevení em um 
livro todas a,s r esoluções que a junta tomar, e em outro livro escreverá todas as 
verbas de .receita e 'desp.eza. Os accordos elo povo serão escriptos no livro elas re
sqluções ela junta . 

O mesmo secretario, como escriv~to de unte o regedor, fará todos os autos que 
p elo r egeclor lhe for ma-ndado, reduzirá a auto os processos verbaes tratados pe
rante o regeclor e por elle sentenciados, e bem assim as execuções ele taes julga-

. dos, comprehenclendo em um auto unico a penhora, a.valiação e venda elos bens 
moveis necessarios para a execução; fará auto ele prisão ele todas as pessoas que 
forem presas por ordem elo r egedor ou por mandado ele qualquer ~uctoriclacle com
petente; e faní todas as citações que o regeclor ordenar, ou aquellas para as quaes 
se lhe mostrar mandado ela auctoriclacle, que tenha poder p::tra :rn,andar citar judi-
cialmente . · 

Por todas estas diligencias, quando houver parte inter essada, vencerá o es
crivão de ante o r egeclor os emolumentos que vão cleclai·aclos na tahella que baixa 
com este decreto, assig·nacla pelo ministro e .secretario ele estado. 

Art. 26. 0 A jcmta ela parochia que acabar no fim elo biennio, dará dentro elos 
primeiros oito dias seguintes contas á nova jtmta que entrar, ele toclos os· bens1 

dinheiros e r endimentos que achpini strou ou clespencleu, e bem assim clôs livros 
e papeis pertencentes ao archivo da parochia. F altando a este dever, a nova jtmta 
r equererá per~nte o juiz de fóra elo districto que se faça execução nos bens dos 
membros_ ela junta passada por tudo quanto por clocmnento s ou testemunhas con
star que elles arrecadaram, ou deviam arrecadar, a qual e:x.ecuçfio se fará, ficando 
salvo o abonar-se-lhes depois quanto provarem legalmente despendido. 

Art. 27 .0 Prestadas as contas, uma copia d' ellas será affixada por oito dias, 
ao menos, no logar mais publico ela parochia, aonde possa ser lida por todos; e 
passados os oito dias, a nova jtmta examinará as contas e os documentos que as 
justificam, e as r emetterá com as suas obs.ervações e parecer por escripto á ca
m·ara., pa-ra esta pronunciar sobre ellas como for justo. 

Se os membros ela junta passada não qtúzerem acquiescel' á decisão ela ca
mara, terá logar contra elles o procedimento exec~ltivo perante o juiz de fóra do 
districto, o qual conhecerá summariamen-te ele quaesquer embargos com que as 
partes venham á execução, dando os recursos que por direito competirem . 

Art. 28." Toclos os vizinhos da p arochia são partes legitimas para r eclamar 
sobre as contas, perante a nova junta ou perante a c amara elo concelho . 

• 
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A:r t . 29 .0 As attribuições, que no presente decreto são concedidas ao regedor 
e. á JUnta da parochia, serão am1Jliaclas ou declaradas á proporçri.o que a expe
l'lencia for mostrando a necessidade d'essa providencia. 

_Art. 30.° Ficam extinctos do primeiro de janeiro ele 1831 em diante os logares 
de Juizes das vintenas ou dos limites, o ele eleitos e elos seus respectivos escrivães, 
por ficarem todas as suas attribuições réfuncliclas nos regedm:es e jtmtas de parochia. 

O ministro e secretario de estado o tenha assim entendido e o faça executar. 
Paln.cio do governo em Angra, 26 ele novembro ele 1830. = Ma?·quez de Palrnella = 
Conde de Villa Flo1·= José Antonio Gue?Teú·o = Luiz da Silva M.ousinho ele Albu
que1·que. 

Tabclla dos cmoiu mcnlos qun dc1·c lcrar o escriiáo de aulc o reg~do1· da pa rochia 

De -cada auto de acção julgada verbalmente pelo reged~r, no qual eleve ir incluido o rnan-
D dato para o condeumado pagar ou ser executado . .. . .. . o . . . .. .. . .. o .. o . ... . . ... . . 100 
De cada auto de penhora, arrematação e venda de penhores ..... o o ... o • o . o o . . .. .. o o • . 100 
De todos os mais autos e de cada um .. o • . o o • o . ... o o o .• o ; •• o o . . .. ... .... o .. o . o . . . . . 100 

e cada citação e certidão d'ella . . o o . . . . . . . o o . .• . o. o o . . .. . . o . . .... o o .. . . . . ... o o ... o 80 
De cadn. citação para comparecer perante o regeclor, das qun.es não é nccessario ccrtiduo 40 ' 
'Pre cada prisão em que não é comprehen clido o auto cl'ella, o qual será pago em separado 201) 

odos os autos e cliligenc~as feitos de officio, em que não houver parte interessada, serão 
gratuitos. 

, Palacio do g-overno em Angra, 26 ele novembro .ele 1830o=Luiz da Silva 111ou-
8tnho de .Alfmqum·queo · · · . 

Portaria 

A regencia, tomando em consideração o lamentavel estado de desamparo em 
que ficariam as mulheres natttraes elo contine1;1te ele Portugal e casadas com sol- o 

dados do mesmo reino existentes n'esta guarnição, quando seus maridos viessem 
a morrer n'esta ilha antes ele aberta a franca commimicação com as pro;vincias 
contincntaes, achando-se 'recluzidas a uma viuvez acompanhada de um completo 
abandono, e querendo occon:er a tão lamentavel situação de pessoas ligadas á 
sorte dos constantes defensores da mais nobre causa : manda, em nome ela rainha, 
que a commissão de classificação considere na classe de emigradás e classifique 
como SEl e-ffectivamen te o fossem, as viuvas ele todas as praças ele pret natm·aes 
~o COiftinente ele Portugal, cuj os maridos tenham fallecido ou fallecerem depois ela 
1Uterrupção das communicações entre esta ilha e as-províncias continentaes do reino . 

Palacio elo governo em Angra, 26 de ·novembro de 1830o = Luiz da Silva 
111ousinho de .Albuqum·que . . 

Decreto 

Considerando a necessiclacle que têem os cadetes elo exercito ele receber em uma 
cdttcação, tanto militar como civil, que os habilite para occuparem clignamente os 
postos de o:fficiaes a que aspiram, e bem assim a precisão que ha, ele serem exa
ctamente conhecidos e comparados á apticlão militar e á conclucta civil elos cadetes 
para decidir a escolha do governo nas promoções elos mesmos aos postos do exer
cito, e ao quanto é clifficil e quasi impraticavel obter os preditos fins, · estando os 
cadetes espalhados pelos corpos : ha por bem a regencia, em nome 'ela rainha, de
terminar que t_odos os cadetes de cavallaria, infanteria e caçadores que se acham 
11.~ ilha Ter ceira, sejam reuniclos em 1lm deposito, o qua-l será organisaclo e cliri
gtclo segtmdo as instrilcções que serão expedidas pela secretar ia de estado . · 

O ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido e passe para a sua 
execução as ordens necessarias o Palacio do governo em Angra, 27 de novembro 
de 1~30o = .i11a?'qtWz de Pal'rnella= Conde ele Villa Flo1· = José Antonio Gttm·
?'ei?·o = Lttiz clct Bilva Mousinho ele Albuqtte1·q_ueo 

lnstr ucções 

rnrn. a orgnnisnção e clironção •lo deposito tle cntlctes, cstnl>elocido por _decreto 
de 27 tlo novcmluo do 1830 . 

Artigo 1. 0 O deposito de cadetes será commandado e d.ll·igido por um official 
superior, nomeado pela sEc~·etaria de estado. 
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Art. 2. 0 Será dividido em duas secções, que seTão secção de cavallaria e sec
ção à.e infanteria e caçadores. 

Axt. 3 .° Cada uma das secções será commandada por um officiaJ, capitão on 
subalterno, nomeado pela secretaria de estado. 

Art. 4.0 Emquanto se não organism; um quartel em que possam residir os ca
detes, estes continuarão a estar alojados como pelo presente, havendo, porém, tun 
quartel para arrecadação dos armamentos, secretaria, reunião elo corpo e instruc
ção sedcntaria dos cadetes . 

Art. 5 .0 Todos os cadetes serão obrigados a arrancharem em commurn, :por 
jantar e almoço, e as -comidas terão legar na sala elo quartel destinada ao dito fim. 
O commandante poderá. isentar elo rancho aqnelles cadetes que allegarem e J?ro
varem rasões muito attendiveis para a dita clispensa, como a ele viverem aqm no 
seio de suas famílias, ou de famílias a quem estejam recommendados ou outras 
analogas . 

Art. 6. 0 Haverá para o serviço elo quartel e elo rancho quatro soldados, que 
serfio escolhidos dos menos proprios para o serviço elas :fileiras. · 

Art. 7. 0 Os cadetes serão abonados pelo commandante do deposito elo 1. 0 de 
janeiro de 1831 em diante, dia a que se elevem referir as guias que lhes passarem 
os commandantes dos respectivos c_orpos . 

Art. 8. 0 Todo o cadete será obrigado a seguir a aula de arithmetica, geome
tria e elementos de algebra, estabelecida pelo decreto ele 10 ele abri l elo presente 
anno, c a fazer no fim elo cm·so exame elas materias tratadas n'elle. 

Art. 9 . 0 Todos os . cadetes ao entrar no deposito farão exame ela parte ele in
stmcção precisa para entrar na freqnencia acima determinada, ~ não esta.udo 

. perfeitos n'ella a estudarão ~m aula que haverá no quartel para o mesmo :fim. 
Art. 10.0 Todo o cadete será obrigado a cstucbr a theoria das ordenanças ela 

arma da secçn.o a q ne pertencer, e que lhe será explicada pelo comrnandante da 
secção, ou por algum ou alguns dos cadetes mais adiantados, a quem o comman· 
dante delegar, debaixo da sua di.rccção, esta incumbencia. 

Art. 11. 0 A instmcção pratica será assídua por meio ele exercícios ele esqne· 
lcto, tanto em .uma como em outra arma. 

Art . 12.0 O deposito de cadetes fará, alem d'isto, o serviço que lhe for desti· 
nado, em relação á sua força ê deveres que tem a preencher. 

Art. 13.0 O commandante dará semanalmente parte á secretaria de estaclo e 
ao marechal de campo, commandante das forças, do estado de adiantamento ele 
cada um elos cadetes elo deposito, com as necessarias observações sobre a sua 
aptidão militar e conducta civil, que ·possam conduzir o gove1·no a apreciar ao 
ju.sto o merito de cada um. _ . 

Art. 14.0 Devendo os cadetes to1•nar-se aptos para o commando a que asp1· 
ram, deverão habituar-se á observancia da mais rigicla e severa disciplina e á con
ducta a mais regular e applicacla, qualidades pelas quaes podem merecer ou 
desmerecer o adiantamento 140s postos. Incumbe, portanto, ao comma.nclante do 
deposito e aos commandantes das secções o mais assíduo desvelo na manutençã_o 

· da disciplina, e o empregar todos os meios ele excitar a emulação entre os indi
víduos de umá classe que aspira directamente aos postos do exercito. 

Palacio do governo em Angra, 27 de novembro ele 1830. = ÜtÍz ela Silva ]i[o~t-
sinho de Albttqtte?·que. · · 

Decre-to 

Sendo chegado o tempo da r enovação das camaras municipaes, e sendo neces
sario que estas sejam organisaclas pelo modo que ordena a carta constitucional: 
manda a r egencia, em nome da rainha, que se observem as seguintes disposições: 

Artigo 1.1) Em todas as cidades e villas ora existentes, e nas mais que para 
o futm·o se crearem, haverá camaras, ás quaes compete o goveTno economico e 
municipal das mesmas cidades e vill~s. . . 

Art. 2. 0 As camaras serão electlvas e compostas nos concelhos que~.ttlverem 
menos ele dois mil fogos, de tres vereadores; de cinco vereadores nos é'tíncelhos 

·que tive1·em dois mil fogos, ou d'ahi para cima, porém menos ele cinco mil; de. 
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sete vereadores }lOS concelhos que tiverem cinco mil fogos, ou d'ahi para cima~ 
~orém menos de dez ll!-il; de nove vereadores nos concelhos que t iverem dez mil 

" fogos, ou d'ahi parn. cima, porém menos de vinte mil; e de treze vereadores nos 
concelhos que tiverem vinte mil fogos, ou d'ahi para cima. · 

O ministro e secretario de estado marcará, á vista dos mappas ela população, 
IJ numero ele vereaclores que deve haver em cada cidade ou vma. 
. Art. 3. 0 O vereador que na eleição obtiver maior numero ele votos será pre

Sidente, e o immediato em votos será fiscal da camara e l)l·ocurador do concelho, 
por ser em estes os dois Jogares que exigem mais zêlo da parte dos vereadores qt1 e 
os servirem, e maior confiança da parte dos eleitores. 

O fiscal n'esta qualidade terá especial cuidado em que nas r esoluções da ca
lnara e na sua receita e despeza se guardem pontualmente todas as leis e r egimen
t?s, e em que a camara não sáia fóra das suas attribuições mtmicipaes, nem con
Sinta que estas lhe sejam usurpadas por outra auctoridade, no qual caso o fiscal 
})?derá fazer todas as queixas, reclamações e protestos conducentes para o impe
dtr ou remediar; como procurador elo concelho far[L todos os actos que são ela com
petencia dos actuaes procuradores . 

Tanto o presidente como o procLu·ador têem ' 'oto em todas as deliberações da 
camara. 

Art. 4 . 0 Ao mesmo tempo, e pelo mesmo modo por que forem nomeaclos os 
-vereadores, será nomeado tambem um secretario ou escrivão da camara. 

Os vereadores e escrivão da camara .servirão por tres anuos, e no fim d'este 
tempo poderão ser reeleitos todos, ou a,lgtms d' elles , se ::L isso se não r ecu
sarem . 

As fuucções dos vereadores serão inteiramente grattútas, e ficam abolidos 
quaesguer ordenados, propinas ou ajudas de custo; que por lei ou por costume 
estejam estabelecidas, porque o seu recebimento redLmdaria em desdouro das pes
so::ts que são escolhidas p~ua este honroso cargo, por merecerem a inteira con
fiança dos seus conciclad~ios . · 

O escl'ivão ela camara, pelo mais assicluo trabalho que tem, continuará a ven
cei~ quaesquer ordenados, propina,s, ajudas de custo e emolumentos, que legitima-
mente estiverem estabelecidos para os escrivães elas camaras actuaes. · · 

Art. 5. 0 Do 1. 0 de janeiro de 1831 em diante ficam abolidos todos os o:fficios 
de escrivães da camara Ol'a existentes, e os seus/ cartorios passarão por inventario 
para os novos escri-vães electivos . 

Os escrivães actuaes, que têem carta de mercê da serventia vitalícia elos offi
ci.os agora extinctos, poderão pedir outro que esteja vago ou venha a vagar, e 
não seja ele maior lotação; e, sendo aptos para o bem servir, terão a preferencia 
sobre qualquer outro concorrente, e pela mercê não pagarão novos direitos na 
chancellari a . 

ATt. 6. 0 Têem voto na eleição elos vereadores e escrivão ela camara todos os 
moradores e vizinhos do concelho, que pelos artigos 3. 0 e 4. 0 do decret'o de 26 do 
presente mez têem voto na eleição da jtmta ela respectiva parocbia.. 

Art. 7. 0 Podem sei· e leitos todos os que não forem comprehenclidos em alguma 
das causas de exclnsão declaradas nos §§ 1.0

, 2. 0
, 4. 0 e 5. 0 "do citado decreto ele 

26 do presente mez. · · 
Art. 8 . 0 A eleição será feita no terceiro domingo do mez de dezembro elo pre

sente anno, e para o futuro em outro ignal dia do mez de novembro, de tres em 
tres annos, e será presidida por esta vez pela pessoa que a regencia designar, e 
para o futuro pelo regedor da parochia da cidade ou villa, c, havendo ahi muitas 
parochias, pelo que for mais velho em idade. 

A eleição será feita nos paços do concelho e cómeçará á hora que for clesi- • 
gnada pelo presidente, a qual ·será annunciada por editaes por elle àssignados e 
en-viados para todas as parochias do concelho, com a antecipação ele · oito . dias ao 
menos. 

Art. 9. 0 No acto da eleição se guardará a ordem determinada para a eleição 
das jLmtas de parochia, nos artigos 7. 0

, 8. 0
, 9. 0 e 10.0 do decreto ele 6 do presente 

JUez; com a dcc.lara.ção, poréin, que,_ aonde se houver de eleger mai·s de tres ve-
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.reaclorcs, havei.·á na eleição quatro escrutinadores e d.ois secr~tarios, para que 
mmca falte na mesa a. metade d' este numero. . 

Dos dois autos que se fizerem ela eleição, um será remettido á mtmara para 
se· g uardar no seu archivo, e o outro á secretaria ele estado . . · 

Art. 10.0 'l'ocla a vez que por morte ou impedimento permanente vagar algu~ 
logar ele vereador ou ele escrivão ela camara, a camara o participará ao regedor 
ela paroch ia que eleve IJresiclu: á eleição, para este expedir os editaes pa.ra se fazer 
nova eleição para o Jogar vago, a qual se fará pela maneira que fica ordenada. 

O que assim for eleito não servirá por mais tempo do que devia servir aquelle 
cujo logar foi preench er. 

Art. 11.0 Havendo alguma queixa ou r eclamação contra a validade da eleição~ 
o poder executivo a l'emetterá á junta ele justiça elo districto aonde o conceU1o e 
situado, a qual, ouvidas as partes e o procurador r egio, pronunciará sobr e ella 
breYe e summariamente sem outra figma ele juizo, servindo entretanto os eleitos 
seus logares. 

Art . 12.0 As camaras electivas, emquanto lhes não for claclo novo regimento, 
guardarão no exercício ele suas funcçõ es municipaes, na formação ele suas post~l
ras policiaes, na applicação ele suas r endas e em todas as suas particulares e uteJS 
attribuições, as leis e r egimentos actualmente existentes, em tudo o que n ão for 
contrario ás disposições elo presente decreto. 

Art. 13.° Com declaração porém: 
§ 1. 0 Que os fe itos que até agora os Jllizes de fóra ou orcl inarios eram obri

gados a sentenciar em camara, ser ão d'aqui em diante sentenciados pelos mes
mos juizes sómente; 

§ 2 .0 Que quando os ditos juizes tiverem que r equer er á camara alguma no
meação , ou outra cousa da competencia d'ella, o façam por escripto ; 

§ 3 . 0 Que para a formaçfi.o elas posturas, alem ela convocação geral do conce
lho, sejam especialmente couvocaclQs por cartc'ls ele o:fficio os r égedores e membros 
das juntas ele parochia de todo o concelho . 

Art. 14.° Ficam abolidos todos os lagares ele procuradores dos mcster cs ora 
existentes em alg·umas camaras. 

Art. 1õ. ° Fi cam r evogadas todas as leis em contrario. 
O ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido e faça executai·. 

Palacio elo governo em Angra, 27 de novcmb1·o ele 1830. = lvim·quez de Pal
rnella = Conde de Víllct Fl01· = J osé· Antonio G-um·1·ei1·o = L-niz da S il·va lviottsinho 
de Albuqtw1·que . 

Decreto 

Sendo ordenado no artigo 120.0 da carta constitucional qne os .JlllZes ele di
r eito serão perpetuas, e exigindo o b em publico que, pondo-se descl e já em pratica 
o § 3 .0 elo artigo 75. 0 ela mesma carta, qu~ attübue ao pocler executivo a nomea
ção ele todos os mag·istraclos, se estabeleça: pm· este modo a uniformidade tle na
tureza em to~os os logares de juiz, e se prepare assim o caminho para aproxima 
instittüção da magistrattua constitucional : manda a r cgencia, e1J1 nome da r ainha, 
o seguuüe : ' 

. Artigo 1. 0 Do 1. 0 ele janeiro ele 1831 em diante ficarão abolidos todos os la
gares de j"t.1izes oTdinarios ora exist entes . 

Art. 2. 0 Nos concelhos ou v illas que,'apesar de teremjuizes ordinarios, estão 
todavia sujeitas no cível ou no crime á jnrisclicção do juiz ele fóra, ou do crime 
de outra v illa ou cidade, a jtrrisdicção dos juizes ordinarios passará toda pa.ra o 
juiz de fóra ou elo crime, a que já estão suj eitos em parte sómente . 

• Art. 3 .0 Nos p equenos couc~lhos que estã.o encravados em outro concelho ou 
t ermo maior, a jurisdicçã.o elo s j LlÍzes orclinarios do concelho encravado ficará en
corporada na jurisclicçã.o do juiz d' esse concelho ou termo maior, ficando assim 
ambos sujeitos ás mesmas justiças, posto que algum seja t erra do donatario ou 
pertença a di versa comarca. . 

Art. 4. 0 Nos concelhos em que ha juizes ordinarios, e que não são compre
hcndiclos em algumas elas di sposições elos clois artig"os precedentes, mas que t êern 
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menos de mil e quinhentos fogo~ de povo::tção, a jurisdicção dos juizes ordinarios 
pa~sa.rá para o juiz de fóra, ou do crime ela cidade ou villa ·em que o houver, que 
est1ver mais pl'Oximo da cabeça d'esses concelhos . . 

Art. 5. 0 Em toclos os mais concelhos em que ha juizes onlinarios, a jurisdic
çãu d'estes passará para novos juizes nomeados pelo poder executivo, e emquanto 
esta nomeação se não fiz er continuarfio a servir os que actualmente têem os logà
~·es ele juizes ordinarios, e nos concelhos em que houver dois , o mais velho em 
ldade, para o que a regencia os ha por nomeados, em nome ela rainha, para do dia 
I,o de janeiro de 1831 em diante servirem corri esta nova qualidade. 

T anto estes juizes, como os que de novo forem nomeados para o logar cl'elles, 
t erão a jurisdicção~ alçada, emolumentos e denominação de juizes ele f'óra, e serão 
em tudo iguaes a estes, com as duas u.nicas ex:cepções: 1. a, ele não vencerem Ol'
d_e~ado ; 2. n., de não poderem, não senclo formados em alguma das faculdades j Li.
l'Idicas, exercer aquelles netos de jm·isdicção, para os quaes a lei requer expres
samente a qualidade ele juiz letrado. 

Art. 6.0 Nos concelhos comprehencliclos nas disposições elas artigos 2 ,0
1 3,0 

e ~· 0 ficam tfLmbem abolidos os offi.cios de escrivães elo judicial, escrivães elo al~ 
Catde ou das armas, meirinhos, inquiridores, contadores e distribuidores que ser
vem com os juizes ordinarios. 
. T odos os processos findos e todos os livros ele distribuição serão recolhidos }JOr 
inventario ao archi vo ela camara, e ahi guardados para segurança do clil'eito elas 
partes inteJ.:essaclas. E o escrivão ou distribuidor que delitro .de dois mezes> con
tados elo dia .ela. abolição do offi.cio, não 'satisfizer á tormação elo inventario e en
trega aqui ordenadas, será pxeso até satisfazer, ficando o juiz ele fóra ou do crime 
estrictamente responsavel pelo cumprimento cl' esta disposição, 
. . Os processos pendentes serão remetticlos dentro dos primeiros quinze dias ao 
)11lzo elo cível ou . crime, a que o concelho ficar SL1j eito, para ahi, com citação 
das partes, seguirem os ten?qs elo processo. 

Os officiaes de tabelliães de notas, ele alcaiclesr ele carcereiros e de potteiros 
continuarão a existir como até aqui. 

Art. 7. 0 os concelhos comprehencliclos nas clisp:osições do a.rt ig·o 5,6 eontfmiâ-
rão a servir com os novos juizes ele fóra os mesmos officíaes que sm'vem com os 
actuaes juizes ordinarios, e com· as mesmas condições e obrigações a que actual~ 
mente estão suj eitos. _7' . 

Art. 8. 0 As pessoas que têem carta ele mercê da set'ventia vitalícia de a.lguni 
dos o fficios aboliclos pelas disposições do artigo 6. 0 poderão r equerer a sen 7 entia 
vitalícia de qualquer officio de justiça que esteja vago, e nã·o seja ele maior lota~ 
ção elo que aquelle que percler.1,m. E mostranclo-se sem culpa, nem erro de offi.cio, 
e tendo satisfeito ao inventario e entreg·a ordenada no mesmo m'tigo 6 .0

1 se a elle 
estiverem obrigados, terão a preferencia sobre qüalquer ouü'o concol'rente, depois 
dos escrivFies ela camara1 ele que falia o artigo 5 .0 cld decreto . de 27 elo presente 
lll.ez, e pela mercê que lhes for feita não pagarão novos clireitos na ch~neellaria, 

Art. 9. 0 P orquanto depois ela 01·eação elas camaras electivas e ela inteira se
paração elos poderes j udicial e m1mieipal, não pócle mais ser executada a clisposi
ção ela ordenação, livro r, titulo Lxv, § 4 .0 e de outras analogas, que dispõe que na 
ausencia ou impedimento dos iu..izes ele fó1'a e orclinarios tenha este cargo .o verea
dor mais velho, por essa rasão cl'aqui em cliante, no caso de impecl.imento, doença, 
ou ausencia elos j1üzes ele fóra, tanto elos que ora existem, como elos que agorà. 
são de novo creados pelo presente decreto, passe a vara para o promotor ela jus
tiça, creaclo pelo cle01·eto de 30 de j unho elo 1nesente anno, o qual servirá dm·ante 
a ausencia ou impedimento, nomeanclo quem faça entretanto as vezes de promo~ 
~or, E no impedimento de ambos a vara passará para o advogado mais velho em 
1dade que n'aquelle juízo procurar, preferindo sempre o que for bacha1'el formacl~ 
em alguma facnldacle jurídica a todos os outros .· 

Art. 10,° Ficam em inteiro vigor as leis e provisões, que probib~m aos juizes 
de fóra, que vencem orclenado, ausentarem-se dos seus logares sem hcença do 1)0-

cler executivo. · 
Os juizes ora Cl'eac1os, e que não vencem m•clenacloJ qtiando se ausentai·em ele 

4~ 
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seue logares com ausencia pTolongacla., assim o participem pela secretaria ele es
tado para se nomear ·outro que occupe o seu cargo . 

O ministro· e secretario ele estado o t enha assim entendido e o faça executar. 
Palaeio elo governo em Angra, 29 ele novembro de 1830. =.Ll{m·q~Gez de J!al
?nella = Conde ele Villa Flo1· = José Antonio Gue?'?'ei?·o = Ltâz ela Silva JJ{onstnho 
de Albuqum·que. 

Decreto 

T endo siclo presente á regencia a interpretação que o consellio ele justiça teJ]l 
clacl0 ao artigo 10. 0 elo decr eto ele 13 ele . outubro passado, entendendo que pela 
disposição d'elle. são nullos os proceBsos começados contra os solclaclos que cleser
taram antes da · sua promulgação, quando nos mesmos processos falta o conselho 
de inyestigação ordenado no artigo 1. 0 : manda a mesma Tegencia declarar, em noJ]le 
ela r ainha, que1 devendo o consellio ele investigação, ordenado J?.O artigo 1. 0 do de
cr eto ele 13 de outubro passado, pTecedeT a nota que se p õe no livro mestl'e, fi ca por 
isso manifesto que não póde t er Jogar nos casos em que se verifica ter sido a nota 
posta antes da promulgação do decreto, o qual não mandou desfazer o que esta-va 
-validamente feito, mas sim applicaT p enas mais brandas aos r éus que não esta
vam ainda irrevogavelmente j lu gados; e sendo certo que o commanclante elo corpo 
a que pertence o desertor . não tem auct oriclacle para fazer alteração alguiua no 
livro mestre, :ficaria em tal caso o posterior conselho de investigação sem utilidade 
e sem fim legal, manda tambem a regencia cleclarar, em nome da rainha, que 
tant-o nos consellios ele guerra o official encalTegado de seguir os t ermos da accu
saçã-o, como no conselho ele justiça o relator militar, podem pedir, e o r espectiv-o 
conselho eleve n'essc caso mandar, que se escrevam no auto, que precede a sen
ten~a, quaesquer r equeriment os que façam em rasão ele seus officios, e que se 
guarde a mesma disposição com o r éu, seu procurador e curador. 

O m inistro e secretario ele estado o tenha assÍI)l entendido e o faça executar. 
P alacio do gov-erno em AngTa, 29 de novembro de 1830. = JJ.fcwqtte-;; ele Pal
mella = Concle de Villa F'lo1· =José Antonio Gtte7'7'eÍ?'O = L~tiz ela Silvct JJI[ausinho 
ele Albuqnm·qzte. 

Officio 

(t 0 13 cun6dcncial) · 

ru.mo e ex.mo sr . - P elo ultimo paquete tive a honra ele dirigir a v. ex.a .UDl 

officio r elativo á n egociação elo emprestimo ; como, porém, as viagens para Lisboa 
são n'esta estação um tanto incertas, julgo dever r epetir hoj e o que então clizia 
a v. ex.a 

A maior difficuldacle que havia para o emprestimo era achar quem o quizesse 
fazer; essa difficuldade está , fe1izmente, vencida, e mais de um e mesmo mais de 
dois pretendem entrar n' elle; todos, porém, estão firmes. no que informei a v. ex. a, 
em não quererem tratai-o senão em Londres, mandando-me v . ex. a instrucções e 
plenos poderes para o fazer e assignar aqui: dizem elles que cl'este modo poderão 
aproveitar a primeira boa occasião para o negociarem, de modo que, ainda quando 
haja depois alguma nova m·ise, j á elles t enha.m podido vender o que llies parecer, 
o que não acontece mandando a Lisboa, pois que, podendo ser mui fa-voravel o 
momento em que aqui o fizessem, emquanto ja a proposta a Portugal poderia h a
ver qualquer mudança na Europa e elles verem-se engajados, n ão tendo podido 
aprovei tar-se do momento favoravel; portanto, é um ponto por todos aqui deci
dido que, ou hão de vil· as instrucções e plenos poderes para se aqtú rati:ficar o 
contrato, ou, não quer endo assim o governo, não o obterá. . 

Com effeito o negocio é mui simples, e h~je, mais que nunca, facil de s·e fa
zer, ·pois que, tendo em meu poder o contrato feito com Goldschmiclt, póde v. ex. a 

mandar-me instrucções que declarem quaes são as mudanças que se elevem fazer 
no novo contrato, podendo servir o d e Goldschmiclt ele modelo, fazendo-se-lhe, 
p or ém, as alterações que v . ex. a me ordenar, as quaes, sendo em favor do governo, 
sendo possível, devem t ambem ser de modo que possa com ella.s obter-se o que 
se deseja. 



675 

.. Emfi.m, póde o contrato, que se quizer fazer, vir qun.si ·por v. eX:. a feito ou re
digtdo, c eu fazendo aqui apresentai-o, e, convindo aos ditos banqueiros, o assi
g.na~·ei. Não ·posso deixar de dizer a v . ex. a que os armamentos na Prussia e Rus
sut. mdicam uma guerra, e que se a }Jaz se rompe difficil será fazer o emprestimo, 
e convem, portanto, que a desejar-se em Portugal obtel-o, venham os poderes 
quanto antes. 

Passo, portanto, a.gora ao obj ecto t rq,tado tambem no metl dito tutimo officio: 
0 meio de se pagar os dividendos elo emprestimo de 1823, e sem o que -será im
possível poder emittir n'esta praça novos valores portuguezes . Tinha explicado a 
v-. ex: a o que me haviam dito a este respeito, e que podia o governo fazer um em
prestrmo maior em nomÍllal, a fim de fazer face a esses pagam(:lp.tos ; ha, porém, 
outros muitos meth.odos, e qualquer que o governo adopte convirá aqui, seja elle 
q~al for, co1utanto que preench~ o fim proposto de levantar o credito portugue; 
n esta praça, onde se acha perclido desde que se não pagam os ditos diviclenclosz 
ou o governo de sua magestacle mande uma medida que deva pôr-se em execu
ção para aquclle fim, e gue seja de commum com o novo contrato que se vae fa
zer, ou seja medida isolada, tudo agradarA aqui e facilitará o novo emprestimo . 

No mau officio ultimo lancei llm _projecto ele decreto, que poderia ser acloptado 
~ara se publiqar o pagamento elos dividendos . .A,s vantagens commerciaes que se 
ttram d'esta real determinação são as seguintes : obter-se um emprestimo n'esta 
praça, reelevar o creclito publico portugnez ao antigo pé que tinha, e que hoje està 
l'eduziclo á ultima misel'ia n'esta praça, e fazer cair desde logo o credito brazileiro. 
As vantagens politicas são tambem dignas ele muita atten,ção, e s~o as que se 
segtu~m : os possuidores das apolices portuguezas, que hoje são nossos i:nimigos, 
fazel-os desde já nossos partidistas. · 

. Este paiz, que mais que nenhum outro olha para os seus interesses, princi
Piará a ter pelo nosso governo uma consicleração g_ue não tem . Os nossos possui~ 
dores elas antigas apolices, como as do novo emprestimo, ficarão senclo nossos 
defensores, por isso que o seu interesse .se augmenta na r~são du,ecta d~ conser-· 
vaçao do governo a quem emprestaram, . 

Esta medida, se até aqtü era precisa, hoje se torna muito mais, por isso que 
a _nova administração ingleza., não sendo a nosso favor, mais nos convem ter o pu-
hhco nos nossos interesses . · 

Se todas estas considerações não fossem bast-a:'ntes, bastaria uma só e a mais 
poderosa ele todas, a boa fé dos cont1·atos. O Bra.zil faltou a ella, não p1•estanclo 
os pagamentos a qlle se havia tão solemneme:nte obrigado a fazer; nós temos con
tra elle o nosso cl4'eito salvo i em tempo competente, quando formos reconhecidos 
pelo governo inglez, elevemos, com a sua assistencia, poi:=; foi medianeiro no tra
tado, reclamar a sua execução i de certo a havemos ele obter. O Brazil ha ele 
continuar por força ainda a pagar esta divida, e ta.nto elle o sabe e reconhece, 
que todos os annos nas camaras se vota no bt~dget o dinheiro para pagar aquelle 
emprestimo; mas emquanto não põe em execução os pag·amentos, pagLlemos nós 
!iquelles qtle têem direito de receber ele nós clii1ectamente, que foi a Portugal a 

. quem emprestaram, e que dizem, com rasão, que nada têem com trat<J.dos cliplo
maticos. 

Reçapitulanclo, temos: 
1. 0 Que se o governo precisa de um emprestimo, necessita mandai' auctorisa

ção para que .elle em Londres se possa tratar e approvar desde logo, sendo desde 
esse momento obrigatorio para o governo e para os contrataclores, _os 9-uaes pa
garão immed.iatamente aos agentes do governo em Lonili•es o pnmmro paga, 
m.ento · 

2 . o' Que deve vir ío·ualmente uma determinação real, que tenha por objecto 
levantar o credito port~lO'nez sendo essa medida relativa aos dividendos elo em-

o ' prestimo ele 1823 · esta determinacão será elo modo por que ao governo ele suq, 
rnagestade agrada;, pois qualquer q~le ella seja, comtanto que preencha o fim pro
posto, será aqlti recebida . 

• N Tuclo o que acabo ele expor a v. cx .a é opinião ae1ui~ de to.clos os bang_ueÍl•os, 
nao d'aquelles a quem tenho fallaclo, mas todos os que teem VIsto o nosso conslu 
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geral Sampaio, a quem tambem encarregl~ei este obj ccto,. e que diz ~ambem se
rem os unicos meios de se fazer o emprestlmo aqnclles aetma expencltclos. 

Deus guarcle a v. ex. a Lonch·es, 30 de novembro ele 1830. - lll. 1110 e ex. mo. sr. 
visconde de Santarem. = Conde clct Ponte. 

Officio 

(N.0 7i) 

ru.mo e ex.mo sr. - A molestia do papa tem-se ag-g-ravado, a ponto que nlio po
dem restar esperanças algumas . Eu, vendo os males que se poderiam seguir da 
morte ele sua santidacle sem se achar feito o reconhccímento por sua pn.rte, tenho 
de novo esgotaclo todos os esforços, os quaes não foram infructiferos, como v. ex.a 
verá. 

Não esperando este governo outra cOLlsa mais elo que approvação do gabine~e 
austríaco, para se decidir a este lJasso, e chegando hontem um o:fficio do nunc10 
de Vienna, era este concebido, pouco mais ou menos assim: .<<0 príncipe ele lVIetter
nich se diz que já expediu onlens para que UID encarregado ele negocias por parte 
d'aquelle governo acompanhasse o enviado iuglez, a fim que ambos entregasse])l 
ao mesmo tempo as suas credcnciaes em Lisbqa, e o mesmo príncipe é ele pare
cer que sua santidade deve j á -rnancbr as suas ao seu nuncio, para que ao mesmo 
tempo haja ele apresentar as suas, se chegar a tempo, o que é para duvidar, uma 
vez que não haja um novo obstaculo, o que não é ele esperar actualmente>>. Em cor:
sequencia, pois, elo que acabo de referir a v . ex. a, devo acrescentar que já se assi
gnm·am os breves credenciaes pa.ra o mmcio de Lisboa, os quaes elle apresentar{L 
no caso qúe se tenha .verificado a cheg·ada elos dois mencionados cliplomaticos. 
Convem, entretanto, que v. ex. a não se dê entencliclo cl'esta minha participação, 
porqtte aliás poderá fazer lliD mal em vez de adiantar o neg·ocio . 
· Fique v . ex.a certo que o nuncio não se demora a entregai-as, tendo-as na sua 
mão, logo que for inclnbitavel o reconhecimento das duas nomeadas potencias, isfO 
é, logo que os seus representantes tiverem explicado um caracter em Lisboa. E, 
portanto, conveniente que v . ex .a me mande quanto antes as credenciaes para eu 
apresentar ao conclave, pois j á não podem recusar-m'as depois d'e.ste passo . 

O cardeal Albani, apesar ele saber a vontade ele sua santidade, e ter alem 
cl'isto 1·ecebido poderes, quiz sempre tomar conselho com o cardeal Pacca; por
tanto parece-me que ha toda a esperança . 

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

Deus guarde a v . ex. a Roma, 30 de novembro ele 1830. - I n. mo e ex.1110 sr. 
visconde de Santarem. = l'Jilanpwz de Lam·culio; D. Antonio t . 

Officio 

(N . 0 14 confid encia l) 

lll.mo e ex. mo sr.-O negocio da Belgica é uma questão ele guerra para a Eu
ropa, se elle se não arranjar ele modo que convenha á Prussia, Austria e Russia. 

Os preparativos militaTes já são mui consicleraveis em todas estas tres poten
CJas. 

A Prussia tem prompto a marchar um exercito ele cento e tantos mil homens· 
a Ru~sia poz já ~m _:novimento clu~entos mil, o.s quaes marcham na direcção cl~ 
Pruss1a; a Austna poe o seu exercito em um pe de guerra respeitavel. 
. O desejo que tinha .o ministerio cl~. lorcl W ~llingtoJ?- ~e manter a paz, e a con

sideração que por elle tmham as clema1s potenCias, podia 1m1Jeclir por :õ!lgum tempo 
um rompimento na Europa; a mudança, . por6m, no ministerio inglez, não e:f:fere- · 
cenclo corrfiança algum~ ás outras potenc1as, e sendo antes lliD triumpho da causa 
liberal, fará naturalmente com que a guerra seja inevitavel. 

No interior ela Inglaterra tem havido imm.ensos incendios; ultimamente grau-

I Em officio da mesma data, sob n.o 78, acrescenta : rrFoi Dens servido cbamn.r á sua santa 
presença o santo padre Pio VIII, depois ele ter solfrido com a maior resignaçãu a dolorosa mo-
lestia de que v. ex.• já se achava informado, ús nove e meia da noite"· . 
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eles partidas de povo armado têcm atacado povoações e roubado casas; os habitan
tes se têem armado e defendido, e em muitas partes tem havido verdadeiros com
bates. 
d Passando a tocar no que mais nos deve importar, confirmo o que tive a hom·a 
e ex:por a v . ex.a ·pelo penultimo paquete. 

Todas as nações não .esperando senfio a publicação ela amnistia para nos reco
nh~c.erem, parece-me que publicai-a quanto antes se1·ia um passo verdadeiramente 
pohttCo para obrigar este governo a reconhecer-nos; e quando, porém, elle jul
gas~e afastar~se ela linha ele condL1cta marcada pelo antecedente ministerio, des
ob~·Igaclas estão as outras potcncias elos seus engajamentos relativos a não nos 
heconhecerem. antes ela Inglaterra, e naturalmente o farão sem. ella; mas com.o de 

a muito todas concordaram em o não fazer sem o acto ele amnistia, seria político 
cl.a parte do nosso govemo dal-a quanto antes, podendo assim ligar-se ás poten
Cias monarchicas da Em·opa. Não posso, porém, deixar ele fazer a v. ex.a a mesma 
re;fiexão que fiz no meu o:fficio confidencial n. 0 12. Q.ue este acto não deveria ser 
fetto com.o condi.ção que nos imponha o gove1'no britannico; melhor é, e mais di
gn.o para sua magestacle, dal-o e publicai-o no reino por sua espontanéa vontade 
do que parecer que o faz obrigatoriamente : tudo se póde fa.zer obtendo o mesmo 
fi~ do reconhecimento, sem, porém, se atacar a nossa inclepenclenc~a nacional; 
de-se a amnistia, porque assim é preciso, mas dê-se ele modo que não seja im
posta por um governo estrangeiro ; para evitar esta idéa é que me parece mais 
conveniente publicai-a no reino quanto antes . 

. Se eu me tenho atrevido a tocar n'esta materiâ é porque a múd?-nça do minis
teno inglez é um acontecimento tão importante pant a Europa como para nós, 
que todos os que estão em posição o:fficial ele poder fazer chegar á presença de 
el-rei a sua opinião o elevem fazer; tudo o que a minha, pois, tiver ele errado, 
queira v. ex. a · julgai-a como filha ele poucos conhecÍJ]lentos ; póde olhai-a como 
proveniente elo interesse pela nossa causa e pela .augusta pessoa de sua rnag<3s
tade. 

Consta-me que lorcl Palmerston, ministro elos negocfos estrangeiros, respon
dendo a um elos refugiados que lhe foi fallar na questão ele Portugal, dissera 
<<9.~e tomassem os refugiados as suas medidas, porque o governo inglez não inter
'Vll'la de modo algum no modo ela exeCLlção da amnistia depois de dada» . Quanto 
ao reconhecimento <cque o governo inglez se acha.:.v..a engajado a fazel-o, e que não 
Podia voltar para traz» . 

João Carlos de Saldanha decidiu-se a voltar para París a fim ele organisar a 
e~peclição para as fronteiras de Hespanha. D . Francisco ele Almeida chegou a Lon
dres, não tendo podido alcançar nada elo ministerio fra.ncez; veiu aqui tentar for
tuna com este; já voltou, porém, para París ha dois dias. 

Os refugi.ados estão en.tre si muito intrig·aclos; hom·e ag·ora em Paris um desafio 
~ntre D . Luiz de· Noronha e Francisco Ficalho; este combate foi pruvocaelo por 
1njtu·ias ditas pelo marquez ele Lavraclio velho ao D . Luiz ele Noronha. 

O . partido de João Carlos parece ter tomado influencia na Terceira, fazenclo 
tomar o laço azul e branco ele 1820, laço que tambem já muitos refugiados tra
zem em Paris . Consta que alguns têem dito em Pai-ís que, se as tentativas elos 
refugiados hespa.nhoes tivessem tido bom resultado, teria na ilha havido mna mu
dança e seria preso o marquez ele Palmella. 

Circula em Londr-es, e se dirigiu a muitos membros do parlamento, um impress~ 
· · contendo tudo quanto ha ele mais horroroso e cahnnniaclor contra a pessoa de el-re1 

nosso senhor. 
. Os esforços dos refugiados são agora aproveitar-se da mudança do ministerió 
Inglez para clesacreclitarem a nossa causa. 

Silveira deverá ter enviaclo a v. ex. a, por Hespanha, as participações secretas 
do espia de París sobre o plano revoiucionaJ.'io ele que dei ~onhecimento a:· .ex. a 

nas minhas confidenciaes n. os 8 e 9 . V ae incluso em o:ffimo para o sr. m1mstro 
da fazenda o negocio elo emprestimo, não dependendo hoje senão ele virem as or
dens .elo modo expencliclo no dito o:fficio, e elo conteúdo do qual naturalmente v. ex. a 
será mformaclo. 
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R;mettendo o visconde a v. ex. a as participações secretas elo csty lo, julgo es
cusado remettel-as eu tambem, mandando-as para París, segundo o costume, P~·ra 
de lá o Silveira as enviár por o correio ele Hespanha, como até aqui se tem fmto. 

O sr. visconde de Asseca foi hoje ter uma primeiJ:a entrevista com lord Pal
merston. Elle dirá a v. ex.a o que se passou com este ministro. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 1 ele dezembro de 1830.-In.mo e ex.mo sr. 
visconde de Santarem. = Conde cln Ponte. 

Aviso 

Depois da sustentação elos clireitos ela nossa augusta rainha a senhora D. M~
ria II, o primeiro e mais imJ)Ortante dever ela regencia é cumprir e fazer ctUllpr!l' 
a carta constitucional ela monarclua, e promover por todos os meios possíveis o bem 
e prosperidade elos povos que a Divina Providencia confiou ao governo .cl'aquella 
augusta senhora. Para cumprir tão alta incumbencia achou a regencia que o me
lhor e mais seguro caminho era começar por promover o bem e a prospericl~cle 
de cada uma das fracções políticas em que se divide a nação, isto é, das parochtas, 
para que, subindo g1'adualmente, por toda a parte se possa coordenar tü:n systema 
de organísação social conforme com os princípios constítucionaes, que vivifiqne e 
conserv:e a ordem, a paz, o 1)atriotismo e o bem estar em toda a monai'chia, e e~ 
cada uma das par tes que a compõem. Para este :fim a regeiicia, em nome datai
nha., acabá' ele él'ear, pelo decreto ele 26 ele novembro passado, as jtmtas ele paro• 
chia, cuja importancia se deixa bem ver nas grandes attribuições que lhes são 
confiadas. 

Coube em sorte a esta ilha a gloria e a vantagem de ser a primeira de todoll 
os domínios portuguezes e1n que se faz o ensaio cl'estas e ele outras instituições ele 
reconhecida utilidade ; cumpre por isso que todas as pessoas amantes cl.o bem dos 
seus habitantes trabalhem com zêlo. e perseverança para ·o bom e solíclo estabele
cimento d'estas novas in.stituições. Os reverendos parochos são princi1Jalmente cha
mados em rasão elo seu ofücio para concflrrerem para tão sahto :fim i por isso 
manda a regencia, f?m nome ela rainha, remetter a v. s/' vinte e cinco exemplares 
elo mencionaelo decl·eto de 26 ele novembro, para que os clisti'ibna por todos os 
reverendos patochos d'esta ilha, e lhes ordene que no primeiro domingo elo cor
rente mez o leiam e expliquem a seus freguczes, fazenclo-lhes comprehencler que 
a escolha elos membros e secretario ela jtmta ele parochia é o negocio mais impor
tante pata todos, pois que d'ahi depende o terem quem trate com zêló e cuidado 
dos negocias do interesse commum. 

A regencia espera que v . s. a empregará todos os meios para que esta recom
menclação surta pleno effeito, e não seja frustrada a esperanç_!a fundada ho zêlo 
apostolico dos ministros elo altar i e recommencla tambem a v . s.a que ordene a 
todos os reverendos parochos que forneçam ás camaras respectivas todos os escl~
recimentos estatísticos que por ellas forem pedidos para a formação das listas elel
toraes ele cada parochia. . 

Deus guarde a v . s .a Palaci0 elo governo em Angra, 2 ele dezembro ele 1830.= 
Lu1:Z da Silve~ JJ1o~~sinho de Albug_ue?·que. = Sr. João José ela Cunha Ferraz. 

Aviso 

A regencià, em nome c1a rainha, manda remetter a v . m.cnJ como presidente 
tla camara ele Angra, quatorze exemplares elo decreto de 26 de novembro pas
sado, pelo qual se mandam crear jtmtas parochiaes em todas as freguezias ela c~
clacle e do termo; e 01·clena, em nome da mesma aügusta senhora, que v . m .ce, 
convocando sem perda ele tempo a camara, os veread01·es, e os mais officiaes 
d'ella, com ell.es dê .todas as providencias necessarias pata o inteiro e pontual 
cumprimento elo· que nlaquelle clecteto é ordenado, fazendo para esse fim tantas 
vereações extraorclinatias quantas forem necessarias. O primeiro dever ela camara 
é clistribtúr a cada juiz. ele limite um exemplar elo decreto, inculcanclo-ll1es a im
portancia elas suas attribtúções e a influen:cia que a execução cl'cllas ha ele ter na 

' 
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pro.spcridade e bem estar dos moradores de cada parochia, c encarregando-os de 
a~snn o fazerem saber a todos os vizinhos do respectivo limite, e de lhes persua
du· o dever que têem de concorrerem á eleição e de darem os seus votos nas pes
soas mais capazes de '!igiar e promover os interesses de todos . 

A regencia está persuaclida de que v . m.cê, os vereadores, e mais officiaes da 
camara estão bem convencidos elo quanto é importante para a nação inteira, e 
para esta ilha em especial, que haja em todas .as parochias um governo pma
n:e~t.e local e cercado da confiança elos vizinhos, que possa promover, zelar e 
dingll' todos os negocias do interesse com111um; c por isso lhes não faltarão ex
pressões co111 que i.nculque111 a 111esma importancia aos juize·s elos lilllÍtes, aos 1110-
radores elo concelho. Esta instituição, posto que nova na sua fórma, é 111uito antiga 
na substancia, e conhecida em Portugal desde os princípios ela monarchia, c1e que 
nos restam ainda vestígios nos eleitos, iuizes ele vintena ou de limites, quad:J:ilhei
ros, e otüros empregados, os quaes no te111po e111 que as ca111aras1 por quem eram 
nomeados e instituiclos, tinham grande poder e mui a111plas attribuições, recebiam 
cl'~llas um vigor e energia, que1 com o anelar elos tempos, quasi ele todo se extin
gam. 

Ha muitos annos que todos os homens verclacleiramente zelosos elo servl.ço ele 
Deus e ela rainha, e do bem elos povos, sentiam a n~cessiclade ele uma instituição 
q_n~ assentasse por maneira conveniente em cada freguezia, que é como a primeira 
llllJ.dacle cl'esta grande associação que constitue a nação, o pri111eiro annel elos po
deres municipal, administrativo e judicial, cuja totaliclacle forma o estado e o go
verno geral el'elle . Esta instituiç:ão, por tanto tempo desejada, vae a ser ensaiada 
pela primeira vez n'esta ilha; e é ao governo ela nossa graciosa e adorada rainha 
que seus leaes moradores deverão todos os bens que cl'ella esperâmos. 

A camara eleve, sem perder tempo, proceder á cleterminação elo numero ele mem
bros que eleve COllllJOr a: junta ele cada parochia, segundo o maior ou menor nu
mero de fogos que e111 cada mna houver e conforme as regras postas no artigo 1. 0 

do clecreto, e eleve publicai· 11or eclitaes o que a este respeito assentar. Co111 igual 
PJ:ompticlão deve formar as listas nolllÍnaes elos vizinhos ele cada parochia, que 
têem voto na respectiva eleição, como lhe é orclenado no artigo 6.0 , e conforme as 
l'e~Tas postas nos artigos 3. 0 e 4 .0 elo decreto, servindo-se para este trabalho, se 
0 julgar conveniente, elo ministerio elos juiz~s elos limites e da cooperação dos re
v-erendos parochos, os quaes, pelos roes elos conf~saclos e pelos conhecimentos lo
caes que possuem, muito podem concorrer para-a promptidão e exacticlão elo tra
balho. 
. A nomeação e escolha elas pessoas que hão de presiclir ás eleições é ele tanta; 
lmlJOrtancia que a regencia, e111 nome da rainha, a ha por mui especiahnente re
commenclacla a v. m .cn, aos vereadores e aos mais officiaes ela camara. A honra, 
zêlo e intelligencia são qua.lidacles inclispensaveis nas pessoas que hão de ser esco
lhidas; é, poré111, mtúto conveniente que para cada IJarochia se mande presidir á 
eleição a pessoa que melhor .. conhecer os vizinhos e moradores cl' ella. A entrega 
das listas nominaes ·dos eleitores a cada um elos presidentes da eleição deve ser 
feita com a antecipação precisa, para elles poclerem preparar-se para desempe
nharem dignamente a coromissão importante que lltes é confiada. 
• No clecreto achará a camara claramente enunciado tudo o mais que lhe in
Cl~be a este respeito, e só me resta lembrar a v . m.ca, que, sendo o segtmdo clo
llling·o do corrente mez o dia designado para se fazerem as eleições em toclas as 
parochias elo concelho ele Angra, nenhuma cli:fficuldade nem impedimento poderá 
servir de desculpa á menor falta que n'isto houver, pois que todas eleve vencer 
o zêlo de uma camara 'desejosa do bem publico. . 

Deus guarde a v. m .cê Palacio em Angra, 2 ele dezembro de 1830. = Lutz 
ela Silva .ll!Iousinho de .AlbzLg_ZLe?'que. 

Aviso 

ru_mo e ex .mo sr.-Sendo presente á regencia a representação de v. ex.a da 
clata·;:de hoje, ácerca das cores das fitas elas cruzes de campanha ela guerra pe
nins1Üar : 111ancla, em nome da rainha., auctorisar a v. ex. a para declarar que os 
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militmes a quem pertencem as ditas cruzes pendentes de fitas cli!s cores nacío
naes1 a. usem azul c branca, e quanto aos mais empr egado!) elo exercito, a quero 
similhantes condecorações foram conceeliclas, continue a observar-se o que .expres
same:rtte ~e acha cleierminado a tal r espeito . O que communico a v . ex. a para sua 
intelligencia e exec~1çao. 

Deus guarde a v . ex." Palacio elo governo em Angra, 4 ele dezembro de 1830.
Ill.mo e ex .1110 s11. conde de Villa Fio~· . -:- J-u'~Z dct S 'ilva J;11ousinlw dç Alb~G~tte7·.qtGe· 



IX 
N~tt~i~s do Hrazil: llccrol.o llemissionn.rio do mat·q_u cz de D~rbnCl'tHl.; nua l ys~ da ex posição foitn 110r n.qno11? csl~dista. -:-

cJ nnudo VII do 1-:Ic~pauhn nconsclha, seu sobrntllO D. 1\ligucl n. que nccc ttc as proposta s do govc J·no bntmuuco , pot :J 
t~~L :_uiutist.ia. depende o rccouL ccimcnto peln.s principncs ll :ttõcs cm·opêns; l'GSpOHtn Unda tres mezcs õcpois.-Biltrc
~·s~a de D. Fra.ncisco de Alu1eida. com o gcucrnl . cbasti.an i ; outras confcl·encins diplomnticn s.-Proj ccto de dccla.
'~çao em que o enca•·regado 1lc negocias bmzilciros j nnto :i. corte de Lonfu·es se obrigue a cnt1·egnr as som mas des
lt~adns pa.ra pagamento de jnros o amortisação da divida do impcl'io n. Portugal. - O coude de .Asscc:1. cons idera in
Utll mante r ncgoc ia.çi)cs com o minist.erio inglcz. -Jnb:o que um a.gcnto libe ral em Paris forma de diversos emi~p·n.- . 
gos.-Dccreto proY idenc in.ndo solJre a promptn :trreca.dação de debitos á fazencl t~ pub li ca na T'erc ei1·n.- j)fcmo1·andwn 

e L~iz Antonio ele Abreu e L imn. a lorcl Pa.lm erston.- O mesmo p lcuipotenci.a.ri o da ra.i nhn. 0.1\•[:.u.' in II expõe :L rc
gencu\. quanto convem ren.lisar-se o contrato do e mJ?restimo, e pede iustruc~·ües para outra teutntiva pelas ru·m:ts 
contn\. o a.bsolut ismo.- Pt·oscgue o desacco t·do _ cnh·c n. lcg aç.:1o do 1~razi1 e os diplomatas constituciona.es.- EsfoJ'ços 
~e Assc<;a· paTa. inte ressar o gn binctc c~c Sn.iut .Jn.~cs na. ~nusa de sou amo; cm·taque cllrige ao respectivo ministro. 
.. ste ultnno tem uma. lnrgn. convcrsa\~a.o cotn Josu Balbtno de Jlnrbosn. c Araujo. - O cond e da Ponte n.llcgn. os scr

'•ços de 1\Innucl .1\(n.l'in. Coutinho ele Albergaria Freire c solicita. condigno premio.-Informa.yõcs de Berlim.- D os 
rachas do secrcln.rio do gOVOI'UO em Angra. para o rcpresentnnte da. sua. soberana. nn Inglaten·a..- N ovos-promenores 
~lcerca. do supposto p lano ele ~ssass i nato.- Determina-se que os rúus coudemnados a degredo para. .Aft'i cn. o ll A ::; ia. 
cu~npl·mn ns }Jcna.s nos trn.ba..lhos }>ttbli cos.-:- Ancill ou concede audi eucin. no conde de Ül'iola; summ:.tri.o dos pontos 
ah expostos e voto do milli slro prussiano . -Ueo':rgnui sn\~ão do corpo telegl'n.phieo.-=- O õr. Heliocloro .l n.cinto ele .A.rauj o 
Carneiro cscrcYo unut. memor ia. rcln.tiva à conductn Uos governos da Gran-Brct:ulha.- Nu.rraLiva ele V\7 illium Young. 

. Em principias ele dezembro chegaram á Europa notióas ·importantes do Bra
zil, sendo uma com respeito ao ministro que mais contribuíra para cli:fficultar as 
tra~sacções financeiras elo p::,rtido liberal portuguez, como consta do capitulo an
ten~r . N'esse mesmo mez os perioclicos ele Londres publicaram alguns clocumentos 
eluc1dativos e fizeram a analyse çla exposição defensoria do estadista que lJerdêra · 
a confiança do imperador D . P eclro, factos expostos tamLem no Paquete ele Po?·-
tugal lJcia fórma seguinte, sob a sim.IJlcs epigraphe · 

Brazil 

b Temos á vista um escripto muito importante, publicado pelo marquez ele Bar-
~cena depois ela sua demissão do ministcrio. ela fazenda do imperi.o . O objecto 

d esta publicação c os motivos que o marquez allegou lJara proceder a ella Yer
se-hão na seguinte missi v<, que serve ele introducção á obra. D ' esta copifnnos 
a~ui litteralmente tudo quanto tem r elaçrio com os negocias ele Portugal, e que 
aJuda a confirmar o que em diversos muneros cleixámos escripto sobre a divida 
d~ que o Brazil é cleveclor a sua magestade fidelissima a senhora D . Maria li. 
t~itâmo-nos ~fazer menç.rio unicamente cl'esta _par te, não porque o .1:est_o careça 
c e JUter essc , VIsto por ma1s ele um lado, mas s1m por que, segundo J<t clissemos, 
só tratâmos ele assumptos elo Brazil quando estes se a:cbam eonnexos com os nos
~s . Todos os demais os reputâmos estrangeiros, e como taes fóra ela nossa alçada. 

alha esta solemne declaração, ou chamem-lhe embom protesto, para aqtuctar os 
?'ep~tblicos-Ba?"Cttas elo Rio e outros escreveclor es ela mesma seita, bem como os 
seus protectores e partic1istas·. Estes, por quem foi excom1ntmgado o P ad1·e Arna1·~J 
C:lll .rasão ele meia cluzia de· aric1as verdades que iufeli;<~mente escreveu, não cle:t
Xartam de. condemnar-nos a uma queima pela mão elo algoz, se não lhes ~esse
lllos. a cabal certeza ela que j amais pertenceremos, que nunca temos pertenc1do ao 
Parttdo ?'ecolonisacl01·. 

Corto. 

«Ill . mo e ex. mo sr .-Lendo com bastante s1u·pr eza e sentimento o decreto da 
tninha demissão, referendado por v . ex-"', e concebido em termos que parecem 
susceptíveis de sinistra interpretação contra o meu caracter, ju.l~·o -me obrigado a 
rnostrar qual fôra a verdadeira intencão de sua magestade o unperaclor e a de 
v . ex. a ao faz;er lavrat· o refer ido clecré'to; e para isso tomo a liberdade ele me di-

/ 
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rigir c"!.ircctamente a v. ex. a, que sempr e me honrou com a sua amisade e bom con
ceito. Et1 entendi que sua magestade imperial, querendo estabelecer o pagamento 
das quantias que devia ao thesom·o, e haviam sido despeJldidas com o seu casa
mento, bem como terminar a liqLüdação com o mesmo thesouro elas contas de sua 
augusta filha, cujos interesses, ·como tutor, é em consequencia ob1·igado a p7:omo
vm·, r esolvêra , por m ero sentimento ele delicadeza, mudar-me ela presiclenCla do 
thesouro, para que não fosse :fiscal d 'aquella cobrança e liqtúdação o mesmo ho
mem que tinha sido seu procm·aclor e delegado na Europa para desempenhar as 
duas importantíssimas commissões que motivaram as despezas que v. ex.'1 deno
mina grandes, e que são relativas á rainha :fidelíssima e casamento. O honroso 
convite que sua magestade imperial se dignou faz er-me por escripto, e que m?s
trei a v. ex. a no mesmo dia da demissão, para eu :ficú com a pasta dos negoc1~5 

estrangeiros e o ex.mo sr . Paranaguá com a elo thesom·o, prova da maneira maiS 
convincente que o . motivo da minha demissão foi justamente aquelle que pon· 
derei. 

«Entretanto, cada um deu ao decreto a interpretação que lhe pareceu, e a 
mais geral é, como eu temia, contra mim i porque se entende que n ão dei contas, 
que fiz grandes clespezas, e que por toclos estes abusos fôra demitticlo para se P?" 
der instituir um exame legal. Em taes circumstancias, forçoso é romper o sil~ncro 
c pugnar pela propria honra. Nenhum exped.iente parece mais prompto e util.do 
que a publicação cl' esta carta, sendo acompanhada da inclusa exposição , instrUJda 
de documentos que submetto á consideração ele .v. ex. a Aquella exposição, des
tl:uindo P.lenamente as i.mputações que me têem sido feitas, _não cleixa a m~nor ~uÍ 
v1cla á v1sta dos alvaras do 1.0 de dezembro e 14 ele abril, e da carta 1mpeua 
de 2 de dezembro d e- 1829, sob re a veracidade das tres segtúntes proposições : 
que dei contas circumstanciaclas ao augusto tutor e noivo, das clespezas que :fiz 
por occasião elas duas commissões i que taes contas foram e;xaroinadas e approva· 
elas; e que, finalmente, o meu comportamento na Europa, e até o dia 2 ele clezero
bro, foi elogiado e premiado de um modo mui superior á minha expectação 011 

mereci.mento . 
«Á vista das r asões cxpendid.as, espero cu que v. ex. a r econhecení. a justiça 

cl'esta minha explicação, e approvaní. o expediente que tomei, o qual seria des
necessario se as expressões com que v . ex .a manclotl lavra.r o decreto não hou-
vessem daclo motivo a tão graves imputações. . 

«Por esta occasião r enovarei a v. ex. a os protestos ela mais distincta cons1de· 
ração, etc. Rio ele J aneiro, 18 de outubro de 1830.- Ill.mo e ex .mo sr. visconde 
de Alcantara. =ll1aTquez ele Ba1·bacena. >> 1 

1 N'um opusculo impresso em Anvers, que trata elo mesmo assumpto, achámos copia de 
outra c::nta nos seguintes termos : ' 

"Ill."' 0 e ex.'"0 sr.- Acabo de receber o aviso que v. ex.• me cliTigiu acompanhado do .de
creto pelo qtlal stta magestaclc imperial diz que ha. por bem conceder a den~issão qtlC pcd1 i 0 

pennitta v. ex.• que mui respeitosamente· represente contra a inexactidão d'aquella expressar 
Sua magcstade imperial no dia 28 de setembro, pelas trcs horas da tarde, me fez a honra c e 
escrever, anuunciando a smL resolução definitiva ele mandar tomar mui rigorosas contas clns 
clespezas que cu fizera o anno passado na Em·opa, c que por isso devia eu passar da fazendn. 
para os negocios estrangeiros. · 

"No mesmo dia, depois· elo consellJO ele estado e estando v. ex.• presente, representei a sun. 
magestade imperial que para o acto da tomada das contas, tão incompatível era ter uma como ou
tra pasta i e sun. magcstade imperial ·respondeu-me: «Sim, deve sah·, . Ouvindo esta respos~a, 
representei a . sua magestacle impe1·íal que, sendo indiiferente para a tomada das contas oito 
dias de demora mais ou menos, não seria igualmente indifferente a minha saída do thcsouro 
n'este momento, em que se ía discutir a grande questão dos meios e modos de retirar o papel 
c cobre da circulação i e que, portanto, differisse a minha demissão por poucos dias até passal' 

·a lei .. Sun. magestadc imperial replicou que eu devia saír illlrn.edüLtamente, e que faUasse no 
sem1do. Á vist::J. elo exposto, é evidente que eu não pedi demissão, e que o decreto, se não co_n
tiver a causal crpara tomar mui rigorosas co?t~s,, deve pelo menos dizer «hei por bem dero1t: 
tiJ.·,, porque tal é a verdade. Espero da rectlclao ele v. ex.• que repare este engano quanto ao 
tes para minha tranquillidade. 

"Deus guarde, etc. Rio de J ancll:o, 1.0 de outubro ele 1830.- ITI.mo e ex.mo sr. visconde de 
Alcantara. = Jl!lm·quez ele Ba1·bacena., . . . 

Houve, po;rtanto, dois decretos, sendo no seg;mclo attencliclas as observa~ões elo ex-mwlS-
tro i mas ainda assim Barbacena continuou a qum:xar-sc ! • 
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A esta carta segue-se o que se cliamà E rtpositjão elo mcwqt~ez de Ba?·bacena em 
l'esposta ás 'imputações que Zhe têent sido f eitas i por occasião do dec 1·eto de 30 ele 
setemb1·o d' este anno > qtGe o clemitt t1G elo ministe1·i o ela faze nela. 

Vem trasladado o sobredito decreto ele 30 ele setfJmbro, que já publicámos 2, 
e logo depois 

Primelru imputnçílo 

«O marquez ele Barbacena occultou a verdade á eam ara, sustentando que o 
governo elo Brazil nenhtuna ingerencia tomára nos negocias ele Portugal; que ne
ilihum dinheiro dera aos emigrados ou á Terceira, havenclo ao contrario suspen

do todos os pagamentos a Portugal desde a usurpação ; quando aliás pelo cle
~reto ele 30 de setembro está plenamente provado que o D,larquez ele Barbacena 

zera grandes despezas com a rainha e emigrados.'' 

Segtlcm-se as duas imputações mais, que nenhuma r elação têem com as nossas 
cousas ; e depois Vfilm por sua OI·clem as confutações, tambem divididas em capítulos 
separaclos d'este modo : 

E mqu:mto ti. Jll' lmolrn Jlltrto 

«Antes de mostrar a exactidao elas informações elo marq~1cz á camara sobre 
âegoeios IJortuguezes, convem entender e partir da convenção de 29 ele agosto 

e 1825. O Brazil ficou obrigado por aquella convenção a pagar ;t 2.000:000, a 
saber : ;t 1.400:000 valor do emprest imo portugnez contrahiclo em Inglaterra, em 
prestações annuaes, segundo as condições elo contrato, e ;t 600:000 no IJraso de 
lllll anuo por indemnisação á corôa portugueza. E11ta divida foi r econhecida e ap
provada pela lei de 15 de novembro de 1825, e como tal inscripta no grande li
'V'ro, ficando o governo auctor isado a satisfazer ás condições do tratado, que, como 
se .sabe, marco u as quantias, epochas e formalidades elo pagamento total dos re
fenclos 2.000:000 esterlinos . 

. ((gmquanto existiu o governo legitimô em Portugal foram pagas ao seu em
~aiXado~ em L ond1:es as sommas corres:po~dentes ao juro c amort~saç;ão annual · 

0 r efendo emprcsttmo com toda a exactlclao pelo governo elo Bràzll; mas desde 

. 
1 Não será facil aclivinlw.r quem fez ao marqunz ele Barbacena as tres imputações a ,que 

t espon~lc a s tta exposição i porque nem clle o cliz, nem consta que ellas saíssem ele tribtmaloou 
_:t1ctonctade algm;na competente 011 incompetente, n~m 9.uc appa~·ecesscm nos papeis publicos. 

terem apl)::t.reciclo, é bem claro que o marquez cltanar-o escnpto e as mesmas pala\7 r as da 
accu~ação ou acct'lsações, c demonstraria a falsidade d 'cllas. Não 6 is to o que se vê, mas sim 
~·es Imputações figru·adas, e trazid~s como perguntas, f~i~as_ de rn·oposito par~ receber~m cer-
as respos tas. Lembra-nos ele teT v1sto um mau soneto clt:ng tclo a Manuel Mannbo Falcao, mas 

seguido ele notas mui curiosas e engraçacl:J.s áccrca elos pToccclimentos do minis tro. O auctor, a 
quem um ele seus amigos notou esta circurnstancia, observou que o soneto fôra feito para as 
notas, e não as notas para o soncto.- ( Nota do 1·edact07·.) 

2 Eis-aqui o· teor elo diploma impei:ial : · 
•Convindo liquidaT-se quanto antes a divida de Por tugal coutrahida pelo tl'atado ele 29 de 

agosto cl,e lt>25 ; e sendo necessario pm·a esse. fim tomarem-se primeil'ament.e as contas ela caixa 
de Lonch·es, examinando-se as grandes despezas feitas pelo marquez de Bm•bacena, do meu 
co~selho de estado, tanto com sna magestacle ficlelissima, minha augusta filha, como com os 
enugrados portuguezes em Inglaterra,, e especialmente com o meu casamento i c não podendo 
es~a~ verificarem-se legalmente, exercendo ao mesmo tempo o mencionado ma.rquez o Jogar de 
fiUI~tt:o e secretario ele estado elos uegocios .ela fazenda : h-ei por bem elernittil-o do dito cargo 
c e muustro e secretario de estado elos ncgoc10s da fazenda. 
. "Pala.cio elo Rio ele Janeiro, em 30 de setembro ele 1830, nono ela in.clepenclencia e do impe-

1'!0. = ( Corn a ?·ub1·ica ele sua magestade o iin)Je1·aâor.) = -"'Visconde de .Alcanta1·a.n • 
No commeutario que segue á trailscripção do l'efericlo decreto lêem-se estas significativas 

palaVl·as : " ão est.o'l.mos clispostos a fazer n'este logar o processo do marquez, porém toda _a 
Contemplação que nos merece o homem c1ue perdeu um alto logar n ão pócle vedar -nos o qu~t
"-l.trn~ ~egitimo que r equer o procedimento clübio e fallaz do rnarquez de Barbacena a respetto 
~la d~v1da elo Bmzil H. P ortugal, c ela ultima transacção que se fez e que o ma.Tguez pre.teJ?d~u 
1I1Ya._hclar por meios torttwsos, parece que só a fim ele nos serem negados. os mcws de r cstttmr 
a rainha ao throno que lhe pertence. Este procedimento to1:na-_se tanto mats escandaloso, quanto 
0 mru:quez se obrigá1·a com r epetidos IJrotestos a ser o pnme1ro advogado d3; c_ausa ~e Po~tu
gal _ e o que mais que todos a promovesse se chegasse a tomar parte n~ admmtstraça.o do Im
perto. Tomou e converteu contra nós todo o infl.tL'\:0 e poder que havia protestado emprega.r 
em nosso fav~r. Não avançaremos nada que exceda os limites. da j~sti?a. e d~ -ye~daele se dJs
sermos que o marquez de Barbacena. foi um dos maiores e mais preJ uchcraes Il1lmtgos ela ca.usa. 
de Portugal.» 
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que 2 usurpação se verificou susp'endeu-se o pagamento, por faltar pessoa aucto
risaéla para o receber e distribuir, segundo as condições elo artigo 2 . 0 da conven
ção . Lançando os olhos sobre o quadro da divida externa apresentado á cama.ra, 
vê-se que a divida de Portugal, pelo que diz r espeito á primeira parte da conven
ção, ou ao emprestimo portug'uez, é a mesma que existia· quando se declarou a 
usurpação ; e portanto nenhum pagamento tuterior se fez, um só real não desem
bolsou o Brazil para aquelle :fim, que é justamente o que disse o marquez ele Bar
bacena.. Pelo que diz respeito á segm1da parte, recebeu o senhor D. João VI 
i!, 2õ0:000, e por sua morte, recaíndo a herança no senhor D. Pedro IV, e por 
sua abdicação na senhora D. Maria II, procm·ou o governo elo Brazil, em conse
quencia do ap1..u·o de suas finanças, es}Jaçar o pagamento elas f, 3õ0:000 restantes, 
e o conseguiu por mais ele um anuo. Mas, sendo emfim exigido pelo augusto tutol: 
da ra.inba menor, forçoso foi satisfazer aos contratos feitos pelo governo e sanc
cionaclos pela. assembléa legislativa. Pagou-se á. rainha ficlelissima a quantia de 
;t 2õ7 :880- 3- 6. E porventura occultou o marquez ele Barba_ç,ena aquelle paga
mento ao conhecimento ela camara? Bem pelo contrario, no setl relatorio, tratando 
da divida externa., logo expoz que se havia }Jago á rainha de Portugal, por conta 
elas :f 350:000, a sobredita quantia de f, 267 :880- 3- 6; e na discussão ela lei elo 
orçamento mui positivamente ·annunciou que se havia feito aquelle pagamento á 
rainha fielelissim~ por mão elo seu tutor, a quem compete em direito cobrar e ad
ministrar os ·bens elos pupillos. Explicou igualmente qüe o governo, apesar de 
suspender o pagamento do juro e amortisaçà.o do emprestimo portuguez, em con
seq~encia ela usmpação, considerava comtuclo aquelle pagamento como indispen
savel,, logo que fos se leg·itimamente requerido. 

«E, pois, evidente que o marquez ele Barbacena informou a camara com toda 
a exacticlão quando disse que o governo nada havia pago á regencia ou emigra
dos, mas unicamente á rainha uma parte das quantias ele que era credora, como 
herdeira do senhor D. João VI, reconhecida pelo Bra.zil e por todas as potencias 
ela Europa. 

«Se o marquez dissesse á camara .que a rainha não havia dado o, menor soe
corro pecuniario aos fieis subclitos que por ella pelejavam na Terceira, ou mendi
gavam na Europa, ele certo faltaria á verdade; mas a camara nem fez tn,l pergunta 
ao marquez, nem queria saber, · ou lhe importa, qual seja o uso que a rainha fez 
do que era seu. Tudo quanto importa à camara é que o governo não pa.gue mais 
do que eleve, e que pague exacta.mente. Isto é, nem mais nem menos, o que o go
verno fez, o que o· marquez de Barbacena informou e o que é verdade pura; e, por
tanto, nada ha que se possa censurar, pel9 menos a este respeito, sobre o que 
disse aquelle ministro, ou no seu relataria, ou nas clifferentes discussões . Talvez 
alguem pretenda que o ma,rquez de Barbacena gastou mais elo que devia ; talvez a 
calumnia queira attribnir alguma dilapidação ou proveito ela parte elo marquez 
durante a administração d'aquelles fundos (o que facilmente se conhecerá pela 
leitura das contas, que nem houve, nem podia haver); mas, admittinclo taes conje
cttu·as por mero argtrmento, que tem o governo elo Brazil com isso? Nada, certa
mente nada. O ministro do thesoLuo, pelos officios ele 18 ele jtmho e 20 de setem
bro de 1828, mandou entregar pela·Jegação ele L ondres ao marquez ele Barbacena, 
como procm·ador e delegado do augusto tutor ela rainha :fideli~sima, as qua;ntias 
que ped'isse para as despezas ele sua magestade na Enropa, devendo ser taes 
quantias encontradas na divida de ;t 350:000 .que ainda r estavamos á corôa por
tugtleza. Ao marquez ele Barbacena se ordenou que segtússe as ordens e instruc
ções do augusto tutor de sua magestaele :fi.clelissima, e quando ele Londres o mesmo 
marquez exigiu elo ministro elos negocias estrangeiros positivas ordens e instrnc
çõei'l sobre o que devia fazer com os emigrados, respondeu o ministro, em officio 
de 23 ele maio ele 1829, que tendo apresentado a SLla magestade os o:fficios do 
marquez, era por sua positiva ordem que não clava resposta a cada um cl'elles, e 
que sua magestadc se reservava dar suas ordens por outl'a via, o que effectiva
mente fez. Logo, como se pretende que o governo tome contas legaes ao marquez 
de Barbacena, a q tlem não e~canegou causa alguma? Sendo as contas priva.tiva~ 
de sua mag·estade imperia1, a quem o marqnez teve a honra ele apresentai-as mui 
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circumstanciaelas, e J.JOr quem foram plenamente approvac1as pelos alvarás do 1. 0 

de dezembro e 14 de abril, os quaes existem no thesom·o, como se quer fazer de 
u.m negocio particular , embora relativo á sagrada pessoa de sua magestade impe
rul!l e sua augusta filha, negocio nacionatl; ·e instituir exame legal sobre livros e 
documentos, que ha tres mezes saíram das mãos do marquez e andam entre
gues (segundo se diz) a pessoas r econhecidamente suas inimigas, e tão desejosas 
de achar n'elles erros e enganos, que at é procma1;am fazer crer em dias do mez 
de agosto que ha.via falta d e duas carruagens e duplicata de X 3:820, e a subne
gação de <4~ 6:970? Se apesar da imperial approvação dada, se julg-asse mister 
e:x~minar de novo as mesmas contas por causa de erro s ou engano~, que· foram 
ultimamente descobertos, não seria acaso possível fazer o -desej ado exame e r e
parar quaesquer enganos sem tamanho estrondo? O descredito que se procura 
lançar sobre o marquez ele Barbacena não poderá comprometter de algum modo 
a dignidade imperial? . · 

«Vejamos qual póde ser o r esultado, e supponhamos o -melhor possível, ou 
aqnelle que uma facção desej a, isto é, que o marquez fez grandes despezas com 
a rainha e emigrados, e que commetteu muitos erros e abusos nas contas que deu; 
concedido tudo. :Mas ó augusto tutor deu carta branca ao marquez em 27 de ju
~lo de 1828 para fazer e gastar a b ene fi cio dos direitos e da pessoa ela r ainha 
fidelissima quanto entendesse e julgasse conveniente, e· approvou tudo quanto o 
lllarquez fez e despencleu por cmlta de sua magestade :ficlelissim~ e a favor ele seus 
fieis e i11j'elicissimos subditos. Esta approvaçfio foi claela, não só por muitas cartas, 
luas pelo imperial diploma de 2 ele clezembro de 1829, que classificou o com
portamento do marquez como o mais digno e desinter essado. L ogo como insti
tuir .agora exame leg·al, e sobretudo procurar, a titulo ele liquidação ou r epa
ração de enganos em shillin.r;s ou pence~ infamar o ma.rquez de Baa:bacena , a cujo 
zêlo e firm eza de ~aracter deveu o imperante abraçar e possuir uma :blha e uma 
noiva? 

«Que uma facção conhecida desej asse aquelle elecreto assim concebido para 
derribar o ministro e1ue a havia contrariado, e que, começando a ganhar a con-· 
fiança da ca.mara, estava nas circumstancias de coneorrer para o melhoramento 
da administração actual, entende-se perfeitamente, nem precisa commento, mas 
~ne um tal decr eto fosse publicado é o que ninguem entende. 
· «De tudo isto se conclue que o marquez ele Barbacena deu informações exa
ctas á camara elos senJhores deputados, que relativamente á r ainha e emig ra
elos obrou como procurador on delegado elo augusto tutor, e que, havendo es te 
approvado as despezas, ao · governo elo BTUJzil não compete interferir n'este ne
gocio.» 

. Algumas reflexões nos suggere a leitura d' esta parte ela exposiç~io elo mar
quez de Barbacena, as q_uaes julgâmos não dever deixar em silencio, }JOsto que 
de algumas cl' ellas se possa concluir contra a p essoa, cuja justificação se pretencle 
fazer. 

O marquez de Barbacena declara positivamente que o Brazilnada deu do que 
era seu, nem á rainha ele Portugal, nem aos emigrados portuguezes; e esta decla
ração devia, quando foi feita por occasiã.o dos de bates sobre o orçamento, t er tran
q nillisado muitos deputaclos. brazileiros, que abertamente haviam lamentado o onus 
que a causa ele Portugal acarretára sobr~ o seu . thesouro. 

P ela exposição que fica transcripta, com evidencia se c011hece que a corôa 
.Portngneza era credora ao Brazil: 1.0 , de ;e 1.400:000 esterlinas , valor do em
pi·estimo portuo·uez contrahiclo em Ino·laterra · 2 ° ele J!, 600:000 de indemnisa-o t> ) • ' . 
Çã.o. D eclarada a divida a que o Brazil ficou obrigado em virtude da convenção 
de 29 ele agosto de 1825, vej amos se clla foi sancciona~a. comp_etentemen~e; o 
mesmo marquez assim o expTessa loo·o diz endo «esta clnrtda fo1 reconhemcla e o ' . . 
a:pprovada pela lei de 15 ele novembro ele 1825, etc .. , e o governo_ obngado usa-
t1~faze1: ás condições' dos tratados n. Promulg·ada a le1, está entendido que o cum
primento d'ella ficou entregue ao governo elo Braz-il, e_ que a este governo só in
cumbia a satisfação dos artigos elo tratado; mas o tratado declaTa expr essamente 
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que ;-1, sobredita· divida havia de ser paga á corôa poi'tugueza; logo o credor do 
Brazil era a corôa portugueza 1• 

E tanto o devedor reconheceu sempre o seu legitimo ecredor, que, havendo co
meçado a pagar a sua divida, fez esse pagamento ao agente elo governo portugnez 
em Londres . Nem se eleve crer que este agente só recebesse a somma que res
tava por pagar das f: 600:000 ele indemnisação, mas sim que foram pagas ao seu 
embaL.~ador (portt1guez) em Londres as sommas correspondentes ao juro e amor
tisação arumal do referido emprestimo com toda a cxactidão pelo governo do Bra
zil. D:agui se conclue que o Brazil r ceonheceu que tinha obrigaç~to de pagar a 
divida contrahicla com Portugal á pessoa, auctorisacla pelo governo portuguez, e 
que assim o praticou até que aconteceu a usurpação feita por D. 1\ligucl. 

Cessou desde então o pagamento por faltar pessoa auctorisacla pam o rece~_er 
e distribuir (diz o marquez), conforme as condições elo artigo 2. 0 da convenç::tO· 
Quaes são ess;:~.s condições? O artigo 2. o nenhumas declara; e n~o poelendo nós 
acreditar que o marquez estivesse esquecido elo seu conteúdo, a nosso pezar ve· 
mos n'este perioclo o desejo que elle nutria ele deixar algum embaraço, ou pre
texto para duvidas sempre que se chegasse aos decisivos termos de pagamento. 
A que proposito, se este não era o que tinha em -vista, se lembrou o marq.uez_ de 
achar condições em um dos artigos ela convenção, que nem só uma tem? Eil-o 
aqui litteralrnente copiado: «Artigo 2. 0 P;;~.ra o pagamento d'esta quantia toma sua 
magestacle imperial sobre o thesouro elo Brazil o emprcstimo que Portugal teDl 
contrahiclo em Lon.ch•es no mez ele outubro ele 1823, pagando o r estante para pe~·
fazer os sob1•eclitos 2.000:000 esterlinos no pntso de um anuo, a quartcis, clepols 
da ratificação e publicação ela presente convenção!! 1; . 

DesafifLmos o mais subtil clialetico a que descubra na letra elo citado a,rtigo 
condição algtuna na applicação elo pagamento: . 

-0 Brazil couvencionára com P01•tngal o pagar-lhe somma igual ao emprestun° 
que Portugal fizera, por prestações annuaes, segundo se dcolara no contrato. ? 
·contrato não trata, nem podia tratar da appli cação que o go-verno portuguez clevJa 
.fazer das sommas que recebesse ; logo que mais tinha o Brazil que fazer elo que 
pagar á pessoa auctorisada? Mas es'sa, diz o marquez, faltou em consequencia da 
usm·pação; e só ella faltou, porque o contrato :ficou subsistindo como estava antes 
da dita usurpação. 4 

Agora pelo que respeita á somma das J!, 600:000 ele indemnisação, d'estn. ha
viam sido pagas ao senhor D. Joã.o VI í. 2õ0:000, e restavam por pagar!. 350:000. 
O imperador elo Brazil, na qualicl&.cle ele tutor da rainha ele Portugal, exigiu que 
a elht, como herdeira do senhor D . João VI, se pagasse o restante, e isso se fez i 
porém, emquanto ao eqtlivalente do emprestimo portuguez, o marquez de Barba
cena considerava aquelle pagamento como inelispensavel, logo que fosse legitima
mente requel'ido . 

Não nos demoraremos mais aqui com o exame d'esta clausula a respeito da. 
legitimidade ela 1•equisição, nem gastaremos tempo em provar que, se o senhor 
D. Pedro, como tutor de sua augusta filha, era parte legitima para requerer o 
pagamento ela primeira somma, igualmente o ém da segtmda; porquanto, devendo 
ambas as sommas ser pagas á c~rôa de Po1•tugal, quem podia anctorisar a co-
brança ele uma podia auctorisar a ela outra; passemos ~ívante . ' . 

O governo elo Brazil não reconheceu o governo ele D. Miguel, logo não podta 
cumprir com elle os pactos que ha~ia feito com o governo legitimo de Portugal; 
mas o governo elo I3razil recónhecim o govm'Uo em nome da legitima rainha :ficle
Iissima; este gove1•no é a regencia do reino actualmente estabelecida na T erceira, 
e tão solemnemente a reconheceu, que admittin o seu embaixador e nomeou ou
tro para junto d'ella . O governo elo Brazil está, p01•tauto, obrigado a cumprir cori:l 
a regencía ele Portugal os pactos. que fez com el-rei o senhor D. João VI, por-

1 Não sómente esta clausula é expTessa muitas vezes pelo marquez de Barbacena em sua 
exposição, mas tambem pelo aviso de 18 de _junho de 1828 dh'igido ao visconde de Itabaya1;a 
uficanclo v . s." na iutclligencia de qtle as dttas clespezas devem ser feitas por conta 'ela cor~>• 

· po~· tu:g-ueza, encontrando-se no que ainda restâmos á mesma corôru nos termos da convençao 
ucldiciona.l ao tratado de 29 de agosto de 1825·•· Documento 1.0 da Exposição.- (Nota do ?·ed~»
cto,·.j 
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que esta regencia é que legitimamente representa a herdeira e successora cl'aquellc . 
lllouarcha. E senclo o pagamento elos dividendos e annuidades, que o Brazil deve 
á. corôa ele Portugal, um d'esses pactos, cumpre-lhe effeitual-o ao agente elo legi
timo governo. E se, como confessa o marquez de Barbacena, tal pagamento se 
deve fazer logo que for legitimamente requerido, quem mais legitimamente o pócle 
requerer elo que o governo que o me,smo Brazil reconheceu? 

O marquez claramente professa os princípios aqui estabelecidos e reconhece 
no imperador o direito de administrar, zelar e appliear o mais utilmente que seja 
possível os bens ela r eal 1mpilla; e com tudo, que fez elle em conformidade com 
estes pri-ncípios durante os mezes que esteve no ministerio, depois de rec.onhecicla 
a regencia em nome ele sua magestacle fidelíssima? Nada, certamente nada, ha
vendo-nos prometticlo tude> . Se o interesse pela victoria da causa ela rainha se , mos~ 
h·asse por certa ingerencia que o marquez entendia poder ter nas nossas cousas, 
o cuidado qu~ j á vimos lhe dera .a distribuição ou applicação das sommas que o 
Brazil devia pagar ·á corôa portugueza, e as ordens que pediu ao ministro elos ne
g_ocios estrangeiros elo Brazil ·sobre o que devia fazer com os emigrados, servi
l'lam ele prova a seu favor. 

Em logar ele pedir or<®ns a quem lh'as nl'lo podia dar sobre o que devia fazer 
com os emigrados, com quem nada tinha que fazer, o marquez ele nenhuma outra 
cousa devia tratar mais do que passar . á mão elo agente da rainha em Inglaterra 
as sommas de que o Brazil era . devedor a Portugal. 

Mas se então o não fez, queremos dizer, em 1829, quando se achava em Lon
c~res, porque não havia. um governo organisaclo em nome da rainha, que rasão te
n a para deixar de satisfazer· a uma divida legitima, reconhecida, approvacla, quando 
o podia fazer legalmente e sem o menor çompromettimento ; concorrendo ao mesmo 
tempo para dar o mais completo .triumpho á causa ela r ainha de Portugal? Não 
sabemos qual fosse a rasão ele tamanha falta ela parte elo marquez ele Barbacena, 
falta que mais grave se torna á vista elas nossas circumstancü1s e elo estado actual 
da Em·opa, aonde tudo conspira a ' favor ela causa ela rainha legitima, elos portu
guezes e elas instituicões nacionaes. 

Porém, se o marqnez deixou de cumprir um dever sagraclo com tamanho de
trimento nosso, se em logar ele remediar as desgraças dos emigrados, com quem 
parece sympathisar, nos lançou em um abysmo de males, seguirão o mesmo norte 
os agentes Cle sua magestaclc imperial o augusto---futor ela rainha, depois de reco
nhecido o governo que rege em nome cl 'ella? Oremos que não, estamos persuadi
dos que, ainda quando só tivessem em vista o decoro imperial, não deixariam ele 
satisfazer o que o Brazil deve á corôa portugueza, poclendo-o fazer sem a mais 
leve sombra ele compromettimento com a nação brazileira, nem com seu corpo le
gislativo, o qual, como se vê da propria exposição do marquez ele Barbacena, já 
não pócle ter a meuor ingerencia no cumprimento ele um· contrato, approvado por 
llma lei elo imperio. · . 

Tambem não acreditâmos que a esses agentes de sua magestade imperiai sirva 
de obstaculo qualquer receio ele que o usurpaclor venha a triumpha.r e a· ser reco 
nhecido rei ele Portugal (elo que agor a se acha mais distante que D;lmca); porque, 
ainda dado que similhaute reconhecimento viesse a ter logar, os pagamentos que 
antes d'elle se tivessem feito ao governo reconhecido legitimo, eram tão soliclos 
como os que se fizeram ao senhor D. Joà'o VI, nem o ele D. Miguel (se tal eles
graça houvesse ele acontecer). podia exigir mais do que a satisfação ele estipulações 
feitas com elle desde a e}Jocha do seu reconhecimento em diante, e núnca antes 
d'ella. O que é de direito claro e notorio, nem aclmitte hesitação ou duvida algum~. 

Á vista elo que cleixâmos exposto ninguem pó de duvidar: 1. 0 , de que o Brazll-. 
deve pagar á corôa de Portug·al a somma a que se obriggu p.elo tratado de_ 2.9 cl~ 
ag·osto. ele 1825 e não a outra alo·uma pessoa; 2 .0

, que o governo ela ramha e· 
' o · - fió I qnem eleve auctor.isar o agente para· receber o dito . pa.gam~nto na .n?-a c a. con. 

veução; 3. 0 , que ~ marquez· de Barbacena, acl voga~clo clepo1s de demtttlclo a caus~ 
ela mesma ~ainha · e elos e.migrados portugueze~ fieis á honra e ao so~erano7 ·em
quanto foi ministro, e poclia mandar clar cump~·nnento ao . tratado, o .nao fizera ( cl_o 
que proveiu dizer-se que em Londres não havia os Ílmclos necessanos para effm-
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tuar ,) pagamento); c, finalm ente, que os actuaes ministro-s· c agentes de sua roa
gestacle imperial devem concorrer para a satisfação elo r ef0rido pagamento á re
gencia ele Portugal. A regencia é a qttem cumpre determinar a · applicação cl'estas 
sommas, e a ning uem mais ; a regencia, ou antes o governo cb rainha, se bave~·á 
depois com os sens credores, que nunca tiveram r elações com o governo d0 Brazll, 
nem as quizeram ter quando se lhes offcr eceu o r eceberem das mãos elos agentes 
elo dito impcrio o pagamento do emprcstimo portugLwz. E lles têem as suas hypo · 
thecas em Portugal ainda obrigadas, e se· nós devemos evitar o favorece1· o ty
ranno usurpador , como se diz no aviso de 20 ele setembro de 1 828, dirigido do 
Rio de J an eiro ao visconde de Itabayana, mandando-lhe sobreestar nos pagamen
tos ao governo de D. Mig uel, que duvida podedt haver, não só em não pagar os 
dividendos que o Brazil110s deve aos creclores de Portugal, cuj as hypothecas teJil 
D . Miguel, mas tambem em seTem estas sommas r ecebidas pela regencia, a fi~ 
de promover o tl iumpho glo.rioso da causa da rainha, ela nação e da humanidade? 
O usurpaclor seria favorecido se se pagasse ao seu governo o que· só ao legitimO 
governo deve o Brazil, e se os dividendos e annuiclades que o Brazil começou a 
pagar ao agente· auctol'isaclo por e l-rei o senhor D. J oã.o VI se continu:assem ~ 
entregar, não a um agente da regencia, mas sim aos odores de Portugal. D'aqUl 
se seguiria que, sustentado o credito portuguez e desembaraçadas as ·hypothecas,_ 
o usurpador se habilitaria para contrahir novos emprest.imos, emquanto o governo 
da r ainha ficava privado elos seus uni'cos recursos, e por conseguinte elos meios de 
acabar com a usurpação, c . até ele manter-se . 

* 
As circumstancias políticas da Europa, e sobretudo a agitaçrio n'alguns pont~s 

do reino de Hespanha,, r esolveram Fernando VII a dirigir ao seu sobrinho D. :MI
guel de Bragança uma missiva nos seguintes t ermos: 

C arta 

lVIi muy amado sobrifio : - Desde que, movido del cordial afecto que profesà 
á vuestra majestacl y celoso ele la quietud y bien estar· ele miestros mutuos esta
dos, tomé la iniciativa eu vuestro r econocimient,o ele rey legitimo de Portugal, no 
he cesado ele praticar las más e:s:quisitas diligencias á fin de obtener que la In· 
glaterra hiciese otro tanto, para ele este modo ponm; término al estado precario Y 
agitado, así como al interdicho político en que en cierto modo os hallais r especto 
á la Europa. 

Una larga e penosisima negociacion se ' ha seguido al efecto con la corte de 
Londres, que aludidos sus anteriores compr omisos, n o sabia como conciliar este 
paso con la opinion bien conocida clel parlamento britanico. El gabinete inglés, 
instigado de mis incesantes s·olicitucles, éonvino al cabo eu que, prévio un decreto 
de amnistia gen"eral por vuestra parte, se }Jrestaria inmediatamente clespués a.l 
deseado reconocimiento, pero vuestra majestad ha constantemente r esisticlo á P"?-
blicar este acto de clemencia por los temm·es que infundia el r egreso á su patn8-
de los emigrados portugueses, sin considerar la grande fue.rza moral, y la con- · 
lsistencia politica que por otro lado adquiriria vuestro trono por el reconocimiento 
de la Inglaterra, al cual se seguiria, por consecuencia inmecliata, el ele las clemás 
potcncias; y esto habria contrabalanzado supera,bunclantemente aquel receio. 

Convencido finalmente el ministerio inglés, tanto por las rasones 1poT mi alle
gadas, cuanto por su proprio interés, ele la conveniencia ele aseglli'ar de tm moclo 
sólido la existencia política del Portug·al, y de cimentar ele nuevo sus r elaciones 
com él, reduzo la cuestion del reconocimiento á las téTminos más sencillos y cl?
corosos para vuestra majestacl ; esto es, á recibir 1ma me1'a copia de la apmist1a 
que ofrecieseis dar , sin limitar el tiempo _para ello, y con la excepcion de aquel
los s~etos que no fuesen de vuestro real agtaclo. Eu este estado el e cosas ha so
breveniclo la muclanza total dei ministerio inglés, y como haya motivos ftmclaclos 
ele reeelar qne el nuevo acaso no esté animado ele los mismos sentimientos y fa
vorables disposiciones que el ante'rior, antes bien puedc complicar-se este asunto 
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Y .ofrccer ntlevas é insuperables trabas, excita toclo esto mi cuidado y me deter
~~a ú. exhortar á vuestra majestad encareciclamente á que admita presuroso las 
últ1mas prudentes y moderadas proposiciones clel anterior ministerio britanico, 
q_ue el actual no podrá menos de consentir por hallarlas ya consignadas, y eu 
Clerto modo conveniclas, si con la premure que el caso exige os cleciclir á confir
lll.arlas con vuestra pronta y entera aclhesion. Todavia os queda esta favorable 
pero última conjuntura ele salvaros; ele conj mar los males que ta.n inminente
Ul.ente amenazan; de conjurar los males que babeis heredaclo de vuestros mayores, 
Y cl~ no comprometer grat1útamente el reposo ele la península entera, tanto más 
preCiso ele conservar en las aciagas circunstancias presentes. 

Yuestra majestacl quedará firmemente persuadida de los arclientes deseos é in
tencwnes puras qu.e me guia.n y motivan mis eficaces instancias. Por mi parte 
estoy así mismo convencido de que sabrá apreciarias como la prueba más patente 
de mi fina tierna amistacl, y ele los sinceros votos que 'ele continuo dirijo al cielo 
por la· conservacion de vúestra majestad y por la quietucl y felicidad ele vuestros 
pneblos. 

b 
De vuestra majestacl, muy afectuoso tio=Fen~~ndo . =Maclricl, 5 ele cleciem

t·e .de 1830 '· 
Officio 

[N.0 31 rcscl'\'ado) 

DI.mo e ex.mo sr.-Logo que voltei ele Londres escrevi ao novo ministro elos 
negocios estrangeiros, general Sebastiani, pedindo-lhe me quizesse indicar o dia 
em .que me poderia receber, ao que elle respondeu com promptidão, indicando-me 
0 . ~la 4 elo corr.ente. Fui recebido não só com summa policlel'!, mas com muita affa
bil~clacle, e como o ministro conhecesse muito bem a questão portugueza e os acon~ 
tec1mentos de Portugal, só mencionei os factos mais notaveis, e logo depois passei 
a expor-lhe a con veniencia elo reconhecimento ela regencia e ela immecliata entrega · 
das minhas credenciaes, reproduzindo por isso os argumentos que já havia apre
aenta.clo aos seus predecessores; Sebastiani ouviu-me com muita attenção, e disse 
qne, não obstante o grande interesse que o sau governo t inha pela causa ela rai-

1 Eis-aqui a resposta C"--pedida tres mezes e meio depois: 
«Meu amado tio: -A vossa magcstade têcm sido rei!.~idas vezes presentes as minhas ex

pr~ssões de agradecimento pelo cordial affecto que vossa magestacle me tem mostrado, e pelo 
~"nL~rcsse que teui tomado junto dos seus alliados !)ara a conclusão da negociação elo restabe
lct>uncnto das sllns Tclações diplo.maticas commigo, e muito me lisonjeio em poder rcpetil-as 
em resposta á cntta q\l.e vossa mngestacle me dirigiu em 5 ele dezembro ultimo . 

. «O alto apTeço que as expressões de vossa magestacle mereceram, e o muito que prézo os 
arn1gaveis conselhos de vos~:~a magestade, e o desejo de condescender com vossa magestacle por 
lttna parte, c por outra, ao mesmo tempo, as mais graves ponderações sobre o que anteceden
terneute se tinha passado com o antigo miuisterio britaunico, e sobre os successivos, notarias 
e.l~~;stüuosos successos revolucionarias de qne a Europa tem sido testemunha, e sobre os tena
Ctsstmos esforços que os inimigos da monarchia portugueza têem posto em pratica, principal
mente depois da ultima exigcncia elo passado ministel'Ío britannico, me tem feito, bem a meu 
Pezar, demorar a. mirilia resposta á :fina delicadeza de vossa magestacle, esperando tambem que 
ttma conjunctura mais opportuna me pcrmittisse poder dar a vossa magestade uma resposta 
.como desejava e communical-a á Inglaterra. · · 

. <•Inf-el izmente, porém, os esforços elos mesmos individuas, sobre os quaes recaíam os bene
~,UlOs ela minha. ret~l clemcucia, redobraram, já tra.tando de contrahir emp1·estimos em Loudres, 
.la b!lseanclo f11zer armamentos para hostilisar a sua patria, já poT meio dos seus emissnrios e 
PartLdistas, pretendendo tenazmente seduzir as tropas fieis . 

• N'estas circumstancias não posso deixar de declarar a vossa magestade a persuasão em 
qu_e estou, de que resultaria o maior perigo para o socego dos meus reinos, se houv~s~e de al
terar a declaração que mandei fazer á passada administração britannica pelo meu m1mstro no
lUeado para aquella côrte, tendo-o munido, para esse effeito, na _conformidade elo que prop~z 
aque.lla mesma administração, de plenos poderes, declaração em vr~tucle. da qua;I o goven;w bn
~anlllco declarára haveria desde logo de r estabelecer as suas relaçoes d1plomatrcas, munmdo-o 
lguaJ.m.ente elas conveni.entes instrucções, de cuja base o ~stado ~ctual dos meus reinos, e o 
ge1·a1 da Em·opa, não permitti.:riam apartar-me sem um ternvel pengo. . 

':Fazendo justiça a estes meus sentimentos, espero que vossa ~agestade se drgnar~ per
suadu·-se dos meus vivos desejos de mostrar a vossa magestade a~ mmha fina e terna amrsade, 
~ ~o~ s inceros votos que de contínuo dirijo ao céu para conservaçao de vossa magestacle e para 
ehc1dade dos seus povos. . . , . . · 

«De vossa magestacle, sobnnho mur affcctuoso = Mzguel. = Lisboa, 21 de março ele 1831.• 
•H 
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nha, a iniciativa comtndo 1he não pertencia., mas sim ao governo inglez, o qual 
era summamente cios0 a respeito dos negocias ele Portugal; porém, que logo que 
o governo inglez tomasse alguma medicla a favor da causa ela senhor~ D. :Ma
ria li, eHa seria fortemente secunclacla pelo governo francez, o qual tinha um for~e 
desejo ele no;; ser util. Observou-me quanto devíamos esperar do novo ministerlO 
inglez, muito particularmente ele lord Palmerston. 

Telil.dO apresentaclo no principio ela conferencia toclos os argumentos em favor 
.cto reconhecimento, e tendo, alem d'isso, a certeza de que o ministro se não aJas-·. 
i;aria dos princípios que me havia manifestado, pareceu-me não só inutil mas mes~o 
·inconveniente o insistir sobre similbante objecto . Estou intimamente convenClc~o 
que se se poclér conseguir o reconhecimento da regencia pelo governo inglez, "'o 
francez não. tarcÜlJrá um só · momento em seguir aqueile· exemplo. Posto que uao 
·obtivesse o qtte pretendia, elevo comtudo dizer que o ministro me fatiou com cla
reza, e exprimiu não eqti.i v ocamente o interesse que lhe devia a caüsa: ela: rainha, 
.e o desejo e esperança que tinha ele lhe ser util. . 

Constando-me que a conclucta ele mi·. Cassas, consul de F1;ança em Lisboa, 
não tendia de modo algum a favorecer os ínteresses ela rainha1 peCli ao mini~tro 
<que houvesse ele o substituir por outro que 'fosse capaz de destruir as más un· 
pressões produzidas por mr. Cassas; (i) ministro prometteu-me que o actual con
.sul seria immecliatamente removido . 

Por cartas de. Lisboa ele 20 elo passado, consta que o governo ele facto ele Por
tugal, depois de haver prometticlo ao governo inglez, não só uma amnistia sem e:&:· 
cepção, mas mttitas outras cousas, havia poucos dias depois expedido orclens ao 
visconde ele Asi;~eca. , não só pa.ra retirar as promessas feitas, mas l)ara pedir ao 
governo inglez que se não occupasse mais dos negocias ele Portugal. O visconde 
!recebeu estas ordens estando ainda n~ ministerio lord Abercleen, o qual, apesR~r 
do ·desejo que tinha ele proteger 0 usurpador, deu a Mackenúe ordens pouco 
a,graclaveis para os oppressores ele Portugal. 

.Segm·am-me que Miackenzie, na communicação que fizera ao visconde de San
. tarem, lhe dizia, entre outras cousas; que elle visconde de Santarem Rão tinha fé 
nem lei, que era um impostor, e que o mesmo se devia dizer elo actual goverlilO 
ele Portugal. 

O discurso que el-rei de Inglaterra pronunciou na ·abertura do parlamento nada 
ha,v~a agmclaclo ao partido elo usurpador, e para dar ttma prova clara ele que não 
estava decidido a conceder a amnistia havia mandado prender cento e doze pessoas. 

Deus guarde a v. ex. a París, 6 ele dezembro ele 1830. - IlJ.'l' 0 e ex.mo sr. Luiz 
ela Silva Mousinho ele Albuquerqne. = D. JAancisco ele Alrneiclc~. 

Officio 

(N. 0 3 2 reservado) 

Ill.mo e ex.mo sr.-No offi.cio reservado que em 24 ele novembro tive a hoJll~!l 
ele dirigir a v. ex. a, ele Londres, cõmmuniquei a v . . ex. a os motivos que me obl'l
garam a fazer aquella viagem, bem como tudo qlianto havia feito ele accorclo coiD: 
D. Thomaz Mascarenhas e conselheiro Luiz Antonio ele Abreu e Lima. 

Coneluidos os negocios que me haviam obrígaelo a cleixa•r o meu posto por al
guns dias, :voltei sem demora para París, havencl0 ticlo, no mesmo dia da minha 
partida para esta côrte, uma elil.trevista com lord Pa1merston, o qual me recebeu 
com muito agrado, e me fallou com , muito interesse nos negocio.s ele Portl,Ig.al, 
fazendo-me claras expressões sobTe o interesse que lhe devia a Gansa da rainha· 
Como a conversacão que tive cóm lorcl Palmerstolil. não foi official mas tão só-, . ' 
mente amigavel, julg·o inutil repetir a v. ex.a tudo quanto n'esta 0ccasião disse e· 
me foi dito, deixando áquelles a quem compete as informações sobre as boas clis- . 
posições a nosso respeito, tanto ele Palmerston como ela maior paTte elos seus cal
legas. 

No dia 29 de novembro cheguei a París, e n'esse mesmo dia fLlÍ elíltregar · 
ao marquez ele Santo Amru·o o offi.cio que o conselheiro Abreu e Lima e D. 'fho
maz Mascarenhas lhe dirigiram e do q11al enviar·am copia a v. ex." 
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No dia seguinte, 30 ele novembro, tive nina longa · conferencia com o marquez 
de Santo Amaro, á qual tambem assistiu o visconde de Itabaya.na. O marquez, 
depois de me haver dito que tinha ~ornado conhecimento elo o:fficio que o conse
lheiro Lima e D. Thomaz· Mascarenhas lhe haviam dirigido, disse-me que aquelle 
officio não o punha em situação de tomar sobre si aquella responsabilidade que 
d'ellc era · exigida, e que elle estava disposto a tomar, pois assim o pediam o~s in
teresses da rainha de Portugal e a honra elo imperador seu augusto amo ; mas 
que para fazer o que d'elle se pretendia, elle necessitava, pm:a salvar a sua xes
}Jonsabilidade, que D. Thomaz .Mascarenhas e o conselheiro Lima lhe dirigissem 
lllU· officio acompanhado elos seguintes documentos: 

1.0 Docun'ientos provando os obstaculos postos pelo agente elo Brazil em Lon
dres á conclusão do emprestimo ; 

2. 0 Documentos que provem a existencia elo emprestimo, uma vez removidos 
os obstaculos postos pelo agente brazileiro; 

3.0 Os projectos da regencia; 
. 4.0 Documentos provando a possibiliclarle ele executar os projectos ela regen

c~a, uma vez que os obstaculos postos á conclusão elo emprestimo sejam remo
Vldos·. 

Quanto á declaração annexa ao officio elo conselheiro e D. Thomaz Mascare
nhas,, e da qual já. foi enviada mna copia a v. ex.", tambem o marquez fez as se
gttintes observações: que ella não devia ser feita por elle marquez ele Santo Amaro, 
lUas pelo encarregado de negocias elo Brazil em Londres, e que n'ella se não fazia 
lUenção do pagamento da divida atrazacla., tanto porque similhante divida não e~
tava liquidada, como porque na nota dirigida ao conde ele Sabugal só se mencio
nava a divida corrente, e terminou, cmfim, offerecendo-me uma declaração do teor 
da que v. ex. a. acharlt. por .copia annexa ~ este officio. · 

. R<!lsponcli a todas as objecções apresentadas pelo marquez, e para ver se ahre
VIaya a resolução de tão importante negocio, offereci-me a communicar-lhe o:fficial
lUente todos os ·documentos que elle me dizia haver mister para salvar a suares
ponsabilidade. Elle, porém, resvondeu-me que, pelas communicações que havia 
recebido da regencia, não estava auctorisado a trak'\.r commigo, mas tão· sómente 
com D. Thomaz Mascarenhas c conselheiro Lima, e, portanto, só cl'elles podia re
ceber communicações officiaes . Posto que esta observação do marquez me pare
cesse tendente tão sómente a demorru: a resoluçao elo que d'elle se pretendia, 
comtudo não me foi possível responder-lhe, pois não podia mostrar titulo algum 
pelo qual mostrasse que estava auctorisado a tratar com elle, e confesso que en
tã:o pensei que tudo quant0 eu havia feito n'esta materia tinha sido excesso ele 
zêlo, indo mesmo alem dos limites ch confiança que a regencia havia mostrado 
ter em mim, pois que jamais havia sido auctorisado a tratar. com 'O marquez ele 
Santo Amaro, apesar de eu haver participado a vinda elo dito marquez a esta 
<lôrte. Esta falta de confian~a, ele que eu me não queixo, apesar de à não mere
cer, foi n'este momento summamente pr~judicial aos interesses da rainha; e por 
esta occasião permitta-me v. ex.a que eu lhe lembre, que,· em tão apertada crise 
como aquella em que estamos, é absolutamente necessa.rio que os empregados pu-

• · blicos gosem da plena confiança do governo, aliás periga a causa publica. 
Se eu, por qualquer motivo, não tenho a fortuna de gosar de similhante con

~ança, folgarei de ser substituído por outro mais capaz, podendo v . . ex. a segtuar 
a regencia que eu nem murmurarei de similhante medida, nem deixarei ele con
tinuar a fazer os esforços que couberem nas minhas forças para restittúr a Portu-
gal a sua legitima soberana, e, com ella, as. suas liberdades. . 

Queira v. cx.a perdoar esta longa digressão. A vista do que acabo _de refen7, 
observei tão sómente a Santo Amaro os inconvenientes que se podenam segmr 
da. demora ela conclusão elo emprestimo, lembrando-lhe. que o~ obst~culos postos 
pelo encarreo·aclo elos negocias do Brazil em Lonch·es Já haviam felto perder a 
P o " ortugal mais de 1o por cento . 

Durante a conferencia Santo Amaro manifestou diversas vezes o desejo que 
tinha de poder habilitar ~ reg-encia a tomar alguma medida decisiva a favor da 
causa ela senhora D. lVI aria li. 

' 
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O marquez ele Santo Amaro foi recebido. pm: el-rei elos francczes, e aproveitou 
(segundo me consta, não l)Or elle marquez) essa occasião para aclvogar a causa 
da rainha, e o · mesmo fez em uma conferencia que teve com O· ministro elos nego
cios estrangeiros. 

Depois ela mencionada conferencia que tive com o marquez ele San~o Am~ro, 
vi-o mais duas vezes, e em ambas me renovou os seus bons clesejos e mtençoes. 

Elle partiu hontem para Londres, e espero que os zelosos e intelligentes ~e;
vielores da Tainha, D .. 'l'homaz Mascarenhas e o conselheiro Lima, consegmrao 
d'elle o que eu não estava habilitado a conseguir. . 

Deus guarde a v. ex. a París 1 7 de dezembro ele 1830.- In.mo e ex. 1110 sr. L1.11Z 

da Silva Mousinho ele Albuquerque.=D. Fmncisco de Almeiclá. · 

Projecto de declaração 

O' abaixo assignaclo , encarregado ele negocias ele sua magestade o imperador 
elo Brazil na côrte ele Londres, obrando em conformidade elas ordens elo seu go
verno, e a requisição elos srs. ·n. Thomaz Mascarenhas e Luiz Antonio ele Abreu 
e Lima, que ora se acham n'esta côrte encarregados ele contratar um empresti.Jll.0 

n' esta praça, por ordem ela regencia institui da ·na ilha Terceira em nome da rwl
nha a senhora D. Maria II, declara: que a leg·ação elo Brazil em Londres con
tinuará a pagar aos referidos senhores, etc., ~~ pessoa ou pessoas devidamente 
auctorisaclas pela referida r egencia, as sommas annuaes destinadas ao pagamento 
dos juros e amortisação 'ela divida que o Brazil contrahiu com a corôa, de Po~·tu
gal pela convenção ele 29 de agosto de 1825, ficando as ditas pessoas com a hvre 
disposição e applicação elas sommas assim recebidas. . · . 

Em fé do que o abaixo assignado, etc., fez e assignou a presente declaração, que 
vaq sellada com os sellos da legação cl<;l sua magestade o imperador do Brazil,, etc. 

Está conforme. = Cama1·a. 

Aviso 

Em 2 elo corrente mez env1e1 a v. m.co, ele ordem ela regencia, alguns ex:eJll: 
piares do decreto de 26 ele novembro passado, para que a camara de que· v. Jll .co 

é presidente os fizesse distribuir pelas parochias da. cidade e termo, e tomasse 
todas as meclidas convenientes para o seu inteiro e pontual .cumprimento. A i:Jn
portancia da nova instituição das juntas ele parochia, e . o bem que cl'ellas deve 
r esultar, me fazem esperar que a camara tenha j á completado todos os traba.Thos 
preparatorios ela eleição que se ha ele fazer para domingo que vem; e por isso I~e 
vou encarregar, por ordem da r egencia, um novo trabalho, que não é menos util, 
nem menos honroso. 

Com ·este aviso receberá v: m.cê quatorze exemplares elo decreto ele 27 de n~
vembro passado, que manc;I.a proceder no terceiro domingo elo corrente mez á elei
ção das camaras constitncionaes para entrarem a servir no principio elo anno que 
vem. Se as juntas de parochia interessam singularmente a cada uma elas fregne
zias pàra que são m·eadas, as qamaras municipaes interessam geralmente a todos 
os moradQres da cidade e do termo, e a eleição elos seus membros eleve ser o 
objecto do maior desvelo e cuidado cl'aquelles que o decreto de 27 de~novembro 
chama para o honroso cargo de eleitores. A regencia, em nome ela rainha, ha por 
muito encarregado a v. m .0

" 1 aos vereadores e mais o:fficiaes ela camara, que, elanelo 
a maior publicidade a est_e decreto,. procurem, por todos os meios que poclére~, 
inc1.ucar aos povos a sua 1mportancra, e convencei-os de que ela boa ou má el e~
ção que fizerem depende o bom ou ;mau regi~ento da terra, a boa ou má aclun
nistração das r endas elo concelho, e a prospendacle ou clecaclencia ela agricultura. 

O mappa aqui junto mostra .que a ca~a~a cl'esta cidade ha de ser composta 
de sete vereadores e 1.un secretano ou escnvao . Pel0 decreto, el e que remetto co
pia, foi a regencia servida nomear para presidir á eleição o achlal corregedor G.a 
comarca, e é a este que a camara eleve entregar a lista geral dos eleitores 'de toclo 
o concelho, a qual não é mais que a reunião ele todas que já devem estar forma
das para: as eleições ela j1.mta de parochia, pois que em ambos os casos são os 
mesmos eleitores. · 

.. 
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t. A r egencia espera que a execução do decreto ele 27 ele novembro não encan
te obstaculo; porém, se algum apparecer na pratica, o zêlo e patriotismo ela ca

lllara actual o saberá vencer . 
. Antes de terminar este aviso1 chamo a attenç.lto ela camara. para a disposição elo 

arttgo 14.0 elo decreto, pelo qual sfio extinctos os lagares que até agora occupa
Vam e~ algumas cm;naras os procuradores elos eleitor es . Esta instituição começou· 
~os ant~gos tempos em que, por se estimarem exclusivamente as superioridades 

0 nasctmcnto e elo valor bellico, eram tidas em pouco e tratadas com desprezo 
as pessoas que se empregavam nos oflicios mechanicos, e para as defender contra 
adnio~p~·essão dos poderosos, foram instituídas as corporações em bandeiradas, e 
a .. ltttdos os seus procuradores nas camaras . Felizmente no estaelo actua.l da ci
vllisação todos os officios honestos e proveitosos são honrados e estimados; a lei 
tau~o protege o rico como o pobre, e o oflicial como o proprietario; a carta consti
tuclOnal gaTante o livre uso ele todo o trabalho e inclustria que se não opponha 
~os costumes publicas, ou á seg:o;:_ança e saude elos ciclaclã?s ; e o decreto ele 27' 

e n_ovembro chama para a eletç.ao dos vereadores os elettore.s com as mesmas 
condtções com que são chamados todos os outros moradores elo concelho · n'estes 
termos ficad, inutil e inteiramente clesnecessaria a ingerencia especial d1aquelles 
Pro~uradores no governo municipal, e a sua conser vação seria uma anomalia con
trana á carta constitucional e injm·iosa a todas as mais classes de moradores do 
concelho, a quem não era concedido igual privilegio. 

- .Deus guarde a v . m.c~Palacio elo governo em Angra1 7 ele dezembro ele 1830.= 
L~t~z da Silva JJiiousinho de Albuqum·qz~e.= Sr. Luiz Lopes Vieira ele Castro. 

Numero dos meadores de que devem ser compostas as camaras de cada cidade ou villa da ilha Tmcira 
conforme a respectiva populaçfto c em execução do decreto de 27 de novembro de 18 30 

Na cidade de Angra ..... . ...... : . ~ ....• . . . . .. ...... . . . , . . . . . . 7 
Na villa ele S . Sebastião ................•. ..... ... . •......... .. 3 
Na villa da Praia ..... . .. . ........... , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Alem elos vereadores haverá em cada camara um secretario ou escrivão. 
. Palacio do govemo em Angra, 7 de elezembro de 1830. = Üâz da Silva JI!Iou-

8tnho de Albttqtte1·que. 
Ofticio ./ 

(N. 0 i 9 8 reserrado) 

IU.mo e ex.mo sr.- D epois qtw tive a hom·a de participar a v. cx.a o que ti
tlha passa.do -com este ministro elos negocias es trangeiros, tornei a procurai-o, r e
cebendo-me muito bem, com toda a polidez e attenção ; ficaria muito satisfeito elo 
seu acolhimento se não tivesse encontrado uma decidida repugnancia a terminar 
a nossa questão, procedendo ao reconhecimento ele el-rei nosso senhor . Tendo-lhe._ 
e~l exposto o desejo que o governo ele sua magestacle tem de continuar as rela
ç_oes com o g-overno de sua magestacle britannica no mesmo pé em que têefl exis
ttdo ha tant0 tempo, estabelecendo, como base para esperar o prompto r econheci
~ento, os dois princípios d'este governo ele que temos tão recentes exemplos, ele 
l econhecer todo o governo ele facto, e o ele não in tervenção ; respondeu ~ue sobre 
:St: questão nada podia dizer, porque, tendo havido negocias de grande consicle
l açao a tratar no pouco t empo em que elle está no ministerio, não se pócle ainda 
tt·atar cl'este; que lhe parecia, comtuclo, que se o governo de Portugal clesej_ava 
ser reconhecido, clever-se-ía conduzir ele outra maneira1 apoiando esta proposrção 
so~re o mau h·atamento elos subditos britannicos em Portugal1 o insulto á ban
den·a, as presas feitas indevidamente pelo bloqueio da Terceira, e todos os outros 
factos que tantas vezes têem siclo repetidos pelos jor~aes liberaes ; que emqu?'nto 
ao reconhecimento do governo' de facto, que se elle :rsse. ~m Portugal o que tinh,a 
l)resenciado em Paris na occasião ela visita que Lmz Filippe passou a quarenta 
~ d?is mil homens ela guarda nacional, o enthusiasmo e as acclamações g~~·aes q~e 
ll~cltcavam a satisfação de todos, acha.ria comparação, mas que, em logar d.rsto, nao 
VIa en1 Portugal senão prisões, exílios, e, finalmente, crueldades. Os sobeJOS factos 
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me fL'l'ncccram, sem clifficnldacle, argumentos para comLater taes asserções; em· 
quanto aos actos de prisões de subditos br.itannicos, se elles o tinham sido segundo 
as leis elo paiz, mLda havia a dizer i porque, se pretendia clizer que elles gosasselll 
dos pr ivilegios que os tratados lhe3 conceclem, n'essa obrigação era necessario que 
o governo ele sua magestade britannica executasse pela. sua parte os artigos do.s 
mesmos tratados, que lhe compete executar, como ele não cotJ.sentir r ebeldes e trat· 
dores ao governo de P ortugal nos domínios de sua magestacle britannica; que c3-
nhecia a clifficuldacle ele se executar no estado actual, e por Ü;so lhe dizia que n.ao 
era possível este estado continuar, e que, portanto, lhe diria que o meu primeirO 
dever era fazer-lhe conhecer o desejo que tem o men governo ele tornar a .esta
belecer as r elações com este governo em toda a sua extensão e· na melhor mtel
ligencia possível , e que logo depois o que importava era que o governo ele sn~ 
magestade britannica decidisse se lhe convinha ou não este mesmo restabele?I
mento, repetindo que o estado actual era completamente impossível poder subsiS
tir: r epetiu-me que não podia dizer nada do futm·o 1 porque se não tinha tratado 
ainda ela questão, e que quando se tratasse elle não tinha mais que um voto no 
conselho i como eu sabia que sempre tem existido tratados com Portugal, tanto 
pela posição geographica c politica, se eu tivesse alguma duvida no modo de pen· 
sar cl'este m inisiro relativamente á nossa questão, ficava por esta occasião con· 
vencido completamente àe que o seu fim ugora é demorar o· r econhecimento i. a 
sessão que elle tinha tido com D. Francisco ele Z ea bem o fez conhecer, assJDl 
como tudo quanto na sessão que mencionei lhe ouvi. . 

Não é esta opinião ele lorcl Palmerston unicamente; a de lord Grey é rmuto 
similhante, segundo me repetiu hontem o ministro de sua magestacle catholica, que 
vinha de estar com elle, t endo-o atacado com os mais fortes argumentos para 0 

decidir ao prompto r econhecimento, olhando a questão p elo ladq elo interesse de 
conservar a bQa intelligencia entre o governo h espanhol e inglez, fazendo-lhe ver 
até que ponto a continuação do estado em que se deixa P ortugal póde compro
metter os dois governos ; r espondeu, a :final, que se não tinha tratado d'essa 
questão, pelo muito que tem havido a faz er, que elle pertencia á repartição cl.e 
lorcl P almer ston, e que, pelo que elle sabia, parecia que a administração · ante· 
rior fazia depender ainda de uma resposta ele Portugal, dando a conhecer que 
se não podiam afastar ela linha seguida por aquella administração, cuja ultil1la 
exigencia, se não for sat isfeita; lhe parece um optimo pretexto para prolongar a 
questão. 

Não me parece que possamos esperar a conclusão ela negociação com o actual 
ministerio, e por isso o que nos r esta é separar-nos cl'este goveTno, por tal roa
neira que a culpa lhe recáia, prestando-nos a tüclo quanto as circumstancias nos 
permittem, repetindo-lhe os bons desej os c comprimentos, tudo quanto a boa fé 
c vontade exigem ; é este o meú modo ele ver1 que submetto ao alto conhecimento 
:to governo de sua magestacle . . 

Resta-me dizer a v . ex.a que não chegou paqRete esta semana, e que julguei 
convell.iente não tratar elo obj ecto elas fragatas fi·ancezas, por t er dito o ministro 
elos negocias estrangeiros em París a lord Stuart que se tinham expedido as or
dens para se r etiraTem. 

P eço a v . ex.a de por mim, assim como por toda a legação, beijar a augusta 
mão ele el-r ei nosso senhor. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 8 ele dezembro ele 1830.-In.mo c ex ."'0 

sr. visconde de Santarem. = Visconde de Asseca. 

Officio 

(N. 0 3 3 rcscrrado) 

In.mo e ex .mo sr.:._Chegaram ás minhas mãos em devido tempo os officios r~
servaclos n .05 8 e 9, que v. ex.a me dirigiu, e cuj a recepção não accusei ha roD-15 

tempo, por não ter presentes os clitos officios quando ele L ondres tive occasião 
de escrever a v. ex. a T anto . a mim, como a D . Thomaz Mascarenh~Ls e conse· 
1heiro Abreu e Lima, par~ceu conveniente demorar, at6 novas ordens ela r egcn-
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cia, a execução elas que v. ex. a me communicou no seu officio reservado n . 0 8, 
tanto por não existirem. ainda ás circumstancias que IJ n.rcciam exigir a m·eação de· 
llma: eommissão consultiva, como por me parecer que antes ela definitiva designa
ção das pessoas que devem compor a dita commissão, seria conveniente que a 
regencia tivesse d 'ellas pleno conhecimento . Seja-me licito observar a v . ex. a que 
uma commissão composta das pessoas cujos nomes me fóram enviados, não pódc 
ser de utilidade alguma, pois que entre algnmas d'ellas j amais poderá. haver ac
c?rdo; alem d'isso nem todas me parecem dever merecer a con:6auça ela xegeu
cm: Nada direi da primeira pessoa designada na lista ' que me foi enviada, pois 
serla suspeito tudo quanto sobre clla dissesse, visto os estreitos laços ele paren
tesco que nos unem. Filippe Ferreira de Araujo c Castro, José Xavier Mousinho 
ela Silveira e Caudiclo José Xavier são pela sua· honra e talentos tms elos melho
res ornamentos ela emigração. 

Manuel Gonçalves de l.VIirancla não é falto ele honra e ele saber, e 11osto que 
se_mpre se tenha mostrado pela senhora D . MaJ.·ia II, e zeloso elo bem da pa
trm, nem sempre tem querido caminhar de accorclo com as auctoriclades consti
tniclas. 

Joaquim de Sousa Q.uevedo Pizarro q1.úzera dizer bem d' elle, lembrando-me· 
da. sua honrada couclucta em 1828, quando todos os generaes, excepto clle, aban
donaram as valorosas tropas que defendiam a cidade do Porto; sou, porém, obri
ga~lo a dizer, com bastante magua, que a conclucta cl'este o:fficial general, n'estes 
tllümos tempos, tem sido reprehensivel, como j á em outro o:ffi.cio tive a honra de 
communicar a v. ex. a; estou, comtuclo, persuadido que elle foi moviclo por outros. 
a. fazer o que fez, e que não pesou as suas acções, o que não aclmim, conhecen
do -se o seu ctu·to entendimento, o que, servindo ele desculpa ás sua1:1 acções, o torna 
comtudo pouco proprio para uma commissS:o, cujo bom desempenho exige talen
tos e conhecimentos . 

Francisco . Antonio de Campos, }JOsto que tenha qualidades que o fazem recom
~enclavel, é comtuclo accusaclo de have~· commettido um crime; talvez que uma 
Slmilhante accusação seja cahtmniosa, mas cmquanto a fa-lsidade ela accusação não 
for provada, o homem não está puro . 

Manuel ele Macedo Coutinho não tem, que eu saiba, uma só qualidade que o 
faça recommenclavel; alem cl'isso tem siclo mn elos princi1Jacs focós ele intriga, e· 
Persuado-me que as p essoas serias ela emigraç~o-- não folgariam ele ter um simi
lhante collega. 

Pareceu-me dever limitar as minhas informações tão sómente ás pessoas que· 
se acham em França, e talvez no mal que digo de algumas haja engano,. do que 
muito folgarei. Ao desembargador Joaquim José de Queiroz fiz entregar immedia
tamente o o:ffi.cio que v. ex. a lhe cfu:igiu, e do qual me remetteu 1.una copia. Quei
roz não me accnsou a recepção elo officio, nem ainda se apresentou n'.esta le
gação . 

Tenho continúaclo a ser muito bem recebido pelo novo ministro dos negocias 
estrangeiros, e espero que acharemos n'este governo todo o apoio compatível com 
o systema político por elle adaptado. . 

A boa intelligencia que existe entre o governo inglez e o francez faz-me es
perar que, apesar dos movimentos e desejos das potencias do norte, a paz não será 
·perturbada. O governo russo, comtuclo, ordenou de novo aos vassallos russos que 
s~ a;chavam em França, que saíssem d'este reino. O embaixador da Rus'sia, Pozzo 
di Borgo, ainda não apresentou as SllaS credenciaes. 

A Belgica continúa a complicar a questão da Europa, e pócle prever-se que, 
ou immediatamente ou em um tempo não muito distante, ella será o pomo de 
d~scordia . Consta-m~, porém, que a dieta germanica decidira que não hayeTia mo
-v;mento algum hostil da parte ela confederação, emquanto durassem as con~eren
Clas ele Londres .. Se alguns francezes particulares têem. tomado p:;tr~e nos movlmen
tos dos IJaizes vizinhos o governo comtuclo tem observado religwsamente, e tal-

' ' ' "' . Vez com nimio escrupulo o principio ela não intervençao . 
Deus guarcle a v . ex.~ P arís, 10 de dezembro ~~· 1830 .-n.r.mo e ex. mo sr. Luiz 

ela Silva Mousinho ele Albuquerque. =D. F1·anctsco de Almeulct . 

• 
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Decreto 

Considerando a impossibilidade que nas actuacs circumstancias existe de. to;·
nar effectiva a pena de degredo para a Africa _ou As ia, pelo estado de sub~Jss&O 
ao governo usurpador em que se acham as referidas possessões, e a necess_Idade 
de substituir temporariamente esta pena por outra, que não tenha os inconvementes 
ela prisão a que os sentenciados se achariam obl'igaclos, emquanto não podesse ter 
effeito o clegTedo : ha por bem a reg·encia , em nome da rainha, determinar que 
todos os indivíduos que ao p1•esente se acharem, ou de futuro forem conclemnados 
a degredo para as possessões ela Africa ou Asia, cumpram a referida pena nos 
trabalhos publicas, emquanto durarem as circumstancias que impossibilitam a 
effectiva execução dos referidos · degredos, sendo cada tres annos ele traba.lh~s 
publicas contados por cinco ele clegre.clo, e assim na mesma proporção para maiS 
ou para menos. 

O ministro e secretario ele estado assim o ·tenha entendido e passe para a sua 
execução as ordens necessarias. Palacio do governo em Angra, 18 ele dezembro 
ele 1830. = Mcwquez de Palmella = Conde de Villa FloT = José Antonio G~~e1·
rei7·o= Luiz ela Silva JJ{ousinlw ele Al9uqHe1·qtw. 

O:f':ficio 

(N.0 26 rcscnado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - No dia 29 do passado fui apresentado pelo conselheiro José 
Balbino de Barbosa e Araujo a lord Palmerston, que me recebeu com toda a 
affabiliclade . Pouco fallámos então de negoqios; porém percebi que estava, emfun, 
suspencliclo o acto elo reconhecimento elo infante, ele que tinha 9ontinuaclo a fal
lar-se depois mesmo da mudança do ministerio. Lord Palmerston disse (o que não 
pócle negar-se) que as cousas não poderiam clmar assím indefinidamente, porque 
o ·tempo legalisava as usm·pações, e o .estado actua1 da~ relações da Ing-late1'l·a 
com Portugal devia acabar. Entretanto hem deixou ver quanto desejaria que ga
nha::;semos a nossa causa para t irar o novo ministerio do embaraço em que se 
acha, compromettido por um lado pelas opiniões anteriores e indivicluaes dos seus 
membros, e pór outro forçado pela conclucta elo precedente gabinete a modificar a 
sua mat'cha para salvar o decoro e a dignidade da corôa e do g-overno. 
. NQ dia se9túnte ma~dei a lord Palmm:ston o memo?·andtum que v . . ex.a achará 
JUnto por cop1a, e no cha 8 elo corrente tive com elle uma conferenCia que ante
riOI·mente lhe tinha pedido. Aquelle ministro parece ter decidido não me receber 
na secretaria, mas sim em sua casa. O meu fim era insta1· pela remoção do co~· 
sul Mackenzie de Lisboa, e pela elo agente dos paquetes Dochvell. Quanto á pn
meira mylord disse-me, que, não obstante não ter motivo de queixa contra lVIacken
zie, e::;tava decidido a SlJhstituil-o por um individuo que fosse do seu conhecimento 
e mm,ecesse a ~ma confiap.ça; e quanto á segunda, pediu-me de expor por escripto 
os motivos de qúeixa que tínhamos do agente, promettenclo-me de os tomar eUl 
consideração, e a::;segm·a.ndo-me que os empregados publicas da Inglaterra não 
se prestm,iam mais a coac~juvar as medidas elo actual governo de Portugal. 

No mesmo dia lhe mandei as uotas que pude obter, relativamente a mr. Dod:well, 
creatura de lord BeresfOl'd, que muito nos tem empecido, e que havia, segun~o 
me affi.rmam, inventado a publicação elas listas das cartas, especie de clenuncUt 
inclirecta que compromettia as famílias .e_ os amigos dos e:rnigraclos perante o g·o· 
verno do usm•pador. Espero que aquelle individuo tambem seja removido do Jo
gar que occupa. 

Perguntando-lhe se tinha lido o meu mmnorand1~m) clis13e-me que sim, porém 
que até então nada se tinha decidido sobre a p1•etensão elo l'econhecimento ela re
geneia; que esta questão era difficil, porque se se tivesse só em consideração o 
facto, a mesma ra,são militaria a favor do reconhecimento ele D. Miguel; e que a 
declaração a favor do direito se tinl1a complicado e di:fficultaclo pela marcha se
guida pelo precedente minü;ter~o . Acha-se, porta~to, aincla indecisa aquella que~tão. 

Fall~.nclo-lhe com franqueza nos nossos proJedos, desejou clle ~ aber qual era 
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0 esphito publico em P ortugal, ao que eu satisfiz do modo incompleto que me foi 
possível. · 
. Em toda esta conferencia patenteou · claramente lord P almerston os bons dese
JOs ele que estava animado a nosso l'espeito, e estou certo ele que o actual governo 
JUg!ez, longe de J:!.OS empecm·, nos favorecerá indirecta.mente, como lhe convem 
para poder conciliar o seu proceder com as suas anteriores opiniões, salvando ao 
mesmo tempo o decoro de el-rei . 

. Deus guarde a v. ex.a Londres, 14 de dezembro de 1830.-Ill.mo e ex.mo sr. 
Lutz da Silva Mousinho ele Albuquerque = Lttiz Antonio de Ab1·eu c Lime~ . · 

Memorandum a que se refe re o o.flicio precedente 

.. L'usurpaiion .de D . lYiiguel e-st encare ele trop fraiche date pourqu'on ait ou
b~t e les intrigues qui la préparerent, et les illégalités qui l'accomplirent. 11 con
VLendJ:a cependant d'en rappeler les circonstances principales . 

A l' ombre de la protection que lui donnaient les forces anglaises, qu'il trouva 
en Portugal, D. Miguel put se débarraser eles indiviclus qu'il savait bien être eles 
0 ?stacles à l'accomplissement de ses desseins criminels. 11 r envoya tous les offi.
Cters militaires, fit changer arbitrairement les autorités municipales, congédia les 
a:tt?rités judiciaires et administratives, et remplaça par ses Cl'éatnres tous ces in-
dtndus clestitués . . -
. Les troupes anglaises dont la présence avait favorisé· aclmirablement l' exécu

twn de ces préliminaires, quitterent le Portugal au moment même que tout était 
préparé et leur absence devint a.lors aussi favorable à l'usnrpation de D. Miguel, 
que lem· présence l'avait été auparavant. On dirait que pa.r pudem· les troupes 
angla.ises vonlaient éviter en partant de clevenir les témoins eles crimes et eles at
tentaJts préparés sous lems auspices! 

:Une fai·ce poli tique acheva l'usurpation ele D. Miguel, en élevant sm eles so · 
l)hJSmes un trône méprisable. 

L es pui.ssances r épucliereut le nouveau souverain dont les seuls titres ék'l.ient 
l~ parjme et la trahison: lui cependant, sans trop s'en inquieter, commença incon
tment à étaler aux regarels clu ptlblic ses propensions crapuleuses, son ignorance, 
son incapacité, et sembla avoir pris à tâche ele prouver qu'il n.'avait aspiré au 
~rône qu'afin de s'abanclonner ~ans frein et sans réserve à toutes ses passions et 
a tons ses vices. / 

La nation portugaise, surprise cl'une maniere si perfide, privée eles chcfs qui 
?'Vaient sa confiance1 abanclonnée eles puissances qui par lell.l'S intrigues Jui avaient 
llll.posée uu régent clestiné par elles à elevenir 1' exécuteur de leur haute justice 
duns la destruction eles institutions constitutionnelles du Portugal, trompée par les 
protocoles sinistres de Vienne, croyant que les souverains conservaient encare le 
point d 'honneur eles anciens chevaliers, qui ne laissaient pas impuni l'outrage fait 
à leur personne dans le manq~w de parole prêtée entre leurs mains; la natiqn 
p_ortugaise, abusée et confiante, enveloppée dans cette trame infernale,. se laissa fa
·cilement enchainer dans l 'état ele stupeur ou l'avaient plongée tant de faits in
croyables et inattendus . 

A cette stupeur impassible on donna avec emphase le nom de volonté nationale, 
et_ la souveraineté clu peuple fut alors invoquée à l' appui de la tyrannie ! Toute~ 
fo1s D . Miguel lui même se chargea ele clonner un clémenti formei à ceux qm 
Pl:euaient cette prétendue volontée ele la nation pom excuse ele la protection qu'ils 
~Ul acc01·daient. Le sang innocent coula à g rands fl.ots sm· les échaf~u~s, Ies pays 
etra.ngers se r emplirent cl'émigr-és, les cachots fm·ent encombrés de vwtrmes, et les 
plages inhospitalieres de l'Afrique furent peuplées d 'hommes ve1'tueux, .dont le 
seu} crime avaient été la ficlélité à leurs serments, à leur honneur et à lem· sou
Verain légitime. Ce démenti éclatan t et irrécusable le tynun le renouvelle encare 
tous les jours et bientôt si on Ie laissait fair e, il ne r égnerait plus que sm eles 
geôliers et su;: eles bomT~aux. li se soutient cependant encare à l'aide ele la ter
relu·, mais Marat et Robespierre ne dominerent-ils pas assez longtemps en France 

· par le même moyen? · · 
·n. Miguel se présente au moncle étonnée, couvert ele crimes, pa~ré cl 'un dia-
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deme dégoutant de sang et de souillures, dénoué d'une seule quali.té qui pourrait 
tant soit peu cacher ses défauts méprisables et son caractere bas et vulgaire. 11 
est ignorant, lâche et cruel, et so:n trait cru:actéristique est une hypocrisie déjà. con
sommé à l'âge même de la franchise et ele la candeur. 

Reconnaitre la royauté cl'un pareil incliviclu, l'aclmettre dans l'association eles 
souverains, ce serait ravaler, aviler la r oyauté, et le mépris publique qui ret?ro
berait sur D . Migttel, atteindrait inévitahlement tous les monarques qui oserawnt 
le reco1maltre lmu- égal. D . Miguel usurpa le trône sur la reine sa niece et sa 
fi?-ncée, dont les cb-oits avaient été reconnus par lui même, par la nation port~
gaise, et par toutes les puissances étrimgeres . 11 elétruisit en même temps les .li
bertés légales et le's clroits politiques que cette nation avait perclus clans la smte 
eles siecles, t::t qu\m roi magnanime lui avait restitués .. La seule tenclance à com
mettre un par.eil liberticicle coíita la coúronne à cleux rois légitimes, et amena 
l'e:xtinction ele l'ancienne clynastie eles Bom·bons. Si maintenant on allait reconnai
tre 1IJ?- prince, coupable ele se elouble forfait, qu' eu penseraient les peuples? Tis ne 
verra1ent clans la légitimité que la sauvegarele clu pouvo ir absolu et le privileg·e e:x
clusif eles pri:nces contre les nations ; ils resteraient convaincus que ce príncipe 
est incompatible avec leurs libertés légales, avec lem·s elroits I'aisonnables; ils sat~
raient enfin, à n'en pouvoir plus douter que si les mona.rques invoquent la légitl
mité pour soutenir lellTs trônes, ils la méprisent et la fotlient aux pieels eles qu'ellc 
prétencl s'accoreler avec· les intérêts et les vreux équitables eles nations. Pense-t-on 
bien à la transcenclence cl'tme pareille manifestation clans le moment actuel ? Je 
dirai, pour me servir d'une expression !ameuse, qu'un pareil acte serait plus qu'un 
crime, car ce serait une faute . 

La restamation du trône de la reine Maria II en Portugal est de la plus haute 
importance et pour les rois et pour la nation portuga.ise . L' Angleterre surtout .Y 
pro:fitera, en récupérant son influence elans ce royaume, laquelle sera clésorroa1s 
fonclée sur la sympathie clérivant naturellement de la conformité eles institutions, 
et sm· les intérêts réciproques et bien entenclus eles cleux états. Des sentiments 
cl'tme amitié franche et cordiale remplaceront en Portugal ceux ele la pem et el'une 
clépenclance honteuse et arvilissa.nte, et ceux encare cl\me haine concentrée, les 
seuls que puisse avoir un gouvernement despotique envers tm gouvernement libre . 
Une alliance síncere et amicale ne pourra.it ja.mais exister entre l' Angleterre glo
rieuse du regne reformateur ele Guillaume IV et le Portugal flétri ele la ·aomi
nation absmde et barbare ele D . Miguel. L'harmonie, la bonne intelligence, la · 
franchise ne peuvent nullement présicler aux rapports ele cleux gouvernements 
si clisparatés. Aussi, malgré la pTotection clécidée que le ministere du cluc ele 
Wellington accorda à D. Miguel, l'Angleterre ne compte elle pas un seul ami -vé
ritable parmi les partisans ele cet usurpatem. 

Contribuer à replacer la reine Maria li sur .le trône qui lui fut ravi pa.r la plus 
noire per:ficlie1 ce sera clone un. acte de j ustice et de politique éclairée. L e moyen 
en semble facile, et son succ~s immanquable. 11 suffit ele reco.nnaitre la r égence éta
blie à l'lle Terceira au nom de sa majesté. Cette régence ne fut institué que potu· 
représenter1 pour cléfenclre, et pour faire valoir des ch-oits légitimes; et el'ailleu1:s 
elle régit effectivement tme partie de ses clomaines, Sa reconnaissance ne sera1t 
clone que le simple aveu ele l'existence ele ce clouble fait, le clroit et son exer
ClCe. 

D . .Miguel ayant eléchiré le mandat qu'il tenait de son auguste frere pom faire 
exécuter son abdication au trône. ele Portugal, D . Pedro fut forcée par l'impérieuse 
loi de la néccssité cl'instituer un nouveau manclataire pom· le même objet. Sa 
majesté dans sa clouble qualité ele roi abcliqué clu Portugal, et ele· pere et tuteur 
naturel ele la j eune reine, pouvait et clevait le faire . En effet la clélégation ne el~
truit pas le clxoit ele celui qui délegue, et sa majesté conservait touj ours le d;r01,t 
de faire exécuter son abclication1 et ele prenclre toutes les mesures nécessaires ~L 
cette fin . Ses clevoirs comme phe et tuteur nahu·el ele la reine l'y autorisaie~t 
également, et clans les cil·constances extraorclinaires oit se trouvait la monarcb1e 
por tugaise, lui setu1 en vcrtu ele son double t itre, pouvait et devait la satwert en 
suppléant par forme exceptionnelle à la minorité ele son auguste filie . Cette maruere 
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útant alo t·s la s.culé poss.iL1c, c1evint par u~ non seulement nécessaire, mais parfai-
tcment lógale. . 

Ce n'est qu'an moyen de la n~geuce ele TerGeira que la restauration du trône 
légitime pcut s'effectuer en Portugal cl'une maniere rÉ.gnliere, légale et assuTée. 
. n y a une vérité généralement sentie, et qtú semble incoutestable, se jamais 
1l y en eut ele bien fonclée sur les calculs politiques ele l 'avenir: c'est que le regue 
ele D. Miguel ne pcut pas clurcr, qu'il s'affaiblit tous les jom·s, en mettant en évi
cl~ncc l'incapacité absolue ele ce prince, ses vices, sa cruauté brutale, qui h~ 
alienncnt l 'affection de ses· partisans même, dont les rangs s'eclaircissent contt
nuellement. Rien ne s'use ·si vite qtú la. violence. Le regue cl'un tel prince n'offre 
aucune garantio de stabilité; il est une anomalie révoltante clans le siecle ou naus 
sommcs ; j} préscntc á l'Europe l ~ image eles horrcms eln moyen âge, déJ)Ottillée 
du prestige el'héroisme, de chevalerie et ele graneleur qui parfois r~panclent .une 
duuce clarté clans les sombres tableaux ele ces 6poques elesastreuses, et soula
gent lo creur oppressé paJ: la contemplation çle tant cl'épouvantables abon:únations. 
~e regue doit clone elisparaítre pem ne pas souiUer les pagos de l'histoire ele nos 
Jours. 

Pour cela il fant opérer une r8volution en Portugal. Or celle-ci peut s'y faire 
ele tt·ois cliffórentes manieres : 

1° Par eles mouvements spontanés et intérieurs; 
2° Par l'infl.uence d'une révolution libérale en Espagne; 
3° Pa1· les efforts clirigés pm· la régence ele Terceira. 
De la premiere maniere In révolution serait sanglante, clésordonnée ct ::mar-

~hique · · . ' 
De la seconde elle compromettrait gravement l'indépendancc nationalc du Por·-

tugal; 
. De la troisieme seulement elle serait légale et r églée, et n'aurait aucun eles 
lnconvenients eles deux autres. 

Ces trois theses n' ont pas besoin ele elémonstl·ation, et j e clirai seulement, 
qua.nt á h seconcle, que le tcmps a beaucoup affaibli les antipathies nationales eles 
deux. peuples ele la péninsule; que eles officiers portugais eles troupes r ebelles clu 
lllarquis ele · Chaves ont déjà o sé pa.ra'i:tre impunement en Portugal parés de la co
(la.rcle espa.gnole; qu'enfi.n ces antipathies cl'autre fois disparaltraient facilement en 
PTésence de l'intérêt majem· et comnnm de s'a:ffi..anchir eles gouvernements barba
ires qui oppriment ces peuples, et qui ont presque effacé ces deux. états de la liste 
des puissances em·opéennes, 

Reste clone colilliie seul moyen de salut la révolution opérée par les efforts de 
la régence ele Terceira. 

La reconnaissance ele cette régence suffirait à cléterminer et à assm·er le suc
d~s de ses efforts clans le but qu'elle se propose, c'est-à.-clire la r estau.ratiou· elu 
trône légitime et eles libertés nationa1es et légales en Portugal. 

Ne pas r econnaitre cette r égence, outt·e l 'inconvenient ele la priver de la force 
morale nécessaire que hú provienclrait ele cet acte ele justice et ele politique éclai
:rées, a encore celui d'empêcher l'accomplissement de l'abclication de D. Pedro, ele 
~·évalider ses clroits à la com·onne ele Portugal, et ele laisser encare douteuse et 
lncomplete la sépaTation ele ce royaume cl'avec l'empire clu Brésil. 

L es puissances doivent aux. peuples ce témoignage éclatant de leur respect 
potu: le príncipe de la légitimité, et seulement alo;rs ce príncipe salutaire, mieux. 
compris, ct mieux apprécié, pom-ra s'affermir, cn devenant e:ffectiveD;l.ent la ga
rantio générale ele tous les droits. 

En résmne: 
Le regue de D. Miguel n'a pas l'assentiment véritable de la nation portu

gaise; 
Ce regue s'affaiblit tous les jours et doit nécessairem~nt tombet ; . . , 
Sa chute est elans l'intérêt véritable ele toutes les pmssances, et parhcuhere- . 

ment de l'Angleterre; 
.· Cette chute n<:: peut. s'opérer légalement et convenablement que par les efforts , 

ele la I:égeiD.ce de Terceira; . ' 
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Ct:tte rég~nce doit être reconnue comme gouvernement de fait, r_epréscntant Ics 
cb·oits légitimes de Ja reine Maria li; 

L'acte de cette reconnaissance est nécessaire au triomphe des efforts de la 
régence et à l'affermissement du príncipe salutaire de la lég·itimité en Em·ope; 

Son refus, enfin, s'oppose à l'accomplissement de l 'abdication de D . Pedro, 
et maintient le PO?"t'l.L[Jal smLs la clépendance hõnteuse dtL B?·ésil. 

Hemeux si ces com·tcs réflexions pouvaient détermine:J; le gouverneinent éclairé 
de sa majesté britannique à prendre l'initiative que hú appartient à tant de titJ.·es, 
en aclmettant le ministre nommé par la régence au nom ele la reine Maria U à 
présenter ses lett res de créance à sa majesté Guillaume· lV. 

Londres, le 30 novembre 1830. 
Officio 

(N.0 2 7 resma do) 

In. mo e ex."'0 sr. - Por via elo sr . D . Thomaz Mascarenhas conhecerú v. e::x .a 
o estado em que se acha a negociação elo emprestimo, que me persuado vae, em
fim, terminar-se, não IJodenclo o marquez ele Santo Amaro recusar-se a promovel~a 
no momento actual, attentas as ci.rcumstancias que nos favorecem: a suspensão 
elo pagamento da mezacla, que exige promptas providencias para que não trans
pire e arruíne decididamente a causa da rainha, as m·clens que lhe têem cheg·ado 
para abandonar os projectos sinistros com que viera á Europa; e, finaLnente, o 
grave prejuízo que resultaria ao imperador de se divulgarem agora aquelles pro
jectos, e a conclucta dobre, variàvel e indecente elo governo do Brazil nos nego
cios de Portugal. Quer agora aquelle marquez, fazendo da necessidade virtu~~~ 
apresentar-nos, como . um serviço que o carrega de grande peso de responsablh
daçle, o proceder a que se vê forçaclo pelo imperio das circumstancias. T odavia, 
apesar qa sua finura, o marquez confessou que o encarregado de negocias do Bra
zil não tinha recebido 01·dern official para exigir as formulas que até agora ob
staram á execução do contrato do emprestimo; o que prova que aquelles obsta
culos foram suscitados em virtude de ordens ou insinuações particulares, originadas 
na supposição que o dito marquez tivesse concluído a negociação de que viera 
encarregado, o que inutilisaria todas as disposições feitas na hypothese contraria. 
Santo Amaro, inculcando-nos incessantemente a grande responsabilidade de que 
vae encarregar-se, tem tambem em vista, não só extorquir-nos todos os nossos se
greclos ele estado, sob pretexto de que taes clarezas são necessarias para sua jus
tificação, mas tambem fiscalisar e inspeccionar todas as nossas operações, estabe
lecendo uma espe~ie de preeminencia sobre nós, qtte me parece indecorosa. 
Entretanto q grande dest'\jo ele cortar por todos os obstaculos que possam impe
dir ou demorar a conclusão do emprestimo, tem motivado a nossa condescenden
cia, talvez j á demasiada, e que a regencia pode1·á desapprovar, se assim o j ulgar 
conveniente á sua dignidade, ou ordenar se clescontinue para não estabelecer uro. 
precedente perigoso. Eu farei toclas as diligencias pam que as communicações que 
o marquez de nós exige pareçam actos ele mera cortezia, lJroprios ela illimitada 
intimidade e franqueza que eleve entre nós existir, de que de boa vontade clese-
J<tmos dar-lhe constantes provas . . ' 

Na hypothese, pois, da conclusão do emprestimo, cumpre-me pedir a v . ex .a 
as precisas instnteções para a execução do proj ecto que temos em vista, de man
dar d'aqtú uma fragata, duas corvetas e alguns transportes, para d'essa ilha leva
rem a J:>ortugal uma forte expedição, que ali vá dar o ultimo golpe á usurpação 
e restabelecer a ]egitimiclacle e a carta. Deve, segtmdo me parece, a dita expedi
ção ser o mais forte possível, e não deixar quasi receio alg ttm de mau successo . 
Necessita-se, pois, saber aqui, sej a por escripto ou por via de algum individuo 
que d'isso venha encarregado : 

1. 0 Qual será o numero ele tropas que poderão formar a expedição? 
2 .0 Que qualidade e quantidade de viveres e ele provisões de bôca e ele guerra 

se deverão d'aqui mandar? 
3.0 Quaes serão os emigrados que lJoclm·ão acompanhar a expedição, e aquel

les a quem se eleve negar essa graça? 



701 

4. 0 Dever~\. cl'aqui mandar-se algum offi.cial inglez do estado maior? 
5. 0 Que ordens deverão dar· se ao commandante marítimo da expedição? 
Alem d'estas explicações rogo a v. ex.a de me mandar toclas as outras, que· 

serão necessarias para o bom exito ele uma em preza que deve ser decisiva. 
Devo informar a v. ex:. a que lord Palmerston, fallanclo com o sr. D. Fnvncisco 

de Almeida, se exprimiu a respeito elo general "aldanha ele um modo pouco hon
roso para .aquelle general, mostranclo os desejos ele que elle fosse posto de parte 
para não em baraçar os nossos negocios com suas intrigas. Será, porém, cliffi.cil ÍI;U
peclir que o · general Saldanha se não apresente para embarcar, e não embarque 
effectivamente, caso para isso não haja uma ordem positiva da regencia, que muito 
conviria mandar, pois ·alem elo clescreclito em que se acha aquelle individuo para 
com toda a gente sisuda, o seu caracter buliçoso poderia causar grave da.mno á 
e;cpeuição, destruinclo a boa harmonia geral, tão necessaria para o bom exito ele 
stmilhantes emprezàs. 

Parece-me tambem que aquelles ·emigrados que, tendo sido conviclaclos, se r e
cusaram a prestar o jm·amento ele obediencia á regencia, não deverão pelo mesmo 
motivo ser eLtcorporados na expedição, a qttal só poderiam prejudicar. 

Juntas remetto a v . ex. a tres listas que me mandou o general Azeredo, sendo 
<luas elos emigrados que elle julga poderem ir para essa ilha, e uma elos que ju
raram com restricções, faltando Olttra cl'aquelles qu.e se r ecusaram a jurar, e . que 

, foram em numero de quarenta e dois, não contando alguns que se achavam au
sentes i. AqueUas tres listas annotadas poderão talvez servir para a designação que 
acima solicíto de v. ex.a, :;ob n. 0 3. 
. O marquez ele Santo Amaro tem feito grandes protestos ele franqueza e de 

s1ncera cooperação comnosco, e as apparencias depois da sua volta a esta côrte 
têem pelo menos sido mais lhanas e polidas. Hoje tem elle a sua primeira entre
vista com lord Palmerston, o qual já se acha prevenido com as necessa.rias infor
mações, tanto sobr!t o individuo, como sobre os nossos neg-ocios actualmente pen
cl.entes com o Brazil. Em consequencia d'aquelles proteRtos julguei dever dar-lhe 
communicação do meu memo~·andwrn, como prova antecipada da minha correspon
dencia, cortando-lhe no. fim a phrase marcada que lhe poderia desagradar. 

Depois de ámanhã parte para Paris o secr etario do gabinete elo .imperador, 
Francisco Gomes da Silva, encarregado de entregar a el-rei dos france.zes (ainda 
na sua qualiâ.acle de capitão general elo rein0}--túna carta de seu amo, congratu
lando-o p ela sua generosa conclucta em defeza da liberdade, interessando-o a fa
Vor da causa da rainha sua augusta filha, e fazendo algumas declarações relativas 
ao consorcio da mesma augusta senhora. Francisco Gomes vae acompanhado por 
João da Rocha Pinto, homem mais cortezão, que lhe póde servir d~ algum con
selho . Ambos elles continuam a mostrar vivo ' interesse pela nossa causa, e eu os 
l"ecommendo ao sr . D. Francisco de Almeida, que os poclerá dirigir para o bom 
desempenho ele uma commissão que tanto nos interessa. 

Sóube uitimam:ente algumas particularidades relativamente ás negociações ·que 
tiven.m logar entre o ministerio do duque de Wellington e o agente ele D. Miguel, 
tendentes ao reconhecimento do usm·pador. O ministerio inglez exigiu primeira
mente, não só uma amnistia, mas uma indemnisação elas perdas e damnos causados 
aos amnistiados . A indemnidade tendo sido recusada, contentou-se aquelle ministe
rio com uina amnistia, cujas clausula.s deveriam ser cleterminadas aqui em Londres; 
mas, sendo-lhe isso tambem recusado, satisfez-se emfim com a promessa de que 
em Lisboa seTia redigido e publícado aquelle famoso acto . Já v. ex.a saberá que 
o discLu·so de Guilherme IV, annunciando o reconhecimento de D. Miguel, em 
V~z de produzir a amnistia, motivou em Portugal nova furia ele prisões e ele atro
Cidades. O visconde de Asseca e o ministro de Hespanha., Zea Bermuclez,, têem até 
agora proc-urado em vão renovar a negociação elo reconhecim~nto . 

Acaba ele cheo·ar um paquete elo Hio que nenhumas nov1dacles traz, á e:R:ce
. pção da ·nomeação o de Francisco Carneiro' ele Campos, homem habil e libm·al, para 
lllinistro dos negocias estrangeiros . Este paquete saíu seis dias sómente cle]JOis elo 
ultimo chegado, e ainda ignoro se elle trouxe algum officio elo sr. conde de Sabugal. 

1 Estão publicadas a pag. 534. 
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Deus guarde a v . . ex .a Lisboa, 15 de dezembro de 1830.-lll.mo e ex.mo SJ'. 

Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= Ltdz Antonio de Ab1·e~~ e Limct. 

Officio 

(N.0 20 rcscnatlu) 

111. 1110 e cx.1110 sr. - Tive a horu:a de informa.r a v . ex. a, no mencionado n. 0 1~, 
de tudo quanto havia feito D. Francisco de Almeida de accordo com os conselhei
ros Lima -e commigo, a fim de persuadir o marquez de Santo Amaro a remover 
os obstaculos que o encarregado de negocios• Eustaquio Adolpho de Mel.lo e Ma!
tos havia posto relativamente á fórma de pagamento elas· sommas que o Braz1l 
ainda deve ?- Portugal. No meu citado officio dei conta a v. ex. a do que eu e 0 

conselheiro Lima haviamos dirigido ao marquez de Santo Amaro e dos docmnen
tos que o acompanharam, que nós julgáruos snfficientes para dar ao . marquer.;; os 
esclarecimentos que exigia. Succede, porém, que o marquez, não satisfeito coro 
os mencionados clocumentos, fez os seguintes qtlesitos, a que logo r espondemos : 

1. 0 Quaes eram os ·obstaculos que 1\'Iello e Mattos punha ~t execução cla.s o~·
dens que havia recebido?- A que satisfizemos, remettenclo-lhe a corresp0nclenCJa 
que teve logar entre mim e o refericlo Mattos. 

2. 0 Se o contrataclor do omprestimo, feita a declaração exigida, estava prprn
pto a concluir o dito. emprestimo? --A q1:10 satisfizembs, remettenclo-lhe uma carta 
elo Maberly, em que assim o declarava. · . 

3. 0 Qual era a probabilidade que havia ele se poderem apromptar os nav1.o~ 
de guei.·ra? ~A que respondemos co:q1 a nota elo capitão Sartorius, que já env1e1 
a v . ex.a 

4. 0 Quaes eram as ordens ela regencia que me auctorisavam a dispor ele fnndos 
para auxiliar qualquer movimento contra o usm·paclor? - A que satisfiz, dando-lhe 
conhecimento do conteúdo nos despachos ela ser.ie reservada :g.05 10 e 17; e ten
do-lhe sido enviadas a París, onde julgava;mos o marquez se demorn.ria, todas as res
postas já referidas, acontece que o marquez de Santo Amaro chega a esta cidade · 
no mesmo clia em .que lhe havíamos enviado um expresso, e portanto eu e o conse
lheiro Lima o fomos immediatamente procurar, munidos elas segundas vias de 
tudo quanto lhe havíamos dirigido; e sendo muito bem recebiclos pelo dito mar
quez, o qual mostrou muito maior franqueza elo que até es ta epocha havia mos
trado, começámos a fazer-lhe ver ele quanta utilidade seria para o serviço ele sul1 
magestacle fidelíssima, que s. ex. a, annuinclo ás nossas representações, houvesFe 

·ele remover os obstaculos que se opptm.ham. ao emprestim.o, e por consequencia ao 
triumpho ela causa em que nos achâ.mos empenhados. O marquez, segura.nclo-nos 
ele novo o quanto desejava con-correr para derribar o usurpador, nos segurou fa
ria da sua parte tudo quanto fosse conveniente· para conseguir um feliz resultado i 
porém que, tendo no dia em que o procurámos muito que escr ever para a stl::> 
côrte, nos pedia houvessemos ele voltar na proxima seg·un.da feira, 1 3 elo corrente. 
Em consequencia, antes ele hontem voltámos a casa elo marquez, o qurulnos disse 
que .estava satisfeito com as respostas que por escripto lhe havíamos entregado, 
porém que, não se tendo encontrado com Mello e l\1attos, nos não podia dar uroa 
resposta decisiva, mas que nos segurava ele novo o seu grande desejo de annuir 
á nossa pretensão e ele concorrer para que o encarregado ele negocios igualmente 
:munisse, o que julgava poder conseguir, e q ne na proxima quinta feira, 16 elo 
corrente, nos 'informaria . elo que houvesse feito a tal respeito. o marquez deu-nos 
a entender que talvez o motivo principal elas respostas evasivas que o encarregado 
de negocios tinha dado era a maneira por que o nego·cio lhe tinha sido apresen
tn.clo, porque da nota elo Calmon nE'io se inferia que a:s ordens expedidas, eJJJl 
consequencia ela communicação que este havia feito ao ministro ela fazenda, mar
qu:ez ele Barbacena, dissessem respeito ao prompto pagamento das sommas atraz~
das, porque este só poderia ter Jogar depois ele geral ajuste de contas, e só se dev~a. 
enten er para o encarregado ele negocios reassumir o pagamento elo corrente depoiS 
ela ela a da referida nota; .e, parecendo-me que esta cletensão do marquez tinha por 
fim o habilitar o referido encarregado ele negocios a intentar nova negociação, sem 
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comtuclo ser obrigado a confessar a falta que havia comm~tticlo, clisse.-lhe que me' 
l)_arecia muito bem o q11.1e s. ex. a me dizia, e que estava prompto a tratar a nego
Ciação como s. ex. a annunciava, quer dizer, a exigir por agora o pagamento do 
corrente, e a deixar para depois elo geral ajuste ele contas o r<:>clamar os atraza
clos, pois que o IJagamento do corrente, sem restricção alguma, nos habilitava a 
concluir o emprestimo que era o nosso principal objecto, e cl'este modo termino11 
a conferencia. . . 

O marquez fez-nos duas propostas: a primeira reformarmos o primeiro o:ffi.ci(l) 
que lhe havíamos dirigido, tirando algumas expressões que lhe pareciam algtml 
tanto asperas; e a segunda o conceder-lhe que elle, marquez, corij1.mctamente com 
os agentes ela r egeucia, tivesse conhecimento da applicação que se houvesse ele 
dar aos ·fundos provenientes elo emprestimo . Emqua:nto á primeira sem difficul
clacle anuuimos, e emquanto á segunda julgâmos tambem dever annuir, porqmmto, 
sendo o principal objecto o conseguir o emprestimo, todos os obstaculos que a elle 
se oppozessem se devem remover, aind..:1. mesmo, segtmclo a minha opinião, que se 
façam sacrificios ele amor proprio e delicadeza, pois que, uma vez conseguido o 
fim desejado, facil será saír ela pesada tutela brazileira, que tanto tem pesado so-
bre nós. · 

Muito folgarei que o meu comportamento, álcei·ca elo que acabo ele communicar, 
mereça a approvação ela regencia, podendo eu desde já assegurar a v. ex. a, parn. 
o faze r subir á presença da mesma regencia, que poderei ter commettido erros ele 
entendimento, p01:ém certamente não ele vontade, porque o meu principal fim é 
sempre servir bem a minha patria e a minha soberana. 

De tudo quanto acabo de communicar a v . ex. a se conclue que ha beui funda
das esperanças ele obter o emprestimo, e obtido este pócle quasi com certeza cli
zer-se que está ganha a nossa causa. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 15 de dezembro de 1830. - Ill. 1110 e ex. 1110 sr. 
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque.= D. Thomaz J.l!fasccwenhas. . 

• Offic~o 

(N. 0 2 i reservado) 

Ill.mo e ex.1110 sr. -Tenho o desgosto ele communicm· a v. ex.a, para o Ú1.zer 
presente {L regencia, que no clia 9 do corrente .mB communicou verbalme:ç1te o en
carregado de negocios do Brazil n'csta côl'te, Eustaquio Adolpho de Mello e Mat
tos, haver r ecebido ordem do ministro d~-.1 fazenda, o marquez ele Barbacena, pn,ra 
suspender a prestação ele ;e 8:000 esterlinas, que lhe havia sido ordenado me en-
tJ.·egasse mensalmente. . 

Logo que recebi tal communicação dirigi ao marquez de Santo Amaro o offi
cio por copia jtmta, letra A, que pessoalmente lhe entreguei, e este me r espondeu 
que havia recebido igual commuri.icação, que elle attribuia ao decreto elo impm.:a
dor, que manda dar contas ao marquez de Barbacena de todos os dinhejros eles
pendidos com sua magestade .fidelíssima dm·ante a sua estada 11a E'uropa, . assim 
C0mo elos que haviam siclo cle:;;penclifjlos com os emigraclos. Observei ao marquez 
que a referida suspensão era injusta, porquanto as ordens que haviam sobreestaclo 
na execução elas que haviam sido expedidas ao encarregado ele negocios1 relati
vamente ao pagamento das sommas que o Brazil ainda eleve a Portugal, eram elo 
mesmo mm·quez ele Barbacena, n.o que o marquez ele Santo Amaro me i"esponcleu, 
que n ada official foi a tal respeito communic·aclo ao encarregado de negocias; c 
v . ex. a. não eleve accusar o inarquez de Barbacena sem o ouvi•r, e vendo eu, por
tanto, que o marquez ele Santo Amaro se podia offender se eu r etorquisse, o que 
de certo nos não convinha., disse-lhe que s. ex_. a havia ele ~·e~e~iar todo o ~al1 
que ele tal suspensão se tpodia seguir, e que por 1sso nacl~ mms c~z1a a tal respe1to, 
o que me pareceu. socegar o marquez e empenhai-o amcla mms em re~over o.s 

. o?staculos que se oppõem ao emprestimo. O marquez ele_ Sant? Amaro fo~ de op1-
n1ão que eu desse directamente pa:rte a sua mage~tacle 1mpena~ ela refer1cla sus
l)Cnsão, porém simplesmente e sem fazer observa.çoes, o que ass1m fiz, como con
sta J.o documento junto por copia, letra B. 
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A suspensão da referida mezacla não deve ter as consequencias fnnestn,s que 
se podiam e deviam seguir, IJorquanto, como já informei a v. ex. a, ha bem fun
dadas esperanças ele concluir o emprestimo. 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 15 de dezembro de 1830. -lll.1110 e ex,mo Sl'• 

Luiz ela Silva l\1ousinho de Albuqtlerque.= D . Thomaz JJ![asccwenhas . 

Documentos annexos 

A 

Iu.mo e ex. 1110 sr. - Acabo de receber n'este momento, do encarregado de ne• 
g<Jcios do Brazil :n.'esta côrte, a inesperada partiqipação offi.cial ele que o seu go
vemo lhe havià ordenado de suspender o pu.gumento ela mezada de ;C 8:000 estm·• 
linas 1 destinada á sustentação ela regencia de Portugal e das tropas da guarnição 
da Terceira, bem como aos subsídios dos empregados portugue~es; a começar do 
mez ele dezembro corrente. . 

Bem pócle v. ex.a pensar quanto me affiigiu uma similhante participas;ão, cu·. 
jas consequencias seriam incalculaveis e fatalissimas á causa da rainha fi.delissima; 
porém v . ex. a occorrerá sem duvida a tão fnnesta collisf1o, salvando aquella causa 
com as providencias que se necessitam, para que n~io periclite o unico asylo de 
lealdade e o nncleo da -restauraçã.o do legitimo throno ela senhora D. Maria II. 

N'esta confiança me dirijo a v. ex.a, i-ogando-lhe que, na sua qualidade ele 
embaixador do augusto pae e tutor de sua magestade, haja de occorrer com a 
ma,ior brevidade aos fataes embaraços em que me poz a inesperada participação 
acima mencionada. · 

Apro'veito, etc. - 111. 1110 e ex.1110 sr . marquez de Santo Amaro.=D. Thomaz 
Mascwrenhas. = Londres, 9 ele dezembro de 1830. 

B 

Senhor! ~A commtmica.ção verbal, que hontem me fez o encarregado de n?-
gocios do Brazil n'esta côrte, Eustaquio Adolpho de Mello e Mattos, ele que hav1a 
recebido ordem positiva elo ministro ela fazenda do imperio, o marquez de BUJrba
cena, para suspender a prestação mensal de ;e 8:000 esterlinas, que lhe havia sido 
ordenado ~e entregasse, me põe na dura necessidade de nfi.o poder ·cumprir o dis
posto nos artigos 1. 0 e 6. 0 das instrucções annexas ao alvará pelo qual vossa roa
gestade se dignou mand.ar-me á Europa, com o fim principal ele installal' a lJ.'egen
oia que vossa magestade se dignou nomear) na qualidade de tutor de sua augusta 
filha a senhora D. Maria II, rainha reinante de Portugal. 

Abstenho-me de fazer toda e q·ualquer observação sobre tão importante assmn
pto, porque a alta sabed01~ia ele vossa magestade, a. quem elle eleve ter sido pre
sente, se haverá dignado prevenir as consequencias que, sendo obvias; me . não 
ci:tmpre. mencionar. 

Deus guarde a vossa magestade . Londres, 11 ele dezembro de 1830.- De 
vossa magestade, senhor, o mais humilde creaclo=D. Thomaz Mascm·enhas. 

Officio 

(N. 0 l99 rcsmado) 

111.1110 e ex .mo sr. - Depois do que tive a honra de referir a v. ex.a no ultimo 
meu despacho, tornei a ver lorcl Palmerston, e, em resultado elo que me disse, não 
posso deixar de confirmar a opinião que já tenho annunciado a v. ex.a, sobre o 
modo ele pensar d' este ministro relativamente aos nossos assumptos; não reconhe
cerá el-rei nosso senhor emquanto achar algum pretexto para assim obrar; a~nda 
que assim m'o nEio dissesse, foi muit? facil entendel:o; quasi toda a sessão se pas- _ 
sou em accusação de crueldades e ngores COJ:!lmettldos em Portugal, e em todos 
os pontos geracs de que os radicaes se têem servido para atacare~ o gove1110 de 
el-rei nosso senhor desde que süa magestade subiu ao throno, dizendo-me que tudo 
isto diria como membro do parlamento, l)Orque como ministro nada podia dizer, 
por se não ter tratado d'esta questão no governo, tendo havido muitas outras & 
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tratar e de muita import::mcia; proctu·ei saber qual seria a sua opinião quando se 
tratasse cl'este assumpto; r espondeu-me que m'a não podin dizer, porque seriacom
prometter as dos seus collegas, pois que a determinação deve ser tomada collecti
vamente; disse-me que logo que começasse a prorogação elo parlamento enWo se 
trataria d ' esse negocio . 

. Não t enho senão repetir o c1ue já tive a honra ele dizer, que é o meu parecer 
satisf<tzer, qctanto ca,be na dignidade ele el-rei e na segurança elo paiz, ás outras 

. g.ra,ncles potencias, e evitar a esta toda a occasião ele nos fazer mal, aliás tão pos· 
Slvel na existencia elos tratados ; torno a r epetir o que em outra occasi:'to clisse: 
que nos não elevemos enganar co m o principio ela não intervenção e ele reconhe
cer todos os governos ele facto, e isto, no sentido dos liberaes, sq se entende 
quauelo os estabelecimentos são conformes com os seus princípios, porque não o 
sendo acham mil pretextos para o illudirem, 1wetextos que não deixarão el e ser 
Stlggeridos conti.mmmente a lord Palmerston por n.qnellas pessoas do partido dos 
rebeldes que o frequentam. · 

A determinação de r etirar mr. Mackenzie tão precipitadamente não nos cles 
troe as idéas que levo ditas , e muito menos a franqueza com que este ministro 
d e disse (( qu'il s'était trop prononcé pour un parti »; já tinha expedido estas or
:6. eus- pelo ultimo paquete, só me r estava fazer-lhe observações sobre a pessoa que 

ca encarregada do consulado, fazendo-lhe ver que tinha sido suspeita ao go
v.erno ele ter propendido pa.ra o outro partido, e que ao menos o prevenisse para 
CJ.ue não desse Jogar a r epetições ele ac~ntecimentos, como os que .houve no t emp<;> 
elo consul lVIatthews; sobre o que me cbsse que lhe escr evesse, clizenclo-lhe o que 
pretendia, o que eu fiz juntando as copias elos o:f:ficios ele v . ex.a, que acompanhou 
a da nota do ex-marquez de Pa.lmella. a sir Eclwarcl Thornton em 1823 sobre o 
lllesmo objecto. · ' · 

Cumpre dizer que o vice-consul ele que se trata., quwnclo foi increpado de se 
ter entrernetticlo em os negocias internos ele Portugal, justificou-se perÇtnte este. 
governo ele uma maneira que o satisfez . ' 

~s gazetas elo paiz dão uma idéa b em clara elo estado d ' elle ; .·a continuação 
dos lllcenclios em quasi todos OS condados fal'! em ver a existencia de um plano, 
CJ.Ue só pócle ter por objecto a perturbação e confL1são que possam melhor clispor 
~ U~a r evolução, isto combinado com as publicações sediciosas e proclamação ele 
IUd1gencia geral, muito gTancle na realidade, mas.....-muito exagerada ; não julgo que 
0 lUinisterio actual, nem oütro qualquer, }JOssa remediar os males que no parla
llleuto se t êem feito com os pretextos que serviram ele ataqu e ·fL administração que 
acabou, e por isso é ele julg;rur o paiz em grande. crise. -
· Rernetto officios elo concle de Oriola, um elos quaes dá uma descripção exacta 
da revolução de V arsovia. · . 

Não chegou paquete esta semana, mas por um navio mercante se receberam 
no~icias ele Lisboa até 25, e por ellas se soube da conspiração n'esses ultimas dias, 
Clljos detalhes me fa.zem esperar com impaciencia a chegada elo paquete . 
. Resta-me pedir a v. ex. a a honra de por mim e por esta legação b eijar a au

gusta mão ele sua ma.gestade . 
. Deus guarde a v. ex.a Londres, 15 de elezembro de .l 830.-Ill.mo e ex.mo sr. 

Vlscoucle ele Santarem. =Visconde de Asseca. 

C10n•ta dirigida a l ord Palmerston 

.Mr. le vicomte:- Oonforri.1ément à ce que V. E. m'a indiqué hier dans l'en
~revue qu'elle m'accordée, j e m 'empresse ele lui tran~met;re la dépêche que j.'ai. 
teçue ele mon gouvernement accompao·née de la cop1e c1 une note clu secrétan·e 
d'étatt eles affaires étrangb·es ~n Portug~l, aclressée a sir Eclwarcl Thornton, minis-
tre de sa majesté britannique à Lisborine en 1823. . · 

Quoique les faits qui ont donné lieu à la note et à la dépêche surmentwnnées 
n'existent pas dans le moment actuel, cepenclant le but qtl'ell~s avaient' alors était 
le A même que j e me propose à présent; j 'o~e apJ?eler l'attentwn de V. E. sur ce 
:Ueme objet, pleinernent convai.ncu que les mtentwns cln. gouverne~ent de sa ma
Jes té britannique sont bien l0in ele permettre qu'un étabhssement fa1t pour l'avan-

15 
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. l.li t tagc réciproque eles deux pays, serve de moyen ele troubler le r epos pt~~ c· e 
l'ordre existant eu Portugal par l'introduction d'tme corrcspondance séditt~use! 
privant eu même temp le cofi.·e de l'administration eles postes de ce qui d~Jt lU! 
revenir par le port eles lcttres ct eles pn.quets ·qui arrivent }J:.tr une n.utre vOJe. 

Le susdit étant eu complete opposition à la lottre et à l'esprit de la conven~ 
tion eles }Jaquebots eu date du 19 février 1810, j'ose clone prier V . E. d'ordonuel 
au vice-consul que vous avez chargé du consulat à Lisb01me, gu'en se conforro_ant 
aux dispositions ci-dessus mentionnées, il fasse remettre au bm·eau de la poste 
toutes les lettres qui ne seront pas à. sou adresse, ou qu'il ait à. les renvoyer en 
Angleterre s'il jugo dévoir plutôt le-faire ainsi, évitant par là un abus qui ne peut 
que faíre accroltre la difficulté eles relations entre les cleux pays. 

En vous priant, mr. le vicomte, de me faire l'honneur de me fáiré conuaítre 
votre détermination sur cet objct de ma lettre, pour que je puisse faire part à _roon 
gouvernemcnt de cette marque bíenveillante de celui ele sa majesté bl'ltan11lque, 
je vous prierai aussi dê vouloir bien agréer l 'assurance eles sentiments les plus 
distingnés ct ele h~ haute eonsidérutíon avec laquelle j 'ai l 'honneur cl 'être- De 
V. E. le trcs humblc et trcs obéissant scrYiteur= L e Vicomte cl' Asseca. = Lon
dres, ce 15 décembre 1830. 

Está conforme. L ondres, 15 de dezembro de 1830. =Antonio Ribei1·o Sct· 
1·awa. 

Offi.cio 

(N.0 17 reservado) 

Ill . mo e ex. mo S!' . - No dia 27 do mez passado conduzi o conscllieiro Abreu e 
Lima á secretaria ele estado dos neg-ocios estrangeiros, mas não podendo lorcl 
Palmcrston receber-nos n'aquelle dia, mandou-me pedir ele passar a sua easa n:t 
segunda feira, 29, quando teve loga;r a aprcsentaçEio elo sobredito cavalheiro; en· 

" tão pude saber do referido lorcl, ·que por ora não trataria do reconhecimento do 
seuhot infante D . :Miguel, e que a neutralidade c1'este paiz seria ele ora em diante 
sincera e leal; anntmciou que as fragatas ínglezas que tinham estado á vista cl'ess:t 
ilha xeceberam outro destino; acrescenüundo, porém, que este estado de causas 
não po·clia ser eterno, e que era necessario que da nossa parte se fizesse algnroa 
tentativa, . pois que ele outro modo o tempo legitimava tudo, e até legitimaria a 
usurpação da corô,a portugueza. Dei.--Gímos lord P almerston com a permissão de 0 

procutarmos na sua residencia todas as vezes que nos fosse necessarió ; passados 
alguns dias dirigi-lhe uma nota councl~ncial, queixando-me ela exigencia dos o~
ciaes das taxes~ qtte, ·em Yirtucle_ ele uma moderna decisão ele lorcl Abercleen, e:s: J
&em d'esta legação o pagamento cl' ellas desde abril ele 1829, e igtlalmente reno· 
vei as minhas instancias para a nomeação elo consul Mackenzie e elo agente dos 
paquetes Doclwell, que tão abertamente se haviam declarado hostis a todos quan
tos eram reputados :lieis á senhora D. Maria II; e h ontem, havimclo procurado lorcl 
Palmei·stou, com o pretexto ele lhe dizer que havia navio para essa ilha, e qne 
desejava saber se s. ex. a me podia commtmicar alguma noticia boa que eu po
desse levar ao conhecimento do meu governo, respondeu que tudo peTmanecia e 
permaneceria no mesino estado; que só ele nós dependia o operar alguma mu
dança, e que me poclia assegurar que tínhamos a sympathia e os bons desejos de 
todos os membros elo gabinete britannico, mas que o principio estabelecido era o 
da não inierferencia; participou-me então que a minha pr etensão, de continuar a 
gosar das immuniclades que competem ao corpo diplomatico, havia sido cleciclid:,t 
favm:avelmente, e que, portanto, ia expedir a esse fim as· ordens do estylo, tanto 
a meu respeito como das outras pessoas que actualmente compõem esta legação, 
e ele que lhe havia entregue uma lista; is-ualmente me disse que tinha mancla.do 
retirar de Lisboa o consul Mackenzie, e que haYia dado ordem para. que o con
sulado entregasse prompta. e fielmente a corresponclencia cl' esta legação, não que
rendo qué os agentes britanuicos fo ssem instrumentos de D. l\1ígLlel nas suas me
didas inquisitoriaes . E\obre o agente elos paquetes, disse que, para o futuro, a sua 
con ducta havia ele ser outra; mas insta;nclo eu na justiça ele se restitiür o logar 
ao Reeves, que. cl'elle fôra expulso para entrar aquelle protegido de lord Beres-
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ford~ exigi que es1e ministerio fizesse o mesmo; respondeu lorcl Pn.hnerston que 
seutm muito que a regencia houvesse adoptado similhante medida, que elle repu
tava contraria aos interesses da causa qqe a regencia defendia; entretanto, que, 
~om? era cousa feita, ll~e dirigisse eu l~ma. nota confidencial com a tra~ucção. elo 

ecreto, e que elle vena o que se pocha fazer, acr escentando que havra mmtos 
exemplos ele se ter admitticlo a bandeira sem r econhecimento elo governo a que 
pertencia; que nove annos es tiveram os estados da America h espanhola sem se
rem reconhecidos, depois que a sua bandeira tinha sido mandada aclmittir nos 
portos ele Inglatan-a, e por alguns annos tambem se admittiu a bandeira grega · 
antes de se reconhecer o governo grego. Ooncluiu-.se esta confer encia por p er 
guntar lord Palmerston se tinha mais algum negocio a tratar, pois estava muito 
prompto para me ouvir, p edindo-me que, com especialidade, o recom1nendasse ao 
lll.mo e ex.1110

• sr. marquez ele P almella, a quem os seus amigos estimariam sem" 
pre muito ele ver n'este .paiz a.gora, como particular, acrescentou aquelle lorcl. 

No relatorio que, pelo meu antecedente o:fficio reservado, fiz a v. ex.11 elo que 
8~ :passou na primeira conferencia que tive com o r eferido lorcl, esquecia-me ro en
d~onar que elle havia suscitado a idéa de ter a regencia aqui um constil geral, 
tz~ndo-me que lhe par ecia seria aclmittido, e dando-me como a entender que 

serra este o meio de tratar alguma cousa officiwlmente; se a regencia aproveitasse 
esta lembrança, parece-me que a nomeaç~to deveria recaír no actual vice-consul 
Francisco Rebello, que, alem de já ser r econhecido na sobredita qüalidade tem 
}?restado serviços á causa legitima, e deseja dar pTovas elo seu zêlo e fidelidade . 

Ha muito qüe não chega paquete de PoTtugal; ::tnciosamente se espera, pam 
s~bermos o e:ffeito que ali prodúziu a noticia da mudança do roinisteTio britan" 
lllco. O Jiscurso do rei de Inglaterra produziu o effeito contrario ao que era de 
esperar, porqua;nto os sequazes ela usurpação desesperaram com a annunciada 
a~nistia, do que resultaram procedimentos de rigor e arbitrariedades,. como 
atnda não tinham tido logar; basta dizer a v. ex .11 que s•ó em uma·noite se effei- ' 
tuUJram cento e cincoenta prisões; que a casa ela conclessa de Ficalho foi cercacl::i, 
e ~toda a fa;milia ele ambos os sexos concluzida á cadeia, escapando a condessa por 
nao se achar em ca::;a. · 
. ?m uma escola na rua elo Crucifixo prenderam não só o mestre e todos os 

~lSCipulos, mas tambem os· paes ou· Cl"eados, que, sabendo da occorreucia, ali íam 
1lscar os rapazes. . _......-

Incluo copia, para coD'hecimento ·de v. ex . 11 ~ de uma carta que exigi do ca;pi~ • 
tão .Hill me houvesse ele escre\'er em co1:1sequencia de uma proposta verbal que 
aqlú veiLl fazer-me, e versa sobre a promptificação de tFansportes, etc. D ei parte 
em tempo competente d'este negocio ás pessoas que possuem a confiança da r e
geucia n'esta cô1;te, com o que tenho cumprido o meu dever . 

O marquez ele Smüo Am~wo chegou a esta côrte no clía 9 do corrente, e, posto 
qlle o t enha visto com muita. f'requencia, e tenha fallaclo com elle sobre os nossos ne
g:ocios, nada direi a v. ex. a n'este. officio, para lhe poupar o trabalho de ler a repe~ 
ttção do que deve chegar ao seu conhecimento por via das pessoas encarregadas de 
tr~tar officia.lmente com o sobredito marquez, com que, entretanto, emprego toda 
a. tnfluencia que a amísacle íntima entre nossas famílias me dá sobre o seu espi
l'tto para entreter as faworaveis disposições em que vejo que est{L presentemente 
a nosso respeito. Hoje é elle recebido pela primeira vez por lord Palmerston, e 
espero saber cl 'elle depois o que se passou n'esta conferencia . 

. Deus guarde a v. ex.11 Londres, 15 de dezembro de 1830.-In.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva l\iousinho ele Albtlquerq ue. = José E albino ele Bm·bosct e A mujo. 

Copia da c a rta allndicla 

41 Strand 8th December 1830.- Sire:- Since I last 'had the pleasure of 
seeing' you I have made ínqui.ry r especting the hire of shi.pping for tra~spotts, 
anel find that it is possible to obtain five or six thousa~ds to~1s on a c1·ed~t at the 
rate of about 22 shillings fm, register ton p~r month, mcludi~g .the u~e of water 
casks coai cook's hearth and coppers etc.; m the e-vent of shippmg bemg wanted 
the e~tras 'required would be provisio;1s anel :fitting up the births . I make no doubt 

• 
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if it was necessary to h1re vessels at tl1e present moment, anel a cli~·ect offc~· to 
be made it would induce the owners to take lcss than tl1e above mentwned pnce. 
I think it is also in my power to p?·ocu1·e two a1·rned vessels conditionally . I ha_ve, 
the honom to remain, sir, yolll' most obeilient humble servant. - To the Chevahel 
de Barbosa. = (Signed) B. Iiill. 

O:fficio 

(N. o f 7 confidencial) 

111.mo e ex.mo sr.-Os serviços que :Manuel lYiaria Coutinho tem feito em Pa
l'Ís á causa de el-r ei nosso senhor são Ui.o dignos da contemplação de sua ma.ges- · 
tade, que eu faltaria ao meu dever se deixasse de os levar ao conhecimento de 
v . ex.a • 

Alem de ter constantemente escripto no j ornal o D1·apea'u blanc, em favor ela 
nossa causa, immensos artigos fez tambem na Qt~otidienne, e para o Consm·vado?' . 

Quando rebentou a revolução em París logo appareceu em minha casa, o~e
recendo-se para tudo, e foi-me muito util empregado em diversas comm.issões e Jll· 

dagações, das quaes deu pelfeita conta, arriscando, })ara as cumprir, a sua pro
pTia existencia. 

N'esse mesmo tempo se formou uma sociedade em París para r evolucionar a 
Europa, e principalmente a península, e logo elle veiu offerecer-se para ali entrar 
e me dar conta de tudo, arriscando-se assim a ser descoberto e poder perder a vida. 

Estes serviços todos, que já eram sufficientes para obter nina r ecompensa real, 
são nada quando se comparam ao ultimo, e maior que todos, que acaba de nos fazer. 

Soube em París do premeditado assassinato ele sua magestade pelos infames 
revolucionm·ios; immediata.mente se me o:ffereceu para. ser ell e quem acompanhasse 
o assassino que intentasse ir a Lisboa., offerecendo-se para ir até na embarcação 
em que elle partisse, e assim entregai-o ao governo de el-rei. 

T em ao mesmo tempo dado parte de tudo quanto sabe a este respeito, e a~
tes de hontem chegou a Londres, fazendo a viagem á sua custa, para me repetir 
o mesmo offerecimento e dar conta do que sabia. · 

Se pretender salvar a existencia ele el-rei nosso senhor não· é serviço dlgno 
de contemplação; se pretender descobrir este honoroso attentaclo não é dos maio
r es serviços que se possam fazer, então não ha serviço algum que mereça recom
pensa, pois que to elos, a par cl' este, são nada, quanto a mim; é convencido d'isto 

• que eu poderia julgar sufficiente ó que acabo ele n;ferir para obter para elle uma 
r ecompensa digna da pessoa de el-r ei e da justiça distributiva elo seu govern~· 
lHas r ecaíndo n'es te individuo, alem d 'estes serviços, outros j á anteriormente fei
tos á causa de sua magestacle, não c1uero deixai-os em silencio, e passo a r eferil-os. 

D epois de ter feito a acclamação de el-r ei em Villa Real no 1.0 de maio de 
1828, foi nomeado corregedor interino ele comarca e intendente de transportes da 
quarta divi são r ealista que debellou a facção elo Porto; buscou nos cofres da pro~ 
vincia o dinheiro necessaTio para se pagar á divi são; fez a acclamação de el-rel 
em Chaves no dia 18 de maio, o que tudo consta elas participações dirigidas ü se
cretaria de estado pelo general visconde elo Peso da Regua, que póde ser ouvido. 

E stes serviços, pois, todos foram esquecidos }JOr uma pura intriga feita em 
Lisboa, logo que elle chegou da província, por ter dado umas pancadas em um 
tal Queriol e outros, que o insultaram em ui:na rua, e que, em consequenc.ia cl'elle 
se ter despicado, o foram denunciar ao intendente Barata. 

Se, po~·ém, os serviç?s f?itos a el-~·ei em ~raz os Mo~tes e no Minho pocleram 
ser esquc;,mclos por uma mtnga, os ult1mos, feitos em Pans, não são ele natureza a 
eu cleixal-os no esquecimento, e por isso os ponho na presença ele v . ex.a corno 
dignos ~a mais alt~ considera~ção e. ele. t:ma immediata contemplação. ' 

Alem de tudo, concorre n este md1v1duo um talento mui grande bastante in
strucção, um conhecimento perfeitíssimo da lingua franceza, e t~a conclucta a 
mais regular em Paris; a sua família é das mais ilistinctas elo Alemtejo. O vis
conde de Souzel póde cl'isto informar o governo, pois a conhece muito . Como ha 
muito pedi a v. ex.a ·que houvesse de lhe mandar o seu passaporte, e como tal
vez a clifficuldacle d'isto tenha siclo a c~e elle não ir j á para Portugal, não sendo, 
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~alvez, possível r ecompensal-o actualmente com um logar na magistratura do reino, 
embro-me que, sendo elle queni compõe todos os a-rtigos para os jornaes france

zes a nosso favor, sua ma:gestacle, emquanto o não quer contemplar com um logar 
clentro do reino, o maneie considerar como empregado traductor juiD.to á legação 
de Paris, vencendo um ordenado de sooaooo réis por anuo, pago mensalmente 
em Lonares quando se paga. ao corpo dip1omatico ; e, se houver di:fficuldade em 
se l?e dar o nome ele traductor, mande-se-lhe dar o ordenado que digo,. ficando 
á mmha diSJ)Osição o empregai-o como for conveniente ao serviço ele el-rei; esta 
~ecompensa, para quem tem querido expor a sua vida para salvar a de el-rei, não 
e. snfficiente, mas elle contentar-se-ha com ella até que o tempo permitta outra 
d1gna ele sua magestade e dos seus serviços . . 
. Peclirei a v. ex. a uma resposta sobre este objecto, e espero seja tal qual a jus

ttça a exige, e como v. ex.a de certo não recusará dar-me quanto antes . 
Deus g uarcle a v . ex.a Londres, em 15 de dezembro de 1830.- Ill.mo e ex.1110 

sr. visconde de Sa;ntarem. =Conde clq, Ponte. 

Officio 

[N. 0 4 58 resma do) 

IU.mo e ex .1110 sr. - Por Antonio Joaquim de Cabo Finale, que antes de hon
tem aqui chegou e que hontem expedi para Petersburgo, tive a honra ele receber 
0 despacho reservado de v. ex.a, n.0 78. 

Sinto muito que o que eu indicava como uma possibilidade, a qual, a verifi
car-se, eu intentava paralysar e vencer pela medida que propunha, e vejo ter a 
forttma de haver meTecido a approvação ele el-rei nosso senhor, houvesse causado 
alguma surpreza. Se pelos meus officios subsequentes não fosse constante a v. ex. a 

~ssim o que a Prussia está decidida a obrai· a nosso r espeito, como as r epetidas 
1~stancias que, com tanto fructo, tem feito para com a Austria e para com a Rus-. 
Sta a bem ela nossa causa;, e na conformidade das minhas representações, seria 
para mim um dever sagrado procurar dissipar desde já toda e qualquer duvida 
que ainda ahi se podesse nutrir em referencia á conducta cl'este paiz para comnosco. 

Acabo de ter uma nova prova da bondade com que se acolhem as minhas in
st~ncias na certeza que se me deu de se haver d'aqui pelo marecha.l conde de 
D1ebitsch, que pessoa;lmente muito se interessa pe-rá nossa causa, enviado uma me
lii.oria a Petersburgo, na qual se expõe a necessidade ele proceder quanto antes 
ao 't:econhecimento ele el-rei nosso senhor, allegando-se todos os motivos que a fa
zem imperiosa na actual situação da Europa; sei tambem que o dito marechal pro
ltJ.etteu fallar elle mesmo com o imperador n'este sentido. 

Se a· molestia, que ha dois dias me retem na cama, me não impossibilitasse 
~le dar os passos que, no momento presente, tão efficazes podiam set·, talvez que 
J~ hoj e me fosse permittido .communicar alguma cousa a v. ex.ª' que podesse ser
VIr ele fundamento solido para nos abandonarmos á esper ança que tenho de que 
em breve se falle á Inglaterra n'um sentido que lhe deixe ver que as outras po
tencias se não consideram ligaclas pela clifferença que até agora lhe tem mos
trado, a seguir os caprichos que opiniões individuaes possam suggerir para alte
rar a marcha da politica uma vez acloptada. 
. Desculpe v. ex.a a um doente o que possa haver de descosido n'este officio, e 

Sirva-se beijar humildemente, em meu nome e no do secretario d'esta legação, a 
augusta mão de sua magestade . 

. Deus guarde a v. ex.a Berlim, 17 de dezembro de 1830. -lll.mo e ex.mo sr. 
VIsconde ele Santarem. = C anele ele 01·iola. 

Offi.cio 

[N.0 34 rcsenado) 

111.010 e ex. mo sr.-Havendo-me constado por pessoa digna de plena confiança 
que sua magestacle fidelíssima a nitinha ele Portugal havia escripto á .ra~nha dos 

. francezes, e não nos tendo sicle enviada a carta de sua magestade ficlehssrma para 
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ser cu que fizesse a entrega, como era regular e conveniente, pareceu-me cle'_'~l' 
escrever ao conde de Sabugal, contando-lhe o facto, e pedindo-lhe que, em occastao 
opporttma, fizesse sobre ella. as convenientes observações. . 

Sei que sua magestade fidelíssima, na sua citada carta, recommendára á ~·:.u
nha dos francezes a sua causa e a dos seus :fieis subditos que por ella se hav1alll 
s~~~~ - . 

:Oeus guarde a v. ex. a Paris, 17 de dezembro de 1830.-111.1110 e ex.010 sr. LuiZ 
da Silva Mousinho de Albuquerque. =D. FmnC'isco de Almeidc~. 

Officio 

(N.0 9} 

ru.mo sr. -Accuso a r ecepção do officio ostensivo de v. s.a n .0 lG, que fiz pre-
sente á regeneia, como me cumpria. . . 

Pelo primeiro d'estes officios vitl a regencia com o maior interesse as judiciO
sas r eflexões de v. s. a ácerea dos movimentos revoluciona-rios dos Paizes Baixos, 
c a opinião de v. s. a muito esclareceu a da regencia a respeito dos mesmos acon
tecimentos e das causas e tendencia d'elles. Por esta occasião exprimo a v. s.a a. 
esperança de que continuará a enviar-me pela mesma maneira exposições da roa:·
cha dos negocias geraes da Europa, e muito particúlarmente dos da Grecia, po1s 
não póde deixar de causar admiração o silencio absoluto a este respeito, especia-1-
mente no discurso ela abertura da presente sessão do parlamento britannico. So
bre esta materia: é bem de desejar conhecer perfeitamente o estado das relações 
e disposições da Russia e da Inglaterra. 

Relativamente ao que v. s.a partiüipa no seu officio n. 0 15, cumpre que v. s.a 
examine se a fabricação n'elle xefeúda é de papel moeda de Portugal, ou d'esta 
ilha, porquanto, no primeiro caso, não tem logax a sua intxoducção n'esta, porque 
n'ella não circula a moeda papel do xeino. Em todo o caso, porém, uma vez que 
v . s.a adquira a certeza de que os indivíduos portuguezes, de que falia o seu ofli
cio, se empregam em tão torpe industria, cumpre que sejam immediatamen.te ris
cados da lista de subsídios, para o que fica v. s. a auctorisado, de accordo co:lll 
D . Thomaz Mascarenhas, a quem dará conhecimento elo presente clespacho, coD1· 
muni cação que lhe deverá ser cOI-respondida pela correspondencia que dirijo ao 
mesmo D . Thomaz, poupando-me assim a repetição dos lJromenoTes que ao mesmo 
levo ditos. 

Deus guarde a v . s . a Palacio do governo em Angra, 19 de dezembro de 1830.= 
Luiz da Silva Mousinho de Albuque1·que. = .Ill.mo sr. Luiz Antonio de AbrElll e 
Lima. 

Offi.cio 

(N. 0 13 reservado) 

Ill.mo sr. -AccÍ.1so a recepção dos officios de v. s.a. n. 0 " 11 a 25 da serie re• 
servada, os quaes levei á presença da regencia, e a cujo conteúdo passo a r espon-
der successivamente. · 

Em primeiro logar cumpre-me dizer a v. s.a que os xeceios que o general Aze
Tedo inculca na carta que lhe dirigiu, e qt'le v. s .a incluit1 no seu officio n. 0 11, nã.o 
têem todo o peso que o mesmo general parece dar-lhes . O espírito d'esta g·uarni
ção tem sido, e continúa a ser, excellente, e nenhuns symptomas se têem manifes
tado que possam dar o mais leve múdaelo sobre a sua firmeza e tranquillidade, 
isto apesar mesmo de existir no meio da mesma guarnição, e no numero dos por
tuguezes aqui refugiados, alguns falladores e intrigantes que, excitados com as 
primeiras noticias ela revolução de França, se animaram a fallar e a mover tllll 
pequeno manejo de intriga, que foi sempre reprovado pela massa dos homens sen
satos . A demissão que o governo deu ao corregedor d'esta comarca, gravemente 
affecto d'aquelle contagio, foi sufficiente. por agora para fazer cessar isto· mesmo i 
e em caso de reincidencia, qualquer medida de vigor qt1e o governo tome ~ícer.ca 
ele um ou dois indivíduos, aliás sem credito nem influenéia, será s(])bcjo para elts
sipar até mesmo estas leves apparencias de dissidcncia. 
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·Quanto ao conteúdo no officio de v. s. 3 n .0 12, t enho a dizer a v. s.a que a 
regen~ia ficou inteirada elos motivos pelos quaes v. s. 11 julgou dever demorar a 
s;la vmch para Lonch·es, e muito nos satisfaz a certez~L de que v. s.a se acha já 
n aquella côrte. 

Está. hoj.e a regencia bem persuadida elo effeito salutar que produziram no 
lllarquez ele Santo Amaro os protestos ele v. s .a e de seus dignos collegas, aos 
quaes é talvez attribuive1, em parte, a p:tucl::mça ele linguagem que se nota na se
gunda carta elo dito marquez á regencia, comparada com a primeira, como v. s.a 
'Verá das co1Jias que em outro despacho lhe remetto. 
. Cabe-me ~ satisfação ele annunciar a v. s.a a approvação plena ela regencia 
acerca da nota verbal e confidencial por v . s.11 dirigida ao barão ele Verstolk, e in
cl;lsa por copia 110 seu offic~o n .0 13, persuadida a regencia do bom efleito que ella 
~od,e fazer, n ão só no gabinete dos l'aizes Baixos, mas em todos aquelles aonde 
for reconhecida . 

. Deus guarde a v. s. a Pa.lacio do governo em Angra, 21 ele dezembro de 1.830.= 
L1!'iz dct Silvct Jltlmtsinho de Albuqwmzue. = Ill. mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 
L una. 

.. Officio 

(N.0 14 reservado) 

IIJ.mo sr. -Informada a regcncia do conteúdo nos o:fficios de v. s.11 n. 05 .15, 19, 
23 e 24, t enho a satisfa.ção de anmmciar-lhe que quanto v . s.a n'elles me com
lllunica haver sido praticado relativamente ao general João Carlos de Saldanha, 
qrigadeiro Cabreira e ontros emigrados, mereceu a approvação plena da regencia. 
E evidente e desgraçadamente tem sido manifestado que entre a massa elos emi
grados a ligeireza natmal na cabeça de uns, as pretensões exorbitantes ele ou
tros, a nímia boa fé elo maior numero, e a intriga per:fida e caracter dubio ele um 
pequeno numero, enh·etem e hão de continuar a entreter symptomas desagraclaveis 
de desavenças que será sempre impossível de evitar. . 

N'esta situação cumpre essencialmente remover com escrupulo toda a occasião 
de m·guições motivadas, e estencler tão longe quanto possível, sem comprometti
:m.ento da dignida.de, o es1)irito ele conciliação e a tolerancia, não devendo, com
tudo, hav(3r para todos tal franqueza confidencial, que possa comprometter os in
teresses geraes para satisfazer a caprichos particulares . Estou certo que estas 
reflexões não são necessarias para v . s. a1 que -áe antemão as terá uma e muitas 
vezes feito, e que as reconhece sem duvida como directrizes essenciaes da linha 
em que convem marchar. Por est.1. occasião observarei a v. s. \ para sua cautela 
e prevenção, que o negocio delicado e ele sua natm·eza ~ecreto, ele que h·ata o seu 
o:fficio n. 0 18, não f~i conservado no segredo que cumpria, tendo pessoas particu
lares n'esta ilha sido informadas d'elle com toda a exacticlão, por cartas recebidas 
de Lonch·es . 

Deus guarde a v . s. a Palacio do governo em Angra, 21. de dezembro ele 1830.= 
L~t:iz da Silvct Mousinlw ele Albuqum·que. = Ill.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 
Lima. 

O:ffi.cio 

(N.0 fã reservado) 

Ill.mo sr. - Em resposta ao officio çle v. s .11 n:0 201 de Cl\io assnmpto D. Fran
cisco de Almeida informa igualmente a regencia.na sua correspondencia, cumpre-me 
anmmciar a v. s.a que a regencia approvou o parecer que v. s.a deu a D. Fran
cisco quando por ~lle consultado sobre esta materia, porquanto a regencia jamais 
pocleria solicitar nem convir em um reconhecimento rigorosamente parcial, e pre
feria muito o stcttu quo a um similhante reconhecimento, o qual, como v. s.a mui 
bem o ·prevê, implicaria implicitamente o outro impopular e improva-vel nas pre-
sentes circumstancias, especialmente em Fra.nça. · 

Todavia r eflectinclo que um reconhecimento ela regencia installada n'esta ilha 
poderia ter 

1

logar em termos taes, que não exc~uis~e~ a consideração d.e regencia 
da totalidade dos domínios de sna magcstade fideltsJ:nma, posto que assllll cxpres-
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samente não fosse designada, entende a regencia qu o · um similhante reconheci
ment::> IJOcleria ser pro:ficuo não só por parte da França, mas tambem da Ingla
terra., e que poderia, na falta ele melhor, valer a pena de ser negociadQ, sendo 
comtuclo de maxima importancia que elle fosse concebido de maneira, que neD1 
directa nem indirectamente envolvesse o reconhecimento de algum outro governo 
em parte elos estados de sua magestade, nem definisse e circumscrevesse dirccta-
mentc a esphera da regencia . . 

Previno a ~ · s. a que elo presente clespacho envio copia a D. Francisco de Al
meida, servindo de r esposta ao que clle me diz na sua correspondencia, na qual 
declara havei' consultado a v. s .a sobre esta materia, e isto a fim ele evjtar qu~l
quer diver sidade ele phrase que podes se dar lagar a diversidade ele intelligenc1a. 

Deus guarde a v . s .a Pabcio do governo em Angnt, 21 de dezembro Lle 1830.= 
Lt~iz da Silve~ JJ!lottsinho de Albuque1·que. = r u.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e 
LimÇL. 

Officio 

(N. 0 ·I 6 resma do) 

m.mo sr. - Incluso envio a v. s. a copias da carta que o marquez de Santo 
Amaro dirigiu á regencia., do despacho que · serve de resposta e ela carta ela reg·en
cia a sua magestacle im1Jerial. Por estes documentos, e igualmente pelo que se or· 
dona ao ministro de sua magestade fidelíssima no Rio ele Janeiro, na correspon
clencia que envio a sêllo volante a D . Thomaz Mascarenhas , para que v . s.a e 
o mesmo D . Thomaz possam d'ella ter conhecimento, virá v. s.a no perfeito conhe
cimento dos sentimentos e intenções ela rcgencia, tanto sobre o conteúdo na carta 
do marquez ele Santo Amàro, como pelo c1ue cliz respeito aos negocias tratados 
entre a regencia e o governo de sua magestade o imperaclor elo Brazil. Cqnven
cidª' a regencia de quanto interessa ao serviço que v. s.a esteja ao corrente do 
estado elos negocias, não só me encarrega de approvar a D . 'Thomaz Mascare
nhas o partido que ele accorclo com v . s . a tomou, ele abrir o ultimo o-In cio que me 
dirigiu o ma.rquez de Santo Amaro, mas ta.mbem de recommendar a v . s. a a aber
tur a de todos aqLielles, que pelo canal cl'essa legação forem remetticlos ao g·overn.o . 
Exigindo igualmente a bem elo t~ervi ço que v . s. 3 e D. Thomaz Mascarenhas 
procedam de perfeito accorclo e intelligencia, cumpre-me recommenclar a v . s. 31 

como o faço ao mesmo D . Thomaz, a communioação recipToca entre v. s.a e elle1 
da coTrespondencia d'esta secretaria de estado . 

Deus gua-1•cle a v. s .a Palacio do governo em Angra, 22 de dezembro ele 1830.= 
Luiz da Silva Mvttsinlw de .Albuqtte1'qt~e . = Ill.mo sr. L uiz Antonio de Abreu e 
Lima. 

Officio 

(N.0 17 rcscnado) 

In.mo sr. - Posto que a mudança elo ministerio britannico deva necessaria
ment e introduzir uma inevitavel mudança na política e intenções cl'aquelle gabi
nete, foi comtudo lida com o devido interesse a commtmicação contida no officio 
de v . s.a n .0 17, não podendo a Tegencia deixar de approvar a maneira ].JOr que 
v . s .a se houve na conferencia que teve com lorcl Aberdeen, e sobretudo no ob
j ecto r elativo á icléa ele amnistia em que o mesmo lorcl lhe tocou . Pelo que res
peita á citação que o mesmo lord Abercleen fez do marquez ele Palmellã a este 
respeito, cumpre-me dizer a v . s. a que não só uma, mas muitas vezes, lord .Aber
cleen fallou a s. ex. a em uma amnistia, mas que j amais o marquez acquies0eu a 
esta idéa, antes .o tempo, que se demorou sobre ella, foi sempre empregado em. 
mostrar a impossibilidade da sua acceitação e at é ela verificação d 'ella, e ela ma
neira por que podia sm· concedida. 

Taes idéas como as que lo1•d Abercleen expencleu na citada conversação, e na 
ele que trata o officio de v. s.a n .0 22, não serão sem duvida as elo actual minis
teria . Não parece1 comtudo, que nos possamos lisonjear de achar no gabinete br i
tannico o mesmo decidido favor pela nossa causa, que em outro tempo singular
monte manifestaram cada mu elos seus membros, c isto muito particular mente, se, 
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rnallogrando-se toda a esperança da conclusão ele emprestirno, a regencia tive1; de 
co~tinuar na posição inactiva em que se tem achado, posição esta, que, nascida 
evidentemente do abandono ele facto ela causa de sua magestade ficlelissirna ·por 
seu augusto pae, dá logar a fortíssimos argumentos contra os interesses da mesma 
senhora e ela nação portugueza. 

1 

N'este importante momento muito folgo de que v. s.a se ache á t esta ela mis
são de S1Ht magestade e no logar em que o seu zêlo e talentos podem ser do :liutior 
serviço; e pelo que respeita á entrega da sua carta ele des1Jedida a sua magéstade 
el-rei do s Paizes Baixos, não sendo este objecto ·ae sua natureza urgente, v . s.a o 
espaçará até uma epocha em que a sua presença em Lonch·es não seja, como é 
actualmente, da primeira necessidade. Por esta occasião se expede ao conselheiro 
José Balbino a ordem de entregar a v. s.a os archivos cl'essa legação, sendo elle 
ao mesmo tempo dispensado de partir immecliatarnente para o seu novo destino, 
devendo continuar a empregar-se1 pela maneira a mais util, n'essa legação, debaixo 
d.as ordens de v. s. a, para o que se lhe dirigem tambem as instrucções necessa
n.as. Toc.ando v. s. a ele pass~gem nos bons serviços prestados por João ela Rocha 
Pmto e Francisco Gomes da Silva, e nas alterações que os mesmos annunciam, 
como proximas a ter logar na composição do ministerio do Brazil, peço a v, s. a 
mais largas explicações a este respeito . Igualmente as peço relativamente á ordem 
que v. s.a diz ter recebido o marquez ele Santo Amaro, ele não admittir de modo 
algum o projecto de casamento elo infante D. Miguel com a rainha nossa senhora, 
por isso . que uma similhante ordem parece comprehender o termo da negociação, 
de que o mesmo marquez estava encarregado, e que não tinha, segundo nos 
consta, outra base. 

No mesmo officio E.. 0 25 inculca v . s.a a idéa de desistir do projecto do empres
timo de Maberly no caso de ser a r egencia .reconhecida por esse governo, substi
tuindo-lhe algum outro de menor somma e sufficiente para tentar um golpe decisivo . 
Um emprestimo d'esta especie deverá sem duvida ser tentado em todo e qualquer 
caso, em que a negociação entabolada por D . Francisco de Almeida com o viscon:de 
de Itabayana, não produza o resultado que ainda é permitticlo esperar; porquanto, 

1 

ainda que a regencia não seja reconhecida lJela Inglaterra, ainda mesmo que 
aquelle gabinete reconhecesse o infante D. :Miguel, a regencia nem por isso deixa 
de estar obrigada a levai' ávante a clefeza ela causa de sua magestade, e o tentar 
um golpe decisivo seria então ainda mais neces-sario, e esse seria o caso em que 
todos os esforços se deveriam empregar para dilig·euciar um emprestimo, }JOr as
sim me expliçar, aventureiro, que nos ministrasse os meios de fazer trinmphar a 
nossa causa., ou de acabar dignamente com eila. . 
· A este respeito indicarei a v. s." que não sei com que ftmdamento o conse
lheiro José Balbino escreve ao ex.mo conde de Villa Flor haver quem se lhe offe
eesse a adiantar fLmclos ou meios navaes para uma expedição d'esta 13specie. 

A opinião da regencia sobr e emprestimo é comtuclo a ele que, apesar ele con
dições um pouco mais onerosas, se eleve preferir nas actuaes circumstancias 
aquelle que produzir uma somma mais· avultada. · 

Quã:lquer que seja o emprestimo que se contráhia, deve ser logo empregada a 
somma necessaria na acquisição ele meios navaes, sem os quaes toda a expedição 
é impossível, e mui bem pareceu á regencia o plano tratado por D. Thomaz Mas
carenhas com o capitão Sartorins, clevenclo ter-se sempre em vista a grande van-
tagem de chegarem aqui estes meios antes elo verão . -

A regencia deixa, finalmente, ao prudente arbítrio ele y . s.a e de D . Thomaz 
Mascaren.has os promenores d' estas operações, assim. como o continuar a sobrees
tar, se assim o julgarem conveniente, sobre a compra do navio para o capitão 
Rill, e bem assim sobre a designação e escolha dos officiaes de qualquer arma e 
patente, que possam vi:u na mesma expedição, qua~do esta haja de. clirigir~se a 
Portugal, de entre os e:gügrados portugnezes, por 1sso que a regenCia n~o JUlga 
conveniente mandar vir para este serviço official algum de terra estrangmro, mas 
simplesmente officiaes ele marinha. 

Deus O'Uarde a v . s.a Palacio elo governo em Angra, 22 de dezembro de 1830.= 
Lwiz da Silva Mousinho ele Albwzum·qt~e.=lll.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima. 
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Offi.cio 

(N. 0 i 8 rcscnado) 

Ill. mo -Sr.- Ácerca do que v. S. a me communica relativamente a estar suspensa 
até nova ordem a execução da meclida tomacla pela regencia, relativamente á coro
missão consultiva, de que pretendia auxiliar~se n'esta ilha, a mesma regencia au
ctorisa a v . s.a para, de accorclo com D. Thomaz Mascarenhas e D. Francisco ele 
Alme!cla, continuarem a ter em suspenso a dita determinação, unicamente no ca.so 
de existirem fortes rasões contra a sua execução; quando, porém, as não b~p, 
deve dar-se seguimento desde logo á referida medida, fazendo-se as commumca
ções <letermi.nadas, e sendo os incli.vicluos clesignaclos para a mesma commissão con
vidaclos a passar a esta ilha pela proxima viagem do navio Jaclc Lante1·n1 devendo 
comtuclo ser tirado ela lista elos nomeados o desembargador Manuel de Macedo 
Pereira. 

D eus guarde a v. s. a Palacio do governo em Angra, 22 de clezem bro ele 1830.= 
Lztiz de~ Silva J.11oz~sinlw de Albuqum·qzte. = In. mo sr. Luiz Antonio de 4-breu- e 
Lima. 

Offi.cio 

(N. 0 i 9 rcscmdo) 

Til. mo sr.-Guardei para este ultimo despacho o assumpto mais importante, 
isto é, o elas considerações que suggeTiu á r egencia a revolução ministerial que 
acaba de ter logar em blglaterra, devendo por isso v. s. a considerar o presente 
despacho como um addita.mento ás suas instrucções, que não só deve servir de 
guia nas suas r elações com o novo ministerio, mas tambem habilitai-o a commu
nicar aos outros agentes diplomaticos portuguezes as idéas da r egcncia, a :fim cl~ 
estabelecer a necessaria harmonia na sua linguagem e negociações, ficando v. s .a 
na intelligencia de que em tudo quanto d'aqui lhe escrevo, tenho igL1almente em 
contemplação a D. Thomaz Mascarenhas, como levo dito em despacho antece
dente, cumprindo-me acrescentar que não escr evo sobre este assumpto ao ministro 
ele sua magestade em .París, nem a outro algum ele seus collegas, porque confio 
que v. s.a e D. Thomaz Mascarenhas assim o farão, sencl0 necessar.io, e porque a 
situação em que nos achâmos ainda não permitte que se enviem ordens positivas, 
mas só que se estabeleçam diversas hypothcses para servirem ele base a estas in-
strucções. . 

Devemos considerar como um acontecimento em extremo favoravel a mudapça 
occorrida no gabinete inglez, no momento mesmo em qtle os antigos ministros se 
dispunham a descarrega-r o golpe mortal sobre a nação port?gueza, como tão evi
dentemente se colhe do cliscm·so ele sua magestacle britaunica na abertura elo par
lamento. A escolha ele seus successores é a mais favoravcl que podíamos esperar, 
não havendo entre elles nem um só que t enha deixado de levantar a voz em nossa 
defeza no parlamento, e devendo especialmente lorcl Palmerston e lord Hollancl 
ser classi:ficados como os nossos mais valiosos defensores. Tambem é evidente que, 
alem da mudança elos homens, se effeituou uma mudança de systema, e que os 
princípios do actual gabinete devem necessariamente ser tão favorecedores ele uma 
política liberal e elo estabelecimento ela libercl'aele constitucional nos paizes es
trang·eiros; quanto os elo cluqúe ele W ellington eram inspirados por um espírito do
minador e por um odio mal dissimulado a toda a especie de i.nnovações. 

Infelizmente, porém, esta primeiJ:a impressão agraclavel e as esperanças lison
jeiras que .d'ella resultam, acham-se algum tanto balançadas pela clcclaração tão 
claramente feita e tao repetida do principio ele nao ing·erencia nas questões que 
dizem respeito iLs nações estrangeiras, e na fr.ia inclifferença com que o publico in
glez em geral vae olhando ha tempos .a esta parte para os negocios de Portugal, 
indifferença: :filha em parte elo egoísmo britannico, e em parte da estagnação mor-
tal em que permanece a nação portugueza. . 

O pequeno intervallo que decorreu entre a mudança do minister.io e a partida 
do JacTe Lcmte?·n não deu logar a que v. s . a nem D . Thomaz Mascarenhas nos po
desse·m fornecer alguns ,claclos mais positivos sobre as disposições elo cl.ito ministc-
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r.io a nosso r espeito; parece-nos, poi·ém1 poder inferir da conveTsação cp,te o con
selheiro Barbosa refere haver tido com lord Palmcrston, ql1e havia intenção de 
sobreestar, ao menos por aJgum tempo, na negociação que se achava entabolada 
com o governo de Lisboa, e é de suppor que urna administTação composta de 
membros tão publicamente prommciaclos a favor da nossa causa,' não se resolverá 
sem grande r epugnancia a contaminar os seus primeiros actos com o r econheci
mento elo governo ele facto de Portugal, não obstante ser este reconhecimento fun
dado nos princípios geraes que professa. 
. Em todo o caso devemos contar que a política ingleza é dirig ida agora, não 
Já por um gabinete hostil e atraiçoado contra nós, e que a influencia occulta do 
presente ministerio, tanto em Portugal como no r esto ela Europa, e sobretudo no 
Brazil, não será empregada para atraiçoâr e esmagar a causa ela senhora D . :Nla
ria TI, mas antes para desanimar os sectarios cld. usurpação e para nos favorecer 
pelos meios inclirectos que estiver em ao seu alc.:'Lnce . 

Meclitanclo nos meios que se apTesentam de aproveitar esta muclançn. ele cir
curnstancias, occol'l'e, portanto, em 'primeiro lagar, e como principal clesiclm·atum, 
o solicitar do governo britannico um apoio dir ecto e efficaz para o restabeleci
mento ela senhora D. Maria II no throno, apoio que não exigiria da parte elo dito 
governo nenhum desenvolvimento de força armada, mas talvez só uma declaração 
explícita e forte dirigida ao usurpador, ou ainda melhor o reconhecimento formal 
da r egencia. Esta meclicla, como já disse, encontrará provavelmente obstaculos 
invencíveis, fundados no pTincipio da não ingerencia, e augmentados pela longa 
posse que a usm·paç~o infelizmente t em tido pela inacçfio dos portuguezes, ql.1e dá 
lagar a r epresentar-se como um consentimento volunturio ela maioria da nação, e 
finalmente pela indifferença que o publico inglez manifesta sobre este assumpto . 

Não faltarão, porém, a v. s . a argumentos poderosos, e da maior parte elos quaes 
j á. terá feito uso, para combater estas rasões, pois que alem dos tratado s existen
tes entre as dL1as corôas, que parecem fLmclam ento sufficientc pa.ra se exce1)tuar a 
questão portugueza d'aquellas em que a Inglaterra não quer, nem deve inten 1ir, 
sobretudo quando a execução d' esses tratados é reclamada em nome da sobernna 
legitima, que como tal foi considerada e recebida em Inglaterra, deve tarnbem 
representar-se ao governo inglez, que para que a não intervenção no caso actual 
fosse um acto de justiça, seria necessario que não tivesse havido precedentem ente 
intervenção em um sentido opposto á mesm~_jnstiça e aos tratados, e sobre este 
ponto terá v. s.a a vantagem ele poder argumentar com lord Palmerston, ser
vindo-se das mesmas rasões que elle tão eloquentemente expendeu em varias oc
casiões no parlamento, especialmente no seu cliscm·so pronunciado em 10 de março 
do presente anuo, e:JTI que elle apresentou com a maior claireza os erros e a· per
:ficlia de seus antecessor efl, e sobretudo a má fé com que pretenderam sustentar 
o seu sophisma da não inter venção. Poderá v . s .a allegar igualmente a opinião de 
lord Holland anteriormente enunciada, ele que o governo inglez não podia sem 
hypor:risia sustentar que não se tinha entremettido nas questões internas de PoT
tugal, quando toda a historia das r elações entre· os dois paizes, ha seculos a esta 
parte, mostrava evidentemente o contrario, e as suas relações JlOliticas exigiam 
que continuasse a acontecer ass~. Grande desgraça será a nossa se o mesmo Jn·in
cipio allegado sempre em theoria tiver dado logar, quando os nossos adversarios 
se achavam ao leme do go-yerno inglez, para nos pi·ivar de todo o apoio effectivo 
e para nos fazer uma gllel'l'a sm·da de machinações e de intrigas, e servir agora 
aos nossos amigos para se absterem de remediar o mal que outros nos fizeram . 

Esgotadas, porém, todas as diligencias a este respeito, e depois ele haver v . s .a 
feito uso, não só das rasões acima expostas, mas de mtútas outras qr~e o seu zêlo 
e conhecimentos não deixar ão de lhe suggerir, se_gu~-se ao menos ev1tar que em 
logar de nos soccorrer, o governo inglez nos preJuchque, 1·econhecendo o usurpl:l.
dor como rei ele facto, e estabelecendo com elle relações diplomaticas que podem 
envolver a mesma Inglaterra em graves embar aços, á vista das estipulações dos 
tratados que garantem a integridade da corôa portugueza, e poderiam não sem 
rasão ser reclamados n'esse caso pelo usm-pador contra os leaes defensor es dos 
direitos ela senhora D . Maria II, stabeleciclos na ilha T erceira . 

• 
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Sendo este ponto da maior im:portancia, é de esperar que v. s. a possa insisti!' 
n'elle com toda a finueza, e conseguir ao menos um adiamento iudefinielo elo pro
jectado r econhecimento . A regencia não se dissimula que este estado de causas 
não l)Óde durar sempre, e que se a nação portugueza não sacudir dentro de um 
pra,so rasoavel o jugo que a oppriroe, devem os· governos da Em·opa, mais dia me
nos dia, r estabelecer relações cliplomaticas com o que ele facto reger Portugal. 
Persuade-se, porém, que o gabinete inglez, possuído das disposições que actual
mente n'elle considera, não deixará ele admittir a obrigação moral em que está ele 
dar ao sobredito praso a maior extensão possível, considerando que a inacção dos 
portngnezes não deve ser interpretada como um consentimento vohmtario na usur
pação, o que facilmente se prova pelos pJ.eios violentos de assassinatos, prisões e 
extermínios que o governo intruso se vê obrigado a empregar, e de que bem cla
ramente diz não poder desistir sob pena -ae se expor a uma immediata ruína. So
bretudo deverá v. s .a fazer observar a lord Pnlmerston que a nossa inercia não 
provém de falta de vontade e de partidistas, mas sim da falta absoluta em que 
temos estado dos meios pectmiarios inelispensaveis para emprehencler qualquer mo
vimento, falta esta cuja responsabilidade moral tambem se poderia em grande 
parte attrib-uir ao gabinete de Londres, cujas bem notorias disposições, ao mesmo 
passo que entorpeciam todas as nossas diligencias na Emopa, fazendo-as conside
rar como baldadas, tambem tiveram uma fatal influencia no gabinete do Rio de 
Ja,neiro e foram provavelmente a causa mais effi:caz da indecisão e frialdade que 
no dito gabinete tem prevalecido ácerca dos interesses ele sua magestacle fidelís
sima. Os sectarios do r econhecimento elo usurpaclor., tanto no parlamento como nas 
folhas publicas, têem tomado por arma principal o prejuízo que resulta aos interes
ses do commercio britannico da prolongada inten:upção elas r elações diplomaticas 
entre os dois paizes; v . s.a não carece .ele que eu lhe demonstre a futilidade cl'este 
sophisma, porque, existindo consules britannicos em todos os portos do r eino, e 
estando em 1)é o tratado de commercio, nada padecem os interesses elos subditos 
britannicos, os quaes são igualmente protegidos por um agente debaixo elo titulo 
de-consul, como o poderiam ser por qualque1· agente cliplomatico. Deve, pois, ter 
em vista esse assumpto para rebater uma allegação puramente capciosa, acr escen
tanclo que o verdadeiro interesse do comrnercio bri.tannico consiste no restabeleci
mento ela propriedade ela inclustria em Portugal incompatíveis com a falta de paz 
e de t ranquilliclade, bens estes que só serão seguros com o restabelecimento elo 
legitimo governo, sem o qual não póde haver- em Portugal socego a não ser o elos 
sepnlchros. . 

Conseguindo-se suspender o reconhecimento do usurpaclor, pareceria rasoavel, 
como consequencia d'isso, o reclamar entretanto a continuação do reconhecimento 
da senhora D. Maria II, e muito seria pam desejar qi1e se· obtivesse sobre este 
ponto alg1.1ma demonstração mais palpavel e real elo que as que se deram até ao 
presente, corno, por exemplo, o acreditar-se um agente na ilha Terceira, embora 
fosse um agente consular, se ele outra sorte não podér ser, visto que o actual 
vice-consul n' esta ilha é personagem tão insignificante e subalterna, que ela sua 
presença nenhum effeito resulta; e a este respeito me occorre r epetir-lhe que, 
quando se encontrem escrupulos insuperg.veis para o reconheciroento da r egencia 
do r eino nas presentes circumstancias, não será clifficil acha,r algum meio termo 
que desfaça esses escruiJttlos como o de regencia estabelecida na ilha T erceira, 
comtanto que a phrase que se adaptar não exclua o tihtlo legitimo ela r egen:cia 
relativamente ao todo da monarchia portugueza, como já disse a v. s.a em despa
cho antecedente. 

Outro objecto que se póde ter em vista com snmma vantagem para nós é o 
deixar o governo britannico, ele ora. em diante, ele r econhecer o bloqueio cl'esta 
:ilha, fimclanclo-se em que elle não existe ele facto permanentemente, como aconteceu 
agora por mais de dois mezes, e que, mesmo quando existe, ou se torna illusorio 
pela sua fraqueza ou se exerce sómente para vexar com presas illegaes o coro
mercio britannico. Sobre esta questão de bloqueio, como sobre outras analogas 
não deixará v. s .a ele fazer notar que 0s demais governo s ela Etwopa não seguiram 
o exemplo da Inglaterra; que, por exeiDl)lo, o acolhimento elos nossos r efugiados 
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em França e na Belgica o:fferece um tal conh·aste com o que acharam em Ingla
terra, que necessariamente tencle a alienar da nossa antiga alliada os corações da 
pa~·te mais sã da nação portugueza, sem por isso captar a affeição do partido apos
tohco que domina em Portugal intimamente ligaclo com o de Hespanha, e v . s .a 
se esforçará para fazer conhecer a lord Palmerston a necessidade ele desvanecer 
estas impressões, bastando insinuações leves para indicar ao espir.ito tão pene
trante, como o d'aqHelle ministro, a possibilidade ele novos enlaces )JOliticos, tão 
contrarias ao interesse da Inglaterra, quanto ao desejo e idéas da regencia, mas 
a que a lei supr ema da propria salvação a pócle impellir, e que a agitação que 
actualmente reina em diversos paizes da Europa torna muito pra.ticavel. 

Em ultimo logar reservei-me a fallar de outro serviço de não pouca impor
tancia1 que elevemos solicitar do ministerio inglez sempre debaixo do mesmo ponto 
de vista, e como reparação dos males que o ministetio anterior nos fez, e ele que 
? actua.l será soliclario se não se prestar a rerriedial-os; vem a ser empregar a sua 
Influencia no Brazil em um sentido opposto áquelle em que até agora se empre
gou com não pouco prejuízo ela nossa causa, exhortanclo a sua magestade o im
P,eraclor, nã.o a reconciliar-se com o usurpador elo throno de sua :filha, mas a per
manecer 11firme na sustentação elos cli1~eitos cl' esta augusta senhora. V. s. a não 
perderá ele vista o seguimento das negociações, que desde a epocha. do fallecimento 
de sua magestade o senhor D. João VI, que Deus haja em gloria"' até ao presente, 
têem sempre demonstrado, debaixo de diversas fórmas e linguagens, uma não in
terrompida ingerencia dos gabinetes ele Londres e Vienna, e ultimamente do de 
Paris, nas questões mais intrincadas da successão da corôa portugueza, e em to
das as mais que d'esta dimanaram. Da sobredita ingerencia resultou a final a reso
lução que o marquez de Santo Amaro levou ao conhecimento ela regencia, e de que 
se seguiria proximamente o abandono da causa ela senhora D . Maria li, se acon
tecimentos fortuitos não tivessem felizmente occasionaclo a suspensão do premecli
taclo ajuste. Não julga a regencia que se deva agora immecliatamente temer o se
guimento d'este negocio, mas não vê como seja possível ao gabinete britannico · o 
cortar toda a comrnunicação a este r espeito com o do Brazil, nem se· persuade 
que isto seria compatível com a sua honra e boa fé. Espera, pois, que continuará 
a interessar-se no desenlace ela questão portugueza, mas que o fará no sentido 
diametralmente opposto ao elo antecedente ministerio, e isto não só no Brazil, mas 
tambem nas côrtes ela Europa, tornando impot9.nt es as perniciosas tentativas que 
o príncipe de Metternich, primeiro, ou para melhor dizer, tmico auctor de todas 
as redes diplomaticas em que temos estado envolvidos, tem feito junto elas mes
mas côrtes, e sobretudo espera que a linguagem elo governo britaimico em Ma
drid sení, de ora em diante tal qual c9nvem á dignidade e aos interesses de In
glaterra, e nos tolherá todo o receio ftmdado, que actualmente existe, de uma liga 
entre os dois governos da península para se opporem a todas as tentativas liber
tadoras dos respectivos povos, e que esse ministerio procmará. cuidadosamente in
dagar se existem ou não, como se suspeita, estipulações positivas a esse respeito . 

Creio que o systema de moderação, seguido invariavelmente pela regencia, sem 
se deixar desviar d'elle pelas provações, neni pelas atrocidades de seus inimi
gos, encontrará a approvação ele todos os homens illustraclos e imparciaes, espe
cialmente do governo de sua magestacle britannica. Este systema comprovado por 
todos os actos do governo, que a v. s. a são notorios pela sua conducta com os ha
bitantes ela ilha Terceira, sobretudo pelo tratamento generoso que têem experi
mentado e continuar~o a experimentar os prisioneiros elas fileiras do nsurpador, 
não obstanie o terrível direito de represalias tão ordinarias em guerras civis, deve 
servir de garantia para o futt.u·o e mostrar a clifferença total que existe na mo
ralidacle dos dois partidos, um elos quaes, hmdaclo na legitimidade e no desejo ele 
uma liberdade legal, aspü·a á estimação ela sua nação e das alheias, emquanto o 
outro só tende a manter pelo crime e pela violencia um poder usurpado. 

Dos dois grandes princípios que militam a nosso favor, e nos têem animado no 
rueio das nossas desgraças, legitimidade e liberdade, parece que o primeiro nos 
não pócle servir agOTa para obstar por parte da França e Inglaterra ao reconbeci
lllento elo governo usurpaclor, mas que á proporçr:o que diminue a efficacia cl'estes 
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deve c1:escer a imporb.ncia. do outro, e que os governos ele duas nações íllustradas 
e livros não podem deixar ele se inclinar a favor elos que combatem no meio ele 
adversidades e de obstaculos infinitos, para consolidar um systema constitucio~al 
no seu paiz e substituir o imperio das leis ao do fanatismo e despotica arbitrane; 
dacle. A ·graJ:lcle objecção que tantas vezes se nos tem feito, e se nos continuara 
a oppor, isto é, a vontade da nação portugueza, desvanece-se não só com as ra
sões acima allegadas, e com outras quo tantas vezes v . s.a tem desenvolviclo 1•_mn:s 
ta.mbem com a constancia manifestada por uma porção tão consicleravel ele mdi
vicluos de todas as classes no meio das maiores privações . A Inglaterra, que no 
tempo elo ministerio de mr. Canning não occultou a generosa ambição de ser con
siderada como estando á fTente ela civilisação do mundo, e em certo modo a prote
ctora ela liberdade, não quererá no dia ele hoj e revestir ele phrases hypocritas uma 
política restricta e interesseira, abandonando as r elações que a unem a outros es
tados, e perdendo todo o direito á admiração e r econhecimento do mtmdo; pelo 
menos não é ele esperar que os nomes de lorcl Grey, lord Holland e lord Palmerston 
sejam associados a esta mesquinha. mudança. ele systema, e v. s." não perderá oc
casiã.o de lhes comrmmicar, por palavra ou por escripto, os extra.ctos que julg4r 
opportm10 cl'este despacho, assegurando-lhes que a· regencia: assim corrif> todos os 
defensores da. ilha Terceira, se felicitaram pela sua exaltação á testa do governo 
britannico, como por um indicio seguro ela proxima terminação das nossas des
graças. 

Ao marquez de Santo Amaro pocler{L v . s ." communicar, em todo ou em parte, 
estas instrncções, e escusado é acrescentar que deverá combinar com elle as su~s 
solicitações, affirmanclo-lhe que, quaesquor que s~jam os r esultados, a r egenclil 
cumprirá com o seu dever emquanto lhe não faltarem todos os rectu·sos. 

D eus guarde a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 22 ele dezembro de 1830.= 
Luiz da Silva llfousinho ele Alb1~querqzt e . = In. mo Sl' . Luiz Antonio ele Abreu e 
Lima. 

Officio 

(111 . 0 1 8 cou fidrncial) 

In.mo e ex.mo sr. -Tenho a honra. de passar ás mãos ele v . ex .a :1 nota junta, 
que mo deu Manuel Maria Coutinho logo que chegou ele Pm,ís, e que contém o 
que ellc tinh::t ultimamente ouvido ácerca elo l)bno premeditado pelos revolncio· 
narios para, assassinarem a augusta pessoa ele el-rei nosso senhor . 

O plano elos agentes elos r efug·iaclos em Londres é fazerem com que o actual 
mínist~rio inglez demore o reconhecimento e guarde uma perfeita neutmliclade 
em os negocias de Portugal, dizendo elle que a intervenção do duque de Wellington 
os impediu ele levar a revolução adiante. 

Este ministerio já nomeou novo consul para Lisboa em lagar de Maokenzie. 
O visconde do Asseca dirá o sen nome a v . ex." 

A revolução da Polonia verificou-se; houve mortandade ele perto de sois mil 
pessoas. Não se sabe por ora aqui qual é a decisão tomada pelo imperador Nico
lau a este respeito. 

O exercito austríaco entrou em Tunm, a rogos, segundo se diz, de sua mages
tnde el-rei da Sarclenha. 

O exercito prussiano marcha com grande velocidade })ara a Polonia prussiana. 
O duque ele Blacas, que emigrou O(l)m sua magestade Carlos X, chegou a In

ghLterra -vindo de Napoles; ali pôde saber que o comité revolucionaria ele París 
havia mandado ordens· para que na Italia não começasse a revolução emquanto 
ella não apparooesse primeiro na Polonia. Com effeito, dias depois se soube aqui 
da revolução em Varsovia. _.Note v. ex.a como ele París · se dirigem as revoluções 
para o resto ela Europa. 

Quasi todos os clias ha aqui conferencias dos representantes elas grandes po· 
tencias sobre os negocias da Belgica; diz-se que na de antes de hontem se deci
díra o reconhecin1ento da sua independenoia immecliatamente . 

Lord Stnart, embaixador de Inglaterra em París, é substituído por lorcl Gran
ville, que já ali havia sido embaixador no tempo elo ministerio de Canning. 
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. Deus guarde· a v . ex. a L ondres, em 22 de elezembxo ele 1830.- Til.m? e ex.010 sr. 
Vtsconde de Santarem. = Conde da Ponte. 

Not:a annexa 

Londres, 16 ele dezembro de 1830. 
l. 0 Os ·revolucionarios portugLLezes, a quem a r evolução franeeza fez r eunir 

em París, assentaram que o unico meio ele fazerem triumphar a sua causa era o 
assassinato ele el-rei D. Miguel; só por meio el'este cl'ime podiam fazer em P or
~ngal o .que Mina e Vt1ldcz tencionavam fazer em B espanha. As tentativt:Ls dos 
mimigos da península foram concebidas de commum accordo, segundo se deixava 
ver pela intimidade com que viviam os r ebeldes de ambas as nações. 
. 2. 0 A primeira i,déa que tiv:e d'este projecto foi pelo ouvir dizer a uma mu
ll~er que mora na ,rua lVIontmartre n. 0 175, jtmto ao l;loulevard, tendo-o esta ou
Ytclo a outra que ·vive em COllcubinato com o consul do Brazil, Silva. 

3 .0 Deu-se em Rache ele Cancob um grande jantar; estiveram presentes seis 
ou sete portuguezes, alguns hespanhoes e francezes, e ali se fizeram em alta voz 
saucles a quem assassinasse el-rei, a quem qualificavam ele tyramlo portuguez; 
onvi-o aos moÇos ela casa, que acrescentart:Lm que tinham bebido como uns be
bedos. 

4.'0 Depois que Mina e Valdez foram batidos na fronteira, paJ·ece vão esmore
cer os r ebeldes portuguezes ; viram que o assassinato de e]-rei, não sendo acom
panhado ele uma guerra civil em Hespanha, não podia tm· para elles consequen
cias algumas favoraveis, e por este motivo aeliaram a execução elo seu infame 
proj ecto . 

5. 0 Não consta que tivessem mandado a Lisboa pessoa alguma ; parece antes 
que procuraram em Paris um emissario iclonco pam tal attentado. 

6. 0 J ofLo Carlos de Saldanha veiu ele Lonch·es ; J?Uelou de casa e foi pam 
Montmorency com a família. O clnb director elos negocias portuguezes continúa 
a t er assento em casa de José Aleixo F alcão ; ali concorrem Üandido, Neves; 
Silvt:L (ex-consul do Brazil), L eonel, D. Francisco de Almeida, D . Luiz ele Noro
llha; etc. ; escrevem para o Jm·nctl ele P arís1 para a T1·ibuna e para o Constitucio
?ial. Um dos principaes escrevinhador es é o Pizàrro. 

São estas as ultimas notici'as que pude hav ru: antes ela minha saída de París. 
IU.mo e ex.mo sr . conde da Ponte.-De v. ex.a servo humilde=Manttel Mw·ia 
Coutinho de Albm·gcuria F1·ei1·e. / 

Officio 

(N. 0 1 9 confidencial) 

111.1110 e ex. mo sr.--Incluso remetto a v. ex. a um officio elo secretario ela lega
çlio em P aris, em que dá conta do que o espia informa sobre o plano infame do 
assassinato de el-r ei nosso senhor; parecia, como a v . ex . a informei no meu ul
timo offi cio, que 'elles haviam demorado este objecto, mas de novo o querem pôr 
em execução , como v . ex. a len1 no mesmo officio de París. 

O n egocio estava tratado pelo preço ele 50:000 francos, que deveriam ser de
positados ; ma~ o corregedor Neves apr esentou uma di.fficuldade, que não agradou 
ao assassino, e a qual foi qtte se sua magestacle ficasse unicamente ferido e não 
lnorresse, os 50:000 francos não seriam pagos : isto não agradou ao homem, o qual 
disse que n~1.o queria expor-se sem a certeza do ganho, pois elle ferindo ~I-rei se 
expunha do mesmo modo. N'essa conferencia, pois, não se tendo nada concluido, 
concordaram em ter outra definitiva no domingo passado, 19 elo corrente. 

Era este o estado da qu.estão até hoje, que recebemos nova commmlicação do 
espia de París, em q ne dá os seguintes detalhes: 

O assassino, que pretende partir para Lisboa, foi ter com o dito espia e pe
clir-lhe que o apresentasse ao corregedor Neves., o qne ell~ fez, e r etmiLl em ~ua 
casa o desembargador refugiado e o dito assasswo; este disse que, tendo serv1do 
com o duque ele Bellune, que .hoje se acha em Lisboa casado com uma filha do 
visconde de Jm·omenha, este lh.e servü·ia pm·a logo que chegasse a Li sboa o apre
selltar na wcieclacle e elepois o introduzir ao pé ele el-rei, a quem elle proporá 
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dar· lições de armas, para com este Üm poder melhor preencher seus fins. Disse 
mais qt1e, apresentando-se em Lisboa como particlista ele sua magestade Carlos .X 
c perseguido l'>elo actual gov eruo fra.ncez, será bem recebido, até mesmo pelo dtto 
Bellune; que ignora· qual é o seu infame proj ecto. 

Neves offereceu-se então para, poT meio de t erceira pessoa, alcançar cartas 
minhas ele recommendação; se com effeito alguem a mim se dirigir para este ~Jn 
darei mesmo carta para v. ex.", a quem de antemão avisarei, para conhecer o m
d ividuo e ser p ela policia bell). vigiado, seguido e preso. 

Ou seja este ou qualquer outro individuo que se proponha a partir, lembro de 
n.ovo a v. ex." que é este um negocio , o qual, parn. ser seguido e se ficar certo de 
obter bom r esultado, é preciso despender, e muito, e que eu trymo todas as vezes 
que me lembro o quanto póde ser prejudicial a falta de meios em um objecto trio 
serio : os meqs toclos serão gastos e postos á di.,sposição do serviço de el-rei para 
lhe salvar a existencia; mas serão elles sufficientes? Eu creio que não. Não são 
momentos para se cleixarem as legações elos paizes onde os r efugiados fmj am os 
seus planos sem meios pecuniarios, unicos capazes ele descobrirem tudo. 

Sómente o espia, . que tudo tem descoberto, r ecebe ·uma somma grande, que 
lhe dou por dia em París; eleve, alem cl'isto, ter uma no fim de tudo, como re
compensa elo seu trabalho para nós tão util. Já mesmo se lhe deve uma dezena 
atrazada e que vou pagar elo meu. Queira v. ex. a tomar este obj ecto debaixo da 
mais alta consideração, visto que se tn:uta de um objecto t ão importante. 

Silveira deve t er da.clo conta por o correio ela t erra de tudo quanto se passa~ 
D eus guarde a v. ex. a Londres, em 22 ele dezembro ele 1830.- 111. mo e ex. m 

sr . visconde de Santarem. = Conde da Ponte. 

Officio 

(N. 0 200 rcscrrado) 

I n .mo e ex. mo sr. - Continuo a formar a mesma opinião cl'este ml.nisterio e ela 
sua resoluçD'o relativamente aos nossos negocios. 

Não t endo ainda cheg;ado a ;resposta ás ultimas propostas que a administração 
que acabou dir igiu ao governo de el-rei nosso senhor, não tenho t ido uma occa
sião opportuna para instar com mais exigencia, ainda que pouca espm·ahça p.ode
Tia ter por agora, emquanto lord Palmerston disseT que não tem havido tempo ele 
se tratar em conselho; esta tem sido sempTe a cenclusão das minhas entrevistas 
com este ministro, assim como o t em sido das audiencias do ministro de sua mn.
gestade catholica com elle, apesar das vivas instancias que D . Francisco de Z ea 
tem feito, mostrando-lhe as complicações que podem r esultar para os dois gover
nos de I-I esparula e Inglaterra da continuação d'este estado em que se deixa Por
tugal; que se elle, lord Palmerston, j ulg.a de alguma monta a alliança do governo 
de Hespanha, que eleve olhar para este negocio de Portugal. como um dos mais 
essenciaes para esse effeito. 

Tenho repetido por differentes vezes os fortes argumentos com que o ministro 
ele sua magestade catholica tem provado esta proposição a este ministro dos ne
gocias estrangeiros; só me resta dizer que a tem desenvolvido todas as vezes que 
se lhe tem fallado, faz endo-lhe ver que a negociação mais importante do governo 
de H espanha com o de Inglaterra é o r econJ1ecimento de el-rei nosso senhor; 
nunca o mini:stro dos negocios estrangeiros tem combatido os seus argumentos, c 
apenas no primeiro dia parecia não estar persuadido que .o reconhecimento por 
este governo daria a Portugal estê socego que se julga ; todas as outras sessões 
t erminam por dizer qL1e nã0 tem havido tempo para se t ratar cl'esse negocio . Con
cluo, portant0, que pouca esperança ['esta até que o governo €l e sua i:nagestade 
faça ver a este ministerio que não é possível existirem os tratados com este paiz 
no estaclo de anomalia política em que nos acl1,âtmos, e que sobre isto sua mages-

. tade tome alguma deliberação, j á clirigind~-se ás potencias da Europa fazendo ver 
a injustiça cl'este governo, just ificando assim o p a,rtido que vae tomar apoiado ~a 
msão e em todo o direito publico conhecido na. Enropa, já por algum outro romo 
que ao governo de sna. ma,g·estacle pareça mais j udicioso . 
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Rcmetto uma, copia d.::t r esposta éle lord P:1lmórston ~t carta ele que ti.ve a holll'a 
ele manclar COJ)Ía pelo correio pass aclo; julgo-a tão clara, que me dispenso ele re
flexões ; só repetirei que julgo inclispensavel procurar todos os meios ele evitar pre
text0s para nos atormentarem, certos ele que os nfio desprezarão, assim como uão 
deyemos deixar perder occasião de nos queixarmos e publicamente fazermos ver 
o rujusto procedimento d' este governo; a: introducção ele cartas .ou outros quaes
quer papeis pelo paquete, em contravenção dos tra1aclos, será .uma das boas oc- . 
c:1~iões . . 

. Por este paquete vã.o bastantes papeís ; previno, porém, que é ljreciso prova1· 
evtclentemente o que se pretellCler para poder. esperar bom resultado, e para nos 
podermos servir da mesma.lloutrina que lord Palmerston r epete na sua ca.r'ta .; · 

. D eus guHJrcle a v. ex. a Lonclres, 22 ele dezembro de 1830. -Ill. mo e ex.mo sr. 
Vtsconcle ele Sau ta rem. . Visconcle ele Assecct. 

ReS}:)Osta a que se refere o anterior officio 

. The unclersigned, His Majesty's'Principal Secretary of State for foreign affairs, 
h~s the honom to acknowledge the reccipt of the let ter , addressecl to him o.n the 
lDth instan.t by the Viscount d 'Asseca, r equesting tha.t instructions may be sent 
to His Ma.j esty's ~cting consul general at Lisbon, r equiring him to transmit to 

· the post-o{fi.ce in that capital, all letters that he may receive not clirected to bim
se_Lf; the object of Viscount cl'Asseca's application, being to prevent the introclu
«tton of sedicious correspondence into Portugal. In reply, the undersignecl has to 
state that it certainly would not be fitting that the bag of the British consnlate 
at a.ny foreign station, should. be mad.e the channel for carrying on political cor
r~spoudence, having for its object -the overthrow of the government anel institu· 
ttous of the couutry. But on the present occasion, it does not appear to tlie 1Ul
dersig·oecl to be necessary to give any iostructions to the acting consul general at 
Lisbon upon the subject r eferred to by the Viscount cl' Asseca in his letter , anel 
the more especially, · as the Viscount cl' Asseca.'s 111Jplication is ·prospective anq. 
llot founded upon :my allegation that the privilege of the consular bag has been 
abusecl. The umlersigned has the honour to offer ·to the Viscoun t cl' As seca the 
ass1:u·aRces of his lügh consic1eration. - Foreign office, December 20th 1830. = 
lliscount Palmm·ston . . 'l'he Viscouut d'Asseca. 

Decre-to 

. Ex igindo o bem do estado que as dividas qne se devem à fazenda publica se
jam cobradas com a promptidão requerida pelas incessantes clespezas elo serviço, 
e sendo conveniente que o mesmo estado dê o exemplo da mais rigorosa justiça , 
p:1gando. l)Or todos os meios ele que pócle clispor. aquella.s di vidas que a fazenda 
publica eleve aos particulares; manda a regencia, em nome ela rainha, o seguinte: 

Artigo 1.0 A commissão encarregada da administração da fazenda publica pas
sará sem perda de tempo as ordens mais terminantes para se proceder ou pro
seguir na execução viv::t ele todos os devedores da fazencla, que Eão tiverem sido 
ou n;'to forem recebidos a pagar suas dividas em prestações, ou qi.1e tiverem fal
tado ao pagamento cl'estas nos tempos devidos. 

Art . 2.0 Quaesquer devedores de dividas -vencidas antes do dia 22 ele junho 
de 1828, que quizerem pagar em papel mo eda, em titulas de clivida publica liqui
dada, em títulos ela divida corrente contrahida depois do dia 15 de jtmho do pre
sente anuo, em que expil;ou o praso ela liquidação, serão a isso recebidos até o 
ultimo. dii.ll do mez de abril de 1831, e as apoli.ces ou títulos lhes serão tomadas 
pelo seu valor nominal. 

. Estes pagamentos ser~o feitos nos cofres ela commissão ~n~arregacla ela admi
!QJ.stração da fa,zencla pubhca, e não em alguma outra repartiçao. 

Art. 3. o Do favor concedido no artigo runtecedente não gosarão aquelles de
vedores a quem se tiver concedido ou se concede: o pagamento por prestações; 
porém, se algum d'elles , sem prej1úzo das prestaç~es gue sempre hão de ser pa- . 
gas em dinheiro contaélo1 quizer antecipar a amortlsaça.o de alguma parte ela sua 
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divid'a en .. -. p:JJpel moed a, ou em títulos de divida liq n.idad..'l, ou corrente, o poclení 
fazet·. 

Art. 4. 0 Dentro elo mesmo tempo marcado no artigo 2. 0 se procederá á vend:J. 
.(le todos os bens encorporados ou pertencentes á fa.zencb. publica, que não foreJD 
necessarios para o se1·viço, e o seu preço s.erá pago em dinhejro contado , ou etn 
papel moeda, ou em títulos de cliviqa liquidada, ou corrente, qual <!l compraJdor 
mais quizer . . 

Estas vendas serão feitas com todas as solemnidades estabelecidas pelas lets 
e estylo. · · 

Art . 5.0 As disposições elo artigo antecedente são appli.caveis tambem á venda 
·elo domínio directo, quando só es te pertença á fazenda publica. 

Art . 6. 0 Para a venda de guaesquer bens, ou domínio directo, deverá pre· 
·ceder resolução ela r egencia tomada sobre consulta ela commissão encarrega.cla da 
:administração da fazenda lJnblica, depois ela competente avaliação e elas mais ave-
xiguações necessarias para se verificar se a venda é util ou prejudicial. . 

Art. 7 . 0 O pagamento será feito nos cofres da commissão encm:regacla ela aclUlt
·nistração d.a fazenda publica, e .o respectivo conhecimento encorporaclo na ca-rta 
.de arrematação . 

. Art. 8. 0 As apolices de 11apel moeda e títulos ele divida, .r ecebidos em paga
mento, serão no acto elo vecebimento cruzados com uma cleclaração assignada pelo 
secr etario da commissão, e concebida nos seguintes termos: <c Recebida em paga· 
mento conforme o decreto ele 22 de cl ezembro ele 1830)), e depois serão guardados 
no l'es)!lectivo cofre. . 

Art. 9. ° Findo o pra.so marcado no artigo 2. 0 se fará o recenseamento geral 
do cofre, e o papel moeda será queimado e a.mortisados os titulas de· divida, po_n
do-se-para esse fim as necessarias verbas, e lavrando-se ele tudo autos muito CJl'· 

cumstanciados. 
O ministro e secr etario de estado o tenha assim entendido e fa ça executar. 

'Palacio elo governo em Angra., 22 de dezembro de 1830. = 1J1a?·qztez ele PalmeZla= 
Concle de Villa Flo?·=José .Antonio Gtte?·?·ei?·o= L1tiz da Silve~ Mottsinho de Al
.bWJUm·que. 

Officio 

(N .0 4íl0) 

Ill.mo e ex. mo sr. -Na impossibilidade ele saír de casa por causa da minha mo
les tia, e havendn prevenido mr. Ancillon elo muito que me importava fallar-lhe, 
teve este a bondade de vir hontem ver-me e ouvir-me. 

O visconde de Asseca tinha-me escripto com toclo o detalhe e clareza sobre 
o estado do nosso negocio, e pensava que na situação actual das cousas a coope
ração collectiva ela Prussia, Austria e Russia em abono da nossa causa, era o que 
sobretudo importava conseguir, para mover a Ing·laterra a decidir-se ao prompto 
r econhecimento ele el-rei nosso senhor. ~ 

Persuadido eu ela grande utilidade que d'isso nos resultaria, e julgando o mo
mento presente assaz favoi·avel }Jara activ::~Jr as boas disposições em que os tres 
sobreditos gabinetes . unanimemente agora se acham a nosso favor, expuz detalha
damente e sem reserva a mr. Ancillon, assim a natureza, como o estado actual do 
n()sso negocio, e servi-me de todos os argumentos que o meu zêlo p elo serviço 
ele el-rei nosso senhor, a minha convicção individual, o meu conhecimento local e 
alguns annos de experiencia nos negocias me suggeriram. 

Achei mr. Ancillon disposto a fazer quanto n'elle coubesse para nos ser util , 
e tive a fortuna de ver que elle coincidia commigo, não só nos prÍlacipios, mas 
tambem nas con seguencias que eu cl 'elles tirava. NãG me encobriu, porém, que 
na sua posição a nada podia decidir-se sem consentimento do conde ele Bernstorff, 
a q1.1 em elle daria conta da nossa conversação, apoiando com o mais vivo int lil · 
resse a força e objecto -do meu raciocínio. Este ultimo dirigia-se a fazer ver a ne
cessidade .em qute, não só o interesse continental, mas tarnbem o sentimento da cli
gniclacle das tres sobreditas potenc·ias, punham a cada uma d.'ellas de aband@narem 
essa polifica de conclescenclencia por el~as até agora seguida, a qual, se até certo 
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ponto c em certas circumstancias havia sido conforme a vistas communs e a em
P~t~ho~ tomados, :ficaria sendo servil submissão, quando a um mero mi.pricho in
drvldual, ou de pa1•tido, se permittisse determinar e contar com a sua duntção. 
Tendia alem cl'isso a p1•opoi• q"ll.e se declarasse desde j{L ao gabinete britanrrico, 
que, quando o ministerio actual n~o qui~es::;e dar seguimento ao que o duque ele 
\f! ellington e seus collegas haviam preceelentemente resolvido, e até mesmo com
lUunicado1 r elativa,mente á questão portugue~a, as outras potencias se veriam no 
caso de sepa1•adamente p1•oceder ao 1•econhecimento de el-rei nosso senhor sem o 
consentimento da Iuglatel'l'a. lVIr. Ancillon, approvando esta minha idéa, receiava, 
comtttdo, que o conde de Berustor:ff se não decidisse a adoptal~a sem prime~ro se 
haver concertado com os gabinetes de Vienna e de Petm•sburgo. · Não suppunha, 
P?l'ém, que a 1•epresentação que o encarregado de negooios de H espanha lhe ha
Vta .feito e eu lhe r epetíl'a, de auctorisar o barão ele Bülow em L ondres, para ali 
apotar as diligenoiftS elo visconde ele Asseca e de mr. de Zea, fosse clesattendida, 
antes lhe parecia que a auctorise.ção pedida era conforme ás vistas elo sobredito 
conde. Ainda mal, que este se acha COln uma tão forte recaídn, de gota, que pro
vavebnente mr. Ancillon lhe não pôde ho,j e fallar, sem o que ell e, na conformi
dade da sua pro;messa, me teria vindo rrevenir da resposta que houvesse obtid0. 
Alem ela convinda applicação ao conde ele Bernstorff, ficou mr·. Anoillon commigo, 
em que, logo que elle visse o minish•o de Inglatena, mr. Chad, lhe fallaria aber
tamente sobre o modo por que aqui se considerava o nosso negocio, e lhe exporia 
com franquezf.l, que :1 Inglaterra ;;wx•i scava ver as tres potenoi~s proaedm• sem ellm. 
ao 1•econhecimento de el-1•ei nosso senhor, uma vez que o ministerio b1'Ítannico, 
]?l•eseutemeute sem a menor apparencia ele 'urna política justa e conforme ao iu
t~l'esse continental, procrastinasse a epocha de terminar uma questão, cuja inde
Clsão cansava e expunha toda a Em·opa. 

Fico esperando com impacienciá uma nova entt•evista com mr. Ancillon, para 
poder faz e1• sciente a v_ ex,a elo resultado él'estas minhas tentativas ; pollém não 
lhe encobril•ei que espel'O mui pouco da efl:icacia da cooperação ele m1·. de Bülow, 
quando esta lhe não seja Ol'deuada com o adclitamento, que eu aqui IJropuz; por
quanto mr. ele Bi.üpw, sem embargo dos seus talentos e activídade, sempre foi, e 
continúa a .ser, contra.1•io á nossa cmusa, assim por e:ffeito ele seus princípios, como 
de suas affeições . Em todo o caso muito convirá que o visconde de Asseca e 
nw. de Z'e:.t mui resguardados sejam nas abertm•as que lhe :fizerem. 

Sirva-se v. ex ." de beijar humildemente, em fueu nome e no do secretario'd'esta 
legação, a augusta mão de sua magestade. 

Deus guarde a v. ex _a Berlim, 27 de clezemb1'0 de 1830.-ill."'0 e ·ex.1110 sr. 
visconde de Santa.rem, = Conde ele Oriola, 

Decreto 

Convindo dar uma nova organisação ao cm'Po telegraphlco7 mais adequada aOS· 
iTI+s a que elle é clestinaclo, e da qual 11es1.Üte mais r egularidade no seu serviço: 
hei por bem approvar o plano que baixa com este, assignaelo pelo conde de S. Lou
l'ençn, conselheiro de estado, ministro e secretario de estado dos nego cios da guerra. 

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio ele .Queluz;, em 30 de dezembro ele 183.0.= (Com 
a ?'ubrica. ele s1ta magestade.) 

Plano de organísaçõto p ara o corpo telegrBJ;>Q.ico 

CAPITULO I 

DA ORGANISAÇÃO· 

1. 0 O c:Oll_JO telegraph~co _:ficará . debaixo da inspecçlto .do commai?-clante_ gerai 
do r eal COll_JO de engenherros, e será formado de uma so ctllllpanh1a, umda ao 
batalhão de artífices engenheiros. 

2. 0 Senclo ·esta companhia destinada ao serviço· cto·s treze telegra:phos qu:e I1~0' 
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de existir em tempo ele paz, c formam a linha do mar , terá a seguinte compo
siç:ãu : 

O:fficial commandante . . ... . . .. . . ..... . .. . .. , . . . . . . . . . . . 1 
Sargentos . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
F urriel . ..... , ....... .. . . ... . ... . • . ...... . ... ·. . . . . . . . . 1 
Cabos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Soldados . ... .. . . .. ••. . . . ... . · ...• .' . ..... . . .. ... ... .... 40 

Total.. . . • . . . . . . . . . . . 62 

3.·0 Quando for necessario o estabelecimento ele novas linb'as telegraphícas, 
augmcutar-se-ha o numero de praças ela companhia em proporção ao m'tmero ele 
telegraphos que se estabelecerem, na rasão ele tres praças para cada telegrapho, 
e quatro pa.ra cada um d'aquelles que for designado como chefe ele clistricto, ~s
colhenclo-se para esse fim soldados e o:fficiaes inferiores, não só nas companb1as 
de veterano.s, mas até mesmo nos corpos de primeira linha, cuj as l)raças irão ser· 
vir, como destacadas~ n.'aquelle corpo, regressando aos seus logo que ali não se
jam. necessarias. E se as linhas telegraphicas tiverem uma extensão tal que con
venha diviclil-as em bi·igadas, nomear-se-hão de commissão os o:fficiaes elo exercito 
da patente ele subalternos, que se j ulgarem precisos para o commanelo elas mes-
mas brigadas . . 

4. 0 Na admissão das praças ·da cm:npanl1ia t elegraphica se da rá preferenCJa 
aos que pertencerem ás companhias de veteranos, ou que, servindo ainda J10S cor
pos de l i.nha1 estiverem no caso ele passar ás ditas companhias, e aos indivíduos 
que serviram nos co1·pos de linha e que não poderam passar ús mencionadas com
panhi as, por terem tido baixa elo r eal serviço antes ele completarem o tempo de 
serviço preciso para ·obter aquella passag-em; clevendo, porém, uns e outros acha
rem-se em circumstancias de poderem servir nos telegraphos . 

5. 0 Os officiaes infer iores, cabos, anspeçad.11.s e soldados, que pretenderem pas
sar para a companhia telegr~phica, dever ao ser n' ella aclmittidos na praça de sol
dados, permittindo-se-lhes, porém, conservarem os distinctivos ela graduação que 
t iverem no corpo de onde saírem. ., 

6 .0 Antes da admissão de qualquer individuo na companl1ia telegraphica, de
verá preceder uma exacta averiguação sobre a sua conducta civil e militar, para 
se con'hecer se está no dso ele ser admitticlo . E convinclo tambem que parte do.s 
soldados cl'esta companhia saibam ler e escrever, não poderão admittir-se indivi-

. duos sem estes requisitos senão depois de já esta:~,· .preenchido um numero ele sol
dados que retma aquellas circmnstancias, correspondente pelo menos á terça par te 
da força da companhia. 

7. 0 As vacaturas de sargentos e cabos se preencherão por praças da compa
nhia telegraphica, preferindo sempre o mais benemerito, pois que só prevalecerá 
a antigui(41.de quando houver igualdade de circumstancias .. 

8. 0 O se1·viço telegraphico será reputacl~ para r eforma como feito em corpos 
de primeira linha. 

9.0 Em virtude elo disposto no paragra.pho antecedente as praças ela compa
nhia telegraphica, que por qualque·r motivo se impossibilita~·em de continuar no 
serviço dos telegraphos, serão a,c1mitti(1as nas -co~panhias de veteranos se t iverem 
completado os annos ele· serviço que a lei estabelece para terem direito a estas 
passagens, aliás se lhes clarão as suas• escusas i. ·e aqueJlas praças que houverem 
saído das ditas .compaJJhias, ou da classe dos que pertencendo aos corpo·s de li
nha fls tavam j á ero. cirCl:lmstancias de passarem a veteranos, entrarão n'estas com
panhias, ou . passarão á classe de veteranos reformados, se tiverem preenchido os 
annos da lei. 

10 .0 A maioria de vencimento q~e têell,l as praças da companhia telegraphica, 
lhes não dará dir eito algum a que no seu regresso, ou passagem para as compa
nhias de veteranos, tenham ali maiores vencimentos do que os que d'antes tinham, 
úu de que gosam as outr~s praças elas mesmas companhias em igualdade ele posição. 

. 11. 0 Vindo a ser necessário diminuir o nume1·o de praças ela companhia tele· 
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graphica, por ex:ceelerem ao que se estabelece n'este plano, ou mesmo em conse
quen~ia da supprcssão de algLms telegraphos, isto se praticará como nos corpos. 
de p_nmeira linha, elaudo-se baixa aos . que não t iverem completado vinte annos ele 
serv~ço, e regressando ás companhias ele veteranos os que a ellas houverem per
tencido, ou passanelo para as mesmas companhias, se tiverem os annos da lei, 
co~o se estabelece n.os §§ 8 . 0 e 9 . 0 ; preferindo-se na escolha dos que hão de 
s~n· ela companhia telegraphica aquelles que estiverem menos t"vptos paTa o ser
Viço dos telegraphos, os quàes poderão comtuclo tornar a entrar .na companhia, 
quando assim se julgar preciso, dando-se-lhes a preferencia a qualquer outro. 

12. 0 O accesso elos postos se fará gradualmente, ele maneira que nenhmu sol
dado poderá ser elevado ao posto de sargento sem ter sido cabo, nem subirá a 
e~te posto sem haver sido comma:ndante de telegrapho. 

CAPITULO II 
DOS VENCnrENTOS ' E ESCRIPTURAÇÂO 

1. 0 O official commancla.nte ela companhia telegraphica vencerá, alem do soldo 
da sua patente, uma gratificação de 10~000 réis · mensaes para as despezas ele li
vros, lJapel, e mais objectos para o expediente da companhia, e mna ração diaria 
de forragem para lUD. cavallo ele pessoa, visto que deve ser obrigado a Íl1 inspeccio
nar todos os telegraphos, ao menos duas vezes por mez. 

2.° Cada sargento vencerá o pret cliario de 240 réis, . o füniel de 180 réis,. 
cada cabo 160 réis, e cada soldado ele 120 réis. 

3 .0 N'este soldo fica incluído o vencimento de pão e qrualque1: outro que ti-.. 
vessem antes ela sua admissão na companhia telegrapbica . 

. 4 . 0 Os sargentos, cabos e soldados da companhia telegraphica, estanclo effe
cbvamente empregados no serviço elos telegraphos, vencerão cada um, alem elo 
soldo estabelecido no § 2. 0 , a gratificação ele 120 réis cliario,s. O furriel da com
panhia, pela qualidade do seu serviço, vencerá esta mesma gratificação, não obstant~ 
0 não estar empregado no serviço effectivo dos telegraphos. 
d 5. 0 Da gratificação estabelecida no pm·agrapho antecedente serão excluídos os 

oentes, presos, impedidos e em reserva. 
6. 0 As praças da companhia telegraphica serão -d.'ora em diante forneciêlas pelo. 

arsenal real do exercito dos mesmos artigos de fardamento, farétetas e capotes,. e
~om o mesmo tempo de vencimento que se acl:íã estabelecido para os corpos de 
linha, e usarão elos mesmos uniformes que as praças elo batalhão de axtifices en
genheiros, com a clifferença müqamente de terem na g@la das fardas a mesma casa 
de galão que usa,vam nas jaquetas . 

7. 0 Pelo a.rsenal real elo exercito se fornecerá nm terçaclo com uma prstola 
pendente do bolclrié paxa cada praça ela companhia telegraphica. 

. 8 .0 O registo elo assentamento ele praça e a escriptrulação ele recebimento e 
d.istrib).tição dos soldos, gratificações, fardamentos, armamentos e mais objectos 
da compànhia telegraphica, se fará em livro separado elo elo batalhão de artifices 
engenheiros, mas debaixo da xesponsabilidacle elo commanclante. d'este corpo, e 
pela mesma fórma que está cleterminaclo para os corpos ele linha pelas leis e or-
dens geraes elo exercito. . 

9 . 0 No recebimento e distribuição elo pret se seguirá a fórma actualmi:mte· es
tabelecida; com a differença, p01:ém, de que as relações nominaes, que o com
mandante da companhia ha ele r eceber elos · commanclantes de telegraphos chefes 
d_o districto, lJara cl'ellas extrahir a relação geral, á vi::;ta ela qual se forma o re
ctb? interino, devem vir em duplicado, a fim . ele que trmas acompanhem o. mesmo 
rectbo interino, e as outras fiquem em poder elo commandante ela com:P~]ua, para 
voltarem com o pret aos commanclantes elos telegraphos chefes do clistncto, e se
rem depois. remetticlas segunda vez ao commanclante da companhia, trazendo o 
competente recibo. 

10.0 As relações elos commanda.utes dos telegraphos chefes ele clistricto, rela
tivas ao vencimento elas praças, 'deverão especificar em separado os dias de soldo 
e os de gratificação; e sempre que o vencimento cl' esta não for por tantos dias 
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quantos os ele soldo, declararão em observação de onde provém estas differenças 
e aa ordens. que as auctorisaram. · . . 

11. o O fornecimento dos artigos para a construcção, reparação ·e serv1ço d0s 
télegraphos, e o pagamento das despezas que n'estes artigos se fizerem, · tene~o 
precedido as formalidades e ordens estabelecidas, ficará a cargo da int(;mclenCJa 
elas obras militares . 

CAPITULO III 

DA DISCIPLINA E SERVIÇO 

1. 0 O commanclante do real corpo de engenheiros, na qualidade de inspectoi· 
dos telegi.'aphos, estabelecerá e fiscalisará o serviço ela corresponclencia telegra
phica, para o que se clarão as instrucções convenientes, a fim de que este ramo 
do serviço se faça com a maior prompticlão e clareza, determinando-se a fórma 
por que deve ter lagar a sua escripturação e a .hora a que deve principiar e aca
bar, e o ~umero ele pessoas ele gttarnição em cada telegrapho. 

2. 0 O commandante ela companhia telegraphica cuidará, él.ebaixo das o~·c1ens . 
elo commandante do. batalhão de artífices engenheiros, da disciplina e admimstra
ção da dita companhia em todo·s os Famas, elo mesmo modo que os capitães de 
companhia él.os corpos do exercito. · 

3.0 O ~ommandante ·elo real corpo de engenheiros poderá enca-rregar o co~
manclan.te de companhia ele tudo aqtüllo qt1e julgar convenieJ?.te sobre a execuçao 
de ordens relativas à correspo11dencia telegra.phica; devendo tambcm mandar nm 
elos seus ajudantes ele ordens> pelo menos de dois em dois me~es, inspeccionar 
os telegraphos para conhecer não só do que respeita ao serviço da corresponden~ 
cia telegraphic~, mas tambem do estado em que se acha a guarnição de cada ~e
legrapho nos objectos que são da competencia elo commanclante da companhia· 

4. 0 Quando se augmentar a linha telegt'aphica akm do districto central> o com
manclmllte do real c.orpo de engenheiros nomeará para as inspecções aos outros 
telegraphos (as quaes poclerãq ter log·ar de seis em seis mezes) um officia1 enge
nheiro, que, durante o período que lhe for designado para este serviço, terá os 
vencimentos de commissão activa. 

5.0 Os commandantes dos telegraphos subalternos responderão aos comman~ 
~lantes dos seus districtos por tudo quanto se passar nos mesmos, telegraphos, re
ln.tivo á economia, disciplina, policia e serviço. 

6. 0 Os commanclantes de telegi:aphos, chefes de districto, responderão ao com
mandante da companhia por tudo quanto succecler nos seus telegraphos e nos do 
seu clistricto, relativamente aos objectos acima referidos. 

7. 0 O commandante ela companhia telegraphica responderá ao commandante 
do real corpo ele engenheiros por toc1os aquelles objectos que respeitarem á corres
pondencia telegraphica, e não forem da natuteza d'aquelles sobre que lhe cumpre 
1•esponder immediatamente ao commandante do batalhão ,ele artífices engenheiros. 

8 .0 O commandante elo real corpo ele engenheiros> na qualidàde de inspector 
dos telegraphos, responderA á secretaria ele estado dos negocias da guerra pel.o 
que toca ao serviço ela corresponclencia telegraphicà> e ao commandante em chefe 
elo exm'cito pelo estado ela companhia destinada ao serviço dos telegraphos; fi· 
canela dependendo ele ·ordem do mesmo commandante em chefe a admissão él.as 
ptaças da dita companhia. · 

9. 0 Gosarão elo fôro militar todos os indivi!luos -tom pMça na. ~ompanhia te~ 
legraphica, e conseguintemente ficarão sujeitos a tudo que se acha determinado 
pelos regulamentos militares, tanto no que respeita á subordina·ção, como á fórma 
de serem processados, respondendo. em conselho de guerra quando commetteretn 
c1'imes pur que met'eçam ser assim julgados . 

10.0 Todo o individuo com praça na companhi)t telegtaphicâ que for senten
ciado a trabalhos publicas, ott a deg1•eclo temporat'io, :ficará inhibido él.e regressa;r 
}\. dita companhia; e confotme as circttmst::tncias pe1•cletá o direito que tiver adqm
rido para entrlllr em veteranos oü passar li clásse ele veteranos reformados. 

11. 0 As praças da companhia telegraphica que commetterem faltas leves se
rão castign,das, considerando-as clesemprcg·ac1as, a fim de· perderem a gratificação 
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por oito, quinze até vinte dias, conforme a r eincidencia das mesmas faltas; e, 
no caso ele continuare")ll a faltar ao cumprimento de seus deveres, serão julgadas. 
em consell1o de guerra. 

P alacio de Queluz, em 30 de dezembro de 1830. =Conde de S . Lo1wenço. 

,Dnrante o ministerio W ellington-Aberdeeu abstiveram-se os absolutistas de pu
blicar quaesquer manifestações desagradaveis á 'Inglaterra, embora pouco COI}fias
sem no apoio d'aquella potencia,. e procediam assim receiosos de prejudicar a sua 
causa; quando, porém, mudou a situação e entraram IJa.ra o conselho da corôa 
britannica indivíduos muito adYer sos a D. Miguel, cujo r econhecimento offer ecia 
maiores difficLtldacles, appa.receram varias impressos hostis, sobresaíndo pela vehe
l~ente linguagem um do dr. H eliodoro Jacinto ele Araujo Carneiro, · ~ob o extenso 
t,ttulo : -'!1-lgwrnas palam·as em 1·esposta ao que ce1·tas 2Jessoas têem . dito e avançado 
ctcel'Ca do govenw pm·tgguez, com algM?JWS ob'se1·vações, tantó a 1·espeito elo estado 
ctotual de Po1·tugal e da EuTopa, como ela ext1·avagante e inespm·ada conclucta elo. 
,qovm·no inglez pcwa com Porüt.r;al. A primeira parte el'este opusculo foi escripta 
antes elos a,contecimentos revolucionarios do P arís em j ulho el e 1830, mas como 
se demorasse all ,a impressão, por motivos alheios iL vontade· do auctor, e entretanto 
occorressem outros factos notaveis, teve de ampliar-se conforme as circumstancias, 
e só saiu a lume no anuo immed.iato. · 

Apesar da argumentação mais importante se r eferir a uma proposta de au
gmeuto elos direitos nos vinhos portuguezes submettida áO parlamento em data 
posterior á que abrange o tomo vrr, entendemos por melhor transcrever desde j á. 
toda a · 

Me1noria 

PART-E I 

Não perderei o mett tempo com pseudo-liberaes, que nada têem que perder 
com r evoluções, mas tudo a ganhar; porém quero perdel-o um pouco com minis
tros, cujo primeiro elever é conhecer com exactidão os factos sobre os quaes de
vem t ratar e responcler no parlamento, factos dos quaes os seus agentes diploma-

, ticos os deviam ter informado. 
O que custa mais a algum<ts pessoas, relati-vamente ao r ei de Portugal, é t er 

elle illudido as intrigas do governo inglez de 1827, etc., isto é, que os ministros 
inglezes julgaram quando o príncipe estava em Londres, t er em-o levado á. sua ma
neira e feito d'elle o que queriam, mas que quando chegou a L isboa obrou diffe
l'entemente, mantendo as leis fundamentaes da sua patria e r ealisando as esperan
'Ças da nação; e justamente o que contraría ministros taes, como mr. Peel, é o 
que faz el-rei D . 1\liguel cada dia mais caro á nação portugueza. 

Para que se mettem a censurar a conclucta de um príncipe, quando essa mesma 
conducta é approvacla pela nação que elle governa? V amos ao caso : a falta de 
reflexão de alg uns ministros inglezes (que se queixam da conducta elo 1n·incipe 
D . Miguel, de não t er elle cumprido as convenções que fizera em Vienna na pre
sença do embaixador inglez n'aquella côrte), é tanto mais extraordínaria, que t endo 
olles visto a correspondencia elo príncipe ele Metternich com o príncipe Esterhazy, 
datada de Vienna em 18 ele outubro ele 1827 1 hajam de ter uma similhante· lin
guagem; porquanto o príncipe de Metternich diz na sua corresponclencia «que o 
príncipe D . lVIiguel, depois de ter sido nom eado r egente de Portugal, pedira os seu_s 
passaportes para Lisboa, os quaes lhe tinham sido r ecusados, _excel?to se elle qm
zcsse ir por França e Inglaterra» ; o que prova com toda a eVIcle;n-ma o estado ~~ 
que se achava o príncipe em Vienna, espjonaclo p~lo conde de V:illa Re~l, que tl
nha sido mandado de Londres a Vienna de proposrto pa1:a o obr1ga~· a vn· :por In
glaterr::t, assim como se achava espionado por outros m~1s ; t end? s1do o?ngado o 
príncipe a subscreveJ.· a todas as conelições que lhe qmzeram d10tar, amda que, 
para honra elo mesmo príncipe, devo ajuntru· um facto, el e que se não faz menção 
no despacho ele 18 de outubro, vem a ser a resposta que sua alteza real deu1 que 
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não queria ir nem por França nem Inglaterr:1, a que o príncipe ele MetterniclJ 
rcspvndêra, que n'estc caso n~io sa.íria de Vicnnn., c que se daria parte ao i~pe· 
rador no Rio de Janeiro ·; estando sua alteza r eal, em consequencia d'isto, mms _de 
oito dias sem ver 1;essoa alguma, tomando por {im a resolução de fazer o rumor 
sacrificio da sua alta dignidade, visto o estado em que se achav;a a nação, a.nnuiudo 
ao que lhe impunham os seus guardas, vindo por França e por Ingbterra. Agora 
perguntarei eu a estes senhores, ~e um príncipe que tem esüLelo retido em Viennn. 
como prisioneiro, e que depois de ter sido nomeado regente de Portugal, nem por 
isso é menos mal tratado, dictando-lhc todas as condições, pergtmtarei, digo, se 
um príncipe assim tratado não clevêra subscrever a todas as condições que _lhe 
P,ouvessem ele impor, para pôr um t ermo ao seu captiveiro? Perguntarei mais _f1 
estes cleclam~dore s, se úm príncipe livre dos seus oppress0res é obrigado clepo1s 
a preencher promessas que lhe arrancaram á força? 

Alem d'isso .nos despachos de mr. Lamb, embaixador de Inglaterra em Lis
boa, principalmente no de 14 de março de 1828, no qual elle diz «que sua alteza 
;real era a cada momento perseguido com ctdnJsses e deputações pedindo-lhe se l tou
ve~se de declarar rei ele Portugal, o que sem duvida alguma não dependia sen~o 
d'elle; porque as camaras lhe não poriam resistcncia alguma, e a medida sena 
mesmo rolúto popul::t.r em Portugaln.- Vê-se claramente ·que a nação portug·neza 
insistia com o príncipe D . Miguel para que se decla.rasse rei ·ele Portugal, e que a 
esta.s instancias sua alteza. real resistíra mais elo que é orcbnario em similh::intes 
casos, mas que, não podendo resistir por mais tempo, nem alleg·ar mais pretexto 
algum,. tivera a delicadeza ele fazer convocar os tres estados elo reino para se re
solver a questão; clevendo-ae observar que durante o tempo da. convocação elos 
tres estados e das suas sessões não havia um só soldado em Lisboa! Quanto ao 
direito de convocar as côrtes, o príncipe D . Miguel, como regente, nào só tinha o 
poder ele dissolver as camaras revolucionarias, mas ele convocar os tres estados 
ou antigas côrtes, até mes:r;no para se conformar com as ultimas vontades ele seu 
augusto pae, declaradas na carta ele lei de 4 de jLmho ele 1824. 

Um ministro inglez elo governo passado, nas suas respostas aos corypheus do 
liberalis-\TI.o, quando se deveria limitar a dizer a verdade, teve a inconsicl0ração de 
avançar, <cque o príncipe D._ :Miguel tinha prometticlo á Anstria, à Inglaterm e ~" 
D . Pedro o seguir em tl:ldo e por tudo as suas determinações, mas que sua alteza 
real violára isto, e que não esperassem que elle (ministro) houvesse ele dizer uma 
unica palavra em defeza ele tal conclue ta» . Ao que responderei que era elo dever ele 
mr. Peel o defender a conclucta elo princÍIJe, produzindo a verdade tal como eTa, 
c não enreclal-a, porquanto pelos mesmos despachos dos ag·entes diplomaticos do 
governo inglez se vê como, por violencia, é que fizeTam prometter ao príncipe . 
D . Miguel aquillo que lhe era impossível preencher. Na miscellanea ele argumentos 
que este antigo ministro produz para corar a falta ele execução às pr0messas fei
tas em Vienna, é um <cque as circumstancias que têem feito fal~ar ao prinópe 
D. Miguel a cumprir as suas promessas se poeleri::tm pôr a IJar do que pnoticál'a 
D. Pedro com seu pae o senhor D . João VI, isto é, que D. Pedro tinha promettido 
solemnemi:mte a seu pae, que elle e todos os portuguezes que se áchavam no Bra
zil, seriam antes feitos em postas do que consentirem que elle, D. Pedro, fosse 
jamais nomeado imperador e independente ele seu pae e soberano. Porém que so
brevieram circumstancias imprevistas, que não deixm'am outra alternativa a D . Pe
dro senão o declarar-se imperador». 

1\111>. Peel continuou cita?-do os despachos ele sir Frederic Lamb, nos quaes se 
vê bem quaes eram os sent1mentos ela nação por~ugueza para com o príncipe, que 
ella idolatrava. No seu despacho ~atado ele 28 ele março diz elle: «Ü príncipe 
D . Miguel está sendo a cada momento perseguido para que se declare rei aqso
Jnto, e isto pela maior.ia de todas as eb;;ses>>. No outro despacho, datado de 2 de 
maio ele 1828, diz elle : cc Pessoa alguma se oppõe aqtü à determinação que o p·r in
cipe tomar em se declarar rei». E a.erescenta ror. Peel que elle não pócle persua
dir-se, que a camara cl~seje que se force uma constituição aos portuguezes contra 
a sua vontade, c que repugna inteiramente aos sentimentos e vontade elo povo; 
que alem d'isto, autos ele se cmprehcncler uma gncrra se deve saber quem é que 
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deve fornecer o preciso, c se se deverá cmprehendor uma gLlerra para empurrar 
à força uma constittúçrio a um povo, toda oppost'a. aos seus principias e prejtúzos. 
Que um partido consicleravel tinha t entado de elestruir o governo de Portugal, c 
para est~ fim tinha desembarcado no Porto, o qual ainda que superior em numero 
e.m tropas regulares,· assim mesmo fôra batido pelas tropas realistas, ils quaes se 
tlUha juntado toda a povoação, sendo obrigado o dito partido a fugir para Ingla
tena)) . Ora, á vista ele tu elo isto e das leis fundamentaes ele Portugal, que mr. l'eel 
l).arece ignorar, .que queria elle que o príncipe D. Miguel fizesse? Só se clle que
na que o príncipe dissesse á. nação portugueza em ar ele despedida : a Sinto muito 
nàó vos pocler ser util, agradeço-vos muito, no emtanto escolhei um outro sobe
rano, porquanto eu desde já remmcio aos meus elireitos e ás vossas affeições, visto 
9.ue prometti em Londres, a lorcl Dudley e W arcl & C."-, ele governar em nome elo 
Imperador D: Pedro, o que vós ele sorte algllma quereis u . 

Quanto ao dizer-se que o pr.incipe D . 1\figuel continuára a assegmar ele Lis
boa as promessas que lhe tinham extorquido em Londres, r espondo que o que 
queria o príncipe, ass im como a nação portugueza, era \ erem Portugal livre de 
tropas estt:angeiras, e que para obter esse fim se es~revia aos ministros inglezes 
tudo o que podia ser-lhes agrachwel e lisonj eiro; se depois das tropas inglezas te
rem evacuado Portugal, e quando j~í o príncipe D. Mig uel se achava livre e a na
s~ão, se continuasse a escrever ela mesma maneira, assegurando as promessas for
Ç<'1das, então poderiam queixar-se; porém tal conclucta não teve1 nem era capaz 
de t<(r, o h erdeiro elo throno portugnez. 

E assaz extravagante o ver como os ministros ing·lezes são hoje tão escrupu
losos pa.ra que se cumpram promessas o.bticlas á força e violencia, e, o que é mais, 
ministros que pertencem a um partido e roda, que fez apanhm· quatro galeões hes
panhoes, sem aliás se achar a Inglaterra em guerra. com Hespanha, e que fez 
queimar Copenhagu~ e a sua marinha, quando aliás se achavam em paz com esta 
])Otei:J.Cia. Chamaram n'esse tempo es ta condncta obrar por precauç~io! E porque 
não seria perniitticlo tambem ao príncipe D . Mig·ucl obra.r por precaução, a fim çle 
se livrar dos seus oppressores? Se não fôi·a o pseudo-tO?·ysme de mr. P eel, deveria 
ter respondido com fi·anqueza ás asserções calumnio. as elos radiçaes, e ·não ser
vir-se j amais de subterfugios; deveria dizer que mr . Canning, a1)esar do que dizia 
e prégava no parlamento, obrava ele differente modo, intervindo sempre nos ne
gocias ele Portugal, fazendo-lhe separar o Brazil fazenclo-lhe dar uma carta con
stitucional, nomeando-se até dois lorcls por esses serviços á custa de Portugal! 
Não seria isto mais digno de trm ministro inglez o dizer que tal conducta não era 
a falta do actual governo inglez, e deixar a madama Canning o cuidado ele cle
fencler as inconsequencias de seu marido. Que cousa mais escandalosa e riclicula. 
elo que mandarem-se dez mil inglezes a Lisboa, e ver depois o embaixador inglcz 
ser o portador ele uma carta constitucional retocada no Brazil, e ouvir dizer a 
mr. Canning que a Inglaterra se não mettia de f<írma alguma nos negocias ele P or
tugal,; nem na constituição, e que os soldados não íam a L isboa senão pela ca·usa 
frede~ "is; ?'ÍStvrn teneatis mnici. · 

O caso é que durante o tempo que sir Cbarles Stuart esteve em Lisboa em 
1825, na sua viagem ao Rio de J aneiro, se fo1jou a famosa carta constitucional, 
e esta, como devendo ser U?Ja indemni ·ação, que pedia a facção e os minis
tros que governavam el-rei o senhor D . Jofio VI pela inteira separação do Bra
zil, e que os taes ministros e a facção des~javam consegtúr, a fim ele se ver em li
vres de um príncipe que os tinha já lançado fúra elos seus clubs, e a quem elles 
sabiam muito bem havia de pel:tencer, mais tarde ou mai8 cedo, o throno portu
guez, vindo igualmente assim a contentar o príncipe D. P edro, que não pensava 
em outra causa senão em ser reconhecido independente. 

El-rei D . João VI era totalmente ignorante cl'esta intriga, nao t endo mesmo dado 
poderes algtms a sir Charles Stuart para negociar a separação do Brazil; o .que ti
nha dado era poderes para arranjar as differ enças e más intelligencias que havia en
tre pae e filho, abusando sir Charles Sttlart d'estes pocleres limitados, a ponto que 
quando chegou o tratado da separação do Brazil, e isto primeiramente copiado nos 
jornacs inglezcs, se não fez menção ele similhaúte cousa nos jornaes p01tuguezes, 
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por parecer cousa estranha e que se não esperava, e até quando chegou o verda
deiro tratado el-rei se oppoz a ratifi cai-o, não o vindo a fazer senão á força de amea
ços que lhe fizeram os ministros, r epetindo o celebre Barradas um grande discurso 
em llfafra a el-rei, cheio todo de figuras de terror e ameaços, o que o acabrunhou . 
immenso ; e isto junto com o que o perseguiram e moeram ácerca de seu filho, que 
se achava então em Vienna, e .o mais que lhe fiz eram, o levaram á sepultma! O 
que tltdo faz bem ver o que ha muito meditavam os facciosos ; porquanto log·o qll:e 
clles tinham trabalhado em fazer desterrar para fóra de Portugal o príncipe D. 1\'It
guel, cuidaram em que ror . Canning se interessasse para com el-rei de Portuga~, 
por via de sir William A'Court, a que desse uma constituição a Portugal, con~tt
tuiÇão que a facção considerava como a sua salvagmtrda contra o poder do pr~n
cipe D. Miguel e uma garantia á im1nmiclade das suas conspirações, de manmra 
que, sendo q uasi todos os dias importtmaclo com as reiteraclas instancias elo em
baixaclor inglez para acabar com tanta importunação, secundada pelos ministros 
ex-Palmella, etc., se determinou a publicar a carta de lei ele L.b de junho de 1824, 
na qual el-rei dizia: <<Declaro em vigor a antiga constituição elo, r eino, r econhe
cendo a necessidade de convocar os tres estados do r eino 11, etc. E digo. o de notar 
que n'este mesmo anuo , tendo el-rei nomeado uma j1,mta especial encarregada de 
preparar o projecto ele uma _lei constitucional' accommodada á fórma dos governos 
representativos, deveu-se a falta de execução d'isto ao ex-Pa.lmella, que era o pre
sidente cl'esta junta, porc1uanto foi elle o que se oppoz fortemente a isto, como ? 
cscript.or o sabe muito bem e pócle affirmar; isto porque era então ministro e tt
nha todo o poder absoluto ; mas dezoito me::zes depois, e quando jú não era senão 
um pequenino homem sem ·poder nem auctoriclade, eil-o n'um instante metamor
phoseaclo em um dos primeiros corypheus elo liberalismo ! tJm homem que esteve 
em prisão OLl clegreclaclo doze mezes por 01·clem elos libcraes ele 1820, que allega
vam por crime o ser d maior instrumento elo despotismo ! Porém, eis-aqui como 
são hoje todos os liberaes ; quanclo não podem ser despotas, fazem como a raposa. 

Depois de tudo isto, como havení quem ouse dizer que mr. Canning não co
nhecia a intriga ao sair de L ondres para o Brazil sir Charles Stuart? Eu posso 
assegurar, porque o sei, que a famosa carta fôra fotjada em L isboa ele accorclo 
entre o ex-Palmella, Barraclas, Porto Santo e sir Charles Stuart, e que fôra e'ste 
ultimo o que a leviLra ao Brazil! Eis a rasão por que, tres dias clepois ele se co
nhecer no Rio de Janeiro a morte ele el-rei o senhor D. João VI, se publicou a 
tal carta constitucional, que s ÍJ.· Charles Stuart reconcluziu a Lisboa com toda a 
repugnancia (como elle dizia) . 

rruclo que ror. Canning disse depois, e que os outros ministros têem repetido, 
não é senão 11m j ogo cliplomatico . O que mr. Canning queria era a emancipaç~io 
do Brazil e privar Portugal d'esta possessFio ; ·uma vez que conseguisse este :firo, 
o mais era-lhe insignificante ; é por isso que, tanto que fingia por um lado desap
provar a çonducta do embaixador inglez, por outro lado se deixava conhecer tanto, 
que até depois ela sua morte se nomearam lords os dois agentes inglezes que mais 
trabalharam na separação elo Brazil e na cmpurração ela carta brazileira., isto por
que assim o tinha promcttido antes ele morrer, não tendo ousado na sua viela fa
zer estas nomeações por lhe parecer isto muito calvo. 

Portanto, que mr. Canning favoreceu a .installação em Lisboa da carta brazi
l eira não aclmitte alguma cluvicla; porém isto não é, nem eleve ser rasão para que 
um outro minister.io eleva pugnar pelas faltas, nem mesmo seguir as que comme.t
teu mr. Canning e lorcl Goclerich, protegendo uma banda ele r evolucionarios, a 
quem bem pouco lhe importa carta alguma, D. Pedro, nem sua filha, mas sim e 
sómente livrarem-se do j ugo de um soberano que, conhecendo-os assaz, os sabe
ria bem conduzir. Faço uma icléa. bem miseravel cl'estes senhores que se chamam 
liberaes, em supporem que os r ebeldes portuguezes têem sido sacrificaclos aos 
seus princípios e opiniões ! Quaes têem sido estes princípios e opiniões de seiscen
tos soldados, que têem seguido as bandeira~ elos rebeldes 1micamente porque foram 
com1Jraclos com o dinheiro que roubaram· c:m P ortugal os seus dignos chefes ? 

Todos os argmnentos e sophismas da opposição cáem por si mesmo, quando 
se diz que os revolucionarias de Portugal, ten(lo sido animados por meio da c<m~ 
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clucta de sir Charles Stuart e dos discursos ele mr. Canning, a Inglaterra os deve 
proteger . . 

Estou quasi certo de que o go\rerho actual obrará de um modo bem cli:ffer ente 
hoje d'aquelle , como fallava outro tempo por espírito el e opposição ao ministerio, 
e conhecer{t que não é responsavel pelas volubilidades de mr. Canning, e que a 
honra iugleza não consiste em ser obstinaz em sustentar e defender as faltas de 
qualquer ministro ; muito feliz o ministerio ele as conhecer e seguir um outro ca
minho. É um modo ele raciocinar o mais extravagante, chamar um ministro ou um 
embaixador inglez Inglaterra i não é, torno a dizer, uma rasão porque um minis
tro t em protegido o partido revolucionaria em Portugal, para .que a Ing·laterra 
haja ele continuar a obrar da mesma fórma. 

Já fica dito que a primeira icléa ele carta veiu dos revolucionarias portuguelzes, 
que em troca ela sepa.ração e roubo elo Bn1zil (em que só pensava mr. Canning) 
e:cigiam uma constitlúçrio ele fabrica estrangeira, julgando que com ella se livra
riam do poder e governo do príncipe o senhor D . JY.ügnel; carta, por ém, que os 
portugnezes detestavam e r ej eitaram, como era ele esperar, tendo, como tinham, 
uma cm·ta e constituição de L amego de sete seculos de dura~ão . 

Portanto, se mr. P eel tivesse fallado com franqueza, cli1·ia que desde 1703 o 
governo inglez se mettêra sempre mais ou menos nos negocias particulares ele Por
tugal, fazendo pôr e depor ministros á sua vontade i isto porque achou sempre o 
governo portuguez clisposto a soffrer similhante ascenclencia . lVIr. Canning, que 
tantas vezes disse no parlamento em 182G, que a Ing·laterra nã o tinha direito de 
se entremetter nos negoeios ele Portugal, e que elle mmca se havia ele· entremetter, 
era o mesmo que em 1826 tanto tjnba insistido com el-rei o senhor D. João VI, 
por Via elo emoaixador Ínglez1 para que pozesse fóra elo ministeTÍO O primeiro mi
nistro i isto por suppor um crime ao governo poTtuguez o ter elle mandado, ou, 
para melhor dizer el-rei, a]guns portuguezes ao Rio de Janeiro com cartas a seu 
filho, alleganclo como incompetente esta conclucta., Jogo que o governo inglez es
tava encarregadq de arrm1jar as cli:ffer enças entre Portugal e o Brazil, que el-rei 
se corresponclesse com seu filho e vassallo, querendo assim que el-r ei ele Portugal 
se privasse de todo o dü·eito que tinha, se não de soberano, ao menos ele pae, e 
.se constituísse um mero cliente elo governo inglez ! P01·ém a rasão ele similhante 
ousadia era o estado de submissà9 em que achou sempre o governo 11ortuguez, 
salvo no tempo ele el-rei D. José. E verdade que o governo inglez tinha mandado 
'em 1816 uma nau ao Rio ele Janeiro para el-r ei voltar á Europa, sem elle a pe
dit·, nem precisar, e que a dita nau voltou como foi ; no emtm1to esse tempo era 
b-om tempo i porém quando el-rei ele Portugal tinha por ministro s tratantes, suc
eumbiu-se a toda a indignidade. 

Mr. L amb, protegendo e animando em 1828 os revolucionarias portuguezes a 
abandonarem P ortugal, servindo a sBa casa ele r efugio aos inimigos elo estado, que 
fazia ellc com isto senão entremetter-se nos negocios de Portugal, abusando elo 
caracter do seu logar! lVIr. Peel mesmo e os seus collegas pretenderam algum 
tempo obter, ou, 1mra melhor clizer, impor ao governo de Portugal uma amnistia 
para os rebeldes e r evolucionarias }JOrtuguezes; e que era isto tuclo senão entre-
metterem-se nos negocias ele um paiz independente ? . 

D esejava bem que os radicaes ou r evolucionarias inglezes ele todas as côres e 
' ele todas as camaras quizessem considerar que o r esultado de uma guerra contra 

Portugal e contra a península hespanbola não seria uma cousa tão insignificante 
como elles pensam, e como tanto á toa avançou um certo Carnarvon; muito mais 
hoj e que não é t ão facil atemorisar os soberanos com esquadras e tomadas de co
lonias, quando elles têem sido roubados e privados cl'ellas por intervenção elo go
VeJ,no inglez! Senão que nos digam estes senhores, quando é que os inglezes se 
senhorearam de Portugal á forca., e quando os portuguezes o defenderam? Por
quanto o desembarque ele sir A;thur Wellesley na F iguein. em 1808 foi devido á 
protecção que lhe prestaram os portuguezes, clesembarque que se tornou funesto 
por não t erem as auctoriclacles portuguezas estipulado condição alguma, e por isso 
se viu o res~utado com a famosa e escandalosa convenção ele Cintra. 

Estes radicaes, pois, se enganam muito com as suas repetidas expressões ele 
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guerra, guerra, etc., porquanto devem saber que a tantos soldados inglezes, qu.e 
appaaeceriam nas bordas do Tejo; Douro, Guadiana e 1VI6ndego, outros tantos mi
lhru.·es de l)Ortuguezes e hespanhoes lhes saíriam ao encontro e fariam })agar c~ro 
uma ousadia procedida da mtúta fraqueza passada e demasiada conclescendenCJa, 
e póde ser que então sé visse. acabar a separação entre Portugal e a Hespanha, 
separação que não tem durado senão para vantagem da Gran-Breta]ilha! Quem 
sabe· qual seria a sorte dos inglezes se as duas naçõe:; se unissem? Que aconte
ceu a Buonaparte na península, ainda que acompanhado por quatrocentos mil fran
cezes? Toclavia quero-me persuadir, que estes mesmos que outro tempo tanto e 
ta.ntas vezes diziam no parlamento que os inglezes não tinham direito algum ele 
se entremetter nos negocias internos de algum paiz, serão corrsequentes, e que o 
duque de W ellington os informará (tendo mtúto mais conhecimento ela península 
e dos sentimentos elas duas nações elo que elles) que é á nação portugueza, á 
sua bravura e boa vontade, e aos seus immensos sacrifícios, que elle, cluqu€l de . 
W ellington, eleve o seu nome, . a sua fortuna e gloria, e a Grau-Bretanha a sua 
sal v ação ; pois qtle fôra em Portugal aonde começaram as suas victorias e a perda 
de Buonaparte, sendo o crime hoje d'esta mesma nação o rejeitar uma crea.nça que 
uma facção queria á· força empurrar-lhe por soberana, e o ter acclamado por so- · 
berauo o príncipe, a quem pelas leis fundamentaes de Portugal tmicamente per
tencia o throno. Acrescentarei alem d'isto, que o duque de W ellington deve-se 
lembrar que a maior pai'te elos rebeldes· p0rtuguezes e da facção (que forjon o de
c·.r eto de nomeação ela regencia em nome de el-rei j :i morto, e que offereceram ao 
imperador elo Brazil um throno que por nenhum titulo lhe pertencia) são os mes
mos. que combat~ram debaixo elas ordens de M assena e Soult CQnb:a o ex excito 
anglo-portuguez . . 

Quanto á sympathia que mr. Peel disse achar em Inglaten;a em favor da pe: 
qüena que 'Serve ele moh1. r eal aos revolucionarias portuguezes, lhe responderei 
que esta sympathia é grangeacla com a leitura das tiradas todos os dias inseridas 
nos jornaes inglezes, prostituídos c.om o dinheiro e fundos que têem roubado aos 
proprietarios das acções elo emprestimo portuguez-braziliense ; e que é pena que 
eE?ta Il,lesma creança n~Lo achasse antes sympathifl, entre os portuguezes do €_1Ue en
tre estrangeiros. 

S. s.a mylord Hollancl me permittirá de lhe dirigir algumas palavras ácerca 
elas exp1·essões ele que se tem servido n0 parlamento, tanto a respeito ele Portu
gal como do seu soberano, ex1)ressões que não mostmm, nem mna g.rancle ecluca
ção, ·nem boa companhia. Primeiro que tudo assegurarei a s. s.a que o príncipe 
D. Miguel é e continuará a ser rei de Portugal, . a1Jesar de to ela a O]Jposição ele 
mylord e companhia. Em segundo Jogar, que a casa ele Hanover se acha hoje sobre 
o thxono ·da Grau-Bretanha, em virtude elo qué mylord Holland chama usurpação, 
isto é, em consequencia ela decisão do parlamento inglez, devendo notar que ~s 
côrtes de Portugal -chamaram ao throno o .príncipe a quem elle pertencia pelas leiS 
do paiz, quaillClo ·o parlamento inglez, exp1;1ilsando J ames II e a sua família do 
throno, não fez senão seguir a impulsão e a ascendencia da facção dos whigs. 

lVIylord Hollancl devia ser um pouco mais consequente com os seus r.rincipios 
e opiniões de 1803, isto é, com os princípios que s . s.a por muitas vezes avançou 
no parlamento, «que pertencia ao povo, e sómente a elle, o direito ele escolher os 
seus soberanos» . E por que inconsequencia não quer hoj e mylord: Hoilancl permit
tu: á nação portug-tleza este dire~to? Quem será melhor e mais competente juiz dos 
direitos elo principe D. Miguel? A nação portugneza, on uma sucia tal como 'lords 
Hollancl, Palmerston1 Carnarvon1 mrs. Burclett, Mackintosh, O'Connell, etc. ? 
Que comparação existe entre o prjncipe D. Miguel e Buonaparte? O pl'incipe 
D . :Miguel foi elevado ao throno conforme as leis de Portug·al; Buonaparte á fbrça 
de armas e ela seducção. O príncipe D . Mig·uel é filho ele um rei! Bnonap~wte era 
filho ele um notario c1e Ajaccio; no· emtanto lord Hollancl, em consequencia: dos 
seus princípios de · libera.lismo, estava furioso em ver que o governo inglez não 
queria reconhecer o seu heroe! O p1·incipe D. l\1iguel para mylord Hollancl é um 
usurpaclor, e Buonaparte um príncipe legitimo ! Eis-aqui as idéas ele .legitimidade 
<'{UC têem estes senhm:es chamados liberaes! 
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Emfim, l orcl Holland é um cl'aquelles que ha. vinte e seis annos se mostravam 
os maiores amigos do príncipe de Galles, unicamente para o incitarem a pôr-se á 
testa da opposiç?io contra o governo de seu pae e soberano . 

Quanto á lista dos vinte c quatro portugLlezes que lord Holland diz ter em seu 
poder, aconselho-o de a guardar bem, porquanto, pelos b:es que elle nomeou, isto 
é, ex-Palmella, Funchal e Villa Real, se póde facilm ente fazer idéa. do r esto . Dei
xando o ridículo que ha em chama1· o ex-Palmelln coadjutor de lord W ellington 
na terplÍnação el a guerra da penins1lla, ?'ismn! limitar-me-hei a citar um facto, 
que fará ver bem que taes são os clientes de lord H olland; vem a ser : que o ex
Palmella tinha o costum e, quando era embaixador em Inglaterra, de l)edir ao prín
cipe regente de Portugal, em nome do príncipe regente ele Inglaterra, varias or
dens e commeadas pal'a officiaes inglezes e outras pessoas, ao que sempre, com a 
sua costumada generosidade, ::mnuia o príncipe reg·ente, ainda qu,e lhe parecia as
saz extraordinario que o príncipe tegente de Inglaterra lhe houvesse de peclir 
similhantes co usas, sem aliás lhe ter ainda enviado a ordem ela J arreteira, tendo
lhe mesmo o príncipe regente de Portugal mandado as tres primeiras ordens do 
reino. QHem escreve estç.s linhas póde affirrnar o acima dito a lorcl Hollancl, pois 
o ouviu dizer. ao príncipe regente de Portugal. 

Tenho o maior sentimento, por todas as rasões, pela infausta morte de sua ma
gestade George IV, mas principalmente porque seria sua magestacle o melhor juiz 
da henrosa conducta do ex-Palmella. · 

Q.uanto a Fmichal e Villa Real, estou certo que lorcl Holland ou e::;tá mal in
formado, ou quer ser obstinaz em defencl er similh,ante gente : porquanto direi a my
lorcl que a educação dos Ro evides não fôra j amais em favor · de instituições libe
raes, o que elle's sempr e pretenderam foi o ver os maiores e mais rendosos logar es 
do estado occupaclos pela sua família, o que consegtúram desde o reinado da se
nhora D. Maria I até á morte elo senhor D . J oão VI, á força das suas maximas 
de servilismo ás nações estrangeü·as e elo seu espírito intrigante ; hoj e, })Orém, 
como el-rei o senhor D . Mig uel os conhece, tem segLúc1o o exemplo ela raposa e 
.de lord Holland, que é um velho raposa (Fox) . Fazer o elogio ~e tres renegaclos 
dortuguezes, em consequéncia ela sua adhesão, como diz mylord á Inglaterra, não 
era o que se devia esperar de um dos . primeiros corypheus do patriotismo e libe-
ralismo. · 

Quanto ao que clisse mylord do comité cli?·ectW?' c outros taes1 lhes r esponde
rei no mesmo sentido, que o senhor D . l\iigt1el1: é r ei de Portugal e continuará a 
sel-o, e que para isto não t em precisão alguma da a})provnção de revolucionarios 
estr angeiros ; e que o r econhecimento do mesmo senhor pelo governo inglez é 
muito mais interessante á Grau-Bretanha elo que· é a Portugal. Se mylorcl elo co7 

m:ité cli?·ecte1w e companhia nffo comprehendem isto, então leiam a h.istoria e C011-

sultem os negociantes ing'lezes que têem estado estabelecidos em Portugal, e enHio 
conhecerão quem é que tem ganhado mais ha seculo e meio, P m:tngal ou Ingla
terra,_ e quem é que deverá perder mais com a indiffer ença que o governo inglez 
mostra em r econhecer o governo pol'tuguez ! 

Va,mos agora a dar duas palavras em resposta a um apostata da r eal eza, mas 
que vem. ele pagar bem caro a confiança que teve nos r evolucionarias ela França, 
na esperança ele se vingar de mT. de Villele . 

Mr. H ycle de Neuville, não se achando com coragem ele confessar as suas fal
tas políticas, deveria então calar -se e não querer fazer-se celebre. 1\{r. de Neu
ville serviu em Lisboa de instrumento á facção, quando aliás o seu dever, como 
representante elo rei de França, era ele fazer todo o possível por esmagar a r evo
lução que novamente se ía desenvolvendo em P ortug-al, e que outro tempo o tinha 
obrigado a deixar a França e ir ganhar o seu pão nos Estados Unidos ela Ame
rica, abrindo uma escola de meninos . 

Pensei o11tro tempo que ror. de Neuville tinha sido enganado pelos intrigantes 
da côrte de Lisboa; mas não, poís que avançou na camara dos deputados que tinha 
aconselhado a el-rei o senhor D. J oão VI de se ir refugiar a bordo da nau ingle~a 
Winclso?' Cas~le~ a fim de que el-rei chamasse ahi seu filho o senhor D. :Miguel e de 
fazer sair o mesmo senhor para França em uma. fragata, e ele mais ~mai s ::tcompa" 
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nhaclo ele um seu secretario, mr. Gros; e, o que é mais csoauclaloso, at1m príncipe 
quo tinha expulsado de Lisboa a r evolução e aberto o caminho de Oacliz a sua alteza 
r eal o duque ele Augotüême. P orquanto, sem a coragem elo senhor D. :Miguel, de 
25 ele maio ele 1823, as côytes r evolucionarias de Madrid se teriam no ultimo ex
tremo refugiado em Lisboa, c mr. de Ncuville não teria então jamais sido en
viado cou1,o embaixador· a Lisboa. Foi o mesmo mr. de Neuville qll<3 t eve a fra" 
queza ele fazer dar uma. asoenclencia extraorclinaria á luglaterm, aiuda maior do 
que j á: tinha, fazendo que uma, nau de guerra ingleza se tornasse uma .prisão 
l'Cal! E verdade que o govemo inglez teve vergonha ele uma tal conclucta, e pol' 
isso tev~ o bom senso ~a cligrüclade ele fazer ele por o embaixador inglez, sir Edwa.rcl 
'l'hornton, do seu log·ar, e que o r ei ele França fizera riscar mr. ele- Neuville da lista 
elos embaixadores, ainda gue depois, com a ajuda da facção liberal, mr. ele Ne\L~ 
ville appareceu ministro da marinha, Jogar aonde mostrou bem os seus princípios. 

Vamos a segui1', ao pé ela letra, llll'. ele Neuville, no seu famoso cliscluso, que 
l'epetiu na oamara elos deputados, e que alem cl 'isso fez imprimÍl' e publi car ern 
um folheto . «Dii'ão (os partidistas da usmpação) e se atreverão elles a dizer que 
sua alteza 1•eal não s0. achava livre em Vienna? Respondo a esta alta injuria, feit.a 
e dirigida. a sua magestacle o imperador ele Austr'ia por homens que não r espel-· 
tam cot1sa alguma ; r'Csponclo, dig·o, que basta ler os despachos do príncipe de 
Mettemich ao principe EsteJ.'hazy, datados ele Vienn<J. de 18 de outubro de 1827, 
para · se ver a falsidad e e o absurdo de uma tal accusação» . Eis-.aqui o que se 
chamam argumentos e provas contraproducentes; é onde che~·a a desgra.ça ou au~ 
clacia de aÍiegar os despachos de 18 de outubro ele 1827 datados ele Vienna, quando 
por elles mesmo é que se :pTova o contrario, isto é, que o princip~ D. lYiiguel não. 
se achava livre e senhor ela Slla vontade em Vienna !· 

«Toda a nação portu,g\teza ( co.nthnia elle) pr'(')clamou D, Pedro ausente, mesm_<>: 
como estava, elo r eino, e sómente depois de entrar em Portugal o príncipe D . 1\Íl
guel, á for ça ele intrigas e m'mado ele terror, é que pôde obte1' que uiua facção 
o salvasse r ei. Que nos digam, pois, estes di st:J;lbuiclores ele coi·ôas q\Iem se atre
veu a levantar a voz, assim que morreu D . João VI, em.favor' elo IJri:ncipe D. Mi
guel? E assim mesmo, depois da sua usurpaç~io, quantos corações não batem em 
Portugal, no Brazil e na T erceira, aonde se refugiou a honra portugueza, emfim~ 
nos dois mundos, por esta pr·Íncezinhn. destinada (como espero) pela J'rovidenCÜl 
a consolar um dia o P ortugal e a humanidade?>> 

Não se póde ter mais audaoia e insolencia, do. que um tal renegado r ealista 
ousar chamar nação portugneZJa a uma facção , e vice-versa, a um ajuntamento de 
Ífl,cinor•osos ! Como se podia levantai\ um~t voz á morte, ou, para melhor dizer, ao 
assassinio do senhor D. João VI em favor do senhm' D . Miguel, quando os mes~ 
mos que tiveram a morte ele el-rei encoberta tres dias, desde 6 até 10 de março, 
eram os maiores inimigos ele seu filho, e aquelles mesmos que fo1j aram um decreto. 
de r egencia para. excluir a rainha, a quem sabiam pertencia na auseneia do se
nhor D . Miguel, e que tinham tom ado todas as medidas as mais violentas para 
que se não poclesse declarar a !!ação? Senão que diga mr. de Neuville o que cham~ 
elle á conducta que se teve para com um honrado portuguez, que gritou que el-re1 
não tinha assignado o decreto ela regencia, nem podia, porque já estava morto? 
E o que fizeram a outro portuguez que disse em publico que era ao senhor' 
D . Miguel, e só a elle, a quem pertencia a regencia e o reino?. Alem cl 'isso, o 
que chama mr. de ~e:'wille á conducta de milhares .ele portuguezes, que vara evi~ 
tm'em uma guerra Civil e o sang·ue ele seus compatr-IOtas tomaram o p~trtld6 ·ele se 
refugiarem em Hespanha, acclamando por toda a pal'te o senhor D. Miguel como 
unico e legitimo soberano ele Portugal? Que arrojo e desaforo em profanar.o·nome 
sag1'aclo ela honra portugueza e avilta.r este nome, clando.o· á canalha que se refn· 
g iou na T croeim ! · 

Emfim, todo o discurso ele mr. de Neuville está cheio ele palavras ôcas e ele 
sophis.mas, e que nacla significam, acabando com citar as anti'gas côrtes ele La· 
mego, que de c('lrto mr. ele Neuville nunca leu, e mesmo, se o fe~?J, não as entende ; 
porquanto, S\3 as tivesse entendido, não teria o arrojo ele dizer que a.s eôl'tes ele 
182~ tinham 'JI!ll-clA>dQ a ordem da snccessão ao throno portuguez. 
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A ordem da successão ( dir l: i a ,m r. d~ Neuville), depois das leis fundamentaes, 
é que quando um principe vae r einarr em um pa.iz estrangeiro, perde todo o di
reito, assim com os seus descendentes, ao throno de Portugal, vindo a pertencer 
a seu irmão ou irmã. <<Vej amos (diz elle) o que cliz esta lei de L amego. Ella diz, 
pela bôca ele el-rei D. Affonso I, que «jamais um estrangeiro poderá ser rei de 
«Portugal, pois que sfio os no ssos vassallos e compatriotas os que, sem ajuda de 
<<alguem, m as unicamente pelo seu valor e á custa do seu sangue nos fizeram r ei». 
«E no. caso (continúa D . Affonso) qne o r ei de Portugal n ão t enha filhos varões , 
mas sim uma filha, ella será então rainha, depois da morte de el-rei seu pae, com
tanto que ella case com um senhor portuguez , a fim ele que j amais princirJe algum 
estrangeiro possa vir a ser senhor elo ·r eino n . E d epois deve saber mr. de Neu
ville que nas côrtes de Lisboa, em 1641, se declarou (artigo 1. 0

) <<que a succes
são não poderia j amais pertencer a um principe estrangeiro, nem a seus filhos, 
fossem elles os parentes mais chegados do ultimo r ei, e que, no caso que o rei 
tivesse a herdar ou · su cceder a uma outra corôa ou um maior imperio ou reino, 
seria obrigado de viver sempre em Portugal, e, t endo dois ou mais tilhos varões, o 
mais velho iria r einar no r eino estrang·eiro e o segundo reinaria em Portugal, senclo 
elle o uni co que se dev eria reconhecer por herdeiro!» 'l'endo-se dito já nas côrtes 
de Coimbra (138õ) «que o pretendente á corôa, IJara ser digno cl'esta honra e di
gnidade, devia ser valoroso, illustre, ele bellas qualidades e optimos costumes; que 
tenha a affeição do povo, e, ~nai s que tudo, que se occupe na defeza e na conser-
vação dô r eino>> . 3 

Ora à vista ele tudo isto, e elo tratado ela inclependencia do Brazil em 1825, 
poderá mr. ele Neuville" n egar que o imperador do Brazil é um príncipe estran
g-eiro a Portc1gal, assim C(i)mO sua filha, e não só estrangeiro, mas até n ada bem 
visto, como aquelle que por uma ambição sem limites enfraqueceu o Portugal prí~ 
vando-o ela sua mai~? bella possessão, que tanto sangue custou aos portuguezes , e 
que as condições da lei de L amego ele 1143 e dos estados de Lisboa em 1641 
são em tudo e por tudo applicaveis ao imperador elo Brazil e á sua descenclencia ? 

Mr. de N euville creio que está no caso elos rebeldes portuguezes, os quaes 
quizeram offdecer o r eino a D. P edro, e mesmo o offereceriam ao mais clesprezi· 
vel ser, só para evitarem que o senhor D . Miguel, a quem unicamente pertencia, 
fosse r ei. Mr. ele Neuville,· por espi..rito de partido, t em abandonado 11:m pouco os 
seus princípios de realismo, e hoj e, guiado por es~e mesmo espírito, talvez assaz 
tenha contribuído IJara a desgraça dos Bourb01fs, de que nos queremos p ersuadir 
estará hoje assaz arrependido. E stes rebeldes portuguezes, ou, por outra, os he
toes ele mr . ele Neuville, sãiD os mesmos e ela mesma laia que em 1822 vocifera
ram com as mais grosseiras calumnias contra aquelle que elles então chamavam 
rebelde e que tinha usurpado a RJlCtoridade a seu pae e á nação portugueza; no 
emtanto em 1825, quando elle: tinha arruinado a monarchia, r eduzindo-a a um 
tergo, então es tes r ebeldes, que mr. ele Neuville tem a audacia de chamar a honra 
portu,g-ue!Za refugiada na T erceira, applaudiram esta obra patriot~ca ! 

PARTE II 

Estes senhores, que tantas as"ser ções e tão gratuitamente t êem a:Yançaclo ácerca 
do que elles chamam usurpação do throno portuguez, não estarão ainda persua
didos que os portuguezes não quer em outro soberano senão o senhor D. Miguel ? 
Se os taes senhores não conhecem as leis funclamentaes elo r eino de P0rtugal, e 
por consequencia o direito que, segundo ellas, t em o senhor D . Miguel ao th.rono, 
d~viam ao menos saber que se têem passado tres annos, depois que o príncipe su
om ao throno, elo consentimento unanime elos tres estados do r eino, e que se man
tem cada clia mais firme 110 mesmo thTono, sem ajuda algum.a outra do que a da 
nação, e que, portanto, era t empo, e mais que tempo, que o governo inglez abrisse 
os olhos aos seus proprios interesses, r enoyand.o as suas antigas r elações com o 
Portug·al, r elações de qne a Inglaterra sempre tiJ.·ou mais vantag·em do que Por-
tugal. . 

Podem os ministros inglezes responder pelo r esultado e pelas consequencias 
d'e.sta indifferença? Tinha o clnque de Orleans mais direito a ser r econhecido rei 
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do~ francezes, que nãó tem o senhor D. Mig'uel para ser reconhecido rei ele Por
tugal? O primeiro foi proclamado rei por uma fracção e facção da camara dos de
putados e dos pares que não tinham mesmo poderes para tal. Buonaparte, us1up:1-
clor mesmo como, era., nllnca reconheceu direito assaz no senado para o nomear 
imperador, mas viu-se obrigado a recorrer aos suffragios do povo, suffragios, toda
via, que obteve com a força armada. O senhoe D. Mig·uel fez convocar os tres 
estados ela nação, a fim ele decidirem a quem é que· pertencia o ser rei de Por
tugal; devendo-se advertir que n'!=lsse tempo ela convocação dos tres estn,cl,os não 
havia um só soldado em Lisboa. E verdade que, algum tempo depois1 foi Portu
gal assaltado IJOl' mm bando ele revolucionarios, porém tambem é verdade que fo
ram batidos pela tropa realista e pelo povo1 e que por milagTe pocleram esca.par 
e fugir para Inglaterra, sem que te1ilham querido tentar outra, que naturalmente 
lhes custaria mais caro . 
. Haverá talvez quem diga que o governo inglez tinha já reconhecido como l.·ai
nha de Portugal a filha do i:mperador elo Brazil; porém a isto responde-se: 1. 0 , 

que este reconhecimento fôra precipitado e sem •conhecimento ele causa; 2. 0 , que 
tambem o governo inglez tinha reconhecido Carlos X como legitimo rei elE! França, 
e não só recol'!l.heciclo, mas até feito clespehcler á Inglaterra muitos milhões e der
ramar o sangue a nnútos mil inglezes com o fun de dar conta da clynastia de Buo
naparte e restabele'cer a elos Bom·bons; n0 t;~mtanto, todos estes reconihecim~nto.s 
e todos · estes sacrificios têem sido esquecidos e frustrados,. e tudo tem sido sacn-

~ ficado a uma paz epnemera e a interesses provisorios ela InglateJTa. No' emta.nto 
s.e POl'tugal não .pócle intimid:i.r a Inglaterra com uma guerra, p0de ao menos fa
zer assaz de mal aos interesses ela Grau-Bretanha: 1. 01 !:;e se unisse á Hespanha; 
2. o, passando-se elas suas mauufacturas e indo-se prover na Allemarnha, ou nos 
Estados Unidos. 

Quanto ao falbr-se em reconhecer o governo portugue~ com a condição ele 
uma amnistia, é não só audacioso, mas inconsequente, de1Jois elas expressões ele 
não se dever entremetter nos negocios ele nação alguma; quando um governo re
conhece um outro e os seus direitos, é a este 'ultí.m0 que compete fazer o que 
muito melhor lhe conveiJ}-1 e jamais conse~tir na sua degradação, aclmittinclo. clicta
mes de governo algum. E do interess·e do soberano ele Portngal, e proprio elo seu 
elevado caracter, de perdoar a miseraveis, que foram seduzidos por scelerados; 
no emtanto é fóra elo seu poder perdoar aos cabeças e chefes que ·têem grangeaclo 
a execração elos portuguezes com a sua escandalosa conducta, e que tê em sido, a 
causa ela ruína ele Portugal; porquanto, no caso mesmo que ·el-rei lhe quizesse 
perdoar, o povo os sacrificaria ao seu j,usto resentimento, e estou. hem persuaclido 
que os taes chefes não ousar~io jamais ele se irem apresentai' á nação p.ortugueza. 

Eu quizera que o governo inglez, que sem duvida se eleve occupar elos inte
resses ela naç~io, refiectisse nos resultados da sua pressa a reconhecer em vinte e 
quatro horas o governo revolucionaria ele França; e ela inclifterença e demora eD1 
reconhecer o goyerno legitimo de Portugal, porquanto com o primeiro proceder 
já se tem visto terem chamado á Inglateri·a os incendios ela Normandia, os quae3 
têem mesmo siclo aqui excedidos e feito clesenvolv;er por toda a parte a revolta, 
fazendo-se até a1vorar pela primeira vez em Inglaterra o emblema ele anm·chia; 
isto é, a bandeira: tricolor, e animando a esperança dos revolncionarios ela Irlanda, 
e quem E\abe aonde isto irá dar! E pela demora em reconhecer o rei ele Portugal, 
o governo inglez se tem expost® a perder a consideração e força moral, g_ue. sem
pre teve em Portugal, ha sec11lo e meio, tendo até com similhante demora ani
mado o commercio ela França e ela Al1emanl~a com Portugal, o que não acontece-
ria se a Inglaterra tivesse obrado ele outra maneira. . 

Alem d'isto o tratado ele 1810, de infausta memoria para Portugal, no qual os 
direitos sobre as faz'en_das inglezas foram recli.1ziclos de 23 a lõ por cento, termiNOU 
em 1825, isto é o mesmo que dizer .que ha cinco annos que o governo portuguez 
consente, contra o intere::;se da nação, na continuação do dito tratado, sem que 
o governo inglez se queira lembrar, que, se um governo verdadeiramente consti
tt'wional existisse aJgum clia em Portugal, este dito tra;taclo cessaria immecliata
mente ele' exi~'dr . Senão que o governo inglez se qNeira lembrar da resolução q11e 
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as côrtes de Lisboa tomaram· em. 1822 de fazer participar ao governo inglez que 
((não sómente o tratado de 1810 devia cessar em 1825, mas que mesmo até então 

,as fazendas de tecido de lã inglezas não deviam pagar menos de direitos do que 
23 por cento, como pagavam antes do tratado de 1810»; e que se queira igual
mente lembrar que1 em consequencia da determinação que tomou o governo fran
cez de enviar tropas em Hespanha a fim de se tmirem ao exercito realista para . 
destruir de todo a facção constitucional, estas mesmas côrtes propozeram ao go
-verno inglez ele deixar in statt~ quo o tratado de 1810, comtanto que este ultimo 
se oppozesse a que o exercito francez invadisse Portugal para perseguir o governo 
constitucional, proposição a que o governo inglez de mui boa vontacle annuiu. No 
emtanto, apesar de toda a protecção do governo inglez, o príncipe e a nação por
t~gneza, sem algum soccorro estrangeiro, deitaram as côrtes e a facção constitu
c~onal por terra, e a não ser a morte de el-rei D. João VI em março de 1826, o 
thto trataclo não continuaria a existir, porquanto a nação se tinha altamente pro
nunciado contra, e a rasão de ter continuado no tempo da regencia foi em conse
quencia da protecção que a facção é a regente queriam obter ela Inglaterra á custa 
dos maiores interesses da nação. O príncipe .D . Miguel, assim que subiu ao throno, 
se empenhou ele dar á InglaterTa a maior prova da sua consideração ao governo 
d'aquellct paiz, permittindo que continuasse o tratado de 1810, apesar da opinião 
publica ser toda contraria á continuação de um tal tratado, que causava a ruina 
da iudustria portugueza. 

O tratado ele 17031 ou de 1\'Iethuen, foi um golpe fatal a Portugal, como se 
-vê pelos dois artigos que elle contém: Artigo 1.0 «Sua magestacle o rei ele Por
tugal promette, tanto em seu nome como elos seus antecessores, ele aclmittir para 
~empre no dito reino e nos seus domínios as mercadorias ele lã de manufactura 
1ngleza que até aqLú eram prohibidas pelas leis do es·taclo, com a condição, toda
via (isto é, artigo 2.0) 1 que sua magestade o rei ela Grau-Bretanha se obriga., 
tanto em seu nome corno no elos seus successores, ele aclmittir para sempre nos 
estados de Inglaterra os vinhos portuguezes, sem que algum tempo, seja que 
a Inglaterra e a França estejam entre si em paz ou em guerra, se possa exigir 
por estes vinhos, em fórma ele direitos ele entrada ou outros qua{3squer, directa 
ou indirectamente, s~ja que a importação se faça em pipas, almudes ou barris, 
que aquillo que for exigido pela mesm'l. quantidade elos vinhos dl:l França, dedu
zindo um terço elos direitos que pagarem os vinhos francezes ». De onde se vê 
que as leis elo estado, nos bellos dias de Po1'tugal, prohibiarn a importação das 
manufacturas de lã de algum paiz estrangeiro. A condição de tomarem em troca 
os vinhos de~ Portugal, com a clausula acima, é ele uma vantagem phantastica, 
porquanto não sómente a industria portugueza, funclàrnento da riqueza nacional, 
se aniquilava com a introclucção elas lãs manufacturaclas, mas igualmente a agri
cultura soffi:ia muito, pois que todos os proprieta,rios plantavam em preferencia a 
-vinha e abandonavam a cultura do tTigo, ao ponto de ser obrigado el-rei D . José 
de fazer arrancar as vinhas de muitas mil geiras de t~rra, que eram muito mais 
proprias para trigo do que para vinha; no emtan'to este desastre tinha ao menos 
o contrapeso ele que as mercadorias inglezas pagavam 23 por cento ele direitos, 
o que ainda fazia aventtuar um pouco os fabricantes portuguezes; porém, com o 
tratado de 1810 deu-se o ultimo co,rte na inclnstria portugueza, isto é, este cele
bre tratado, pelo q_ual o, bom e pat1·iota Funchal reduziu os c"!ireitos de alfandega 
de 23 a 15 por cento. E verdade que n'este mesmo tratado de 1810 se estiptuou 
que elle acabaria no fim de quinze annos, ou continu:u·ia; segundo a vontade das 
partes contrahentes; porém é igualmente verdade que, apesar da total ruina que 
este tratado tem causado a Portugal, a nação portugueza continúa a soffrer o jugo 
de um governo, que, em logar ele em algum modo o suavisar, não cuida senão em 
dirigir contínuos insultos á nação portugueza e ao seu. soberano, sem ?-ignar-se 
mesmo reconhecer um governo, cuja maior falt~ tem sido a sua demasiada con
sideração á Gran~Bretanha; todavia o gov~rno _mglez deverá lembrar-se q:1e os 
tempos são outros, que a possessão do Brazil fo1 arrancada a Po1:tugal por mte~·
venção ela Inglaterra, e que, portanto, o gover.no. portuguez nao se. acha mais 
ligado a soffrer insultos, agora que elle não rcce1a Já de perder colomas que lhe 

47 
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foram tiradas, e por isso cleverá (!'aqui por dia1).te olhar· para a. sua propria }Jl'O

teeção e do seu paiz natalicio, livrando-se de um jugo, que, alem de o empobrecer, 
o envilece. 

Quizera perguntar ao governo inglez como teria elle obrado se el-rei o s.enhor 
D. Miguel, aclherill.do á letra do tratado, tivesse recusado a continuação, e tivesse 

, reclamado a execução elo antigo tratado, ou mesmo proposto ele se fazer um 
novo? 'l'er-se-ía elle conduzido mais hostilmente com el-rei ele Portug·al ? Uma 
conclucta differente d'aquella qne tem seguido el-rei para com a Inglaterra talvez 
lhe tivesse merecido mais cqnsicleração, porque, regra gerai, muito de condescen
dencia e de tolerancia não inspiram mais que desprezo; a prova vê-se na condu
cta energica que teve o marqu~z de Pombal para com o governo inglez i e, no 
emtanto, é este ministro o lmico portuguez ele quem se falia ainda hoj e em Ingla
terra com o maior respeito. A fraqueza actual de Portugal é_ o resultado ela cega 
consideração que o governo portuguez tem tido, h a seculo e meio, para ·com o go
verno da Grau-Bretanha; ele cuja consideração se tem seguido, não só a ruina total da 
industria nacional, mas, o que é peior, a degradação da nação, soffi:endo continua
dos insultos dirigidos a ella e ao seu chefe, e isto por homens chamados ministros 
da Grau-Bretanha. Porém póde ser que a nação portugueza abra um dia os olhos, 
e mostre a estes chamados ministros o que ella é ainda capaz ele fazer para to
mar o logar que já occupou e deve occupar entre as nações independentes da Eu-
ropa. ·-

Que el-rei ele Portugal queira tirar vantagem dos recursos natlll'aes ele um do: 
melhores paizes ela terra, que queira seguir o exemplo ele seu augusto avô .el-rcl 
D. José, animando a · agricultura e o commercio, livrando-se assim elas ma.nufa
cturas ela Inglaterra, e p6de ser que então os portuguezes se não descuidarão 
em agradecer do fundo ele ·alma ao governo inglez, que, pela sua indifferença e 
demora a r econhecer o seu governo e o seu soberano, os fizeram acordar elo le
thargo em que têcm estado. 

O que é certo é que estes governos cl1amaclos liberaes estão sempre promptos 
a reconhecer a revolta e os revolucionarias, e j amais a ordem e a legitimidade, 
isto porque é a constante ordem elo dia nos clubs a guerra declarada a estes dois 
ultimos objectos i e eis-aqui a rasão da grande pressa em reconhecer immediata
mente, e até sympathisar com a r evolução ele París, êom a de Bruxellas e com 
a · de Varsovia. Eu espero que para serem consequentes hajam ele reconhecer .a 
revolta da Irlanda, e 1Jermittir que os irlanclezes tenham o seu O'Oonnell, como 
se permittin aos suecos ter o ~eu Bernardotte, aos francezes o se1;1 Orleans, visto 
que o que se quer são r eis á moda e manufacturados nos clubs! ·E llm gosto p~ur
ticular, com que sempre ficaram os whigs em Inglaterra, depois que expulsaram 
do throno a família dos Sn1arts! ' 

Não me cansarei em o repetir, que a princeza elo Grão-Pará não é outra cousa 
do que um instrumento e uma desgraçada victima ele que se servem os revolu
cionarias para os seus ex~crandos fins. E que estejam desenganados os whigs e 
os revolucionarias, que ainda que a revolução seja hoje a ordem do dia em todos 
os paizes, que abundam ele demagogos, em Portugal, graças :fi, escoria revolucio
naria que de lá tem saído, se alguma disposição ha que predomine, é o querer o 
povo ver-se livre elo jugo e preponderüncia estrangeira, e seguirem as lições que 
lhe deram os saus regeneradores em 1821 e 1822, isto é, que se podia passar 
muito bem sem a Inglaterra, como t em feito ver o governo portuguez n'estes tres 
ultimas annos, mostrando á Europa o como Portugal tem feito face ás suas des
pezas e aos seus inimigos, sem pedir emprestimo algum á Inglaterra, isto é, que 
póde subsistir pelos seus propríos recursos quando tem economia, e se não acham 
lá ladrões de estado, como um ex-Palmella e companhia, que fumaram um em
prestimo ele 24.000:000 cruzados em 1823. D evendo reflectir o governo inglez 
que é Portugal talvez o unico paiz da Europa que se sustem sem emprestimos es
trangeiros1 circumstancia que por si mesmo devia fazer ver ao governo inglez, 
como está mal informado ácerca do estado de Porn1gal i e que a sua indifferença. 
para com aquelle paiz tem sido um elos primeiros motivos para que a nação hou
vesse de olhar seriamente para os seus proprios recu:rsos. 
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Em toda a parte elo mundo civilisaclo foram sempre os liberaes os maiores ini
l~igos da Gran-Bretanha e das suas instituições, e a rasão é clara e con:fit•ma o 
.dtctado : «Quem é teu inimigo? O official elo t eu officio»; alem d'isto porque o es
cravo, emquanto tal, não conhecendo os seus direitos nem a sua força natmal, 
não tem ciume d(j) senhor, porém,. logo que :fica forro é o seu maior inimigo, isto 
porque . a cada momento sonha no })assado, e receia se renove. O mesmo acontece 
a respeito elas nações; a Inglaterra pelas suas instituições, apesar ela sua gabâda 
e fallada philanthropia, é uma nação exulada e egoísta em excesso, prégando, to
davia, liberdade e prodigalisanclo constituições, mas que sej a tudo submettido ao 
seu clominio e t ridente. Os liberaes portuguezes conheceram isto muito bem, e de
ram p1·ovas á Inglaterra em 1822 ; porqua,nto uma das primeiras medidas que to- " 
n:-ou o governo constitucional, foi deniittir do serviço portuguez todos os offi
Ctacs inglezes, não deixando clesembarcar lord Beresforcl que chegava do Rio ele 
Janeiro; insultando -se os inglezes :J.'es icleptes em Lisboa de um modo assaz escan
d?--lo so ; a admissão elas fazendas ele lã inglezas, se não era positivamente prol?-i
btda, ao menos o consumo se tornava como nullo, pelo que se animava a manu
factura ele uma fazenda nacional chamada sa1•agoça, vestindo-se todos os hberaes 

. com es ta fazenda, e criticando e assuando todo qualquer que u sava ele panno in
glez, ou qualquer fazenda mauufacturacla em Inglaterra; e em 1822, não m:uito 
~empo antes ela constituição ir a t en•a, amea.çaram os oonstitucíonaes o governo 
tnglez, fazendo-lhe ver, como já disse, como as fazendas ele lã deviam pagar o 
dobro elo estipulado no üatac16 ele 1810, isto é, a a.ntiga t arifa. ele 23 por cento. 
Taes são, pois, aquelles que, fugindo da Slla patria1 vem r ecorrer aos inglezes, 
não só para lhes prestarem soccorros pecuniarios, mas até armas e gente pm·a 
fazerem uma guerra ao seu· paiz ; e um dia, mais t arde ou mais cedo, pôrem fóra 
ele Portug·al os inglezes e as suas ruanufacturas ! Taell são os homens que o go
verno inglez protege, quando o seu p1•imeiro dever era proteger os interesses da 
Inglaterra e não os seus inimigos l Taes são os heroes com quem tanto symp~
thisam os escriptoTes e joTnalistas elas tavernas l Emfim, tal é a ·f'acção chamacla 
constitucional, Oi.l quaes, quando foram I'epulsaclos por mn plmhado ele- realistas, não 
fizeram senão fugir vergonhosamente, abandonando peças e toda a bagagem, só 
ao ouviT dizer que marchavam sob1•e elles os :fieis batalhões ele el-rei o senhor 
D: Miguel, achando a sua salvação em um miseravel baroo de vapo1• que os Tecorr
cluziu a . Inglaterra, aonde vieram fazer a :figu:t>á a mais ridícula; em quanto os 
pobres soldados e aquelles a quem tinham secluzido com os melhores futuros, fize
ra.m por escapar em barcos el e pescado1'es, preferindo todos vi1•em fazer ele pobre
tões e mendicantes em Inglaterra ao serem soldados e cidadãos na sua patria. 

Os argumentos que allegam os agentes ela chamada regencia df!, T.el'Ceira, na 
esperança el e verem se podem metter as mãos nas algibeiras elos inglezes, com o 
titulo ele emprestimo, é o que se champ, um novo methodo ele pa.gfl;r o que se 
deve; quando dizem que os proprietarios elas acções elo emprestimo portnguez
brazileiro não têem outro remedio senão r ecorr er a Portugal; quando elevem saber 
os taes agentes ela tal dita b1·f}jeint ?'egencia ela Tercei?·ct~ assim como o Cl'eclulo es
peculador mr. 1\'Iaberly, que Portugal preencheu sempt'e e r eligiosamente os seus 
ajustes a respeito elo emprestimo que contratou em 1823, até 1825, qua,ndo pelo 
tratado feito nominalmente enb'e Portugal e Brazil, e ?'ealmente entl'e Inglatel'ra e 
B1·azil, todo o emprestimo o tomou a si o governo do Brazil, conforme o 2 . 0 ar
tigo da convenção adclicional ao Ü'atado, o qual diz assim : uO émprestimo que 
Portugal contrahiu em L ondres no mez de outubo ele 1823 se deverá transferir 
ao erario elo Brazil, e o resto, isto é, o que falta para completar os 2.000:000 
libras esterlinas, ' que é a somma que se convencionou deveT paga;r o Brazil a PoT
tlilgal, como uma das condições com que se reconheceu a independencia, se deverá 
pagar no espaço ele um anno, depois da I'ati:ficação do tratado». 

Portanto, a falta ele cumprimento a esta ~onclição do tratado tem sido um Vt?r
dacleiro roubo e ainda mais, se alem ele ser feito pelo ex-Palmella, é aqctorisado 
por D. Pedro' imperador do Brazil, pois que é ao cumprimento cl'esta condição 
que o Brazil deve a sua independencia, e elle o titulo ele imperador, condição, 
l)Ois, que, uma vez que não sej a preenchicla, peTel,e elle os seus cl,ireitos e o Brazil 
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a et~a independencia; e, portanto, a nação p0rtugueza e el-r~i o senhor D. Mi
guel têem todo o direito a reclamar a possessão do Brazil1 pois que é princiv.io .do 
direito publico, que quando um artigo de qualquer tratado se não cumpre, o d1to 
tratado é mülo, e por consequencia todos os r esultados . 

Os verdadeiros homens de estado estão muito bem persuadidos hoje, como o 
·exemplo cl.e París ela sobera:rria. elo povo, ou para melhor dizer da canrulha, com
prada e seduzida com o dinheiro de certa sociedade de P arís, em se oppor, co~ 
pedradas e tiros ás oTdens do governo estabelecido, se tem communicado a quasi 
todas as nações da Europa, principalmente áquellas de 01:tjos governos tinham me
nos a queixar-se, e aonde tinham em pratica as instituições as mais libemes, como, 
por exemplo, a Hwmburgo, que não- é outra cousa senão uma republica, e aoncle 
a populaça não tinha a menor rasão de se qt~eixar, mas aonde por isso mesmo, e 
pela demasiada licença, abusaram da sua credulidade os emissarios francezes, che
gando a sua mania revo~Ltcionaria ao ponto de commetterem as maiores desorden~, 
sendo obrigado o senado a mandar saír a milícia; e no fim de alguns dias e noi
tes tuclo · se aquietou, graças á energia do governo e á bella conducta elos milicia
·nos, que foram, todavia, obrigados a sacrificar ao socego publico dezenove elos amo
tinaclores ; o mesmo digo da Belgica, aonde não só não tinJ1am a menor rasão d.e 
se sublevarem, e aonde gosavam de instituições liberaes, ele que mmca antes t~
nham gosado (a maior prova ele que os povos, com um longo habito de institui
ções monarchicas, são os menos aptos para a pratica das instituições liberaes), e 
a quem o rei lhes tinha concedido regalias monstruosas, de que hoje assaz arl·e
pendiclo deve estar, como, por exemplo, não contente de ir residir seis mezes colll 
a côrte em Bruxellas, conceder a esta cidade que fosse, não só o foco da licença 
e liberdade illlmik'l.da da imprensa, podendo-se lá imprimir e publicar o que era 
prohibido nos outros paizes civilisados, mas que at é se r efugiasse lá todo o banid.o 
e scelerado que, commettendo os maiores crimes no seu paiz, fugia á pena da le1, 
taes foram os assassinos de Luiz XVI, e os maiores facinorosos ela Europa, cujo 
resultado foi corromper-se a povoação, não só ele Bruxellas, mas elas províncias, 
com o conviver e lidar com sirnilhante gente e depravarem-se-lhe os costtrmes 
com isto e com a licença da imprensa ao ponto que se viu, e cujo resultado se 
está vendo. O mesmo se tem visto na Suissa, em H:anover, na Polonia, na Italia, 
etc., isto é, nos paizes que mais abundam de clemagogos e que, mais aptos estão 
em secundarem as vistas e planos dos emissarios francezes . E para notar que 
em Hcspanha e Portugal, aonde as instituições não são as ela moela, mas sün 
aonde os soberano·s t.êem todo e illimitado poder, e tanto opprimem os povos (como 
tão gr:1tuitamente avançam os revolucionarias), estes mesmos povos vivem tran
quillos e satisfeitos, emquanto aquelles que se chamam constitucionaes e livres 
vem ele se sublevar por toda a parte; e isto porque é regra geral, quanto mais 
concessões se fazem aos demagogos ·mais elles exigem. Carlos X contribuiu mais 
para a sua núna com a concessão da illimitacla liberdade da imprensa elo que ja
mais poderão fazer os revolucionarios em todos os seus clubs. Que o governo 
inglez comece a fazer concessões e ceda hoje ás gritarias elos r adicaes e refor
mistas, verá o resultado! 

Os homens ele estado estão igualmente convencidos ele que as revoluções nos 
differentes paizes da Europa têem sido obra. dos emissarios francezes, que por toda 
a parte tem enviado o governo com o fim ele sec1.mdar os planos elo comité dire · 
ctetw de París, e com o fim igualmente de entreter os governos que poderiam clrur 
que fazer á França .e que a ameaçavam; tal a rasão ela sublevação em Varsovia, 
tal a rasão ela sublevação na Italia, e dos incendios e exaltações em Inglaterra. 

Qaei.J:am, pois, os ministros inglezes, a quem estão confiados os destinos e in
teresses da Grau-Bretanha, olhar para isto seriamente e despirem-se elo espírito 
de partido, e :não se o'bstinarem nas faltas que têem commetticlo . E queiram ;ver 
já resultados da st'la precipitayão em reconhecer a rl:)volução e a obra elos faccio
sos; que se lembrem elo estado da Irlanda e das immensas possessões inglezas 
em uma immensa distancia, e que, emfim, se lembrem da força magica do exem
plo ; em uma palavra, que não q Lleiram perder da m.emoria os protestos que o go
verno ingle!Zí fez contra a conducta do governo fra.neez, quando este protegia os 
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l.'evolucionarios dos Estados Uniclos contra a Inglaterra. O seguinte é o extracto 
de um folheto publicaclo em 1777 por direcçfio e ordem do governo inglez d'aquelle 
tempo: 

<<Vós, imprudente monarcha (Luiz XVI), achaes-vos fazendo preparações na
V'aes. Será possível que não penseis bem em que tempo reinaes, em que circum-
stancias e sobr.e qtte povo? ' 

«Üs artificios da vossa diplomacia não nos podem encobrir mais as vossas vis
t~s ; vós fazeis e ordenaes armamentos pa.ra sectmdar a indepenclencia da Ame
rt~a e as maximas elo congresso . Adverti que hoje existe um poder que se eleva 
actma das leis, e este poder é o dos disctu·sos dos ambiciosos, o qual dirige uma 
revolução na America; pó de ser que elle mesmo prepare uma revolução em 
França. 

«Üs legisladores da America a annunciam como discípulos dos philosophos 
~·ancezes, e vem ele pôr em pratica aquillo qLte os mesmos philosophos tinham 
llllaginado e escripto. Não aspll:arão, pois, os philosophos fi·ancezes a ser tambem 
legisladores no seu p1·oprio paiz? 

. «De onde provém a vossa indifferença e segurança, quando na America se 
de1ta por terra e faz em pedaços a estatua do rei da. Grau-Bretanha, e tanto se 
ultraja o seu nome? A Inglaterra será assaz vingada das vossas intenções hostis, 
q.uando o vosso governo for examinado, julg·ado e conclemnado, segtmdo os prin
crp!os que dominam em Philaclel1Jhia e que se applauclem hoje na vossa capital.'' 

Eis-aqui o que dizia o governo inglez ao governo ·fi·ancez em 1777; e eis-aqtú 
o que clirão todos os governos mona1'chicos da Em·opa ao governo inglez : 

«Vós atiçaes a revolta, imprudentes que sois! 1:3erá possível que não penseis 
bem em que tempo, circumstancias e sobre que povo governaes? 

«Üs artificios da vossa diplomacia não podem encobrir-nos as vossas vistas; 
V'Ós conspiraes de mãos dadas com os revoltados, para secundar a revolta elos es
tado s que · reconheciam um chefe. Porém lembrae-vos que ha um p,oder que se 
eleva hoje acima das leis, e que este poder é o elos clisctu'sÓs elos ambiciosos,_ o, 
qual dirige uma revolução na :Elll'opa; póde ser que tambem prepare uma teni
V'el em Inglaterra. 

a:Os legisladores elos suburbios ele Paris, dos collegios ele medicina, ele direito 
e. polytechnica, e elos cafés ele Paris e Bruxellas proclamam a revolta, como dis~ 
crpulos dos }Jhilosophos inglezes, não fazendo outra cousa do que pôr em. pratica 
o que aquelles tanto têem prégado. Os philosopl:H1s inglezes, taes com0 um Cobbett, 
tun Mackintosh, um Holland, um Grey, um O'Connell~ um Hunt e outros, não 
aspirarão elles a ser, igualmente, legisladores no seu proprio paiz? 

«Vós vos inquietareis, mas pócle ser que seja tarde, isto é, quando ouv:irdes re
petir no paaamento os axiomas vagos. e especiosos, que terão sido meditados an
tes nos subnrbios Santo Antonio, lVIarceau, etc. 

«De onde vos vem esta segm·ança apparente e esta indifferença que mostl·aes 
quando vêdes que se fazem em pedaços em Paris, Bruxellas e em V arsovia as 
es1latuas ele Carlos X, ele Guilherme e Nicolau, e que se ultraja e insulta a sua 
lilemoria? A Europa será assaz vingacla ele vossos planos incendiarios, quando 0 

V'osso governo for examinado, julgado e conclemnaclo, conforme mesmo aos prin
cípios que se proclamam em París, em Bruxellas, em Varsovia, e que se applatt
clem em Londres.» 

O clamar-se outro tempo pela reforma elo 1Jarlamento não queria clizer cousa 
a!gnma, mas hoje quer dizer muito, e é assaz serio; em 1789 ha.via a mesma ma
nta, por isso que j á, como hoje, o incenclio tinha principiado em Paris com a con
vocação elos estaclos geraes, ainda que então havia na Inglaterra ministros que 
se oppozeram com alma e viela á r eforma, isto é, á desorganisação ela m.onarchi.a! 
Então eram os revolucionarias que propunham e clamavam pela meà.i~a; h?Je, 
porém, são os proprios ministros os campeões ela reforma e dos revolumonanos! 
Eis-aqui porque se tem dado desde novembro para cá mais impulso e protecção 
aos planos dos aventtueiros e reneO'ados hespanhoes e portuguezes, o que tem 
custado assaz caro aos emprehencledores e illucliclos. No emtanto, o que se tem 
visto succeder em Hespanlk1. e Portugal devia ter feito desenganar o actual go-
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vemo iriglez ácerca do estado da península, isto é, que as duas ú.ações têcm as.saz 
de <:~enso comníum para rejeitar e resistir a todos os planos dos revolucionanos, · 
e ficarem persuadidas que el-rei de Portugal está tanto ou mais :firme no tln·?no 
portuguez, do que qualqueT soberano da Europa, pois que lhe vale mais paTa :sto 
a affeição e boa vontade dos seus vassallos do que immensa tropa sem clisci]lllma, 

. nem adhesão ao soberano; e que se não é reconhecido por· uma cluzia ele l'e'\Y?lu
cionarios, o é por quatro milhões de portuguezes, cujo reconhecimento constltu.e 
mais a sua soberania, e lhe é mtiito muito mais interessante do que o reconheci-
mento por todas as potencias da Em·opa. . 

Devendo"se lembrar os demagogos que o governo porh.1guez e a dynastia ~e 
Bragança esteve vinte e oito atmos sem seT reconhecida pela Hespanha, depOlS 
da restauração de 1640, e qU:e apesar de ser uma potencia lirnitrophe e serop1:e 
armada contra Portugal, que assim mesmo sustentou a sua inelependencia e ~
gnidade, e que não foram, por isso, os tres soberanos d'esse tempo menos respei
tados pelas nações ela Europa e amados pelos portuguezes. 
. Estava porventura Carlos X, rei ele França, em julho passado mais firme s~
bre o throno, por isso que tinha junto de si e na sua côrte embaixadores e mi
nistros de todas as potencias d~ Europa? Que protestos e esforços fizeram todos 
estes embaiKàdores parti. impedir o deste1To do r~i de França? Nenhum! Pol'
tanto, qual é o valor reltl para a existencia de um soberano, como tal, .o ser. r~
c~nhecido pm· esta ou aqt1ella côrte? Ora, torno a dizer,. se Portugal pôde resistir 
durante vinte e oito annos ús pretensões e aos esforços ele uma nação poderosa, · 
e qtle tocava nas suas fronteiras, e consel'Va.I' intacta a smt independencia., porque 
lhe não succederá o mesmo durante a aclministração de lorcl Grey? 

O actual governo inglez póde, sem duvida, animar as intrigas dos facciosos e 
rebeldes portuguezes; porém, lembre-se elle que está sacrificando miseraveis, e 
que as duas nações estão áJlerta e clispostas a defenderem a, sua pat1·ia e os seus 
soberanos, e que o resultado ser-lhe-ha mlúto differente á Inglaterra do que tahez 
pensem, porquanto devem lembrar-se que as preoccupações e antipatbias qt1e otF 
tro tempo havia entre os portuguezes e os hespanhoes desvaneceram-se desde 
a invasão da península por Buonàparte) invasão que fez unir as duas nações para · 
defenderem os seus direitos, os do altar e d.o throno; p'elo contrario, se ha hoje 
alguma antipathia em Pottugal é pai'a com os nndatos pm·t1~g1~ezesJ e, portanto, 
estejam certos os que protegem os revolucionaJ.:ios porh1guezes, que nenhum ramo 
da família de Bragançà que se expatriou, e se fez independente na America do 
sul, á custa do desfalque da monarchia po'l.'tugtteza, ha de pôr o pé em Portugal; 
e que sonhar mesmo em D. Mai·ia da Gloria, oil em oiltro qualquer filho do limpe~ 
rador para o throno de D. Affonso Hemiques é o maximo de folia. Antes Portu
gal consentiria unir-se á Hespanha d.o que jamais receber a lei do Brazil e so· 
beranos que lá nascessem. Emfun; estejam certos os revolucionarios e os ministros 
inglezes, q11e se algum acontecimento funesto .pri-vasse Portugal do seu amado so
berano) a nação tinha o recurso da senhora D. Maria Thereza, á quem pertence 
o throho na falta do senhor D . Migúel, e. que no ultimo extremo, e se se não po
dessem fazer cumprir as leis da success~o, se uniria antes á Hespanha do que 
receber uma constih.lição e soberano estrangeiro, e expor-se a soffrer mais insul~ 
tos elo govel'uo ír1glez; e uma vez que esta união se verificasse, assim con:i.o a 
separàção da Irlanda, quizera então que o go<verno inglez se. não esquecesse elo 
tem}JO de Filippe IL 
. Emquanto ao affiigirem-se algilmas pessoas por verem que, apesar elo que o 

rei ele Inglaterra dissera na abertura do parlamento, que estava chegado o tempo 
de se reconhecer o governo portuguez; que o actual mír1isterío vae contrariando 
isto, responderei que se não mortifiquem com tal, porquanto os ministros inglezes 
devem pesa1' e considerar se lhes faz, conta ou não recohl1ecer o governo portu.gne~.; 
se não fw;, a nação portugtleza póde m~lito bem vivei· e p·assar sem este recohhecl
mento. E a: IJ.'espeito do trabalho que algumas pessoas têem em querer contrariar as 
calumnias qu1:l os jornalistas da facção todos os dias inventam contra el-rei, aconse
lhal-os-ía de n1to pm~derem o sett tempo em reslJOnclet. a similhant.es calumniado
res, que pretendem e.ntremctter-se na conducta de um soberano e na sua boa on 
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má administração, quando os melhores juizes e unicos de similhante ~onducta, se
os ha, são os portuguezes, os quaes nunca se metteram em criticar as decisões. 
dos tribunaes de justiça inglezes e a rasào por que achavam este ou aquelle cul
pado i nem tão pouco porque el-rei perdoava a quem muito queria, isto porque 
têem o bom senso de conhecerem que não podem, nem devem decidir em simi
lhantes cousas. 'l'omára eu que me dissessem estes taes censores, porque não cri
ticam a conducta do governo de S . Petersburgo ou Constantinopla, ou, mesmo o 
de JY!adricl. A rasão é clara :• é a força elo costume, IJela ascenclencia que sempre 
ten1 ticlo o governo inglez, e qtie lhe tenr elei."{ado tomar o governo portuguez i 
porém espero em Deus que isto ha ele acabar e que já est-eve mais longe essa 
desejada epoeha. 

Depois d'estas linhas éstarem na imprensa tenho visto verificarem-se os meus. 
p~·esentimentos e as minhas prophecias a respeito elas consequencias que se de
'Vlam segllir ele reconhecer logo a revolução franceza ele julho passado, assim como 
os consequentes que eram. os ministros inglezes com a sua muito :fallacla e apre
goaela não inte?je?·encictj o, que têem feito a respeito da Belgica e da Hollanda mos
t~.,. um grande exemplo. E igualmente curioso presenciar a farça que o rei cida
elao elos francezes e o seu revolucionaria ministerio estão representando á fàce ela. 
Europa! Pois que depois de te1·em excitado a revolução na Bclgica, e promoviclo 
a nomeação elo duque de Nemoms ao th.rono d'aquelle paiz, querem agora fazer 
crer que o pae não consente em tal e recusa a nomeação elo filho, isto ê, um bo
n:e.m que, ainda não havia bem seis mezes, tinha usmpaelo o throno ao seu le
g'thmo posst}iclor e ?-O seu bemfeitor, haja agora ele querer fazer persl:laclir o seu 
desinteresse e a pureza elas suas intenções, não consentindo que seu filho · suba 
a i.lUl throno, qüe se lhe offerece da parte ela mesma ~uctoriclacle que offereceu ao 
pae o throno ela França, isto é, a canalha ele Bruxellas i acabando por ora a farça 
em se nomear um regente em Bruxellas, não se sabe para que fim, suppõe-se por'
conta, mas em segredo, do dt1que ele Nemours. 
_ Os fraucezes, como um povo voluvel e inconstante, forann em todo o temp.o 
Incapazes de outro governo que o monarchico, pois que tirada a sombra .de um 
parlamento, foram sempre governados por seus reis, os quaes, quando possuíam 
e.uergia e vigor, :fizeram mais que nunca florescer a França; Luiz XIV e Luiz XV' 
tinham protegido demasiado o& espíritos fortes e a licença dos litteratos, por intel·
-venção dos qtGe os dominavam; o que junto com a revolução ele Ing-laterra ele· 1688 
e a protecção que ao depois deu Luiz XVI áoS revolucionarias ela America in
gleza., produziu a revolúção franceza de 1789, de que Luiz XVI foi victima. 
Viu-se n'essa epocha ele sangue e ele frenesi o pouco ou nada que os francezes 
eram feitos e estavam preparaclos para instituições liberaes; porquanto no espaço 

· de doze annos não fizeram mais elo que matarem-se uns aos outros, fazerem garbo 
de atheus, e depois de devastarem e roubarem os paizes e as nações ela Europa, 
e de mudarem vinte vezes de constitlúção, receberem o jugo ele um soldado, que, 
não contente ele lhes impor com o nome ele consul de dez annos, e depois vitalí
cio, acabou por se declarar imperador, dominaJJ.cl.o-os com uma verga de ferro, 
ll[o lhes permittindo outra· sombra ela sua chamada liberdade, mais do que um 
senado, dito conservador, que dizia e fazia o que elle imperador queria e man
dava; e depois de ter sacrificado quasi toda a mocidade franceza à sua desmar
cada ambição, viram os francezes a sua capital, Paris, occupada por cossacos e 
por tropas de todas as nações ela Europa, que foram assaz g-enerosas, gTaças aos 
soberanos alliados e á intercessão elos Bourbons. 

Ora quando Luiz XVID appareceu, servindo de medianeiro entre a França e 
toda a Europa irritada, e que podia e devia dictar a lei ao seu modo, teve a des
graça ele succumbir ás insinuações dos aUiaclos, principalmente elo representante 
~a Grau-Bretanha, que se pe1'suacliam que dando Luiz xy~rr uma constituição 
hberal aos francezes, reconciliaria as antigas rixas e destnuna as velhas preven
ções contra a sua família. Quanto se eno·auaram e quanto comprometteram com 
isto os Bom·bons a França e os seus mes~os estados ! Que inconsideração pôr os 
francezes na situação ele commetter novos crimes c novos attentados, renovar-lhes 
uma epocha em qlle tanto mostraram a sua negação para instituições liberaes! 



744 

Alem d'isto que mania e que erro querer applicar á França o systema constitn· 
ciuli.al da Inglaterra, sell). haver a menor relação na situação, costumes e c~rcum· 
stancias dos dois paizes! Porquanto na Inglaterra existia uma aristocracia que 
constituía a característica e força da constituição ingleza, aonde os pares eram 09 

senhores de mais ele dois terços do paiz, e, por consequencia1 aonde a t\amaTa alta 
tinha e devia ter toda a influencia. 

Em França, pelo ·contrario, tinha ~ revoluçfio tirado os bens á antiga nobreza, 
achando-se as grandes propriedacles e domínios nas mãos dos commtms e dos fi· 
lhos da revolução; portanto, os antigos nobres, voltando com a restauração á Fra~ça, 
acharam-se sem terras, sem propTiedades, e sem influencia alguma nas provincws, 
sendo o governo obrigado a fixar modicas pensões aos nobres que o r ei elev~va 
á dignidade de par, cuja CI'eação, ainda que immensa, tinha sempre contra s1 a 
camara elos deputados, cujas eleições eram feitas pela democracia predominante, e 
que se achava quasi exclusivamente senhora das terras, assim como tinha contra 
si o exorbitante numero dos pares m·eados por Buonaparte nos cem dias, e incon-
sicleradamente confirmados por Luiz XVIII. · 

Eis-aqui, pois, o resultado de querer acarretar a qu~lquer paiz as instituições 
estrangeiras sem reflectir, nem ponderar as localidades, os costumes e as circum· 
stancias . O certo é que nos dez annos do governo de Ltúz XVIII se viu a França 
luctando continuaJD,ente entre a monarchia e um grande partido de demag·ogos, 
·que dominavam as eleições elos deputados, o que não podia deixar de assim ~er 
em consequencia do acima dito e ele não se ter feito uma nova lei eleitoral. Ass1!l11 
mesmo Luiz XVIII foi obrigado varias vezes a supprimir a liberdade de imprensa 
e estabelecer a censura; tempo que, se não póde duvidar, fôra o màis tranquillo 
do seu reinado. 

lVIr. de Villele1 talvez sem saber e sem querer, commetteu uma grande falta., 
de onde se apressou a rnina .da dynastia elos Boru·bons, clig·o com a inconsicleracb 
medicla de dissolver a camara dos deputaclos, em que elle tinha a maioria dos vo· 
tos, sem calcular, nem ter certa a maioria nas novas eleições; acrescendo a isto 
a falta de política de Luiz XVIII e dos seus conselheiros, de quererem amaJgaroar 
no ministerio realistas e revolucionarios, homens que tinham acompanhado os 
Bourbons na sua . desgraça, e homens que tinham servido a revolução e o impe
rio! Carlos X subiu ao throno nas críticas circumstancias em qLle os realistas es· 
tavam divididos, em conseqnencia da conducta de mr. ele Villele, e na epocha da 
sua coroação, querendo ser demasiado generoso com os francezes, se perdeu col11 
a illimitada liberdade de imprensa que lhes concedeu, tempo de que com especia: 
lidade data a clesorganisação. elo governo. Vivi mtútos annos em Inglatel'l'a, e Vl 

n'esse tempo abusar da liberdade da imprensa, porém nada vi similhante e el11 
comparação do que se praticou em França, mlúto mais depois da entrada do prin-. 
cipe de Polignac para o ministerio, €scolha desgraçada, e muito mais desgraçada 
porque, tendo-se nomeado com elle o unico homem que era capaz talvez de salvar 
a monarchia, digo mr. de la Bourclonnaye, o qual, ainda que não queria ser supe
l'ior ao príncipe de Polignac, não lhe queria estar suj eito, e por isso teve a in
consideração Carlos X de acceitar a demissão ao dito de la Bourdonnaye, no- · 
meando primeiro ministro o príncipe de Polignac. 

Teve este ministro a coragem de deixar perverter a nação por espaço de um 
anno com os cem escriptos licenciosos que cada dia se publicavam em França, e 
quando tinha tempo e todo o pretexto de propor e obter a censura, nada d'ist@ 
fez; mas quando se determinou a obrar e a ter energia, foi tarde e o mais impru
dentemente; digo imprudentemente, pois que não só publicou os decretos de 26 
ele i u1ho de uma assentada, quando aliás o deveria fazer parcialmente, ma até 
se deveTia ter preparado .para a reacção e resistencia que poderia haver, como 
houve, com uma força que poclesse impor aos clemagogos e aos amotinadores, pois 
que em logar de fazer marchar sobre París trinta lnil homens, contentou-se com 
cinco ou seis mil homens, de mais a mais divididos pelas es~reitas mas de París, 
quando se deveriam ter concentrado em um ponto, falta devida ao marechal JVIa.r· 
mont. 

Os immcnsos ageptes do comité cli1·éctewr ele P~rís estavam álerta e nos seus 
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postos, esperando pela occmnao para romperem, estando sempre prompta uma 
grande quantidade de saccos de 1:000 francos em casa de um celebre banqueiro, 
~tte com a sua prodigalidade assaz :figtu·ou nos famosos dias ele 27, 28 e 29 de 
Julho, animando-se a populaça com mãos cheias de peças de 5 fi·ancos a arrostar a· 
auctoridade e as bayonetas. Este mesmo banqueiro assaz figurou depois, não só 
con;t a canalha de Paris, mas até com o duque de Orleans, com quem elle tinha 
antigas relações e intelligencias relativas ao que veitt a succeder. 

O que tem succedido em França e Bruxellas mostra bem o pouco qtte serve 
aos homens a lição do passado, e o mais é do seu tempo! O que não succedeu ao 
velho duque de Orleans, um dos primeiros corypheus da revolução ele 17 9, e a 
outros ídolos momentaneos da populaça? Não imp01·ta, tudo passou, é preciso que 
se re~ove e que se corra o risco! O celebre banqueiro já. o correu, perdendo o 
s~u clmheiro, a sua popularidade e o seu logar ! Feliz .e assaz feliz ele não ter per-
dido a cabeça. . 

O interesse pela verdade me impõe o dever de dizer que a principal causa 
das desgTaças de julho passado em Paris e das suas :ft.mestas consequencias, data 
da divisão entre os realistas, divisão procedida da pessima conducta de Luiz XVIII, 

·conducta com que sacri:fi.cou a sua família e a monarchia, e conducta que elle er
radamente adoptou por querer passar por espírito forte e liberal (como já. passava 
em 1789, e por isso tanto se disse d'elle), isto é, quando elle devia fazer por ani
mar os verdadeiros realistas e por os unir, , fez o contrario, desgostando-os, favo
recendo só certas famílias, e ponclo nos logares homens da revolução passada e 
buonapartistas; desgostando, torno a d izer, eom isto os verdadeiros realistas e os 
seus amigos, por isso foi obr.ig.ado a fugir para Gand por ter posto o governo nas 
mãos de tratantes ! Depois, sem. lhe ter servido de exemplo e lição o passado, 
deixou r-eti.:rar do ministerio o duque de Richelieu, homem. honrado, que tinha dado 
abalisadas provas da sua lealdade aos seus príncipes, isto porque nao queria 
admittir revolucionarios por companheiros, tenclo a fraq ueza Luiz XVIII ele pôr 
no seu logar mr. Decazes, que tinb.a servido Btwnaparte e a revolução, e por isso 
,se viu o que se viu; e este mesmo homem, o mais obrigado a Luiz XVIII e aos 
Bourbons, se acha hoje servindo a revolução e os inimigos de Carlos X e da mo
narch.ia! Lição de que os soberanos que desejam a estabilidade dos seus tlu·onos 
deviam tirar vantagem para nunca aclmittir nos seus ·conselhds homens de ma
t~dm~s e que se dizem arrependidos. Luiz XVIII teve a fraqueza de têr no mi
UJ.steno um Fouché, um Soult, um Talleyrand, úm Decazes e um Pasqui01·, e ou
tt·os iaes que não :fi.zeram nos seus ministerios senão proteger os "Clubs secretos 
e o comité directeu1· de París, o que tudo junto cleu cabo da monarchia. 

Em Portugal mesmo, o que apressou a ruína dú. monarchia (junto á separação 
do Brazil e o deixM·-se familíarisar a nação com icléas liberaes e 1:evolucionarias) 
f<Oi o consentir el-rei o senhor D. João VI no ministerio homens que tinham ser
vido a revolução e as côrtes revolucionarias contra elle, na errada persuasão de 
se terem convertido, mas foram elles que converteram ~ nação ao estado em que 
se ach.a! 

Os governos revollicionarios boas lições dão aos soberanos, ainda que as não 
queiram tomar, isto é, v:eja-se S·e Buonaparte tomou nunca para ministros homens 
que tivessem servido os Bmu·bons; e veja-se igualmente se o governo revolucio
n~rio de França tem permitticlo, na immensidade de ministros que se têem su.cce
dtdo tms aos outros, que entrasse para ministro um só que se clíga, muito embora, 
renegado, mas que tivesse servido os Bourbons ; e se o governo das côrtes de 
1820 e 1827 chamou ao ministerio pessoas que se suspeitassem amigos fieis do se
nhor D. Miguel! 

Tem-se fallado muito de um celebre com,ité di?·ecte~.w ou sociedade directora, 
~stabelecida em Paris, assim como se tem querido mofar :nuito d'isto . No emtanto 
e um facto que ella existe e que tem ramificações e loJaS em todas as gnLndes 
cidades da Emopa, e que possue uns grandes fundos~ que se applicam aos fins 
da soc_iedacle, que é o principal, gu~rra a~_erta ás ~ntigas dyn~st1as da E~·opa, 
d-estnul-as e elevar sobre as suas rm.p.as nao republicas, mas sunulacros d ellas, 
tendo á. testa chefes ou soberanos da sua escolha. Este é um elos segredos em que 



746 

estão iniciados os da primeira classe e gTaduação na sociedade; advertindo que, 
lo;p que elles chegam a ser ministros nos governos monarchicos, e a terem poder 
nos ditos governos que elles querem proscrever, então, tendo obtielo parte dos seus 
fins, socegam por um pol~co, mas protegendo sempr e os confreq·es para lhes. _se~·
virem no ultimo recurso . A multidão e aos não inicicbclos falia-se-lhes em institm
·çÕes republicanas, para mais os incitar, e obterem assim ma,ior mtmel'O ele prose
lytos e enthusiastas. 

T odavia, apesar elo que tem trabalhado e trabalha a tal sociedade directora, 
apesar da fraqueza de alguns governos , e apesar do que os demagqgos das con
stituições liberaes querem clamar e quel;>rar a cabeça á gente ele bem e. sensat~, 
vê-se não existir disposição algum:a: hoj e na Europa para as taes constituições h
beraes, prova o que se tem visto em França, Hespanha, Portugal, Napoles, e o 
que se está vendo na Belgica e na America do sul. As· duas unicas nações da Eu
ropa aonde ha algnma rotina ele constituição lib-eral são a Hollanda e a Inglaterra: 
a primeira por ser um paiz todo commerciante e de pequena extensão ; a Ingla
terra, que por habito e sem reflexão a chamam algu_ns o paiz cbssico ela liberdade, 
é as·sim mesmo o paiz aonde ainda hoj e predomina o feudalismo, como predominava 
em Portugal no seculo xv, tempo em que então estavam em vigor as côrtes •e se· 
convocavam, isto é, o faziam os r eis para dar mais força ás suas medidas e obte
r em assim mais confiança da parte dos povos ; tanto que em Inglatel'l'a se não 
póde matar uma perdiz ou lebre, sem se expor a ser degredad0 por toda a vida., 
e isto em consequencia dos privilegias dos senhor es das t erras; em uma palavra•, 
o que ha em Inglaterra é uma .aristocracia rigorosa, que não só dispõe elos coro
muns, mas até ás vezes do soberano, pois foi ella que fez subir ao cadafalso Car
los I, que expulsott depois os Stuarts, e que por fim chamou ao throno a casa ele 
Hanover; o qile ha em Inglaterra é um respeito r eligioso ás leis e uma execução 
Tigorosa d' ellas ; porém, como o seu codigo penal é todo fundado no credito e coro
mercio, por isso, sendo quasi todas as penas pectmiarias, j á se vê que os senhores 
e poderosos mais podem arrostar a lei e ser em de algum modo superiores a ella. 
No emtanto não se póde duvidar que seculos com formulas constitucionaes é al
gnmU~ cousa, e contenta o povo, que não vê as cousas senão pelas apparencias e 
fórmas . 

Portanto, com'o não ha ·perfeições nas operações hum~nas, póde-se dizer até 
pelos factos, que a constituição ingleza é a melhor que podiam e podem ter os 
inglezes, visto . a sua localidade e as suas circumstancias, e a immensa despropor · 
ção das riquezas, desproporção assim mesmo sanccionada pela lei e pelo costume, 
ha muitos seculos, para inver~er o que, seria preciso uma explosão terrível. Ad
vertindo, porém, ser uma grande mania, que assaz tem grassado n' estes ultimo~ 
tempos, o qtlerer empurrar aos elifferentes povos ela Europa uma constituição a 
ingleza. Já disse o como se não podia, nem póde applicar á França e ás suas cir
cumstancias. 

Alguns denominados estadistas ing·leZJes pretenderam e obtiveram (com v:ist~s 
sinistras) illuclir a;lguns portuguezes, persuadindo-os ele poderem ter uma consti
tuição á ingleza; tal foi ror. Canning, que depois se gabou no parlamento «tinha 
dado uma nova existencia ao novo mundo» (isto é, un;ta revolução e anarchia que 
dura h:t vinte annos), e isto á custa elas concessões .que lhe fizeram os imbecis e 
revolucionarias portuguezes com a separação do Brazil, e os revolucionari0s hes
panhoes com a sublevação ela America elo sul e da ilha de Leão: Mr. Canni:B.g 
bem sabia que tinha roubado Portugal e enganado os portuguezes, quando lhes 
prégava e lhes promettia lrma constituição á ingleza, pois que bem sabia que ne
nhuma aristocracia verdadeiramente tal existia em Portugal depois elo reinaelo de 
D. João II, quando a nobreza tinha sido privada ele quasi todos os seus privile
gias e fóro s ; por isso o que se viu em Portugal em 1826 foi uma constituição ano
mala e monstruosa, que, a não apparecer o restam·ador da monar chia, estouraria eD1 
lrma anarchia terrível e nas suas ordinarias consequencias . O que é certo é que 
foi a segunda tentativa em Portugal, que t eve a mesma smte que a primeira em 
1823, assim como tinham tido em Hespanha e Napoles, e que nünca .os povos 
estiveram menos dispostos para succumbir ás prégaçã'es elos clemago!?;os, como 
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hoje, tendo pelo contrario a idéa a mnis desprezível d'estos declamadores e cha
mados xegeneradores. Leia-se a historia, e ver-se-ho. que o tempo das verdadeiras 
republioas e democracias foi sempre quando dominava a moral e os bons costu
~es, _ e jamais no tempo da conupção, egoísmo e pm'versid3;de, como infelizmente 
e hoJe, e como se viu na conducta dos nossos paes da pcttna. _ . 

Porém, apesar cl'esta pouca ou nenhuma disposição, que se vê hoje na Eüropa 
par~ succumbir ás prégações dos demagogos e dos agentes elo comité cli1·ectmw ou 
soc1eclade directora, não deixam assim' mesmo ele serem temíveis as suas mano
bras,. porquanto, não só as acompa.nham e sectmdam com oiro, com que pl'eten
dem illudir e subornar os indigentes e credulos, mas, o que é peior, se servem dos 
nrinistros que pertencem · á sociedade diréctora para advogarem a sua causa, atrai
çoando a elo monarcha, que aliás eram obrigados a defender! Como os tempos são 
mudados, e tudo está revolucionaclo! N'outro tempo eram os ministros os que ele
fendiam as prerogativas e direitos do[:! seus soberanos, e se oppunham ás preten
s?es dos demagogos e revolucionarios ! Assim aconteceu em lnglatena, aonde ha 
?1ncoenta annos que estão os revolucionarios a clamar por reforma do parlamento, 
lsto é, por desorganisação da sociedade, e aonde, e ao que sempre o ministerio 
se oppoz, tanto o ministerio de Pitt, como o ele Fox, tanto os to1·ies, como os 
whigs; hoje, porém, que o ministeriq vê que se não pó de su:ster, e não tem a cora
gem dos seus antecessores para pedir a sua demissão, e está rodeado de agentes 
da sociedade clirectora, recorre á populaça, indo o mesmo governo propor no parla
mento e advogar a medida revolucionaria! Assim se praticou em Portugal no go
'vet·no r evoluqionario das côrtes ele 1821, aonde o ministro dos negocias estran
geiros, de accordo com os primeiros demagogos, propoz ao governo inglez, da parte 
de el-r ei de Portugal, aquillo que não era senão um insulto e uma degradação á 
soberania e á dignidade ela corôa de Portugal! Qlle tal a epocha revolucionaTÍa! 
Se os soberanos não acordam, adeus dynastias antigas ela Europa, e então se veri
ficarão hem cedo os ameaças de Fouché ou duque de Otranto ! Isto é a des~p
parição ele todas as antigas dynastias da Europa! 

. Quem é a causa ele tanto sangue ter corrido em toda a Europa senão a prom
ptlclão com que os governos inglez, p1ussiano, austríaco e russo reconheceram a 
revolta de París? O mesmo fizeram com a sua inacção em 1790, allegando não 
queriam fazer correr sangue; no emtanto foi preciso que os francezes o fizessem 
correr e até alagassem todo o continente ela Europa com o seu sangue e estran
~eu·o para fazer acordar as grandes potencias, e até foi preciso .que vissem a 
conducta e o exemplo ele duas nações do occiclente da Europa, para se unirem e 
conhecerem as suas forças e o que eram capazes ele fazer assim unidos; se a Aus
tria, a Russi.a e a Prussia tivessem feito marchar em agosto passado as suas le
giões sobre París, que desgraças se não teriam evitado, e que nolin·e· e innocente 
sangtle se não teria poupado? O que tem clado as maiores esperanças á sociedade 
directora foram as faltas commetticlas pelas grandes potencias da Em-opa ; 1. 0 , 

sanccionanclo a usurpação do throno dos Gustavos Adolphos por um aventureiro; 
2. 0

, que Luiz XVIII subisse ao throno dos seus maiore~, com a condição de dar 
uma constituição liberal aos francezes, o que os fez insolentes e revoltosos. 

A sublevação que estomou em 1820 por toda a Europa, estava preparada e or
ganisada nas sociedades clirectoras e secretas, que trabalhavam altamente com o 
fim ele mudar as dynastias e governos ela Etu·opa, por isso se viu arrebentar quasi 
ao mesmo tempo em Hespanha, em Portugal, em Napoles, no Piemonte, na Alie
manha, em Dinamarca, na Polonia,· e em París dar o signal o malvado Louvei com 
? attentado e assassínio do duque ele Berry, e em Londres ser um Thislewood o 
lllstrumento de uma horrorosa e atrevida empreza em Cato street; e foi preciso 
acordarem os soberanos ela Em·opa, e estabelecerem o q:1e se cham_ou depois a 
santa alliança para gosarem os povos ele algum socego, alliança que tinha por fim 
adoptar um systema de união e defeza para esmagarem os planos· da revolução 
q11e se organisava por toda a parte ela Eui·opa; d'aqui as conferencias e os con
gressos de Troppau e Laybach; porém a fraqueza depois do~ go;rernos, 'e mais 
que tudo a morte do imperador Alexandre, ammou os revolumonanos e os fez pôr 
a trn.halhar, principalmente em 1829, quando eram protegidos pelo governo revo-
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lttcionario cl'aquelle tempo em França, e depois pela fraqueza do governo Poli· 
gna:~. 

Os acontecimentos de julho passado em París, ainda que foram accelerados 
pelos decretos de 26 do dito mez, estavam comtudo 1n·emeditados e ll!rranjados de 
lpngo t empo nos clubs, e tanto que se cuidava na Allemanha antes d'essa epo.c~a 
em r ecrutar gente para serviço secreto e se cuidava em organisar uma expechçao 
a H espanha e Portuga,J., composta elos renegados d'aquelles pai~es . A explosão de 
París deu nova vida á sociedade directora, e por isso se cuid0u logo em man~ar 
novos emissarios aos di:fferentes afiliados nas differ entes cidades da Europa, pnn
cipiando-se a desenvolver aonde havia ma:is disposição, mais emissarios e menos 
vigilancia nos governos; por isso foi Bruxellas e a Belgica a primeira, seguiu~se 
H ambm:go, depois a Saxonia e Brunswich, Nassau, a Polonia, Hanover e a Itaha ; 
e tendo-se de algum modo mallogrado certa ex1Jedição que se meditou contra a 
H espanha e Portugal, sempre cuidou a sociedade em apromptar novos fundos aos 
chefes dos revolucionarias hespanhoes, os quaes foram novamente infelizes, gra
ças ao pouco agasalho que acharam e:qt Hespooha os emissarios francezes. Em
quanto aos chefes dos r enegados portuguezes, como são raposas velhas, que 
acham o v-inho do Porto ainda verde, contentaram-se em ver se arranjavam um 
emprestimo, a que diziam hypothecavam, em nome elo imperador elo Brazil, a 
quinta de Sànta Cruz, perto do Rio de J aneiro, como se uma tal quinta poclesse 
servir ele garantia a uma somma de 16.000:000 cruzaaos! Mas como pouco on 
nada r endesse esta t entativa, obtiveram da sociedade clirectora que se remettes
sem Ílmdos a Lisboa e ao Porto para se seduzir e subornar a tropa, a qual com 
effeito lhe comeu ainda outra vez a isca, sujando-lhe igualmente outra vez n0 anzol. 

Portanto, o grassar uma febre revolucionaria por toda a Europa, não é acaso, 
nem tão lJOnco são miasmas da atmosphera, was sim são resultados de planos e 
combinacões r evolucionarias . A forca elos revoluciona.rios e da sociedade clirectora. 
consiste 'na tmião, subscrevendo as, som mas e fundos que podem para obterem os 
seus :fins. Os realistas, pelo contrario, desunem-se, e não só não formam socieda
des para se entenderem e se dirigirem ao mesmo :fim, mas, o que é mais, quando 
algum pelo seu zêlo ou circumstancias tem occasião ele fazer serviços relevantes. 
á monarchia, em logar dos ministros aconselharem o soberano a que anime e pre
meie um tal sujeito, pelo contrario, desgostam-o e o intrigam com o mesmo sobe
rano; o que ou é procedido de ciume ou tratantice. Eis-aqui a dobrada rasão por 
que a r evol11ção e os revolucionarias caminham a passos largos na Europa. E eis
aqui porque não só é atraiçoar os soberanos e as monarchias em que·rer seduzir e 
subornar a tropa, mas igualmente· fazer por desgostar os seus melhores e mais 
fieis servidores. 

Mal istÓ estava fóra da imprensa, quando vejo uma conducta no ministerio in~ 
glez a respeito de Portugal, que, ou parece ele pedantismo, ou do maximo. ele in
consideração, isto é, no b~tdget~ ou calculo das\·eceitas e clespezas elo anno corrente, 
qu:e propoz no parlamento o ministro elas :6.nU~nças, em que tirava direitos de uns 
objectos e augmentava n:outros; n'estaultima classe inchuu os vinhos de Portugal, 
igualando os direitos aos dos vinhos francezes. 

Era a ultima cousa que eu poderia esperar elo governo inglez á vista do que 
clisse, e elos tratados entre Portugal e a Inglaterra, e á vista dos interesses r eaes 
da Grau-Bretanha. Já disse que o tratado ele Methuen, pelo qual se permittia e:ro 
Portugal a entrada elas fazendas ele lã ele manufactura ingleza, :fi.xára a epocha da 
clecaclencia ele Portugal. Disse igualmente que a isto se pozera uma condição no 
dito tratado, isto é, que a Inglaterra· receberia os vinhos ele Pm·tugal, pagando uDl 

terço ele menos de direitos elo que pagavam os vinhos fra,ncezes. Disse mais que 
esta condição assim mesmo era illusoria, pois que nem o consumo dos vinhos por
tug·uezes. em Inglaterra tinha proporção com o consumo elos generos manufactm·a
dos em Inglaterra e importados em Portugal, mas, até mesmo que tivesse, perdia 
immenso a nação, abandonando assim o primeiro ramo ele agricultura, como era 
a lavoura dos grãos e a 01·eação dos gados, assim como as manufactm·as e .a nave
gação de que não existe em Portugal mais elo que a sombra, n?io se podendo oc
cupar a povoação nem nutrir-·se, sendo o governo obrigado a mandar para fóra 
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d? reino toelo o seu numeraria paTa se nutrir e vestir a. nação. Disse que ainda em 
ctma tivera Portugal a desgraça ele ter a sua sorte e destinos em uma das epochas 
as mais críticas da monarchia, confiados nas mãos de uns portuguezes, os quaes, 
por arruinarem Portugal e venderem a sua patria á Inglaterra, tiveram o titulo de 
condes ! Que nobreza e padrão ! Portugal tem sido como uma rica mina, aonde os 
cavoHqtteiros que a esboracaram, vasaram e reduziram a um monte ele cascalho, 
enriqueceram e obtiveram o titulo ele condes e ele lorcls! Pobre e elesgraçado Por
tugal! 

Emfim, disse que assim mesmo estes homens ele estado, a quem estão hoje con
fiados os interesses de Ing·laterra, se não tinham dignado reconhecer o governo 
portuguez, isto é; tun governo que tem fechado os olhos aos seus proprios inte
resses para promover os da Grau-Bretanha. Mas quem poderia esperar que ainda 
em cim'a d'isto e d'esta inelifferença houves:;;e o governo inglez de se saír com uma 
medida tal, isto é, tuna medida que põe o ggverno portuguez na necessidade de 
v-igiar na dignidade nacional e da monarchia, correspondendo ao rompimento elos 
tratados, isto é, prohibinelo a introducção em Portugal elas fazendas elas manufa
cturas inglezas, e acabar com o monstruoso privilegio ela conservatoria ingleza e 
outras taes de que os portnguezes não gosam em Inglaterra, e os inglezes em ne
nhum outro paiz? 

Por mais que a minha imaginação lncte com hypotheses e conjecturas, não posso 
achar motivo plausível de uma tal audacia e inclifferença aos interesses da Grau
Bretanha; só se elles, ministros, pelo muito que têem visto ter soffriclo a nação por
tugueza ao governo inglez, suppõem que a for.ça elo habito tem reduzido os por
tuguezes a uns meros automatos que se devem vestir e nutrir do que e como o 
governo inglez determinar. 

Os mesmos inglezes convem que mettem em Portugal annualmente o valor de 
;C 2.500:000 esterlinas, isto é, 30.000:000 cruzados; e os portuguezes mettem em 
!ng1aterra 7.000:000 cruzados em vinho (isto é, quando importavam 30:000 pipas), 
1ncluida a fructa, alguma cortiça e outras miudezas. Demais, os portuguezes dei
:x:am tirar de Portugal, um anuo por outro, para compra de cereaes, 3 .000:000 para 
4.000:000 cruzados, o que ordinariamente vem em navios inglezes ou }JOr sua 
conta; sendo, portanto, 27.000:000, sem contar os fretes, que se tiram annual
meute de Portugal para a Inglaterra; somma immensa, que até parece incrível 
como possa ter Portugal! Se não fosse a guen:9- peninsular e as immensas som
mas que ficaram em Portugal, de certo que não podia com isto a nação; no em
tanto cada anuo se vae sentindo mais a falta ele numeraria, e se se não olha,r para 
isto seriamente, bem cedo se verA Portugal de todo exhamiclo . 

Ora, ~e metade d'esta somma que se tira annualmente ele Portugal, um terço 
mesmo, se applicasse por espaço de cinco annos á agricultura e fabricas, o que 
nao poderia ser bem depressa Portugal! O passo que espero dará o governo é ani
mar os capitalistas, concedendo-lhes privilegias e regalias para formarem compa
nhias para o estabelecimento ele fabricas, manufacturas e pescarias, o que se co
:rneçou a fazer no reinado ele el-rei D . José, mas o que se deixou de continuar 
depois ela sua morte, por falta ele patriotismú e por venalidade á Inglaterra, vena
liclade que, devendo fazer cortar a cabeça aos auctor es, lhes grangeou títulos; des
graçada nação! Uma vez que isto se fizesse, bem depressa veria o governo dobrar 
e triplicar a s!J.a renda, e a nação se tornaria independente e respeitavel; senão, 
que se deite os olhos para o estado ele Portugal no reinado de el-rei D. João IV 
e de D. Affonso VI, mesmo acabrunhado, como devia estar, com a sujeição ele ses
senta annos, quando se não admittiam ainda as fazendas de lã manufacturaclas em 
Inglaterra; e que se deite os· olhos para as ruinas elas fabricas que havia em 
Portalegre e Covilhã, e que se deixaram queimar pelos inglezes l 

Foi tão audaz e desarrasoado o projecto qLle propoz no parlamento o ministro 
das finanças ácerca ele Portugal, que lord Strangforcl foi obrigado a fazer tuna mo
ção na casa dos lords , pugnando pela execução dos tratados entre Portugal e a 
Inglaterra, e condemnando a conducta, tão extraordinaria como injusta elo governo 
ing[ez para com a nação com que ha mais tempo é ligada a Grau-Bretanha e que 
mais fiel lhe tem sido (e mais soffredora). Lord Strangford clisse que, não só a me-
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did~ proposta pelo governo para com Portugal era um mau exemplo ele falta de 
fé e cumprimento aos tratados, mas qu13 elle mesmo, como um elos agentes elo .tra
tado de 1810, devia declarar ao parlamento que na formação d'aquelle tratado se 
estipulá,ra o dever fazer pm•te integrante do dito tl•atado os ·artigos elo .tratado de 
Methuen, q_ue cliziam respeito ~í admissão dos vinhos portuguezes na Inglaterra, 
e admissão por isso dos tecidos de lã ela Gran~Bretanha em Portugal; assim com_o 
se estipulára que acabados os quinze annos qualqum• das partes contrahentes. t~
nha o direito de rever os artigos que lhe convinham ou não, e de o fazer pa1:t1_m
par ao outro gov~rno; e que, portanto, era monstruoso em diplomacia e polit!c.a 
deix!llr e:lJ ab1·upto de dar execução aos ditos artigos, sem previamente se partlm
par ao outro governo, acabando em requerer se produzisse ao parlamento: 

1. ° Copias ou extractos elas instrucções que o governo inglez tenha dado ao 
consul em Portugal, depois de 20 de novembro ele 1830, ácerca ele se insistir coDl 
o governo portugue~ pava fazer estrictamente observar os tratados entre Portugal 
e a Ingl:~.terra ;· 

2. ° Copias ou e:JÇtl•actos de algtlmas partes feitas ao governo portuguez, rela~ 
tivamente á revisão ou suspensão de alguma das. estipulações contidas no tratado 
de commercio1 assignado no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1810; . 

3.0 Igua4nente copias de a.lg"Q.ma noticia Otl commtmicação que se tivesse fe1to 
aos inglezes estabelecidos em Portugal, relativamente a mtenções de se suspender 
alguma parte dos tl'atados de commercio entre a GI'an~Bretanha e Portugal ; 

4. o Igualmenta copias ou extractos ele algumas instrucções que, depois de 20 
de novembro de 1830, se tivessem dado aos otliciaes que commandavam os navios 
iuglezes estacionados no Tejo ou nas alturas de Portugal, etc. O que tudo conce
deram os ministTos, á excepção ela ultima, isto é, darem copia elas instrucções que 
se teriam dado aos o:fficiaes commanclantes dos navios estueionad.os no Tejo, ott 
que cruzassem nas a1tmas de Portugal. Já se vê a rasão ele não querer o governo 
inglez annuir à esta ultima p1•etensão, e já se vê a rasão pül' que tucla a c'autela. 
e vigila.ncia em Portugal com estrangeiros é pouca. 

Não }Jócle deixal' ele dar toda a satisfação aos homens de bem a conducta de 
lorcl Strangford, conclucta ·que lhe fa2l a maior homa e o põe muito acima . doses
tadistas inglezes, que se têem limitado a conhecer política por livros. 

Lorcl Strangford principiou a sua carreira cliplomatica pela côrte de Lisboa; 
saiu de Portugal com a família real em 1807, esteve muito:> punas no Rio ele 
Janeiro, passou á Suecia e de lá a Constantinopla, adquirindo n'~sta viela e car
reira muito conhecimf(nto, que o faz sup~rior a todo o g;:tbinete junto de lord 
Grey. 

Um inglez que se achava em 1806 addiclo á legação ingleza em Portugal, mas 
de quem ninguem f'allava em Lisboa, nem conhecia, rriudou de vida e fez-se advo
gado em Inglaterra, advogando o partido radical e revolucionaria, por isso se acha 
hoje, á falta de gente, lord chancellor. Este, entre as muitas chicanas que avan
çou em resposta aos argumentos de lord Strangford, e que de certo o fazem co
nhecer tal como elle é, expoz a seguinte: «que a maxima dos seus antepassados (como 
a d'elle) era ter oiro, fosse como fosse, qtte por isso se fazia a côrte a Portugal; 
p01·ém isto em consequencia elo Brazil, cl'oncle elle vinha, e que elles ·tanto ambi
cionavam. Agora, porém, que o Brazil já não pertence a Portugal (obra que se 
deve ao governo inglez de 1825), tudo tinha mudado ele figura!)) Isto é, que não 
só se não devia fazer a côrte a Portugal, mas romper t1'ataclo~ sem participação 
previa, e ter trma conclucta de mariola ! Tal é a logica e a cartilha dos ultra-libe
raes ou revolucionarias! Acabando em dizer «que emquanto ao argumento de se 
não dev-er favorecer a nação franceza á custa. da nação com que a Inglaterra tem 
estado ha mais tempo ligada, elle louvava a Deus ele se acha.r presentemente a 
bglatena unida á Fr.;tnça o mais amigavelmente, e es:eerava que muitos annos 
issq durasse 1>. Já se vê o quanto sympathisará um revolucionaria inglez com a re
volução e os l'evolucionarios francezes! Espero em Deus que elle, lord Brougham, 
tenha a mesma paga gue já tiveram alguns corypheus ela revolução ele julho. Hoje 
o mesmo lord BrougliEJ,m é um grande partidista da revolução da Poloni.a, tendo 
cl~m~clo muito no conselho, se devia entremetter o governo inglez a favorecer a 
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revolução ; isto porque o oiro que o tal lorcl acha poder tirar da Polonia é o da re~ 
volta, que será o meio de o conserval' mais algum tempo no ministerio ! 

Os argLunentos de outro radical, lord King, são da mesma categoria; pondo o 
tratado de Methuen em a?·tic~tlo mo1·tis e fazendo de face to com uma farça, de cor~ 
tejo que, segundo a sua parodia, acompanha o cadaver do velho Methuen! E aonde 
chega o es]Jirito vertiginoso e a cegueira r evolucionaria, chamada innovação , não 
V'enclo mylord e companhia que quem ganha com a morte e enterro do v elho tra~. 
~ado de Portugal são os portuguezes . Se mylurd King não conhece isto, nem os 
mtcresse~ do seu paiz1 leia os escriptos que se t êem publicado em francez, ingle:l4 
e allemão desde 1703, ácerca das relações entre P ortugal e a Inglaterra, e verá o 
que lá se diz, que Portugal, pelo b'atado de JYiethuen, se tol'Dára tuna colonia da 
Grau-Bretanha . Eu só .desejo que o tal lord tome em consicleração o que respon~ 
deu o duque de W ellington, que não só é mais capaz de fa.llal' dos interesses e 
das relações entre a Grau-Bretanha e Portugal do que lord. King, mas que até fo i· 
em Portugal que elle, duque, salvou a Grau-Bretanha, e evitou que t alvez a casa 
de lord King fosse saqueada em 1809 pelos soldados francezes, pelos seus amigos 
de hoje ! O duque ele W ellington disse «que o tratado de l\1ethúen se podia sem 
duvida revogar, mas que, segundo a letra elo tratado ele 1810, as partes contra
hentes tinham o direito de rever os artigos do tratado, mas que devia uma das 
partes participar á outra isto e o que desej ava alteral'>l; conti:uuou dizendo «que 
muitas vezes ouvira exaltar ás pessoas hoje no ministerio o vantajoso e interes
sante que era á Ing·laterra e á stla marinha o contarem com a a.migavel r ecepção 
no Tejo; e que elle, duque, suppunha de muito mais interesse á Grau-Bretanha 
esta livre entrada e boa 1•ecepção dos navios inglezes no Tej o, do que beber-se 
hoje mais vinho francez em Inglatena do que se costumava>> . 

Tudo isto que disse o duque ele Wellington de certo que não foi por advogar 
a çausa e interesses de Portugal, mas sim os da Grau-Bretanha, e ser muito me
lhor inglez do que os innovadores, q11e desej am ver a Inglaterra ele cabeça 1Jara 
baixo e decaída da sua grandeza. . 

Lorcl Strangford e lord Wellington não fallaram no -principal, isto é, que a 
maior parte das causas, se não todas, que se consomem em Portugal são manufa
cturaclas em Inglaterra ou trazidas ela Idanda ou da Teua Nova, e que se a livre 
ancoragem no T ejo é de grande valor á Grau-Bretanha, ele muito maior deverá 
ser a extracção das suas manufacturas e elas proclucções elas suas colonias, o que 
se não admitte em Frauça, nem 'admittirá, apes~ das suas concessões e das suas 
bajulações ao governo francez. O que é curioso é que, quando o ministro das :fin~m
ças propoz na casa d.os comm1ms a medida de igualar os direitos nos vinhos por
tuguezes aos francezes, deu }JOr motivo o augmento elo consumo que se esperava 
nos vinhos francezes ; porém lord Grey e os seus soçios na casa elos lords toma
ram por .pn~texto o monopolio1 como elles lhe chamam, da companhia do Alto 
Dom·o, como se a Inglaterra não t enha, entl•e outras companhias e monbpolios, o 
da companhia das Inclia,s, em que inglez algum se pócle entl·emetter, uma vez que 
não pertença á dita compllllhia, e como se n ã9 eleva ser permittido ao governo 
portuguez admittir e mesmo · animar companhias com privilegias, quando d'isto 
resulte bem ao estado, quanto mais que os mesmos portuguezes, logo que não são 
da companhia, estão no mesmo pé que os inglezes . 

L orcl Goderick teve a ousadia e despej o de dize1•, em r esposta a lord Strang
forcl, que a companhia do Porto era o mais detest?-vel monopolio que se tinha 
visto, etc., acabando em dizer que, consentindo em tal o governo portuguez, era 
violar todos os tratados com a Ing·la.tei'l'a. Eis-aqui. a que se chama ousadia e igno
rancia em um ministro! 

Em que tratado entre Portugal e a Grau-Bretanha achará lord Goderick esti
pulado que não seja permitticlo ao governo portuguez estab~l ecer e crear compa
nhias quando lhe faz conta? Quando se concede aos inglezes o poder em comprar 
e vender qualquer genero em Portugal é na supposição ele os pôr a par e no mesmo 
pé que os portugnezes, os quaes, quando não pertencem á co~panhia, nã.o podem 
tr comprar vinhos aos lavradores do Douro. Po1'que ha de, p01s, querer o governo 
inglcz exigi~· mais pm•a os ínglezes em Portugal do que ·têem os portuguezes no 
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seu proprio pai21? A ras~o é .clara, porque têem exigido tudo o que lhes tem vínd_o 
á cabeça, e têem achado fraqueza no governo portuguez; emfim, porque até obti
veram em Portugal uma legislação clifferente da por tugueza, para os inglezes, c?Dl 
seu ministro privativo e a sua C6mservatoria! Em uma palavra, porque têem tt~0 
um monopolio monstruoso em Portugal, e _têem obticil.o o que têem querido, nao 
quer lord Goderick que os portugaezes gosem tambem de alguns privilegias no 
seu paiz! · · · 

O argumento que produziu ácerca do mau vinho que se prepara no Porto 
pela companhia, e por consequencia 0 pessinio genero que exportavam de Po-rt~
gal para Inglaterra, é ricliculo, p1·imeiramente porque uma elas rasões ela creaçã_o 
da companhia foi para evitar a falsificação do vinho, e que se em barcas sem v~
nhos que não fossem ele demarcação; segundo, porém, suppondo que o vinho é 
mau, o que podiam e deviam fazer os inglezes era, ou representar i~to ao governo, 

· 0u deixar de o comprar, e não · ir ao parlamento p~·opor uma medida toda ext~·a
vagante e contraria ao estipulado nos tratad0s. 

Mal o príncipe regente, depois o senhor D . J·oão VI, tinha deixado Portugal, 
preferindo este desterro a que se confiscassem as propriedades dos inglezes e se 
lhes fechassem os portos, e mal tinha chegado ao Rio de Janeiro, quando a concln
ct.'t de agradecimento da parte do governo inglez foi tirar vantag·em ela situaç~o 
em que se aehava a côrte de Portugal pcyra exigir logo um tratado que excedtn; 
em violencias e desaforos twnto o de Cromwell de 16541 como o de 1\'Iethuen de 
1703, isto porque não era bastante ainda aos inglezes pagarem só 23. por cento 
de direitos, havia duzentos cincoenta e quatro a-nnos, quando as outras naç:ões 
pag·avam 30; mas queriam pagar sómente 15, · o que conseguiram, por isso que 
tinham o apoio nos bo?2S e pab·iotas Sonsas Cputinilios, um embaixador em Lon
dres, outro ministro dos negoc.ios estrangeiros no Hio ele Janeiro. E Bão cor;lteute 
ainda com isto o governo inglez, passado wlgl!lm tempo, insistiu para que se wb~
lisse a companhia cl0 Alto Douro, o que não poclenclo conseguir, graças· á OJJposl
ção que acharam da parte do conde d'as Galveias, maTquez de Pombal e visconde 
de Aiiadia, passaram a pedir ao governo do Brwzil se lhe clesse Bissau e Cachen, 
na costa ele Afnica, o que igtta1mente se lhe recusou; e em 1813 c0ntinuou o go
verno inglez a insistir com a abolição ela companhia elo Alto Douro, ameaçando 
com o aug·mento ele direitos nos viNhos1 no caso que se não ~munisse a isto tendo 
n'esse tempo mr. Bmring a impm·cialielade e bom senso de declarar no parl~mento 
(quando mr. Canning quiz propor a medida do ameaço do augmento dos direitos 
nos vinhos portuguezes) que achava que os negociantes inglezes não tinham rasão 
de se qúeixar, quando eram tratados no mesmo pé que os portuguezes, e que Jhe 
parecia isto mais intriga, elo que rasão de queixa. E em 1816, que se espalhou 
que o pTincipe regente de Portugal se declwrava imperad01· do Brazil e rei de 
Portugal, e fixava a séde do governo no Rio de Janeir0, mandando .seH fi.lln.o mais 
velho, como vice-rei, para Portugal; e como se temia isto, pois que o que se Ci]Ue
ria era a sublevaçãJo e indepeB.dencia do Braz il, arranjou o governo inglez uma 
intriga, expedindo uma nau ele guerra ao Rio ele Janeiro para o príncipe voltar, e 
a familia real para a Europa, tendo o despejo ae dizer no parlamento que manda
vam a dita nau porque se tinha peàJido, voltando,. já se vê, a nau como foi. E p0r 
isso em 1818, ·quando se tratou de .indemnisar as cliffere:mtes potencias da Europa, 
restituindo a cada uma o que se lhe tinha tirado pelas intrigas e invasões fran·· 
cezas, intitulanclo-se no congresso a IB.glaterrw o advogado e p?·otectO?' de Portu
gal, teve a fraqueza de se conduz;ir Gl.e um modo o mais atmiçoado, deixando :ficar 
Portugal expoliado ele tudo e sem pugnar pela restituição de Olivença, que aliás 
se lhe tinha tirado pela sua adhesão á Inglaten:a, o que já tinha feito na conven
ção do tratado de Amiens! Sem se querer lembrar 6 governo ingle:z; que, a não 
serem os immensos sacrificios q•w a nação portugueza fez,. e as victorias da pe
ninsula, em que serviam sempre de vanguarda as tropws p01·tugnezas, nunca se 
teria realisaelo a victoria de Waterloo. · 

EmfuN., tan.to trabalharam, tanto protegeram os revo1ueionarios, que conseguf
ram ver em 1820 a revolução em Portugal e depois no Brazil, e que el-rei vol: 
tasse para a Europa1 vindo o seu proj~cto ele sublevação w realisar-se. E eis-aq1u 
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o como Pol'tugal é devedor ao governo inglez! E hoj e .que Portugal não tem mais 
oiro do Brazü, e que se acha privado e rou.bado c1'aquella possessão, que tanta 
fadiga e t anto .sangue custou aos porttlguezes, graças á protecção e bons officios 
elo governo iug·lez ;, hoje que as suas ftt.bricas e manufacturas se acllam queimadas 
e em ruínas, devido tudo á a,gencia ingleza; h0j e, emfim, que o governo-inglez se 
acha de tal modo constituído, que não póde syrnpathisar com o seu antigo alliado, 
porque é consequente com as suas antigas idéas e leis, e não admitte, nem quer 
admittir, as reformas e os planos clesorganisadores de lord Grey e companhia, tem-se 
o arrojo de propor uma medida no parlamento ácerca de Portugal, C!]Ue o homem 

, ele menos probicla.de jamais ousaria imaginar na mais insignificante transacçã0. 
O que eu desejo do fundo da alma, e que espero em .Deus e confio na digni

dade e energia elo governo portuguez, é. que se haja de tirrur vantagem cl'esta op
portunidade e abexta, e fazer-se conhecer ao governo inglez e a lord Brongham 
que Portugal acordá.ra, e que é obrigado a quem o despertou, e que, j á que n~io 

- ha oiro do Brazil a tirar de Portugal, ha ainda a lguma prata, que o governo por
tnguez fará por guardar ou enviar a outro mercado, aonde t enha mais valor do 
que em Londres, e que se ha de lembrar o mesmo governo d0s immensos navios 
e muitos mil marinheiros inglezes que se empregam no commercio ele Portu()'al 
. 'll l o ' 1sto é, para nos trazerem aqut o que poc emas, ou ir buscar n6s mesmos a outros 
l)aizes, ou cultivar e manufacturar em Portugal e obter com as nossas pescas. 
Advertindo o governo portnguez que a Ing-la terra emprega annualmente setecen
tos navios e alguns cem mil marinheiros (incluída a pesca elo bacalhau) no com
mercio ele Portugal, cujos fretes , patgos por Portugal, montam a perto de 3.000:000 
cruzados, não só exhaurinclo com isto o nosso numeraria, mas, o peior, paraly
sanclo a nossa industria, o nosso comruercio e a nossa marinha mercantil, escola 
e ftmclamento da 1narinha ele guerra; emt:im, o espírito com fo!Ue tanto se distin
guiram os nossos maiores, e tantas descobertas e tantos serviçoll :fizeram {L hun:ia- · 
nidade. E que se hão ele lembrar igualmente do qtle era Portugal no tempo ele 
el-rei D. Manuel, quando iam lá os inglezes, não buscar vi~ho, mas sim trigo, 
t empo por isso em que apparecia dinheiro e meios para apromptar . as immensas 
frotas e exp edições qtte se aprompt::llvam e expediam todos os annos á Africa1 Asia 
e America. E qtle se hão de lembrar, ernfhn, e t er a maior satisfação em ver que 
@ resultado ela incliffer ença elo governo inglez em reconhecer o governo pol'tug uez 
tem sido, como se vê, pelo calculo elas .im.pOl:ta;ções e exportações entre a Grau
Bretanha e Portugal, o t er em 1829 cl.JrutmttêTo a exportação ele Inglaterra em 
Portugal ele mais de 8 .000:000 cruzados;- senclo a exportaçã9 de Portugal p::1;ra 

. Iuo·laterra, com muito pouca differeuça, a mesma, isto é, em 1828 expoi·tou a In
gJ~terra l)ara Portng·al e ilhas ;f. 2.581:787, vem a ser nutis ele 30.000:000 cru
zados que era a exportação ordinaria anuo por outro; e em ltl29 exportou para 
os mesmos lagares ;f, 1. 764:032, isto é, uma climimlição ele 8.000:000 cruzados. 
A exportação ele Portug-al para Inglaterra, em 1828, foi ;f. 587 :355, e em 1829 
quasL o mesmo, f: 584:818. 

A ·vista do que elevem ser summamente obrigados os portuguezes á indiffe
reuça com qu.e t em olhado o governo iuglez para as relações entre a Inglaterra 
e Portugal, não tendo p\!rdido este ultimo com isto senão emquanto os officiaes e 
commanelantes elos corpos não terem dormido socegaelos nas snas camas, e meia 
duzia ele miseraveis terem perdido a cabeça. A respeito d'esta ultima circnmstan
cia direi, para fazer conhecer em Portuga.l o como se manobra cl'aqui a intriga, 
que assim que se espalhou em Lomdres a noticia da m·eação de uma commissão 
especial- para sentenciar , livre elas chicanas do fêro, os conjurados de 8 de feve
r eiro passado, começaram a clamar os j ornalistas da facção que se livrasse o go
v erno portuguez e a commissão de .conclemnar á 1~ ena ultima alg-tlm inglez, etc .. , 
e outras ig·uaes, que nunca ousam avançar a respeito dos outros governos. Mas, o 
qne é mais, é que chegando aqui o paq ltete il!lctgnet) e vindo u 'elle um portugu.ez, 
se fez pô1· em um jornal (acb rertindo que esCJ;eve a favor do g:ove!·no portuguez) 
o seguinte: <<Chegou •o paquete lVIag1:et) e n elle vem o sr. Sü~en·a com despa
chos e sabe-se que as pessoas que ultimamente se prenderam teem passado p elo 
proc~sso fe-ito pela commissão, e ainda que tenham sido achados criminesos em · 

48 
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-a:1g1llns pontos, comtuclo não são de tal capacidade que possam so:ffrer a pena ul
tima·)). Ora advirta-se: 1.0

1 isto escripto e publicado em tempo em que os traba
lhos da commissão não estavam acabado::;; 2. 0 , não sendo de esperar que a com
missão fosse composta ele pessoas que estivessem a divulgar o que se passava, 
quauto mais que era falso, pelo que se viu depois, porquanto soffreram a pena 
ultim>a sete; 3. 0~ ser isto publicado em um jornal que não põe ele orclinario ares
peito de Portugal senão o que se lhe manda e ]Jaga. Eu só tenho a dizer que os 
que soffreram a pena ultima eram instrumentos elos agentes que c{~ estão por fóra 
e elos que estrio ainda em Lisboa e elos que de lá fugiram. Que os taes instrumen
tos e agentes deviam ·soffn3r para exemplo, e até para ·evitar mais seclucçõe~ e 
mais victimas, não aclmitte duvida; mas é desgraça que se não conhecesse a Jll

triga, e o que se trabalhou por salvar os mais compromettidos. E que, emquanto 
a ser inglez, ou francez ou mouro, creio que sabem muito bem os juizes em POl:
tugal o q1le se fez no tempo ele Cromwell em Lonch·es ao irmão elo nosso emba:
xaclor, isto é, que não lhe valeu o direito elas gentes e a protecção que o dito di
reito dá aos · embaixadores e aos seus adclidos, e que foi enforcado; e que isto 
repetiriam aqui, sem a maior eeremonia, a qualquer portuguez que tivesse a ousa
dia d'El se entremetter, não só em querer mudar a fórma do governo estabelecido, 
mas mesmo .na menor tentativa contra a monarchia, e qNe, no caso de conjura
ção, havia de ser elle portuguez o ]Jrimeiro a soffrer, por isso que é estabelecido 
em politica que o estrangeiro deve ser o pr·imeiro a re::;peitar as leis do paiz aonde 
l'ecebe protecção e hospitalidade. . 

Portanto Portugal, para conservar a dignidade que lhe compete, como gove1~no 
independente ela Europa, e até p.ara se sustentar contra as intrigas elos seu~ ini
migos, deve reciprocamente obrar como obram os outros governos. JYiandar o go
verno franeez fragatas e ameaças, tuclo isto são pretextos, IJorquanto o seu go
verno, revolucionario como é, conhece muito bem os rudimentos elo direito elas 
gentes; o que tal governo quer é a im punidacle elos seus emissarios, que têero 
mandaclo por toda. a Europa a sublevar os gove'mos estabelecidos. Portugal, aper
tando muito com elle, não tem mais senã0 fechar os portos a revolucionarias e 
ench'Elr as suas costas de corsarios, pois assim talvez dê mais que fazer aos ·go
vernos revolucionari<Js da Europa, do que possa perder, visto, infelizmente o .. es-
ta-do elo seu commercio, hoje quasi :tmllo. ' 

Quando acabará esta contínna insolencia ele querer exigir ele Portugal tudo 
por violencia e á força? Que quer dizer, que um ou outro inglez conspire contra 
o governo aonde recebe pi·otecção e hospitalidade! E quando este inglez, contra 
toda a expectação e contra toda a equiclacle, ainda é pou1Jaclo á pena. ultima, que 
muito mais merecia elo que o portuguez seduzido e enganado, ainda em cima se 

· mandam fragatas e navios de guerra a reclamar os assassinos e reclamar coro 
. ameaças! Em todo o paiz civilisado se costuma reclamar qualquer causa por via 
de corresponclencia e negociação ; para isso é que tem o governo inglez um consul 
em Lisboa. Que cuida fazer o governo inglez com esta quixotada? Se ó g·overno 

. portuguez quizesse ter energia e seguir o exemplo do governo francez intruso em 
Portugal em 1807, ele que serviriam as fragatas? Que fizeram as immensas es
quadras inglezas quando os fortes de S. Julião e do Bugio se achavam dispostos 
a defender a barra? Tentaram ellas jamais forçar os fortes? Ntmca. Ora, se Por
tugal as não deixasse entrar agora, mas se lhes fizesse saber que responderia a 
negociações · c0m négociações e a balas com balas, qrue outra alternativa teriam 
as frag·atas senão a ele voltar para Portsmouth? Que se lembre Portugal do que 
têem zombado os belgas dos protoc~llos ele Saint-James! E como não ousa ]nau
dar lá o governo inglez as suas fragatas, ele que assaz bem depressa precisára para 
o q'9-e vae a succecler na Irlanda e no ultramar. Porém não se pócle esperar menos 
de um governo que, por isso que não pôde levar ávante no parlamento as suas 
medidas e as suas inçonsideradas proposições, faz ex ab?"ttpto dissolver o parla
mento! Isto é, porque elle não quiz de boa vontade votar a sua propria mo1Ete, 
Lleve morrer de uma morte violenta e não usacla em Ingh1.terra 1. 

I Reimprimiu-se em 1832, com um pequeno appendice e posl-sm·iptum; ha tambem um::t 
traclucção franccza: Q~telques mots en réprmse à quelques pc1·souagcs sm· les afJ'aires ~·tt Port1.1gal. 
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. Na corresponclencia cliplomatica ele 1828 alluc1in-se algumas vezes a p~·ocessos 
mstauraclos por auctoridades absolu~stas contra estrangeiro s affectos á causa li
beral portugueza, e n'esse numero figuravam principalmente John lVIilley Doylc 
e WiUiam Young, sendo necessa.rio inte1,·vir ·o -governo britannico com energicas 
reclamações . O ultimo à'elles escreveu um etuioso livro que intitulou Na1·1·ative 
o[ the pe1·sec1btion and Í11'L)J1'Ísonement ·in Po?'tttgctl) of WilUam Young li. P. b?·i
ttsh sm·v·ice ; with sketches o f the state o f society in that country unde1· D. :Miguel 
and the p1·iesthoocl. E sta memor.ia, que muito esclarece varios acóntecimentos da 
epocha, fo'i traduzida em 1830 por IDr. Lisarc1, precedendo-a ele extenso p~·efacio, 
e jlJ]gámos conveniente transcrever aqui o texto conforme a edição franceza, já 
pouco vulgar ·1. 

L e Portugal sous D. Miguel 

lNTRODUCTION 

Comme ' toutes les injustices et toutes ]es perséctltions qu'on m'a fait souffrir 
en Portugal ont eu pour seule cause ma qualité ele sujet anglais, soupçonné, comme 
tel, de détester l'esclavage politique e t intellectuel que le clergé l: a tholique a pour 
0bjet constant ele p erpétuer dans ce pays, il serait à }Jropos de tracer une légere 
esquisse du despotisme que les prêtres exercent sur la grande masse du peuple 
portugais ; ele cette façon, le r écit de mes tribulations particulieres sera plus in-
telligible pour le lectetu·. . 

Une résiÇlence presque continuelle en Portugal, penclant ces vingt dernieres 
années , un mariage contracté avec un e femme de ce pays, eles rapports constants 
avec eles portugais de toutes les classes, soit ecclésiastiques, .soit la1ques; enfin une 
parfaite connaissance de la bngue, me donnent lieu de croire, sans trOJJ de vanité, 
que je puis apprécier, avec plus. ele justesse même qu'un portugais, le caractere 
et les mreurs dP cette nation, et l'in:fluence immense cln clergé sur ses clestinées . 
On s'expliquera facilement ql.t'un habitant clu pays, clominé p~vr ses scrupules et 
ses observa.nces r eligíeuses, se refuse à examiner ele trop pres les príncipes et ]a 
concluite de celL>:: qu'il r egarcle comme ses clirecteurs spirituels, et dont il ne croi
rait pas pouvoir mettre en doute l'infaillibilité, sans commettre un aff.reux sacri-
lege . , ..-/ 

. La dégraelation de l'esprit humain, sons la discipline de l' église i·omaiue en 
Portugal, est si grande, si générale, que les hommes même dont 'l'esprit est tres
cultivé, sons cl'antres r apports, prendraient sérieusement l' épouv<tnte si on s'avi
sait d'examiner le caractere moral ele leurs prêtres . Ce sentiment approche de la 
pieuse terreu~· et clu r espeet profond qui saísissent les âmes r eligieuses, lorsqu'el
~es conternplent la nature ou les attributs de b clivinité : il' est bien loin, à coup · 
sur, de la clisposit ion d'esprit avec laquelle nous discutons une question d'un in
térêt 'pur.ement t errestr e. 

Il est elifficile cl'expliquer · ce respect insensé pour eles hommes dont le cara
etere monvl est souvent :flétri par le mélange ele tous .Jes v ices et l'absence ele 
presqu e toutes les vertus. J e penche à croire que la crainte en est l'unique causB, 
car l 'excommunication a bientôt frUJpp é quiconque est assez h ardi pour contester . 
au clergé sou infaillibilité. Il y a pourtant çà et là quelques f'lXceptions, et, pour 
ma part, j'ai été assez h eureux pour r encontrel· sons le capuchon et la soutane 
·eles gens d'égli se, eles hommes doublement clistiugués par leur probité et par ele 
hautes lumieres. · 

Mais j é suis bien assuré d e ne pas tomber dans l'exagération, en affirmant que 
plus eles trois quarts du cle rgé r égulier et irrégulier clu Portugal sont compósés 
d'hommes capables, soit ele favoriser dans les autres, soit de commettre pour leur 
compte toutes les actions déshonorantes qui avilissent l a nature humaine. 

Il n'entre· pas clans ma tâche ele r echercher l 'in:fluence que de pareils hommes 
exercent sur le sexe. Si j e voulais r ép éter tout ce que j'ai appris, à ce sujet, clu-

1 Omittimos o appendice, assim como as peças justificativa.s e officiaes, por se r eferirem só 
ao processo ou estarem insertas em anterior~s tomos. ' 
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rant mes r elations avcc los plus respectables portugais, j e scrais o1ligé de déchi
rcr lc voile qui doi t-toujours cO~lVTÍr le caractere eles femmes. 

Mais il doit m'être pcrmis de décla:rer I~ parfaite conviction ott je suis, qu'Ü ne 
peut exister aucune garantio ele - l'honneur et ele b pureté clu sexe dans un état 
social oú, sons le masque de devoirs religieux, les femmes de toutcs les classes 
sont somniscs au contact impur d'hommes semblables à la grande majorité clu clergé 
portugais, oil les rites catholiques obligent chacune d' elles ele confessor ses hutes 
à des hommcs incomparablement plus conompus que toutes les autres classes de 
la société. L'innocence cl'nne femme peut elle r ester intact au sein cl'une corrn
}Jtion si profoncle? J e laisse le soin de me répondre aux parents et aux g·ardiens 
de la jeunesse anglaise. 

Ces moines, qui s'enveloppent eles apparences extérienres ele la sainteté, ont 
à p~ine, on }Jeut le dire, que!ques points de sympathic avcc le r este de l'huma
uité. Il faut 1'-attribuer en grande partie à lem· éclucation, et à la. discipline de 
leur église, qtú leur interdit lc mariage. 

Aussi ai-j e entcnclu qnelques pTêtrcs vénér[Lbles eléplorer souvent le triste lot 
qui leur était torn:bé en partage clans un moncle oi.1 ils ne pouvaieút pas puiser 
aux deux somces les plus puros de la féli cité humaine - l'amour conjugal et l.es 
affcctions paternelles. Mais la vérité m'oblige de ré]Jéter que la grande majonté 
du clergé portugais, pa.rticulierement clans le clergé irrégulier, se compose d'hom
mes incapables, par suíte de l eu~·s habitucles vicieuses, cl'apprécicr ou de gouter 
la douceur eles devoirs ele famille. 

1 

La clouble violation eles devoirs religieui et morau ... x devmit souvent les a.roe
ner devant le tribtmal de la justice, qui tiendrait lieu d'épou>antail aux untres 
membres ele la communauté; mais leurs collegues s'empressent toujours ele jetcr 
un voile sur leurs crimes, dans le but ele défendre leurs confrcres eles r egards in
discrets clu public. 

J e reserve pour une autre occurrence quclques détails sur eles faits qui se lient 
aux nombreuses atrocités commises par ccs hommes sons le masqtte de la reli
gion. Dans la relation qui va suivre, je m·ois démontrer suffisamment que la du
plicité clu clergé et ses scanclaleuses intrigttes ont un objet commun, l'agrandisse
ment de l'orclre, au prix ele la clégraclation morale et politique de toutes les autres 
classes ele. la soc:iété. 

Dans cette vue, ils stigmatisent invariablement clu nom de franc-maçon qni
conque a essayé, dans des entretiens publics ou particuliers, ele présenter quel
ques arguments- en faveur ele la liberté poli tique et religieuse. La tolérance, so.it 
en maticre de foi, soit en matiere de gouvernement, est un mot qtú n'entre pas 
dans leur voca.bulaire. Pareils à lem·s dig·nes confreres d'Autriche, qui fl.étrissent 
clu nom cl'illuminés ou ele cm·bonaTi tons cctLX gui ne se posternent pas, en clévots 
serviles, aux genous ·clu sacercloce, ces moines insolents, qui inonclent le Portugal, 
appliquent uniformément l'épithete..ae j1·anc-maçon à quinconque doute ele lem in
faillibilité, bien qu'ils ignorent presque absolument la nature et l'obj et eles in·sti
tutions maçoniques. Aussi la grande majorité des moines et eles prêtres portug·ais 
cons1clerent la constitution anglaise et la franc-maçonnerie comme une seule et 
même chose, et clans les manclements et admonitions c1L1'ils ach-essent à leurs igno
rants ou.aillesJ ces ministres ele la r eligion font d 'outrageantes allusions à tont cc 
qui touche l'Angleterre et la canse ele la liberté. 

li y a, sans aucun cloute, dans l' esprit ele tout le clergé }JOrtugais, une con
viction secrete que le systeme ele tyrannie organisée par D. Miguel est indispen
sable à la conservation de leur caste. Que si, liDe fois, il était permis à la. con
stitution de D. Pedro ele prenclre racine eu Portugal, ou verrait, à la fin, sécher 
sur pie(l cet arbre vénéneux qui a empoisonné la société jusqa'au creur, et qui 
étend ses funestef:l rameaux sur les plus belles contrées de l'Europe. 

Les prêtres ne peuvent même pas, comme chez cl'autres peuples, s'arroger le 
mérite d'un attachement personnel à lcm· roi. Qu'il me soit permis ele cléclar er 
ici, dans ma profonde conviction, qu'on trouverait à peine da.ns tout le clerg·é 
portngais Ull. seul homme animé pour la. religion d\m amoLU" pieux et désintéressé, 
pur de toute jouissance sensuelle ou ele tout clésir cl'influence politique. Tis sou-
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ha itent que lc clcspotisme se per1)étuc clans le gouvernement, dLn de pcrpétucr 
cla.us leurs dioceses respcctifs leur tynmnie ct lcurs exactions.-A moins clone cl' un 
effort cl éscsp!!lré pour tirer le Portugal eles serres dtl nouveau Néron qui l'opprime, 
n~us pouvons compter qu'avant qttelques móis ou entendra clirc que les ntes de 
Ltsbonne ont été noyées dans le sang. 

J e me seus suffi.samment autorisé à conclure qu.e la clépravation, les intrigues 
et les trahisons elu clergé portuga.is ont été les causes immécliatcs ele la chute r é
cente de la constitution, snr le elébris ·ele laquelle- D. Miguel a pris possession elu 
tt·ôue. C'cst ce qui r ésultera pleinement dn r écit qui va suivrc. 

CHAPITRE I 

n~S!DE!iOE À LEliU.tl., - l~'!'.tl.'f DE LA SOClJi:•rÉ D.âNS CETTE VILLE 

Avant ele raconter les faits qui se lient à mon proces ·pom· offenses envers le 
Portugal, il est important de donner qnelques elétails sm· les circonstances qtü se 
rapportent à l' époq ue ou j e ftts a rrêté . Un récit tout nu de mon proces, ~-ans l' es- · 
pece cl'introclnction que j 'ai dessein el 'y faire , serait <l'un méeliocre i~térêt ·pour 
le pnblic, ct ne servirait qn'à lui elonner eles idées confnses sm l'éta,t ructuel du 
Portugal, et sm· le traitement qu'on m'y a fait subir. J 'accomplirai ma tâcl:'re avec 
hrieveté et impartia.lité, me boruant aux faits qui se sont passes sous mes yeux, 
durant mon séjom eu Portugal. · 

J 'ai demeuré à L eiria dcpu.is la paix de 1814, et dmant tout ce temp~ j 'ai 
entrctenu eles rapports constants d'amitié avec tons les habitants de cette ville. 
J e savais le portu-gais, avant même cette époque, et j 'avais épousé tme portu-

. gaise au commencement de l'année 1811. Grâce à mes liaisons, et aux nombrcu
ses occasions que j 'ai eues d 'étudier les mrems, les usages et le caractere eles ha
bitauts, j'ai lieu de me croire suffisammcnt compétent pour préseuter un état eles 
faits, d'oü it r ésulte clairement pour tout le monde qu'il est clifficile ou piutôt im
possihle, qu'nn gouvernement libéral existe dans un pays o.U le papisme, dans s.cs 
superstitions les plus dégradées, est la r eligiou établie. Loin de moi l'intention 
coupable d'accuser, dans les pages qui vont stüvre, la r eligion naturelle, sons les 
formes elu protestautisme ou du catholicisme : je ne déclare pas la g~en·e. à la 
religion, mais au masque ·et au faux semblant de r eligion, qui sert à couvrir ·eles 
tm·pitudes ou à enchaíner l'humanité. . · · 

Pomtant j e ne veux pas manifester à l 'égárd des nombreux amis que j e com
pte à L eiria, et qui professent la foi catholique, les sentiments .dp vengeance que· 
les pasteurs et clocteurs de cette religion ont manifestés contre moi 4 ava.ut et pen-
dant mon proces politique. . . . . 

Beaucoup cl'ecclésiastiques ele Leiria et du voisinage me sout r eclevables de 
nombreux services, et je me :fiá.tte que quelques·-uns cl'e:p.tre eux: sont de mes 
a.mis; toutefois aucun d' eux n' a fa.it mi e:ffort pom· me sauver eles persécutions. 
J e· reviendmi sur cette singuliere circonstance. . . 

J e ne me souviens pas d' avo ir eu querelle avec qui que Ge soit, elurant mon 
long séjour .à L eiria., et je suis ~ssuré d'y possécler beattcoup el'amis. 

La ville de L eiria contient environ trois mille habitants. li y a tme cathé
clrale avec un évêque r ésidant, douze chanoines, et el'autres dignitaires ecclésias
tiques; en outre, trois couvents de moines et un de nonnes. 

Au commencemeut de 1811, Leiria fut entieremeri.t incendiée par les français, 
dans leur retraite. Le gouvernement portugais commença en 1811:3 a la r elever ele · 
ses ruines ; mais ou n'y fit auctm embellissement. L'orclre avait été donné ~e ré
tah~ir chaque chose clans son ancien état ·. mais quant à l'intériem· eles mmsons, 
il est nécessairement préférable ·à ce ·qu~ j 'ai vu pom· la premiere fois en. 1809. 

Lorsque j'arrivai à Leiria eu 1814 le 22° i·égiment cl'infanterie y entrmt clans 
le même temps, et depuis cette époqt~e il a porté le _nom ele ?'égimen,~ ~e L ei1·ia . . 
n était natmel qu'en ma qualité d'homme de guerre, Je formasse eles ha~sons dans 
ce rég·imcnt, avec les offi.ciers par suíte de nos r apports constauts; avec lcs soldats, 
par les travaux dónt j e les chargeais pom moi. . ·· 

L es solelats portugais, à la clifférence ele ceux eles a.utres natJons~ ont la per-

• 
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mission de travailler ou bon lcur semble . S'ils ;sont comma.ndés pour manter ~a 
garct3

1 
ils ont }a Jiberté ele payer eles rempJaçants. li m'est arrivé plus cl'une f018 

de payer un soldat pour remplir le clevoir cl'un autre clont j 'employais le temps à 
des travalL"- clans mes propriétés. De cette faço11, j e fis conna.issance avec un nom
bre considérable cl'entrc eux. 

Lors de mon premier s~jom à Lei.J.·ia1 la ville était singulierement triste. J e 
fis ele continueis efforts pour y provoquer quelque genre cl'amusement, et comme 
je suis cl'une humeur joyeuse, je me mettais cl'orclinaire en fi·ais de gaieté, et me 
faisais le coryphée ele toutes les parties ele plaisir. Il pourra paraí'tre superflu que 
j'entretienne le lecteur ele choses si frivoles; mais on jugera cet inciclent nécessaire, 
quanel on saura qu'un de mes crimes politiques a été de l'ére(:\tion el'un théat~·e. 

Au commencement ele l 'année 1817, j e prOJJOsai une souscription pour fa1re 
élever ce théatre, oú eles amateurs seulement elevaient être aclmis à s'exercer. 
Cette proposition étant généralement accueillie avec faveur, le théatre fut con
struit dans cette vue, el'~,pres mon iJlan, sous ma seule clirection. 

Nous naus y exercions ele temps en temps, et cet mnusement naus faisait pas
ser des ·heures fort agréables . Naus ~nettions orclinairement quinze jours à répéter 
une picce, et à en causer, et le même tcmps à peu pres à cliscuter le mérite ele 
celle dont la r eprésentation devait suivre .. 

Quelques · ecclésiastiques, mus par un sentiment d'cnvie, n'approuverent pas 
nos amusements et presserent instamment le peuple, duns le secret de la confes- · 
sion, de s'abstenir cl'aller au théatre. Ou fit quelques plaintes à l 'évêque; du moins 
j 'eus de bonnes raisons pour le soupçonner; car unjom· que.j e m'entTetenais avec 
lui, il me demanda comment n,llait mon théatre, .et . il ajouta qu'il fallait être pru
clent dans le choix eles pieces et eles clivertissements, .car bon nombre ne pouvaient 
être joués it L eiria ; mais que, généralement parlant, il jugeait le ili·ame instructif, 
ct qu'il espérait, en conséquence, me voir continner mes représentations. 

Le t emps s'écoulait, j e clois le di.J.·e, assez agréablement, et tont le inoncle vivait 
cn bonne harmonie. L es seules discnssions qui s'élevassent parmi les habitants 
étaient causées par ce fléau ele la société qu'on nomme la chicane .. 

J'ai connu un proces de la valem· cl'une livre sterling, ou quelque chose ele 
plus, qui dura au moins trais ans. Cepenclant les hubitants étaie11t heureux sous 
certains rapports.; le gouvernement ne rencontrait chez eux aucune opposition, et 
n'avait guere ele peine à eliriger un penple naturellement soümis à ses m·dres, et. 
n'ayant cl'ailleurs uucun moyen de devenir plus éclairé. 

· La Gazette ele Lisbonne) 1e scul journal de ce pays, était alors imprimée sur 
une clemi-feuille cl'un gros papier tirant sur le blanc, et j e ne crois pas qu'il en 
arrivât plus de tl·ois numéros à Leiria. Pour ma part, j e n'y j etais que tres-rare
ment les yeux; car elle no contenait guere que eles avis sans importance. Une 
fois, par exemple, j 'y lus la nouvelle que eles fraises avaient été vues au mais ele 
mai à Copenl1ague, ela.ns le j ~rclin cl'un mr. Vanstritma:Q.. Cette nouvelle tenait au 
moins la moitié du joui·nal. · 

La presse était si encha1née, qu'il n'y avait aucun moyen d'ouvrir les yeu:x: 
clu public, soit sm· les menées obscures eles magistrats con ompus, soit sur I'es 
peccaclilles eles sv,ints min!stres ele l'église. Ces irrégulaTités n'étaient guere co'n
nues que du petit eercle oú elles étaient commises, et les familiers ele l'inquisition 
tenaient le peuple clans une suj étion absolue. 

Je ne cloute pas que les choses ne se ÍLlssent maintenues plusieurs années en~ 
core dans cet état de calme, si un sujet de 1a Grande-Bretagne n'eut intervenu, 
quoique sans succes, elans les affai.J.·es intériemes ·du Portugal. C' éta.it générale
lement un sujet ele conversation, et tout le monde pensait à Lisbonne, que 
mmc L .... , la femme d'un com te portugais, ava.it à sa clisposition certa.ines pla
ces et fonctions qui étaient venelues à eles enchérisseurs pris clans tons les rangs 
~e la société, depuis l 'obscur métier d'allumeur clans le palais de Saldanha, jus
qu'au grade ele colonel clans l'armée. Il est impossible ele connaitre les personna
ges qui rccueillaient le procluit ele la vente de ces clivers offices, mais il est bien 
certain que la femme de ce comte et sou amant s'occupaient tres-activement de 
co tl·afic. Lc dcrgé lui-mêmc a.v[\/it rcçu quelques insultes clu favori ele cette com-
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~esse, quoiquc dans lc foncl il ferm~'tt Ies yeux sm· ces abtls pom des r::üsons que 
Je donncrai plus tarcl. 

Il y :wait U:Il<? antro classe tres-puissante, les fidalgos, ou la noblesse, qui se 
trouvait fort impertinemment traitée par ccs intrigants. · 

Un fidalgo de Leiria m'a dit qu'il avait été grossierement insulté par un an
glais mal ólevé (tLm inglez rnal c1·eado); quoiqu:e, ajouta-t-il, il lui en eut couté 
qt~elque dérangement et quclqnes clépenses, pour le r ecevoir chez lui. ÜOJ+llllC Je 
hu demandais en quoi il s'était trouvé insuJté, il me r épondit : <<Le seignem anglats 
s'est jeté tout ele sou long sur un sofa, et au líeu de se lever quancl ma sretu lui 
adressait la parole, il répondit à ses questions sans quitter cette postuxe indécenteJJ. 
Cependant, ajouta lefidalgo, ((cela ne peut clmer longtemps ; yous savez aussi bi0n 
que moi ce qui ~rriveraJJ. 

CHAPITRE II 

INFLUEl!CE DES PRÊTRES StJR J.ES MAGISTRATS.- Pl!EMIERE CIIARTE COJ\STITtJTIO~<\ELLE EN 1820 

A cette époque un o:fficier fut renvoyé du service pom· un tort bien bizarre, 
cehú cl'être trop gras : aucune autre charg·e ne fut élcvée contre I ui dans l'orelre · 
elu jour. Cette destitution émanait-elle ele la femme du commanelant ou ele son 
galant chevalier? On ne samait le clire avec certitucle. Quoi qn'il en soit, le pau
vre officier est à present maigre comme tm squelette. 

De pareils caprices, et d'atltres de ce genre, que j e pomTais énumérer, pro
duisent un granel effet sur les p01·tugais éclairés: toutefois, ils souffrent la tyran
nie ele leurs compatriotes, parce qu'ils ont peur ' de la: tyrannie étrang_ere. C' est 
ce qui explique !'origine ele la révolution de Porto, e:p. aoftt 1820. J e vais dire 
comment le clergé s'est coneluit clans cette circonstance. 

L es gens cl'église s'accommoderaient d\me constitution s'ils elevaient y trouver 
quclque avantage. Beaucoup cl'entre eu~'{. crurent d'aborcl qu'il en serait ainsi, 
quanclle bruit coumt que leur salaire sera.it augmenté. 

En effet les constitntionnels avaient fait répandre le bruit que les curés de lu, 
classe la plus pauVl·e r eceVl·aient annuellement 400,5000 r éis (environ 2,270 fi·ancs): 
cela :frt pour le moment ele bon nombre cl'entre eux ele zélés constitutionnels, et 
il est . incloubitable que, si cette· mesme eut été prise, il aurait faliu plus de teinps 
et d'efforts :potu renverser la constitution. Mais les constitutionnels, consulta.nt 
mallem·s intérêts, négligerent de payer les cm·és, ce qui leur attira une canse de 
tronbles qui n'existait pas auparavant. -" 

L es cm·és étaient forcés de lire à leurs paroissiens, le dimanche et les jours 
ele fêtes, les" nouvelles lois qui venai.ent cl'être établies, et d'en faire l 'explication 
à ceux qui ne savaient pas lire; or, ceux-ci, par malhem·, composaient la plus 
grande partie de leurs paroissiens . 

J'ai assisté à plusiem·s ele ces lectures, dans différentes églises et dans diffé
rentes provinces, et je me suis pfeinement convaincu, en voyant la maniere clont 
les explications 6taient fai.tes, que la constitution ne viVl·ait pas longtemps . J'ai 
exprimé cette conviction à bem nombre de mes amis, qtú ne manqueront pas ele 
se. rappeler mes paroles quanel ils liront ce récit. 

J e vais essayer de rapporter, aussi fi.elelement qu'il me set·a possible, les for
mules tisuelles ele ces explications, formules qui étaient, à peu cl'exceptions pres, 
les mêmes pour toutes les provip.ces. • 

Apres que le curé avait fait lecture de la loi, avec tme voix si som·cle que 
peu ele paroissiens pouvaient l'entenclre, il eu commençait ainsi l'explication, en 
haussant les épaules: 

« Vous m' a.vez entenclu lire ce papier 
1 

mon elevo ir m'y o bligeait; or, vous sa
vez tons la nécessité ou vous êtes cl'obéir à vos supérieurs . Quelque chose que 
Dieu vetúlle, il faut le faire. Patience! (La-desst~s, nat~~at~ matw?rnent de r;"éP_?·is, 
et puis une patbse.) Nous devons toujotus, quelque chatune~~ qu on nous mfltge, 
penser que nous les méritons ;· que nous souffrons en p:.nut10n ele nos fau:es et 
IJOur l'amom· ele Dieu. Nous ne sommes pas appelés. à Juger pour nous-memes. 
Le roi q_lÚ a reçn elu ciel le pouvoir ele nous gouverner sm· cette terre, est le 
senl q~lC nous clevons voir ici · nous avons clroit ele eléfenclre l' autel et le trône: 

l : 
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prenons patience, et tout sera réparê. Notre Sauveur fnt persécuté par les juifs; 
ils firent eles lqis pour le mettre à mort, et ils en furent 1nmis. Lui refusa ]e monde 
entier que lni offrait le clémon clu haut ele la montagne; ainsi vous clevez refuser 
tot~t ce qui n'est pas compris de vous, car le clémon appa.ra.í:t sons mille formes, 
pour tromper l'innocence. Qu'il en &oit ainsi pour l'amour de Dietu, etc. . 

Les mo ines fin·ent ins1..1ltés pár les constitutionnels, et leurs ielées sur l' avenn· 
dev:inrent sombres; car ils éprouverent liientôt qu'ils n'avaient rien à espérer el'un 
gouvernement libéral, qui troublait leur existence sans leur être cl'aucun profit. 
Tis IJrêchaient clone publiqnement du haut ele leurs chaires conb·e la constituti?n, 
et le confessional lui faisait plus de mal que l'appui cl'une armée cl 'occupatlO!l 
n'eut pu lui faire ele bien. Beaucoup diront, et je les connais, que les portugat.s 
ne sont pas propres à recevoir une constitution. La même chose. peut se di[·e de 
l'enfant qui va à l'école: il n'est pas capable ele recevoir l'éclucation qu'on veut 
lui clonner, bien qu'elle lui soit nécessaire. 

J'ai la ferme assnrance qLte si le peuple portugais n'ava:it jamais eu de con
stitution, il aurait pu vivre heureu.."'l:; à l'avenir, il ne pourra l'être que sons un gou
vernement libéral. On clira, peut-être queje parle avec partialité, elesirant de retour
ner en Portugal. J'avoue que j 'a.ime ce pays, et que j e stús pénétré cl'un profond 
respect pour bon nombre ele sés dignes habitants, mais je suis sincere et vrai quand 
je clts que si D . J.VIiguel me fatsait, pom· y revenir, les offres les plus avantageu· 
scs, je ne les acceptcrais pas, pour me taire sur .les fraudes pieuses ele son clergé-

Je crois que c'est un elevoir sacré pour moi de clévoilel' lu, condtúte ele cette 
classe cl'hommes, qui se coalise eu Portugal ·contre le reste de la société. Leur 
eharité se borne à favoriser l'accroissement ele leur bien-être, et l'agranclissement 
ele leur orelre. 

Je dois avouer que parmi les catholiques ele ce pays il y a quelques hommes 
aimables, dignes cl' estime: mais les prêtres, soit par inclination, soit par cle:voir, 
n'y montrent pas la moinelre intention libérale: s'il en est quelques-1ms qui soient 
bien clisposés, et qui témoignent le plus léger penchant à favoriser les hérétiques, 
ils sont toujom·s réprimanclés, et courent granel risque de cléplaire souverainement 
à leurs supériem•es. · 

Je pourrais }Jrouver ce q~1e j'avance ici par ·cl'innombrables exemples. M~.i~ÍS 
j e ne veux pas fatigucr le lectem·, plus qu'il n'est nécessaire, du elétail ele ce qui 
feraient ces hommes, s 'ils avaient le pouvoir, contre la liberté rationnelle et ele ce 
qu'ils font actuellement pom· propager l'ignorance et l'esclavage. 

J e ne dirai que peu ele mots touchant la premiere constit'ution Ç).u Portugal; 
la conchúte ele beaucoup ele ceux auxquels le gouvernement accorcla sa confiance 
supporterait mal l' examen. L e seul qui sauva le Portugal à cette éJJoque, eles mê
_més calamités, que celles qu'il souffre à présent, ce fLlt D. Jean VI. Si sa roa
jesté ava.it souscrit aux elésirs eles gens d'églis~, toutes choses eussent tourné à 
bien; mais il tint bon contre eux, et sa fermeté sur ce point lui cauta la vie; clu 
móins Oll ra dit. On ne peut guere ap_précier jusqu'à quel point cette assertion 
est vraie; mais je pense que, s'ils ne l'ont pas fait mourir, ils lui en ont fait peur 
jusqt1'à sa mort. 

C'est une ppinion générale en Portugal que l'anglais de 'TI~a1wais ton; auquel 
j'ai déjà fa.it allusion, entretenait régnlierement et entretient encore une corres- · 
ponelance avec la vieille reine D . Ch'arlotte, et qu~ el'autres anglais reçoivent cette 
correspondance par eles paquebots et la portent à sa clestination. Toutefois, j'ai 
peine à cro.ire que eles hommes qui ont clu sang anglais dans les veines poussent 
la bassesse jusqu'à se fail·e les salariés d'un nid de chiens sanguinai1·es1 tel que llll 
junte apostolique qui exploite aujom•cl'hui le pouvoir politique en Portugal. 

CHAPITRE III 

PROCLAMATION DE D. l!IGUEL EN 1824, -PROCBS I il/TENTf: À DES PERSON::IES INNOCENTES 

ACCUSÉES DE FRANC-M.l.ÇONNERIE 

Lorsque la proclamation de D . Mignel arriva :\ Leiria (c'était, jc crojs, tUl 

dimanche, au commencem<mt de mai 1824), elle fut lue á la tête clu 22e regi-
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lll~nt; ellc procluisit tme impression cffrayante. ToLlt Leí1•ia en trernbl:üt. On al
lu,it jnsqu'à dire que le roi avait été circonvenu par une faction qui avait été clé
~ouverte; faction uniquernent composée de francs-maçons qui auraient a~tenté aux 
Jours ele sou royal perc. Miguel faisait un appel aux solelats et à la natwn en gé
néral, l'invitant à eléfenelre son pEn·e, l'autel et le trône; il finíssait par menacer 
de mort tous les francs-maçons . . 

La lecture du manifeste eut li eu justement en présence. clu régiment qui venait 
entenelre la roesse, et elevant les }Jortes ele l'église. J'étais présent a.vec la foule 
eles habitants: pas une parole ne fut échangée ni d'un côté ni ele l'autre; tout 
était silencieux; et pendant tout ce jolll' il y eut, je crois, peLl de mots ele clits à 
Leiria. 

Cepenclant c'était s 'y prenclre d'une maniere un peu prématurée: aucLm plan 
n'avait été projeté par le~ pnrtisans ele D. Miguel; ils n'ét::tient pas completement 
en mesm·e; quoique cepenelant, elans la soiróe même, une liste de proscription 
eut été cornmencée par les plus expéditifs el 'entre eu..,_'{_, et que le lenclernain cette 
liste eut donné les noms ele soixante personnes, toutes ac·cusées de franc-maçon
nerie. 

Chacnn ele ces prisonniers elevait être transporté à Peniche, oü cent autt-es 
étaient déjà détenus, et l'intention dLl parti était de se défaire cl'eux. On vit à 
cette époque plusietus lníguelistes s'o:frhr cux mêmcs pour bomTeaux: j'en nom
merai quelques-uns plus tarel. Une eléputation, composée d\m chirurgien, el\m 
apothicaire, et d'un avocat, attendit l 'évêque de Leü·ia pour le coinplim.enter sur 
l 'heureux événement qüi sauvait sa majesté eles mains eles francs-maçons, -et l'as
surer que ce corps ctmgereux serait totalement anéanti par l'ange D. :Miguel. Ces 
d<3putés se flattaient aussi de l'espoir de voir son éminence assister à cette e'xé-

. cution qui rendrait la paix au Portugal': «Nous sommes prêts (ajoutaieut~ils) à 
verse1· la clerniere goutte ele notre sang pour la cléfense de l'autel et clu trônell. 

La réponse de l'évêque fut breve,. et montre lll1 homme habile qui prévoyait 
ce qui de·vait arriver. J e la cite ici: « J e ne r eçois point vos félicitations; cr0y.ez
moi, retournez clans vos maisons; souvenez-vous que, clans ce monde, i-1 y a clu 
haut et du bas. Aujourcl'hui nous voyons lllle chose, clemain une autre; soyons eu 
pai..,_'(; laissons-nous aller avec le temps. J e ne veux clésOTmais Tien entenclre de 
plusv . . Telle ,est, à la l'éttre, la réponse ele l'évêque. . 

Elle plut aux constitutionnels de L eiria, _...qui fm·ent natm·ellement. portés à 
voir dans l'évêque tm ele leurs amis; mais j e·1eur clis que mon opinion était bien 
différente; et sa conclui te ultériem·e a ma.lhemeusement prouvé aux habita.nts de · 
Leiria que ma prévoyance n'étaient que trop juste. 

P eu ele jours a}Jres, la nouvelle nous vint que l<=: roi étU~it à bord clu Windso?·
CastleJ et que D. Mignd avait fait voile pom Brest. 

Je suis accusé, dans mon proces, par tm eles témoins, cl'avoir été la premib·e 
personnc clans Leiria, qui ait fait circuler le bruit dn clépart ele D . lVIiguel. Aus
sitôt apres, l'ordre fut clonné ele suspendre toute enquête contre les constitution
nels, et eette révolution ·n'eut eles suítes elésastreuses que pom· bien p·eu d'entre 
eux. 

Je ne ptús omettre ici 1m fait dont je fus moi-même témoin. Un fermier, qui 
demem·ait à quelque distance ele L eiria, fut accusé ele franc-maçonnerie . On de
manda au témoin qui déposait contl·e lui comment il l'avait connu pour franc-rna
çon? Il répliqua: «Je le vis une fois btLtir un mm-, puis ]e rebâtir de nouveau, 
puis l'abattre encore; et il porta un chapeau blanc jusqu'à ce que ]e curé ele la 

. paroisse manifestât I e désir de le I ui voir quitter; le cm·é le connait pom· un f-ranc
maçon», et c'était la cléposition la plus forte contre le fermier . 

En Portugal, cl-ans les procéelu.res de ce gem·e, lorsque l'on passe à l'audition 
eles preuves, le témoin est enjoint d'en nommer tm aub·e qui vienne confirmer sa 
eléposition, et tout naturellement il eu nomrne un avec lequel il a eu le temps ele 

. s'entendre; ou bien, si l'injonction lui est faite instantanément, il nomme les per
sonnes qu'il pense devoir corroborer sou témoignage. 

J e lis ici la cléposition clu curé, qui, apres avoir jmé par les saints évangiles, 
s'cxprime a.insi: «Je conna.is le fermier, ct j 'ai toujonrs compris qn il était fi·anc-
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maçou. Comment savcz-vous qu'il est franc-maçon? Parce qu'il ne s'ag·enotúlle 
que .;mr un genou à la roesse, et qu'il porte un chapeau blanc que j.e lui ai dit ele' 
quitter, parce que c' est donner le mau vais exemplo J>. 

. L e proces en finit là. Mais ce que les anglais croiront à peine, le fennier ne 
savait pas plus ce dont il s'agissait envers lni que le roi d'Angleterre; et, hem·eu
scment lJOlU' lui, l'enquête fnt suspendue par D. Jean; sans cela, les preuves 
auraient été jugées suiüsantes pour le faire pendre . 

A cette époqne il y eut tm peu de calme cbns les idfaires, et beaucoup de per
sonnes cnuent q ne les choses en r esteraient là; mais elans ce temps-là même com
mençaient à éclore tous les maux actuels. Une société secrete, la bancle nui1·e, s.e 
formait-: elle se composait eles prêtres, eles moines et de la noblesse. Elle étmt 
moins confiante que le parti libéral, et prenait granel. soin ele soneler ses adeptes 
avant de les admettre dans son sein ou ele les associer à ses mysteres . A l'exce
ption eles trois classes que j'ai nommées, peu el'inelividus entrerent dans cette as
sociation religieuse, mais beUJucoup la servirent. 

L es libéraux n'avaient plus rien à espérer de l 'avenir: ils avUJient vu les con
stitutio:as ele Naples et d' E spagne tomber comme la lem·; ils étaient montrés au 
doig t et insultés. Immécliatement apres on apprit la morte du roi J ean VI. Cet évé· 
nement produisit une sensation beaucoup moins vive qu'on aurait pu se l'imaginer. 

L es choses offraient encore un aspect assez calme ; mais ces apparences ca
chaient de granels malheurs. La chaire évangélique clevint tme b:ibtme politique. 
Presque tous les sermons, eu Portugal, ou au moins quatre-vingt-clix sur cent, son~ 
prêchés ,par des moines. Un jo.ur de fête, à Sa.ntarem, j'entenclis tm célebre pré
elicateur débiter un sermon elans lequel il clisait « qu'il serrerait son épée elans ses 
mains jusqu'à y laisser l'empreinte ele ses ongles, pour cléfenclre D . .Miguel et 
clélivrer la t erre eles francs-maçons; que el'hommes ( aj outait-il) qui ont eles 
cheveux sur le creur elepuis que leurs â.mes les ont abanelonnés : tuer un franc
maçon est une acte ele charité aux yeux el.e ·Diem>; et il terminait un discours ele 
trois quarts el'heure environ en clisant « qu'il r equérait ele la piété eles assist::vnts 
trais Ave lJ!Ia1'ia (petite prih·e que l'on aelresse à la Vierge Marie); une pour tous 
les ennemis eles francs -maçons ; une pour ceux qui portent le ·mêm~ habit qu'ils 
portaient au 30 avril, et une pour la maison ele Bragance ! ! ! J> 

J e ne puis m' empêcher ele mentionner ces choses, a.fm de montrer l'in±luence 
absolue que ces hommes exercent sm· le peuple. Certainement un granel nombre 
n'approuvaient pas ces exhortations violen'tes, mais ils étaient obligés de se taire. 
Lcs gens de bas étage croyaient tout ce qu'ils entendaient, et soupiraient apres 
l'oceasion ele eléployer leur zele. 

J 'irai plus loin dans mcs citations, afin · de mettre au jour le véritable cara· 
ctere eles prêtres et des moines en général ; il y a eles exceptions, mais en tres· 
petit nombre. Un moine, que j e connaissais tres-bien et avec qui je me trouvai 
souvent en différ entes sociétés, qui rnême passait par excellent préclicateur, avait, 
penelant plusieurs années consécutives, prêché à la carême à I ,eiria. 

J' étais allé pour l 'entendre. Dans son sermon il attaquait le vice en général. 
Il incliquait aux parents la manierc cl'élever leurs enfants ; il leUl' elisait el 'interdire 
aux grandes fill es les frisons, et aux petites les houssettes et les jupes courtes. A 
l'entendre, la elanse était la ruine cl'une foule ele j etmes personnes, parce qu'elle 
offrait . mille occasions de faire l 'amour et n'attirait souvent que ele lu. honte aux 
parents assez faibles pour accorder ces permissions; et tous ceux qui encoura· 
geaient ces plaisirs coupables commettaient un péché énorme elont ils devaient 
r éponclre elevant Dieu. 'rout son discours était sur ce ton. . 

Le soir elu. même jour j e me tronvai avec l'orateur clans une r étmion; là., il 
chanta plusienrs chansons en artiste habile, et valsa avec une j eune personne. Je 
lui demauelai, eu plaisantant, il est vrai, mais publiquement, clevant toute la com· 
pagnie, comrnent il pouvait se livrer à tm plaisir contre lequel il avait tonné avec 
tant ele force deux heures auparavant. Il me r éponelit : «Lá corno lá~ e cá corno 
cán, c'est-à-clire, << là comme là, et ici comme iciJJ . 

Les prêtres passent ainsi ele la chaire aux lieux ele débauche. On elira qu'il -y 
a eles prêtres et eles mo ines pieux et rcspectables . J c ne le nierai point. Mms 
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pour être respcctables et pietut, il leur faut a.u moins soíxante ~ns ele víe : et 
alors ne vous enquiérez pas trop minutieusqment ele ce qu'ils ont été. 

Que peut-on attenclre cl'une communauté de j eunes gens repoussés clu mariage, 
savourant les jouissances t errestres, et n'ayant rien à faire ? 

L e j eune clergé n'a cl'autre étude que l'intrigue, visant sans cesse à détnúre 
la paix et le bonhem· ele mille famillcs. . 

J e pourrais citer ici eles faits, clont j 'ai été témoin les vingt dernieres années, 
qui incligrieraient les anglais et leur feraient détourner les yeux du spectacle de 
cette corruptiOn à qui la religion prête son manteau. Beaucoup ele ces faits se
raient á peine croyables elans un pays que les mo ines et les confl:éries n' auraient 
pas déjà infecté ele leur présence. 

J'ai entre les mains un plan complet de la prison de l 'inq1~isition. Beaucoup 
de mes amis savent que j'eus la faculté el'en prenclre copie sm· les lieux, m'étant 
trouvé parmi les premieres personnes qui entrerent dans cc saint lieu, à Coim
bra, eu 1820, quancl le peuple en brisa les portes. 

CHAPITRE IV 

SUPERSTITION DES DASSES CLASSES EN PORTUGAL 

Quancl je vins en Portt1gal, en 1808, avec le général sir Jolm lVIoore, j'avais 
à peine séjourné quinze joms elans ces pays que j e songeai, comme bien d'autres 
vo,yageurs su1Jer:6ciels, à tracer une esqnisse eles mamrs et eles coutnmes ele la na
tiou portugaise. A clater ele cette époque, j'ai pri <~ l'heureuse habitude ele noter cha
quc particularité ele ma vie ainsi que tout ce que j'avais observé chez les autres. 

M.ais à la :fin de la premiere année de mon séjour en Portug-al, je me trouvai 
aussi inc::tpa.ble qu'à mon :an:ivée ele commencer la tâche que je m' étais imposée. 

J e r emarqua i, lorsque Je vins à posséeler pleinement la langue elu pays, qu'il 
ne suffisait pas ele cette connaissance . pour elécrire les mc:eurs et les coutumes 
d'une mution; j 'observai qu 'il était IJ.écessaire de vivre elans 1.me étroite intimjté 
avec les étrangers avant ele les juger, et non-seulement dans 1me ville, mais elans 
une province. 

Telle est l'immense varié té eles mamrs et eles coutnmes, et j e parlc ici par 
e xpéri<:)nce, qu'eussé-je, comme l'ont fait une foule de soi-elisant voyag-eurs, clit 
.quelqnes mots de la rue d'Or, de la rue cl'A.rgent, de la place du Cheval Noü·f, 
de l 'Aquéeluc, fait quelques r emarques lamen-eábles sur la saleté eles rues et 1a 
quant ité eles chiens et eles mendjwuts à Lisbonne; eussé-je même poussé ma cles
eription jusqu'au b.eau ciel de Buenos-Ayres, et, rempli un volume in-quarto el'une 
relation eles mreurs et eles coatumes du Portugal, j 'am·ais encore à cm·ire au bas 
<le mon livre : <<Je ne suis qu'un âne>), 

Comme la superstition .elégraclante dans laquelle les classes inférieures clu Por
tugal sont entretem~es à elessein par l'hylJ~crisie de leurs prêtres ne form e pas un 
'Cl es lJl.Oinelres traits du tableau que j e présente ici, j e rapporterai quelques ane
(!elotes pcmr égayer un peu mes .sombt·es pages. Ce sera dans le eloc1ble bnt de 
montrer la profoncle ignorance de ce peuple malheureux, quoique eli.gne el 'un meil
leur sort, et ele justifier mes pbservàtions précéclentes sur ce gouvernement mo
nacal du Portugal, gouvernement que j e considere comme le bro~billm·d moml et 
la maléclict~:on elu pays, clu norel au suel, ele l' est à l' ouest. 

Pres -ele la côte, an norel-ouest ele Leiria., qui est à 9 milles ele la mer, il 
y a plusieurs villag-es po1mleux. Les habitants de ce district, comme elans beau
'eOl!lp el'antres p-arti<es clu Portugal, croient fermement aux sortileges, et sont pos
~édés de l 'iclée que les vieux sorciers viennent penclant la mút sucer Ie sang eles 
j eunes enfants. 
. Quancl 1lli. enfant meurt clans les convulsions, espece ele maladie qui laisse 
ires-fréquemment sur le caelavre eles t aches nojres, effet naturel d'nn sang e;xtra
vasé, <X ces taches ( disent-ils) sont occasionées par les pincements eles sorcier s ••, 

t Corresponcle ás palanns "Black H01·se squa.re, , com que os inglczes ·designam geral
Incute a nossa praç.a do Commercio, mas mt tradncção está, sem chrl'icla por eqni\7 0co, (< Cheval 
Blanc" c uMaison Noire,. . 
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Afin de prévenir autant que possihle ces accidents, qunnd la fennne d'un pau~n:e 
ouvrier est pres cl'accou.cner,. "le mari lJrépare le plus d1,1 bois qu'il peut, et en faat 
un tas immense devant la porte de son habitation, priant souvent son voisin de le 
fendre quand le moment de la délivralíl.ce approche. Lorsque l'enfant vient an 
monde, on allnme un granel feu, et les voisins veillent tour à toui· la femme et 
re.nfant. Le feu dure souvent un mois entier. J'ai vu mei-même lul de ces feu::lC 
bruler durant quinze jonrs. 

Dan1:1 ces occasions intéressantes, je m\') suis trouvé mêlé à la foule eles com
roeres. Elles s'imaginent souvent que les sorciers s'approchent eles habitations, et 
la nuit elles sortent avec ele grancls bâtons et fr~ppent à l' entour clans 1' espé
rançe de les battre. L'enfant est placé dans une chamb1·e pres clu feu. On le re
garcle souvent C0mme pour s'assurer que <ctout va bien>J. Les homme~ qui se ti~n
nent là chantent et content eles histoires, tandis que les femmes filent du lm. 

J'ai passé avec enx plusiaurs nuits fort clivertissantes, etj"ai entenelu maintes 
histoires curieuses. J' avais souvent pitié ele leu r sottise; mais essayer ele les elés
abuser, c'eut été perelre leur amitié, et, el'apres toutes les 11robabilités, s'en faire 
d' im pitoyables ennemis. 

Dans la haute société, je me trouvais souvent avec un prêtre elu voisinage, 
homme fort honorable. Un jour comme il venait ele frapper d 'exorcisJne . un es
l)ece el'insecte rampant qui infestait les blés el'un fermier voisin, je lui elis qu'il 
me semblait peu raisonnable d'encourager la sottise et l'ignoratnce elu peuple ~u 
point ele le faire croire à l' existence eles sorciers et à l' exorcisme cl'un insecte. ::)a 
révérence me iit cette réponse caractéristique: «Désorrnais ne elites mpt ele sen:
blables choses aux hommes qui pmtent ma robe; ils en rougisseB.t comme moi, 
mais iln'y a pas ele remeele. Nous faisons croire au peuple ce que nous voulons, 
et il faut que nçms lui laissions croire ce qu'il veut. Si nous lui elisions le con
traíre, il c0mmencerait par nous questionner sur cl'autres points. J'eusse aim.é 
mieux être savetier que ·prêtre. Vous, hommes mariés, j'envie vos bonnes m~n
sons; je ne puis en voir que les murs, .et mes neveux: s'imaginent que j e suis an 
monde pour faire leur fortune!" 

Cette aelmonesta.tion touchante me renclit plus réservé avec celui à qui j'av31ÍS 
parlé si librement, et rarement il m'est a,rrivé cl'entrer en contestation avec qui 
que ce soit sur sa croyance, ou de manifester trop explicitement la mienne. Rien 
ne me semble plus juste que la liberté laissée à chacun ele tenir à ses croyances, 
surtout en matiere ele religion. 

Je elonnerais plus cl'extension à mes remarques sur les sup,.erstitions ele l'église 
romaine, dans le Portugal, si je ne craignais que mes compatriotes ne s'~magi
il.assent que mon intention est el' attaquer les catboliques romains ele I' Angleterre, 
et ele prévenir l'esprit de la nation contre eux:. U s'en faut pourtant que telle S0Ít 
mon intention; j e ne puis supposer un instant les anglais CaFJables cl' encourager 
eles absnrelités elu gelll'e ele celles clont j'ai parlé. Cepenelant je ne puis m'empê
cher ele faire observer que plusieurs catholiques étrangers se sont coricluits à Lis
bonne de la maniere la plus scandruleuse. 

Ils clonnaient eles fêtes et encourageaient les moines à prêcber en faveur de 
D. Miguel; et ceux qui parlent ou prêchent en favem' cl'un tel homme ne peu-. 
vent certainement pas être appelés les amis ele l'humaB.ité. 

La vérité est q.ue les honnêtes gens ne sont point compris elans ces accusa
tions. Pourtant, je l'avoue, c'est avec quelque peine que je me eléfencls ici de 
donner eles elétails plus explicatifs sur la coneluite ocliease ele ces apostoliques. 
Mais j 'ai pris le parti cl' être bref, et, en conséquence, j e reprends imméeliatemeiJ.t 
le fil ele mon récit. 

CHAPITRE V 

ARRIVÉE DE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE ENYOYÉE DU DRÉSIL PAR D. PEDRO, EN 1826 

Apres la mort ele D. Jean VI, les constituúionnels se tournerent tout el'ahord 
vers D. Pedro; 1e paYÜ prêtre, au contraíre, porta scs vues sur D. Miguel: je 
dis D. JYiiguel, afi.n cl'être pleinement compris, cal' la croyance générale, à Lis· 
bonne, c'est que Migliel n'est pas fils de D. Jean VI. 
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Il est à propos de farre connai'tre ici le líeu ou j e me trouvais à l'époque de 
l'arrivée de la charte constitutiounelle ele D . Pedro, car le lecteur verra, dans 
l'exposé de mon proces, que j e suis accusé ele manreuvres en faveur ele la charte 
coustittltionnelle dans L eir.ia . . 

J e me trouvais, dails cette conjoncture, aux eaux ele Vizella, pres de Guima
rães, à 9 lieues euviron de Porto. L es eaux chaucles de Vizella sout les plus ap
préciées ele toutes celles du Poi'tttgal pour leurs propriétés chimiques. 

L a constitution arriva à Lisbonne au mois cl'aout 1826. Ou sut généralement 
qu'un anglais l 'avait appol'tée du Brésil à Lisboune. · Il est certain qu'elle u'était 
attenclue ui de l 'un ui de l'autre parti dans ce moment. 
. L es coustitutionuels tournaieut leurs regarcls vers d' Angleterr e avec u11e vive 
lUqtliétucle . La charte leur avait été apportée par un anglais; ainsi ils n'avaient 
aucune raison de douter de la bonue volouté de l'Augleterre pour l 'appttyer. 

D 'tm autre côté, les miguélistes, à dater ele cette époque, considérerent clé
sormais l'Augleterre comme leux ennemie commune; et deux de mes compatrio
tes, honnêtes marchands ele P orto, veuus comme moi pour leur santé aux eaux de 
Vizella, ftu·eut insNltés et cruellement maltraités, tm jour qu'ils étaieut sortis de 
granel matiu pour prendre uu bain. 

Quel motif plausible, dans leur conduite, leur avait attiré ces insultes; ils ue 
pouvaieut se l' expliqt1 er. La seule raison, c'est qu'ils étaient sttjets de l'Angle
terre . Un de mes amis me donua le consei l de me faire passer pour portugais, 
je le suivis; de pl~s j 'évacuai la place plus tôt que j e n'avais intention dele faire. 
J e craignais d'être traité comme mes compatriotes . Ce fait est bien connu ele cleux 
habitants de Porto, l'un anglais et l'autre portugais. 

De Vízella j e vins à Porto, e t peu de t emps aprcs, aussitôt que mes ·forces 
me le permirent, j e r egag-nai mon habitation de L eiria. 

J e ne clemeurai que huit jom·s dans cette vil! e ;. penclant tQtlte ce t em.ps j e ·ne 
qnittai j amais ma maison. A cette époque j e vins habíter les bords de la roer 
pour y jouir eles bains : de là j e me renclis à Lisbonne, ou je m'em.barquai dó:fi
nitivement pour I' Angleterre. 

J e passai quelque temps à L ondres, et j e retournai à L eiria, eu juin 1827 . 
J'y demetuai uhe semaine, et j e partis de uouveau pour l'Angleterre d'oLl j e ne 
r evíns que peu ele temps apres l 'évacuation du Portugal par les troupes anglaises . 

La chm·te constitntiounelle, telle q u' elle se y résente à nous à cette singuliere 
époque, peut être tres-bien comparée à la valse de Robin des bois~ eu supposaut 
que les so lcla ts anglais sont les valseurs, et la constitution la musique ; celle-cí 
s'affaiblit à mesnre que les dansems s 'éloiguent, et quand les troupes clisparaissent 
de la scimc en 6vacuant le fort Saint-J ulien, on n'entencl même plus le nom de 
constitution. 

CHAPITRE VI 

ARRIVÉE DE D. ~UGUEL À. LISBONNE1 ET BA RÉCEPTION PAR LE CLERGÉ 

ET LES CHAliDRES DANS TOUT LE ROYAUME 

J'étais à Porto quand 'D. Miguel at'l'iva à Lisbonue ; il était facile de voir 
que sou parti se préparait à sa réception. Aussi dans tout le royanme les diffé
rentes corporations se déshonorerent égalemeut par la mauib·e dont elles mani
fcstereut leur j oie de cet évéuement . 

On emprisonna le peiutre inventem· eles transpareuts clans les illnminations qui 
avaient eu lieu à Porto pour célébrer l'arrivée ele la constitutíon à Leiria. On 
fit de même d'un pauvre français, homme tres-respectable, qui avait rés.iclé trente 
aus dans cette ville. 

Oet infortuné fut mon compagnon d'esclavage clans l~s prisons de Lisbonue, 
et il m'est pénible de dire que j e le laissai clans le donjon. Ici beaucoup de geus 
auraient quelque raisC>u ele s'écrier: Quelle preuve plus forte pouvons-nous de
mander de l'acquiescement général de la uation portugaise au nouvel ordre de 
choses, que cet empressement unanime d~ toutes les corporations d'un royaume 
appelant au trõue V. JYiiguel? Je tâcherai d'éclaircir ce mystere de maniere à me 
faire parfaitement compr emlre eles lecteurs. 
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AvaJit'la premiere révolutiou de 1820, toutcs les corporations se compósaient 
d'unc certaine classe cl'hommes qui, chacun à lera· tom·, entraicnt cu fonctio·n pour 
toute l'am1l::c: les mêmcs hommcs, tons les trois ans au moins, reprenaient de non
veau leur charge; on eflt presqne dit les membres cl'une seule ct même famille . 

· Ccs corporations se composaieut el'un séna.t ele quatre membres, outre le pré
sideut, de vlngt-quatre bourgeois, et el'un président tlré de la classe eles artisans, 
et que l'on supposait représenter leurs votes elans les elifférents Sl~ets ele cliscu~
sion. Dans les séanccs, ces bourgeois sont de purs automates, et quoique tro1s 
on quatre el'entre eux soient tot~j ours présents, leurs fonctions se bornent simple
ment à servir ele cortege aux s6nate1u-s . 

La placc elu ve1·ead01·~ l'un eles sénateurs, est consielúrée à la fois comme utile · 
et honorable. L es Ve?·eadon~s ont ponvoir ele faire eles reglements et ele lever eles 
contributions. lls ont de plns la nomination eles J~tizes (juges 011 autorités subalter
ues elans les petites villes) une f ois l 'an; et, c e qui semblera étrange à d es an
glais, · Iorsque le corps eles paysans venait à la ville, et que le ve1 ·eado1· avait à 
faire ses choix sur les rôles, il ne s'inquiétait pas elu nom ele ceux qui })OU vaient 
lire et écrire; celui qui en était capable était appelé à l' emploi de esc1·ivão (greffier), 
et les fonctions ele juge étaient elonnées à qui ne savait ni l'lm ni _l'autre. Mais, 
dira-t-on, c'est peu favoriser l'éducation que gager en quelque sorte les hommes 
}JOlll' qn'ils persistent elans leur ignorance j Cal' qui eüt eté t enté el'apJJTendre à 
}ire et à écrirc dans UU pays. Oll l'on pouvait, sans celu., parvenir au poste d~ 
jnge, lorsque, au contraíre, cctte elouble capacité ne mena.it qu'au simple emplo1 
de grcffier? Dans le cas d' absence ou ele mal adie d'tm magistrat, le plus ftgé des 
memb.r es siege à sa place: l 'emploi cst considéré conllDe tres-prol:itablc; et tons 
cn prcnnent possession chacun à leur tom·, à mesm·e qu'ils avanceut en f'tge, si
non en sagesse. Au nombre eles premih·es réformes introcluites par la constitu
tión ele 1820, se présenterent la suppression ele ccs corporations qui s'élisaient 
el'ellcs-mêmcs, et la formation de uouvell cs elont les elivers canelielats ct le pr~si
dent étaient choisis d'aprcs le r elevé eles votes publics. Ces nouvelles corporations 
examinercnt les ancicns comptes, et découYrirent ru1e foule ele transactions scan
dalenses : pourtant clles se conduisircnt dans ces investig·ations avec toute la pru
dencc imaginable. L' enquête se fit eu public; les plaintes ftuent entenelues; et on 
y fit droit, sans empenho. 

Les prêtres et les mo.ines, qui se piquent également el'être envpenhos~ elésap
prouverent clans lcs charnb1·es cette maniere ele procécle.r publiquement. Ils voyaient 
s'affaiblir graduellement leur in:B.ueuce; on obtenait eléjà ce qu'on avait demanel6, 
c'est-à-elire justice égalc pour tons, sans l'intervention eles prêtres. Cen..""C.-ci par
lerent cl'abus ele liberté; ils prévirent que si les clioses continuaient de la sorte, 
il y alU'ait elans peu ele temps un premier pas ele fait vers la liberté de conscience, 
position, selou eux, eles plus alarmantes JJOur tout zélé partisan ele l'autel et cln 
trône, ou, eu d'autres termes , eles momeries sacerelotales et ele la tyram1ie. . 

Cette constitution fut completement renversée par D. Mig·uel lors de sou 
voyage à Santarem et à Villa Franca. Le premier ac.te de cet e:mb1·yon de lc6 lé-
gitimité fut la dissolution des chambres, et la même classe el'hommes qui ayait 
été au pouvoir atlparavant y r entra aussitôt et reprit son ancien mode ele jlll'icli
ction. Si, lors ele l'arrivée de la chartê de D. Pedro, on avait aboli de nouveau 
ces jtmtes, qui, sons le nom ele C01J.J07'ationsj s'élisaient elles-mêmes (ce qui, en 
vertu ele cette cbm·te, eut été promptement effectué) l\1iguel n'eüt j amais réussi 
à elétl'llire le bonhelU' ele mille familles eles plus respectables. · 

l\'lille familles, ce mot peut paraítre étrange à beaucoup -ele personnes; mais il 
cessera bicntôt de IJara:ltre tcl si le calcul suivant ( et il n' est point exagéTé, le lectcur 
peut m'en croire) est exact. 

CHAPITRE 'VII 

COND~'riON DES PBISONNU:RS EN PORTUGAL.'- INTRIGUES DES PRÊTHES. 

D. li!IGUEL PROCLAUÉ ROI )?AR LA CAN.AILLE DE LISBONlfE 

Il y avait elans les prisons elu Portugal, à l'époque oil j e quittai ce pays, plus 
de dix mil! e prisonniers poli tiques. J c ne range pas elans cette cat~goric les vo-



leurs, les cléserteurs, les assassins, ou autl'es gcns justiciables clevant la loi de 
méfaits criminels enver s la société ; mais indépendamment de ces gen s-là, l'on 
comptait dix mille détenus, victirnes eles vengeances politiques, sm· une popnla
t·ion d 'environ deux millions cl'ftmes. 

B eancoup de voleurs et d'assassins furent tirés ele prison et embarqués pour 
l'expédition ele Madere; quelq~1es-uns sortaient de la prison Otl j 'avais ét é elétenu 
moi-même. 

Ajoutez à ce nornbre plus de cinq mille personnes se cachant clans cli:fférentes 
parties du pays, et plus ele cinq mille émigrés r éfL1giés t ant à Gibraltar qu 'en An
gleterre et en France ; plus trois· mille inelivicl11S exilés ele chez eux pn.r ordre du 
~espote elans plnsieurs autres cantons dLl pays, et obligés ele se montrer tous les 
JOtu·s au magistrat. Bref, pom· s 'en t enir à un calcul modéré, il y a au moins 
vingt-trois mille p ersonnes que l'on p eut dire plongées dans le malheur ou ruinées . 

En outre, tons l_es comrner çants sont presque entien·ement ruinés par suíte eles 
mesm·es tyrmmiques du despote, et du manque total de sécurité clans leur exis
tence et dans leur propriété. 

Apres cela, que l'on dise que les infOl'tunés constitutionnels ne méritent pas 
· d'appeler tout notre intérêt clans les circonstances ou ils se trouvent? N 'ont-ils 

pas clroit à la syrnpathie et à l'aide ele tout homme à qui le nolll ele liberté est 
cher, de tont ang-Iais dont le creur est à sa vraie place ? · 

Je Cl'OIÍS avoir rnontré par les détails précéclents, que j'ai clonnés SUl' les corpd
rations, que lem· intérêt était de soutenir D. Miguel, et, par ce moyen, ele con
server leurs offices et leur autorité. Elles se concerter ent entr13 elles clepuis l' ar
rivée ele · D. Miguel en Angleterre, sm la maniere dont elles devaient le r ecevoir, 
et, grâces an:s.: manreuvres eles prêtres, il y eut unanirnité dans les mesnres qu'el
les prirent. 

D. P edro aurait eu à se louer d' elles aussi bien que D. Miguel, s'il eut établi 
une r égence et nullement parlé de constitution: c'eut été lui qui amait été le clé
f enseur de l'autel et du trône, et, pour peu qu'elles s'y fussent prêtées, D. 1Vli
guel, au lieu el'être placé sur le trône, eút ét é élevé un peu plns haut, c'est-à-clire 
p endu. 

Le cornmerce, à Lisbonne, à Porto et dans tout le P ortugal, est clans une 
stagnation complete. Un granel nombre de boutiques sont fennées, et ele larges 
planches sont clouées anx portes de ceux eles rnarchancls qui ont été obligés de 
fuir .et dont la propriété a été confisquée . LéS" personn es qui ne connaissent pas 
le clergé catholique et ses fraudes pieuses, ponrraient supposer que la clestruction 
dn commerce d'un pays doit entrainer la ruine eles clestructeurs . Mais le contraíre 
arrive ; et j e ne puis le prouver mieux , et en rnoins ele mots, qu'en rapporüint ici 
lme conver sation qlw j 'eus avec le clernier évêque de L eiria , pen ele t ernp s avant 
sa mort, qui eut lieu en 1815. 

J e fis la connaissa.nce de ce prélat en 1809 : c'était 1111 hollllUe ignorant, fa
natique, mais clont tonte l 'étnde fut ele faire eles rnuvr es charitables pendant sa 
vie. Il a la issé dans L eiria eles monurnents ele ses bonnes actions , qui y peq )é
tueront sou souYenir . . 

Avant que j e n e vinsse à L eiria, il s'y t rouvait mi anglais, nommé Peal, qui 
possédait une manufacture ele rubans, mais une faillite l'avait obligé ele quitter 
la v.ille. Je faisais observer à l 'évêqu e qu'il était bien malheureux que cet homme 
eut manqué, puisqu'un tel établissement avait elfi sans clonte être d \ me grande 
u tilité pour les habitants ele Leiria. Sa r éponse porte hien le caractere eles p rínci
pes du clergé catl10lique clans ce pays . << NOD (me clit-il), je suis tres-content de le 
-voir mauquer; sa lllauufacture faisait plus de mal que ele bien; elJe détoi_unait le 
peuple ele la culture de la t erre pour lui apprc:!nclre à tisser et à filer, et quand 
plusieurs personnes travaillent ensemble, elles se corrompent les 1mes les autr es >>. 
Je lui fi s observer que, pa.r suite de cet événern ent , une foule d'ouvriers avaient 
du se trou_ver privés cl'occupation; il r épondit à cela : «ll y a de la terre pour 
qui eu veut; qu'ils la cultivent, ils ne mourront pas ele fairn ; et cl 'aillcurs rnoin s 
nou.s avo'ns de r elations avec les étrangers, mieux cela vaub>. 

L'on pcut juger par-là eles sentiments et eles prétenti.ons eles évêques, eles prê-



7GS 

tres et eles moincs, et .de l'indif.férence profonde avec laqneUe ils voient ~a ruine des 
inJ.ividus et l'amtéantíssemeut du commerce. Il faut que le peuple ait cln pain, et 
qu'il donne sa portion des pxoÇluits de In. terre an clergé; conséquemment le clergé 
n'encoumge que l'agriculture . 

.Te vins à Lisbonne aussitôt apres l'arrivée ele D. Miguel, sur la finde févri.er, 
et ·au moment ou il commençait à éloi.gner des comnmndements de l'armée tons 
les . officiers soupçonnés cl'être consti.tutionnels, c'est-à-dire eles hommes qui n'ont 
d'autre crime à se reprocher que leur obéissance aux m·clres du gouver.nement ele 
D. Pedro, gouvernement reconnu ele toute l'Europe pour le seullégi.ti.me en Por-
tugal. 

Plusieurs ele ces infortunés gémi.ssent encore elans les prisons ; lei.ws proprié~és 
sont confisquées, et leurs fam.illes sont clans l' abanclon ou à la merci de la charJ té 
publi<'lue . 

J'étais pl'ésent au 25 avril, vi.s-à-vis le p alais clu sénat, lorsque la cauaille 
commença à proclamer D. Miguel I, roi absolu, et à crier: -« Mort aux constitu-
tionnels et aux francs-maçons ! >) • 

Quand j'arrivai vis~à-vis le palais cln sénat, il était environ onze heures, 1l 
pouvait y avoir là un rassemblement ele ci.nquante homm.es, les elerniers va,g·a
bonels ele Lisbonne. Il y avait plusieurs personnes aux fenêtres clu palais du sé
uat, et la canaille commença à crier: «Vive D. J.\'liguel, roi absolu l>> Les specta
teurs qui étaient aux fenêtres firent :fl.otter eu l'air leurs mouchoii's. La canaille 
devint plus nomb1·euse et demanda à grauds cris qu'on lui livrf'tt le pavillon du 
sénat, que l 'on avait' apporté et lj)auté sur la fenêtre; alors tous ceux qui étaient 
aux fenêtres joignirent leurs cris à ceux de la canaille. · 

Les gens ele la 1)olice paraissaient par patr~:milles de dix hommes; la populace 
étaient entourée de solclats qui devaient la défendre, et avaient ordre de traíner 
en prison quiconq ne oserait la v ioleuter ou manifester eles sentiments contra ires 
à ceux qu'elle proelamait. Chaque passant était saisi par ces misérallles et forcé 
de se découvrir et ele se j oi.n.clTe à leurs voci.férations. Ou pouvait aisén1ent s'a}Jer
cevoir· que tout ét ait concerté cl'avance; toutes les rues de Lisbonne furent, dans 
le même instant, remplies de patrouílles. A partir de micli, la troupe des vaga
bouds u'aYait ni augmenté ni climinué; les boutiques êtai<:mt· presque toutes fer
mées dans les principales rues. J e me promenais aux environs, alec un ele mes 
amis, pour o'hserv:er quels étaient, en général, les sentiments exprimés par la par
tie honorable eles habitants. Nous les trouvftmes totalement opposés à oes miséra
bles, qni se fatiguaient le gosier pour envü~on 2 so ns 6 eleniers par jour . .Je parle 
ici ele ceux qui avaient. eles habi.ts, car ceux qui étaient eu guenilles ne recev31ieut 
que 1 sou 6 deniers . 

Le leudemain je vins de nouveau, et j e revis les mêmes figures; c'était la. 
même tenue dedans et hors elu sénat. Vers le soir, las de s'égosiller plus l<img
temps- et peut-être avertis par un signal de se retirer pour se r endre aux tables 
ou l'écot leur était payé, on les entenelit .dire : << Allons, mes enfants> nous avons 
fait un roi, allons boire un coup» . Pour colorer cette farce, l'iutenclaut de police 
:fit affi.chcr un placarel dans lequel les citoyens étaient invités à ne point manifes
ter leur allégresse ; il y éta~t di.t: <<Que leurs vreux seraient p1·ésentés à sou al
tesse royale qui prenclrait toutes les mesm·es conveuables pour elécider une teHe 
qnestiom . C'était là le prélucle à la créat ion. eles cortes de Lamego. Un registre 
fut immécliatement ouvert au sénat pour y recueillir les signatures de tons ceu:x: 
qui clésiraieut que D . Miguel fut roi abso ln . .Je n'eus plus qu'il venir voir le nom
bre progressif eles signatu.res1 la qua.lité eles sigua.taires et la maniere dout ils. 
s'étaient inscrits. 

Je signai (par façon ele. plaisanterie) le ubm de Joa P ech·o Coquet, negociante 
(marchand). On peut lE; voir sur la liste, écrit de ma propre main. J e restai quel: 
que t emps pres de la table pour ohserver Ge qui allait se passer; tous ceux qlll 
siguereut étaie11t marchal\ds . Quant ruux femmes 1 elles étaient invitées par l.e gar
dien du livre á mettre clevant leurs noms- le titre de dona. Plusieurs ele ces donclS 
étaient eles marchancles de poisson, eles colporteuses 1 et d'antres femm.es d'un ca
racte.re b eaucoup moins honorable. 
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Quelques-uns de ces royalistes indépenclants étaient inscrits comme cx.erçant 
une profession ou, vivaut de leur travail i d'atttres, comme indépendants, et vivant 
de leurs rentes . Les femmes qui signaient étaient' le plus ordinairement supposées 
femmes non mariées i bref, le parti tenait peu à savoir ce qu'elles étaient ou sous 
qnel titre elles s'inscrivatient. · 
. Le même jour, ht même farce fut jouée dans presque tout le Portugal, preuve 
tncontestable de l 'unanimité de sentiments de ces corporations serviles . Elles re
présentaient le pouvoir légal i le clergé payait la canaille pom· applauelir à ce 
q~l'~lles proposaient1 penelant que les magistrats faisaient eles circulaires ou ils in-

. Vltatent le pe11ple à la tranqtúllité . 
. 'routes l~s mesures qui dictait D. ·Miguel étaient présentées comme venant du 

l'Ot i le parti miguéliste avait granel soin de répandre partout ce bruit, afin de pro
v.oquer le rappel eles trou1)es anglaises et de fournir ainsi an jeune prince l'occa~ 
SLO~l ele se faire nommer roi ele. Portugal. Cette manreuvre fi·appa telleinent les 
amts de D. P edro qu'ils tremblerent ele se eléclarer, avant el'avoir eu le temps ele 
réfl.échir sur ce qu'ils avaient de plus sage à faire. Une centaine furent arrêtés ; 
les autl.·es s'enfuirent pour ce soustraire à la détention. Qu''en résultat-t-il? C'est 
que ce11x qui resterent furent incapables de la moindre résistance. 

L es rues ele Lisbonne étaient remplies j our et mút ele SQlelats, autorisant la 
canaille P, insulter qui illeur plaisait i ceux qui faisaient quelque résistance étaient 
tra:inés eu prison. Chaque solelat de police avait clans sa poche. eles menottes ; à 
la même époque environ, j e vis plusieurs personnes respect~tbles, escortées jLls
qu'à la prison ~wcc ces instruments de torture aux. mains i souvent les pointes les 
perçaient jusqn'au sang. J'ai entenelu leurs cris eloulotu-eLlX. quanel elles passaient 
daus les nws. · 

Le nombre eles arrestations allait augmentant tons les j ours, à Porto comme 
à Lisbonne. L e peuple de Porto est ::vu moins ele cinquante ans en avant de celui 
de Lisbonne pour la ci vilisatiou. O' est ce. qui explique la résistance que l 'autorité 
de D. Miguel trouva dans les habitants ele cette ville. Il nc leur manquait qu'un 
chef pour les conduire. J'en pourrais nommer trois ici, ,ct chacun eles trois était 
hommc à les mener elroit à Belem et á prenclre l'usurpateur devant son palais. 
. La faiblesse r etint les timis du repos; ils formerent une junte, et cette junte, 
Je n'en ·doute pas, donnera m1 !l:écit satisfaisant de ses actes en temps et lieu. 

/ 

CI-IAPITRE VIII 

VOYAGE DE L~SJJONNE À LE!mA. - MON ARRESTATION 1>'~ ~roN mlPlliSONNEMENT DANS CE'l'TE V!LLE 

Le 2"1 mai, j e, quittai Lisbonne ponr retourner chez moi, à Leiria, et j e 
pri8, à cet effet, nn passeport r égulier signé par l'intendant général de la police. 
Je vins par eau à Caeregado, à G lieues eu r emontant le Tage, ou je clormis la 
nuit du 24. Le lenelemain, j e montai un mulet chargé el'1m bât et sans étriers. Il 
n'y en avait pas el'antre dans le pays . 

Je courns enviroil 1 mille, p::tr les champs, jusqu'à ce que j'eusse gagJ.Ié la 
grande route. J'y arrivais à peine, lorsque j e rencontrai un muletier bien monté, 
qui venait de Lisbonne, ct se renelait à Coimbra. J'entra.is en conversation avec 
lui, quanel nou s 'fumes j oints par tm milicien de L eu·ia, conelui sant un mulet et un 
cheval. lime prêta une paire el 'étriers , et nous continuâmes ensemble notre route. 
J'étais fort content ele mes . compagnons de voyag-e. · 

Lorsq ue nous fumes arrivés à Alcoeutre, à 1 O lieues ele Lisbonne, le muletier 
1ne proposa d'échang'er ma monture contre la siennc qui était sellé; j 'acceptai son 
offre, et ap1·cs que le mllicien et lui eurent pris un peu de vin, clevant la porte 
d'une auberge, nous contiuufLmes notre voyage. . 

Arrivés à Rio Maior, 2 lieues · plus loin, nous fimes halte dans une taverne, 
à l 'entrée de la villei mes eleux compagnons s'y verserent eles rasades. ~ous ne 
tra;versâmes pas l a ville; mais nous primes, à travers champs, un chemm plus 
court, et nous atteign1mes, non loi.n de là, la gratnele ro~lte . · 

. Nous y rencontrftmes le 22e régime~t qui se rcnclait à Lisbonne .. ~lusieurs offi
Clers et soldats m'embrasserent selou 1 usage eln pays, comme ele v1ellles connais-

49 
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san<:es, et ils r esthcnt là quelques minutes, me clemandant eles nouvelles de L is
bonne, et si les troupes royalistes avaient marché sur cette ville. J e lcur ra.c~n
tai les bruits qui couraient alors, et j e lem· appris que Ie·s troupes n'avaient pomt 
encare marché. 

Le régimcnt continua sa route, et moi la mienne. Cent pas plus loin, mes com
pagnons et moi naus naus anêtames à une hô tellerie pom y cllner, et penclant 
que naus étions à table, les bagages clu 22° r égiment passerent. Dcux soldats cl~ 
l'arriere-garcle, que j e reconnus parfaitement, pour les avoir employés chez m OI 
comme ouvriers, :fixerent mau attent ion. J e leur clemauelai s'ils voulaient boire. Ils 
bm·ent une pinte ch::lCun, et r ej oignirent l'arriere-garcle . 

Apres cllner, naus naus clirigeâmes vers L eu·ia. Comme il faisait chaucl, naus 
voyageâmcs à la nuit tombante, et naus couchâmes à Carv?-lhos, à 3 .}ienes ele 
L eu·ia . L e lendemain , an lever du soleil, naus partimes pou.r cettc dernicre ville, 
ct j'arrivai chez moi vers neuf heures . 

Mon abscnce ayapt cluré quelque temps, j e r eçus la visite ele plus de trente 
ele mes amis . J e n 'avais atlclme idée de clanger, et j e fus, tout ce j our, parfaite
ment heureux au sein ele ma famille. 

L e sair à l' entrée de la nuit, ma maison fnt cernée }Jar un clétachement noro
breux de troupes et par la canaille . Ils en forcerent l 'entrée, et me saisirent au 
moment ou j e prenais le thé avec ma femme. La canaille criait : aEmmcnez-le, et 
coupez-lui les or.eilles : c'est un franc-maçon» . 

Un m~or ele brigade commanclait ce détachement. Il ne me permit }Jas de 
parler à ma femme, et ne me laissa pas même lc temps de lui du·e aclieu. La s'ur
prise et la crainte avaient ôté la paTole à mon épouse . J 'imploTai la faveur d'tu1 
moment pülU' la consoler; mais j e fus poussé rudement hors de la chambre, jus
q'u'au bas ele l 'escalier; et clans le passage, qui était noir, je r eçus SlU' le derriere 
du cou plusieurs coups ele crosse ele mousquet. 

Au milieu ele la rue, eles pierres me furent laucées ; mais les soldats se ser
rant autom· ele moi recevaient les pierres, et par compensation me frapp:1ient avec 
lmus mousquets, disant: ((Marche clone!» A la :fin, ils se mu·ent à courir et moi, 
sans elire mot, j e courus comme eux; et si jamais homme fi.t voou cl'être e~ prison, 
assurément ce fut moi. · 

Arrivé à la prison, qui n'était pas à plus de trois cents pas ele ma demeiu·e, 
ils formerent un cercle autour de moi, et me fouillerent . Ils trouverent mon pas
seport et mele laisserent, à ma g rande surprise. Tout le r este me ±1lt pi'is. C'étaicnt 
quelq ues pieces ele monnaie, 1m canif, un crayon, un mouchoir ele poche, ma cra
va te et mes bretelles. 

Quoique j'eusse habité L eiria plusieurs années, je n'avais jamais visité la pri
son ; et polll' tant j e m' é tais trouvé fort souvent à la chambre eltl sénat, qui est 
sous le même toit . 

Penclant qu'on me fouillait, le major paria tout bas au geôlier, et celui-ci. me 
clit: ((Snivez-moi». Naus montâmes un étroit escalier de pierre, oil l'on arrivait 
par lUle porte d'en bas i quand UOUS fum es tout au haut, une autre porte s'ouvrit i 
on me poussa dans une chambre, et la porte se r eferma sur moi. J 'étais clans mon 
cachot. 

J e prêtai l'or eille, et j 'entenelis bientôt qt1'on fermait la porte cl'en bas au ver
rou. Comme on m'avait j eté elans la partie ele derriere de la prison, les -cris de la 
.eanaille arrivaient à peine jusqu'à moi . L'odeu~; du lieu ou j e me trouvais était si 
effroyable, que.je soupçonnai bientôt la nature ele mon appartement, et en m'ai
clant dtl témoignage de mes mains, j e ne cloutai pas qu'on ne m'eut donné ponr 
cachot, les lieux d' aisances de la pTison. A pres avo ir réfl.échi elouloureusement sur 
ma elestinée, je tombai épuisé ele fatigue, et j e. m'enclormis vers minuit, jusqu'à 
ce que la elciche qui sonnait quatre heures m' eut éveillé, respirant à ;peine et pres
que suffoqué par l'air empoisonné ele mon cachot. J e ne pouvais voir le jour, les 
volets ayant été soigneusement fermés . J e jugeai pourtant, par le bruit eles pas
sants qui fra}Jpait mon oreille, que ma fenêtre clonnait sul' la rue. 

Dans co moment, toutes les troupes ele Leiria se composaient ele la milice de Ta 
ville et elu corp eles étudiants, venus ele Coimbra avec le vice-recteui· de cette ville. 
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Co vícc-rcctenr, arrivé à Leiría., avaít prís lo t~tm de gouvernctu· civil de la 
}llace, ct en a v::]. i t cbassé toutes les autres autorítés, à l' exce1)tion du co1'1'egeclo ,·J ' 
qui était un magistrat puissant. 
. Le corp eles étucliants n'excéclait j amais soixante. Ils avaient eu, dans le prin

ctpe, pour commandant, un certain Pedro, qui était appelé l'Ane (Bu1'1'0)) non-seu
lement par les étudiants, mais par tout le peuple 'ele Coimbra, qui connaissait son 
extrême ignorance et sa stupidité . · 

L e recteur vint loger au palais de I' évêque, et fut r eçu à bras ouverts par I e prélat. 
L 01·sque le général, qui commandait l'avant-garde, vint demancler un bill et de 

logement au greffier de la corporation, celui-ci, conform ément à l'usage adopté 
}) OUr les officiers généraux, crut devoír l'·aclresser à l 'évêque; mais sa révérence 
l'efusa de le r ecevoir, disant que le logement était pris par un autre. 

L e secrétaire réponelit que cet autre était simplement en visite, et qu'il n'avait 
}las besoin ele billet ele logement ; que l 'évêque devait, en conséquence, recevoir 
chez lui le général. Le prélat obéit, mais, cleux j ours apres, le greffier reçu l'or
dre ele quitter la vipe sous vingt-qna.tre hem·es, de se renclre à Peniche, et là, ele 
se . montrer tous les jours à l'autorité civilc. C'était un j etme homme que j e con
llatssais clepuis l'enfance; j e ne sache pas qu'il eut commis 1.m seul acte qu'il eút 
llU caractere politique, et s'il pencbait pour quelqu\m, c'était, j e crois, plus pom· 
D. Miguel que pour tout autr e. Ce jeune homme, estimable ct plcin cl 'honnê
teté, avait perdu son pere q11elque temps avant cette clisgrâ.ce, et soutenait, 
par son travail, une mere et cinq sreurs, r cs tées à sa charge et à celle ele lcurs 
alllis. 

Le lenclemain dtl jom· ol.t j e fus emprisonné, la ca.naille s'assembla vers six 
ll etu·es et commença à tirer eles fusées . J e ponvais eutendre elistinctement les cris 
de cette multitucle, hurlant stu· la. place, et tout autour de 'la prison: "Vive D. 1\tli
g'tlel absolu! lVIort aux francs-maçons! Longne vie à ceux qui leur couperont les 
oreilles ! ,, 
. J c les entendais souvent me nommer; mais ils ne savaient pas el'aborcl au 
Jus te clans quelle partie ele la prison j ':wais été continé. Vers dix heures, la porte 
d'en-b~s s'o uvrit, puis la miennc, et le geôlier parnt : c'était une bonne pâte 
d'homine. En entrant, il me t émoigna sou chagrin profond de ce qtú était arrivé . . 
«Mais vous le savcz ( dit-il), j e suis f0rc é de faire mon elevo in . J e I ui réponelis 
Cilte j e ne clésirais ele lui que eles façous civ~~s; j'ajoutai que j'avais bcsoin de 
quelque nomriture . «Je vais clemancler (clit-il) si l'on permet que vous d~jeu
niez»; il clescenclit, et vint m'annoncer que le maj or général agr éait que j e man
geasse . Je le priai d 'envoyer, ele ma part, chcz ma femme: il y envoya. 

L a cann.ille persévéra tout le jour clans ses bruyantes elispositions, et les fu
sées qu'elle lançait montaient sans cesse clans les airs. Quancl on amenait quelque 
prisonuicr, j 'entendais le Lruit se rapprocher ele mon ciwhot. 

Vers l 'apres-micli, la canaille elécouvrit ou j 'étais, et se mit à lancer eles pier
res contre ma fenêtre, en cria.nt: aMeure le cliable d 'anglais! >J Quelques-uns aj ou
taient: «Qu'on le t ir e de là et qu'on lui coupe les oreilles! » Ces cris clurerent 
jusqu'au soir. Lorsque le geôlier m'apporta mon cliner, il me dit que ma femme 
me l'avait envoyé clepuis longtemps, mais qu'il n'avait pas eu le temps ele l'exa
~incr. Qtwiqtle mourant de faim, je me sentais peu disposé à manger, tant j'étais 
Incommocl~ ele la saleté et de la mauvaise ocleur de ma prison, que l'extrême cha

·leur r en.clait eneore plus infecte . J 'était for malacle, et ma gorge était enfl.ammée 
eles efforts violents et réitérés que j e faisais JlOur vomir. 

La canaille continuait, par intervalles, à m'ioj tu·ier. Elle se dispersa vers huit 
hetu·es. 

J'ai été assis ou couché sur. le carreau penclant vingt-quatre heures, et j'avoue 
que mon esprit n'était l)as peu dérangé par l'extr ême inquiétude que :ne causai~ 
l'~gnorance ol.1 j 'étais elu sort ele ma famill~. Quancl tout fut ~ranqmlle, ?e q~t 
n cut o-uere lieu qu'apres dix h e1.11·es j e repns mes sens et me m1s à r éfl.échn· fro1-
d o ' . . d d . ement sur ma situation. J 'étais persuad6 que Je com·ms un g-ra.n anger, car Je 
savais que les troupes royales étaient attcm1ues cl'un moment à l'autre . L eur ar
rivée était ma plus grande crainte. 
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Mon malaise durant, j e résolus de rn·enclre do l 'exercice: or, pour acco~plir 
mon projet, j e n'avais cl'autre moyen que de marcher cl'un coin à.l'autre eles heu~ 
.cl'aisances ; c'était une promenacle ele six pas . . . ~ 

J e m'étais cl'·aborcl servi de mes ma.ins pour sentir le mur, mais j <;J fus srtot 
familiarisé avec le lieu de me~ promcnacles, que je m'égarais rarement ele .mon 
chemiu .• J e marchai ainsi clurant trois hem·es, bien résolu, quoi qu'il put m·nver, 
J 'opposer tL mes ennemis ce froíd mépri s qui sied à un anglais et à un o:fficier ele 
sa majesté. . . 

. Oette promenade me f<ttigua; jc me couchai surlesplanches, etje dornus~us
qu'au matin . Los fusées m' éveillerent, ainsi que les cris effrayants ele la cana1~e, 
qui continuerent tout le jour. Lorsqu'on amenait un prisonnier, le bruit recloub:i.ut, 
parce qu'il s'y mêlait celui eles insultes et eles outrages clont on pom·suivait la 
malhem·euse victime . 

Vers neuf beures, le geôlier m'apporta mon cléj euncr . J e lui demandai si l'on 
av<Lit empri sonné qnelques personnes que j e connusse. Il me clit: ctPlusieurs» .~ 
«Avcz-vous vu ma femme?,Y- ctElle va bien; mais beaucoup ele gcns ont les yeu:S: 
sur moi''· 

CHAPITRE IX 

A!llllVÉE DE~ TllOUPES ROYALISTES À LEIRIA . -~IANn':mE BR1J'rALE DON:J' JE l ' US TRAITÉ 

D.A.NS LES l'RISONS .DE CET'-sE VlLLE 

Cet Íllt vers m.idi environ que les troupes royalistes firent leur entTée clans la 
villc : elles montaient au }Jlus à soizo cents hommes, commanclés par le géné-· 
ral P ovoas. Les acclamations, los fusées, la musique et les cha.nsons eles royalis
t es n' effrayerent pas peu les prisonniers. Los soldats .commençaient à s'en ivrer i 
les prêtres et les moines avaient grand soin de .leur fournir assez cl' argent potu' 
acheter elu vin, et clans l'apr<3s-mieli ils allhent par bandes, semant le troubl e clans 
les rues, hurl:mt leurs chansons et insultant chaque famill e qui leur était clésignée 
com me constitntionuelle. Ils vinrent cerner la prison, et la canaille s' écl'Í~>Ít: c(Ame
nez-les, qu'onleur coupe les oreill.es>> . L e geôlicr m'apporta mon clí:ner sur les qua
tro heures, me clit qu'on venait de mettrc une g·arde ele huit hommes aux pQrtes de 
la prison, et ajouta qu'iln'y avait plus ele clanger. J e lui r éponelis qu'ils p-omTaient 
me tuer, mais qu'ils n'auraient 1ues oreilles qu'a1Jres ma mort; j e me sentis tra!l1s· 
porté cl'un t el elésespoír, que j e lui exprimai ma Tésolution en pTopTes termos 
d'en venir aux clenüeres extrémités pour me soustraiTe aux mutilations et au:s: 
tortures ; j e lui clis que j 'étais préparé à la mort, mais que s'ils m'attaquaient, 
ils auraient affaire à un anglais, ot que j e n' en mourrais pas comme un lâche. 

Apres que je me fus expliqué cl 'uE.e maniere aussi furmelle au,geôlier, et qu'il 
m'eut quitté, je m'attendís à recevoir la visite cl'une clemi clouzaine de ccs bTi
gancls qui viendraient m.ettre leurs menaces à exécütion; mais j e fLtS détrompé . 

Ponelant la nuit la ville fut illuminée, et toute la bande vint se Tanger sur ln 
place située clevant le palais clu sénat . Là, ils jouerent et chantere:n,t tour à tour 

. jusqu'à ruinuit passé . Pcncl::mt tout ce temps, j e fus continuellement oxposé à leurs 
insultes. 

Quancl tout fnt en repos, jc m'endormis, et le lenclema.in, à quatre heures du 
matin, ·Ie même vacarme r ecommença et dura, comme la veille, tout ) e jour. 
Lorsque le geôlier m'apporta mon déj euner à onze heures, il me clit qu'il n'avait 
pas cu le temps de venir avant cette hem·e, tant il avait ele prisonniers! I1 me :fit· 
espércr qu 'il pourra.it obtenir un orelre pour m'ouvrir ma fenêtre. 

Vers le mili eu clu jour il m 'annonça que ma femme se portait bien. 
Quanc1 il m'apporta mon cliner clans l 'apres-micli, il m'ouvrit à la fin ma fenê

tre à clemi, et je pus respirer ainsi un p~u cl'aár frais . Mais en voyant pour h• 
premib·e fois l'enc1roit ou j' é tais; j e faillis un instant }Jerdre le sentiment. J e sa
vais dans quel cachot j'étais; mais j e n'avais pas encare senti l 'injtue qui m'était 
faite aussi vivement q Lte lorsque j e contemplai l 'endroit impur oú j' était incar
céré, et pour quel crime ? parce que j'étais anglais. 

J e ne pouvais tenir ma fenêtre ouverte à cu.use eles pierres_ et eles. pétarcls que 
la canaille lançait sur moi; je n'avais la liberté ele l'ouvrir que la nuit, qunncl 
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tout· était cf1!me. Alors j e passais le phls qu'il m'était po.ssible ma t ête à travers 
les barreaux, pour jouir cl'nn peu cl'air pur, jusqu'aux: premiers rayons clu j our; 
apres qnoi j e me .couchais sm le carreau pour clormir . 

. Le matin, vm:s six: heures euviron, mou appartemeut fnt visité par plnsienrs 
~nsonniers . Q ne lques-tms étaient garcl és par eles soldats, et d'autres par le geG
lter. Plusieurs éta ient anss i crnellement vexés que nl(li, eux: ele se présenter ainsi 
devaut moi, et moi de me trouver clevant eux. J e n 'a:urais j amais pu mentio,nner 
~ette :irconstance elégofitante, si j e n'ét ais à même, an besoiu, ·el 'invoquer ici à 
1 apput ele ce que j'avance les témoig·nages les plus r espect ables . 

Dans cette sitnation cléplorable, j e r encontra.i sir John l\{illey Doyle, D. José 
de Sousa, :fils du com te Linhares, et un gentilhomme elu elépartement c i vil. Eu un 
seul j our j'eus a u moins cinquaute ,visiteurs, étant ele plus continuellement insulté 
par la cauaille du dehors. 

~a:utôt l'on me eli.sait que j'allais être fusillé, tantôt que j e serais p enelu . l\'fes 
P1'0vtswns e t tout ce qu'on m'apportait étaieut visités. lVla nourriture, qui m'étf1it 
e:lVoyée par mistress Young, clans tm petit panier, m'était ap]Dortée avec le pa
nter, et tout ce qn'il contenait; mais on l'examjnait, afin de d.écouvrir si j 'avais 
q1,1.elque communication avec le dehors par lettre. 

Un j om· que j e prenais nu potage, à ma grande smprise j e trouvai cledans un 
Crayon. Le geôlier était pres de moi dans ce moment ; j e le priai cl 'aller chercher 
lln pe u cl'eau, tant j'avais peur qu'il ne ví:t le crayon. n s'y prêta ele bonne gràce, 
et aussitôt j ' examinati toutes mes provisions ct le panier; mais j e ne trouvai rien 
de plus . · 

J 'imaginais cepenclant que ma femme ne pouvait m'avoir envoyé tm crayon 
sans y ajouter quelque chose ; et quand le geôlier m 'apporta l'eau que j'avais de
lllanclée, je le priai ele me laisse1' le panier et ele clire au domestique ele revenir 
le cherch er, parce que je n'étais IJas alors eu clisposition ele manger mon clí:ner. 
n lle SO tlp ÇOllUa rien et me laissa. ' . 

. J e me mis immédiatement á l' reuvre, et j 'é tais sur le point ele mettre le l3a
~ter eu pieces, quancl j e r econnus, clans le trait qu'on va lire, tonte la tenelresse 

·111g-énieuse de ma fernme. E lle avait r oulé plusieurs p etits morceaux ele papier en 
fo rme d e tuyaux: ou de p etits btLtons, puis elle avait enlevé quelques-uns (les b â
tons qui formaient le pa.uier, et avait mis ces rouleaux ele papier à l em· place. 
Oette petite supercherie était ménagée avec tanj;, cl e elex:térité et .de propreté, qu'il 
était tres-difficile de la clécouvrir. 

Parmis ces rouleaux ele papier, je trouvai plusieurs ligues écrites ele sa 1main, 
~t' j'aiJpris ainsi que trois j ours avant elle s'était servi clu même artífice sans que 
Je l 'eusse découvert. Mais ce jour seulement elle avait envoyé le crayon qui avait 
Pil:ovo qué mes r echerches et m'avait conduit à la véritable .clécouverte. 

Depuis ce moment, nous communicâmes à notre ais e, et j 'appris tout ce qui 
s'était passé chez moi. J e l 'engageai ensuite à écrire à mes amis de Lisbonne. 
Vei.·s Ja même époque aussi, j 'obtius la permission cl'avoir un matelas pour me 
coucher. 
. La nuit ou je fus co~eluit eu prison, mistress Young, aussitôt qu'elle fut reve
nue ele la frayeur ou l'avait j etée cette violation outrageante ele sou clomicile , alia 
trouver le magistrat, et prit avec elle 1.me copie ele la cbarte, Oll sont contenus 
une foule cl'articles clu traité conclu entre l'Angleterre et 1e Portugal. 11 y a llme 
'Clause spéciale, «qui défencl à tout indiviclu d 'entrer clans la· maison d\m anglais 
sans 1m orcb·e clu juge conservatem». . ' 

Le niagistrat r efusa el'y j eter les yeux, et se contenta de lui rire au nez. A lors 
~lle hú demanda la per mission ele me voir et c1 e me préparer mon s~uper. et _un 
h t . Il lui réponclit que j' étais tres-bien; qu'il était sfir qu'~l ne m'a.rnvermt n en 
de mal, e t que le vice-gouverneur ele Coimbra prenêb:ait som de mot. 

Ma femme ensuite alla trouver l' ~vêque, et le pria de s'int.erpo~er en ma f~
;reur apres ch1 vice-recteur, ele hâter mon interrogatoire et de la la1sser pourv01r 
a mon sou p er et à mon coucher. Ceci ob&erva-t-elle elans tme ele ses notes, se 
passait á onlle he1ues environ. L'évêq~1e lui dit, avec tm air de clédain, qu'elle 
ferait mioux ele r etourner chez elle et qu'elle eftt à persuaeler à son mari, quaJlcl ' ' 
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ellc le reverrait, de n ''être plus fra,nc -maçon. Bref, elle fut également insultée pM' 
toutes les autorités, e1t, tout naturellement; forcée de r enoncer à en appeler à leur 
justice. . 

Elle pensa alors à un prêtre que j'avais eu souvent occasion d'obliger, homJJJ~ 
tres-respectable, quoique fanatique au dernier clegré. Elle lui remit un ~ot. ~l hu 
réponclit, et ma femme m'envoya sa róponse par petits morceaux. Il dismt qu'1l fe
r ait tout ce qui dépendrait de lui, et qu' il espérait réussir à seconeler sa eleman~e . 

Cet homme avaít été sacristain dans le palais du elernier évêque, et enst~Jte 
porte-quE)ue du prélat, et il r emplissait cette fonction quand il vint à Lisbonne avec 
lui en 1810. 

L e lendemain il vint lt ma m11ison, et dit à ma femme qu'il était tres-fâché de 
ne }Jouvoir m'être utile; qu'il avait r eçu pol.u· toute r éponse, dú magistrat et _eles · 
autres autorités, qu'il devrait rougir cl'être empe~1ho dans une semblable occaslOD, 
surtout }JOlU' nn franc-maçon. ,. 

L'évêque et le vice-recteur le bouclerent t0us les deux pour la elémarche qu 11 
avait faite. Il leur dit qu'ils ne devaient pas être surpris ele le voir intercécler e? 
faveur d'un homme qui l'avait souvent obligé, ainsi que beaucoup cl'autres à Le~
ria, et ajouta que lorsque le peuple de L eiria était à Lisbonne en 1810', j'a,ralS 
été utile à une foule d'habitants de L eiri a et à lui même en particulier . . 
· La réponse à cette observation fut digne du saint ordre des j ésuites. «C'étaJt 
(répondirent-ils) par de tels moyens que les francs-maçóns s'étaient attiré les bon: 
n es grfLces d'un peuple faible. Mais leurs artífices sont découverts, et c'est rfinJ 
d'eux>>. 

Mon ami, clans son billet, fini ssait par dire qu'il était a:ffiigé ele inon sort, mnis 
qu'il n 'entrevoyait pas la possibilité de l'améliorer. L'inutilité de ces démarcbeS 
é tait sans eloute ce qui affcctait le plus l 'âme t enclre de ma femme. L e zele ele -roon 
·mui á me servir et son clésappointement une foís connus cla,ns le public, à clater 

· de ce moment, pendant le r es te de mon séjour dans la pTison de L eiria, pas un 
.arni, pas une connaissance, homme ou femme, ne visita mistress YouRg. Tellc 
était la t erreur que leur inspiraát la tyra,nnie, qu'ils évit'aient ele passer pres de m_a 
maison. Les magistrats firent caserner cl>ans mon domicile autant ele soldats qu'Jl· 
en pouvait contenir, et ces brigands (bien dignes suppôts ele D. Miguel) pille1·ent 
e t détruisirent tout ce qui leur tomba sous la main. 

L e neuvieme jour, ou me perrnit une entrevue avec mistress Young, en pr~
sence du geôlier et de sa femme . L e matin clu dixieme j our, j'entenclis un br~t 
plus grand que ele coutume. Il dura un ternps consiclérabl e : la populace lança;Jt 
des pétarcls . Enfin, le bruit approcha ele la prison, et l 'çm poussa ces cris : <• CoN
p ez-leur les oreilles, amenez-les tons.:. J 'ent<;Jnclis l'of\icier ele la garcle crier a~n' 
armes, et les garcles se précipiter à leurs postes quanel la porte cl'en bas s'ouvrJt. 
J e crus fermement que, pour le coup, les brigancls entraient pour mettre à e::g: ~
cuti<'Jn leurs menaces, et j e me tins ferme à mon poste, prêt à les r ecevoir, ma1S 
déterminé à mourír avant ele me soumettre au sRpplice clont ils m'avaient menacé. 

Quand j e vis s' ouvrir la seconde porte qui conduisait à mon affreux cachot, 
je n'aperçus, à ma grande surprise, que le geôiier; il remarqua mon agitation e:JC· 
trême, et m'ordonna ele ne pas clire un mot, mais le slüvre. J e lu.i clis que je ne 
so uffri~·ais pas qu'aucun cl'eu .. 'C me touchât; qu'ils pouvaient me fusiller ou me pen
clre, st cela leur plaisait, mais qu'ils ne 1ne couperaient pas,les oreilles tant que 
je vivrais. Il ~outa avec beaucoup de calme : «Serrez,vous contre moi, et vene0 
le plus v ite que vous pourrez ; j 'ai orclre ele vous tra.nsporter a,illeurs p_our faire 
place à un autre » • 

. Nous avions à descendre plusieurs marches, et íl nous fallait trave'l·ser un~ 
large entrée ou les gardes et la canaílle étaient assemblés .avec le prisonnier CJ,111 

était désignó pour prenclre ma place. Au moment ou ces misérables me virent, 1ls 
commencerent à vociférer contre moi ; j e les regarchvi aussi bravement que je pus; 
mais j e ne les vis pas en dispiDsition ele p9rter leurs mains s1-u· Ínoi. J e fus en
fermé ,clans une chambl'e avec sir JgJm lVlilley Doyle ct les deux gentilshom]I)CS 
que f ai cl~j à nommés ; j'11perçus, en pa::;sant, le 1nalheumnx clétenu c1tu allait pren- · 
dre rna })lace. · 

' . 
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CHAPITI\.E X 

INFAME· CONDUITE DES AIAGISTRA'l'S P OI\'l' O'GAIS1 DU CLERGB ET :qE LA POPULACE 

SOUS LA SANC'r!ON DE D . MIGUEL 

J e ne puis m' cmpêcher de r apporter ici les cil:consta.nces qui accompag;nerent 
l 'cmprisonnement de cet homme. Son nom est P edro Francisco Nata.rio ; c'était 
nu homme honnête, e t vivant de son indltstrie. 

L a probité de Francisco avait été un titre suffisant pour le faire élire membro 
de la corporation sons la premierc constitution. Il était pere de six :filies qui 
toutes demeuraifmt chez lni; lorsque. les troupes angla.ises étaient à L eil·ia, de 
1809 à 1810, il avait été investi eles fonctions de commissaire pour la fourniture 
clu blé et du pain, etc. Il é tait fort r cspecté eles anglais, et c'était une raisou 
snffi.sante pour qu'il ffLt clésigné comme victime à la furenr ele la populace. 

. Un r amassis ele vagabonds cntoura sa maison, qui est à un des coins de la 
plac~, et se mit à crier: malhado! ( constittltionnel). L es solelats, se j oignant à la 
can.allle, entr b ·ent de force elans sa maison, la pillcrent, ct, s'cmparant de tout ce 
qu'1ls pm·ent emporter, ils laisser ent conler eles muids de vins, eles barils el' eau
dc-vie qtúls avaient défoncés. Ilé saisir ent l 'infoTtuné marchanel; un homme monta 
sur sou elos, et Francisco fut obligé ele le porter antour de la place, eu présence 
de sa famille. Non contents ele l 'humilier ainsi, ils le battirent cruellement; et l'en
voyerent clans le cachot d 'ou j 'étais sorti. Ce ma.lheureux clemem·a eu prisou, 
comme me l 'appr:irent les elernieres nouvellcs que j'eus ele lui. J e suis pleinement 

. convaincu q11'il n'existait contre lui aucun grief, ni qu'il pút être accusé d'avoir 
:manifesté son opposition à l'usmpation ele D . Miguel. Tout sou crime était el 'être 
suspecté ele Íl'8JlC-maçonnerie, a.ssociation clont il n'avait nullement connaissance. 

On voit, par tous ces exemplos, que les prêtres, et r évêque à leur tête, non
seulement étaient ele connivence avec b canaille, mais bien plus, la soucloyaient 
pour qu'elle fit le plus ele mal qu'elle pút. Ce marchancl clont nous parlons pre
nait à ferme et à louage une partie ele la dime et eles autres redevanccs de l 'égtise ; 
so~ blé était eu clépôt elans un magasin à quelque clistance ele sa maison . Tout ce 
qm s'était trouvé dans ce magasin avait été emporté. 

Quelques gens de la populace y clécouvrirent un grcnier clans l'arriere-bouti
q~le; aussitôt ce ne fut qu\m cri pom· le pillage ; mais à peine sut-on que le gre
nter appartenait à l 'évêque, qu'il n 'en fLtt plus question. 

Nous étions alors quatro dans une petite cliambre : une sentinellc, cleux que]. 
quefois nous r egarelaient à traver s un trou ele forme carrée pratiqué dans la porte ; 
ttn caporal était là pour surveiller la sentinelle, et lui-même était sous la surveil
lance cl'un officier ; tout cet appareil avait pour but cl'empêcher les communica
tions avec le dehm·s. Nous étions obligés· ele tenir la fenêtre presque fermée, de 
peur que la cauaille, q1ú ne cessait ele nous menacer du matin au soir, ne vint 
alors· nous insulter et n ous lancer eles I)Íerres. 

Sir J ohn Doyle et les deux autres gentilshommes, qui étaient ·mes compa
gnons cl'esclavage, fnrent env<:>yés à Lisbonne plusiems j oms avant moi. Ils qtút
terent Leiria environ à onze hemes elu matin; et, à voir la férocité de la multi-· 
tuele , j e ne me serais jamais attendu à ce qu'elle les eut laissé passer sains et saufs. 

L'escorte eles prisonniers se composait de seize clragons ; la foule les avait 
presque écrasés à lem entr ée elans la prison; e·t si le sergent n'avait mis la plus 
grande activité à donner l'ordre de marcher aussitôt que les cleux prisonniers fu-
r ent à cheval, rien n'cut pu sauver ceux-ci eles mains de ces furieux . . . . 

J e restait seul pour le moment; mais vers le milieu clu jom· ou m 'aeljOJgmt 
trois nouvcaux prisomliers; et le lenelemain il en vint deu..-.:: de plus. 

CHAPITRE XI 

INSOLENCE ET RYPOCRISIE DES PRÍlTRES. -INTERROGATOffiE FAIT 

DEVANT LE J UGE DE LA PROVHICE 

Ou trouvera étr~nge que clans cette mnltituele turbulento et s at~gtúnaire il se 
hottvât presque atltant de fcmmes que cl'hommes, outre une fo ule d enfants . Tons 
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criaient à la f ois: <c Mort aux francs-maçons! » J c pense que le lectenr devincra 
sans peine que ces violences brutales de la populace devaient être, sinon ouver
tement autorisées, au moins sourdement appuyées par les seuls v1·ais gouvel'DC111'S 
du pays,- j e veux dire, par les bigots et ce;:; prêtres s:mguinaires qui, scmblab~es 
à eles essaims de vampires, s'accolcnt ensemble pour sucer le sang de la natlOD 
portugaise. . . 

J e me souyiens tres-bien qu'un pauvre jongleur italien étant venu à L ema 
pour faire ses tours d'adresse, l'évêque (ô l'âme vraiment pieuse !) interposa son 
autorité pom défendrc le spectacle, de peur, disait-il, <c que ce ne fut tme cause 
ele corruption pour la moral e publique J> • . Dans tme autre occasion, un pauvre 
homme (tambour ele son métier) fut inhumé sur le bord el\me riviere, sans l'as
sistance d'un prêtre, parce qu'il était mort <csans confessionn, et que plusieurs 
fois, à l' exemple de ses supérieurs, il s'était enivré. Pourtant, moi q_tu le connais
sais, j e ne me rappelle pas qu'il eut j amais fait de mal à personne. 

En ;f>ortugal, lorsque les missionnair es parcourent le pays, tous les habitants 
sont censés aller les entenelro. Ces homm es sont les }Jlus ignorants ele tous leurs 
iguorants confreres, les moines ; pom· affecter l'hümilité, ils ne portent ni souliers, 
ni bas, ni même ele linge : mais une preuve qu'ils ne sont pas indiffér ents a.ux cho
sos charnelles, c'est que tous, saus exception, ont un immense embonpoint . Dans 
toutes les villes ou ils vont, ils s'installcnt toujoms dans les meillem es maisons, 
et s 'engraissent eles mets les plus succulents . 

Un de ces rriissiounaires prêchait à L ciria elepuis quelques années. Il observa 
dans 1m sermon q_ue lorsque le Saint-Espl'it descendait parmi l es hommes, il r e- • 
montait au ciel par tme échelle et passait par une trappe, sans être connu de per
sonne. Un ele mes amis qui se trouvait à L eil·ia se mit à ril·e de cette étrangc ex
pression : c e mouvemcnt fut rcmarqué de la populace ·qui alla eu iuformer 1' évêq_ue i 

.le soir le pauvre diable fLtt saisi par lcs inquisiteurs et conclamné à demeurer à 
genoux penelaut q_uatre hetu·es sur les dalles el'tme sa.lle. Ce fut sa ptmition. L e 
malheureux eu fut tellement e:fl]:ayé que dans la stute il n'était plus lo même 
homme . Il me r aconta lui-même sou aventure i mais il ne voulu pasme fail· a part 
de la conversation qu'il avait eue avec Ie pieux évêque·. 

Ce traite nons donne une iclée clu zele dn digne préla't à propager l'ignorance 
et l 'esclavage ; mais aussi uous sommes couclnits à nous clemaneler pourquoi Ie 
mêmc pasteur nc r éprimancla pas ses ouaillcs, quanel clles appelaient el e leurs 
cris la mort de leurs freres, ou les iusultaient lorsqu'ils étaient. eléjà chargés de 
chaines, et cela à cent pas au plus de son palais. 

J'en clü,ais be.aucoup plus encare sur la conduite infitme eles fonctionnaires pu
blics de L eiria et de ccux clu voisiuage, si j e n'étais retenu par la position ele ma 
digne et aimablc femme encore stu· lés· licux. :M:ais si les suppôts sanguinail·es de 
D. Miguel ou ses saints auxiliaires oseut méconna.ítre la l)rotection qui est çlue à 
une femme innocent e et malheureuse, j e les tiens alors pour les derniers eles mous
tres, et la juste vengeance du ciel punim sans doute leurs abominables cruauü6s. 
L e dix-huitieme jour de ma réclusion, dans cl'apres-midi, j e fus informé p~r le 
geôlicr q_ue j 'aliais subir U1l mterrogatoil·e i j e lui dis q_ue j 'étais prêt à satisfaire 
à toute ce q_ue l'on elemanderait de moi. . 

En cinq minutos j e fus tiré de ma prison ct es c~n·té, par deux soldats, à tra
vers un passage qui mene à la chambre clu sén..:'Lt, ou j'étais attenclu par lc }ttiz 
de fom de Viannct, q_ui s'était échappé jadis de cette même chambre, lorsq_ue les 
;:t.mis ele D. P eclr·o s'ét.'tient déclarés . 

Il cst tres-important de f.air e connaitro ici lc nom ele cet homme, afin que ces 
a.mís puissent savoir qucl zele il déploya dans l'interrogatoire cl'uu eles plus grancls 
mmemis ele D. Miguel. 

A mon entrÇe clans la salle, le seig·neur Francisco Rodrigues Malheü·os Tran
eoso Souto Maior, chargé par le corrégiclor ele LeiTia de m'interroger, se tenait à 
une table i à scs côtés siég·caícnt cleux not~il·es publics, tons dcux bien connus de 
moi, ct clont l'un m'avn.it ele grandes ouligations . 

Ils se levercnt tous ele lours síégcs qu~mcl j 'cntrai; lc magistrat m'invita à 
m'asscoir, ct orclonna anx solclats de se rctircr. 
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Lc magistrat a:ffe"cta ele procécler à.l'interrogatoire avec la plus grande gravité 
et la plus grande cloucenr, dans la vue de me faire croire qu'il ótait sincerement 
aftligé de ma position; mais ses conps d'rnil obliques, bncós a.tlX notaires, me con~ 
vainquirent que ses vra.is sentiments, à mon égarcl, étaient bien clifférents. L'in
terrogatoire s'ouvrit à. peu pres par les questioris suivantes: 

-Votre nom? 
- \Yilliam Young. 
- Etes-vous marié ? 
-Qui, depuis dix-scpt ans, à une portugaise. 
-Etes-vous venu clans ce pays par terl'e ou par mer? 
-Par mer. 
- Savez-vous pourquoi vous êtes clétenu? 
- Non.-
- Allons, allons, vous le savez tres-bien. 
- J e ne le sais pas . J e n'ai commis aucun crime. 
-Qui vous conduisit en prison? 
- Un major et une escorte militaire. 
-Le 1najor Pa.iva Raposo. 
- Il est possible. J e nele connais pas . 
-Oui, c'était lui. Que vous a-t-il clit? 
-Il m'a clit que j 'étais un espiou. 
- Vons venez de soutenir à l'instant que vous ignol'Íez le rnotif de votre em-

prisonnement. Maintenant vous avouez que vous avez; été emprisonné cornme es
piou . .. 

- J e ne l' avoue pas ; j e ne sui~;J pas un espiou. 
-Mais, vous l'avez avoué . Allons, allons, cela ne peut pas vous fâch(;'lr bcau-

coul) : voLts êtes un anglais, et par conséquent un républicain et un franc-maçon, 
n' est-ce pl1ls ? 

-Si vous voulez m'expliquer ce que c'est qu\m fnmc-rnaçon, j e vons climi 
si j 'en suis un ou non. 

-Allons, allons, il n'y a pas ele mal à le savoir. 
-Je puis être maçon; ·mais j'ai besoin que vous m'cxpliquiez ce qu e c'cst 

avant que je .. . 
- Dites-moi, je vous prie, quelle raison a~ez-vous de hai:r D . Miguel I et son 

gouvernement? 
-Je n'ai j amais dit que je le hai:ssais hú ou sou gouvernement. 
- Pourqüoi êtes-v<:>us venu · dans le pays tout armé, mouté sur une mule à 

clochettes, effrayant le peuple pa-r de mauvaises nouvelles? 
· - J e n'étais pas armé. Je n'ai jamais semé de mauvaises nouvelles. 

-N'avez-vous pas r encoutré le 22e régiment, et n'avez-vous pas dit aux sol
dats que vous leur montreriez le chemin de la gloire? Ne leur avez-vous pas dit 
aussi que le 11 e régiment avait déserté ? . 

. -J e 1·encontrai le 22° régiment à Rio lVJaior, et je leur dis que le 11 e régi
ment avait déserté, ce qui était un fait; mais le r est e est faux. 

- N e leur avez-vous pas clit que les officiCl'S ele 'la 8° caÇctdores avaient été 
faits pri:=;onniers? 

-Je l'ai clit, et c'est vrai . 
- Mlllis vous n'aviez que faire de leur clire la vérité, E1t vous vous en repentirez. 
-Jamais ! . 
-Si vous ne vous comportez pas bien, j e vous enverrai au1'cachot; jeje?-cti 

tout J?OU?' vous. 
- J e vous r emercie, monsieu1'. 
- N'avez-votlS pas, eu 1820, joué du violou .sur un char ele triomphe dans les 

I'ues de Lei ria? 
-Oui, et je me trouvait avec le docteur Saraiva et. d' a~tres. 
-J e n'interroge que vous, et nous ne devons pas .1mphquer les autres dans 

votL-e proces. Nous· .désirous savoiT ce que vous avez · fmt et non pas ce qu'on fait 
les antres. 
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- J e ne signerai pas, à moiús que vaus 'ne mettiez au bas clu proces les noms 
de ceux qui ont joué avec moi. . 

-Cela ne change ri eu à la chose. Voilà ici eleux notaires : allons, aHons, 11 
vaut beaucoup mieux pour vous d'avouer tout que de nier; tout le monde sait que 
vous êtes un franc-maç.on et un 1;épublicain; mais j 'atténuerai cela en disant que 
vous êtes un anglais, et que vous êtes connu pour votre libertinag·e. · 

- Vous poli vez avancer ce qu'il vous plaira. 
- N'avez-vous pas clonné, en 1820, un dí:ner Otl vous avez porté certains 

toasts? N'avez-vous pas tiré eles feux d'arti:fice cbns votr·~ maison? 
- Oui, j 'ai souvent elonné eles d'i:rl.ers à mes amis, et j 'ai souvent tiré eles feu:x: 

d'arti:fice . 
- Quels étaient vos arrtis, à ces eliners? 
-,-Si vous voulez inserire les noms ele tous· ces amis, j e vons les dirai, sinon 

j e les tairai. 
- Je vous ai cléjà c1it ,que nous ne clevions impliquer qüi que ce soit dans vo

ü·e proces; nous n'interrogeons que votls: ne croyez pas que je vous veuille au
cun mal. Il vauclrait mieux, pour vaus, el'avouer tout i cett!'r franchise intéressera 
en votre faveur. Allons, allons. 

-Je n' 0n dirai pas clavantage i je sais que je suis en votre pouvoir: faites de 
moi ce qu'il vous plaira. 

Le magistrat murmura quelques mots à: l'oreille eles notaires, et ils termine
rent le proces verbal que nous signâmes tons quatre i je elis cepenclant crue je 
protestais contre leur procédure, à cause clu temps qu'elle m'avait fait perdre, 
ct clu dommage fait à ma propriété. Ils me r épondirent r)ar nn granel éclat de 
rire; alors le magistrat agita sa sonnette et pria le geôlier de me r econeluire en 
r)rison. ' 

Ces procéelures terminées, je reçus le même smr une note du geôlier, ainsi 
conçue: 

« WilEam, l' auglais 1 partira sons une escorte militaire, avec permission €1e 
louer une mnle. » 

CHAPITRE XII 

PRBPARATIFS DÉ MON DÉPJl.RT PO'Ull LrSBONNI'J.-JJRU1'AL11'B DES li!IGUÉL1S1'ES 

J'invitai le geôlier à se renclre. sur~le -champ chez ma femme7 a:fin ele lui ap
prenche qui m'avait remplacé clans dta prison, et de la prier ele .m'envoyer un · 
porte-manteau, quelque argent pour les frais clu voyage, et ele louer cleux mules, 
une pour moi, et une 21utre poux mon clomestique. Tout cela se fit vers onze heu
res du soir environ1 et ma 1'emme vint à l.a prison aveci"e domestique. 

Notre entrevne fut extremément triste, à cause ele l'a:ffiiction profonde de ma 
femme, doublement a:ffectée par la vue eles autres prisonniers1 • l'horrible ocleur 
de la prison, et par la crainte ou elle était que je ne partageasse le sort ele plu
sieurs autres prisonniers c1ui ava~ent été massacrés sur la route. Anssi j'invitai le 
domestique à la reconduire chez elle 1 et j 'attendis patiemment l'hem·e clu dé
part. 

J e prenclrai ici la liberté ele faire un instant cliversion à mon récit, pour ra
conter l 'histoire cl'un Joseph Claro, franç.ais ele naissance, mais qui était r esté eu 
Portugal environ trente ans, et avait }Jassé la plus grande partie ele ce temps à 
Marinha Grande, ou 1\f. Stephens (anglais cl'origine) avait établi une verrerie. 

Joseph Claro était peintre ele paysage et clécoratem. Je l 'ai conml penclant 
seize ans pom un homme cl'une concluite irréprocllable, taut à Leiria qu'à Mm:i
nha Grande; et je puis attester, comme un fait certain, qu'il n' a jaoma•Ís manifesté 
}a moinclre tenclance à }'intrigue politique ou aux manceuvres ele 1mrtis. Avant le 
retour de D. Mig"Llel à Lisbonne, ce pauvre homme éta;it employé l)ar le procu
reur fonclé ele la corporation, · pour peinclre les tra.nsparents dans les illuminations 
qui devaient avoir lieu à l'occasion ele l'arrivée ele D. Miguel. 

Il fut chargé par cet officier ele peinclre un transr)arent ·quü eut rapport à ce 
snjet, mais on. lui laissa le choix eles :figures emblématiques1 à cause ele son talent 
bien connu clans ce geme ele peinture. 

I ' 
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Daus l'espoir de couteuter tout. le monde, et sans autre intentim1. que celle 
de cléployer1 de la maniere la plus heureuse, sou habileté dans la tâche qu'il av-ait 
entreprise, il peignit D. Pedro au centre, sa filie, la j euue reine ele Portugal el'uu 
côté, et ele l 'autre D. Miguel. Au-clessus étaient placés les diiférents articles de 
la coustitution portugaise, avec une figure de Justice tenan"t la balance i l 'ceil de 
la Provicleuce, au milieu cl'un triangle, dominait le tout . · 

Tonto juste avant l 'a.rrivée de D. Miguel, les peiutmes fureut achevées par 
Claro, et les sénateurs vinrent avec le corregiclor pour les examiner. A la pre
miere iuspection, le tableau fut conclamné par ces baTbm·es. 

Le corrégidor clit que l'ceil de Ia Providence était un embleme de maçom1erie, 
ct voulut qu'il fut effacé . L'artiste répliqua "qu'il n'avait pas l'habitude d'effacer 
ce qu'il avait tme f ois peiut i que d'ailleurs cette iclée ue venaát pas ele lui; car 
lc même embleme se voyait sur le sceptre que D. José tient à, la main, sm la place 
du Cheval Noir, à. Lisbouue. Certainemeut (ajoutait-il), si cet embleme avait été 
regardé comme séclitieux, on ne l'aurait }Jas toléré cla;ns cette belle statue» . 

Le corrégidor, clont l'ignorance se trouvait ainsi prise sm· le fait, ordonna ce
penclant au peintre d'effacer D . Pedro et sa filie i à cela le peintre répliqua qu'il 
était tres-fâché qu'on ne lui eut pas désigné d'avance un suj ct, au lieu de le lui 
laisser · imaginer lui-même; 1nús il ajouta : (( Quclque parti qu'on prenne à. cet 
égarcl, j e n'effacerai jamais D. Pedro et sa fille». · -

. Le corrégielor irrité menaça de faire emprisonner le peiutre pour désobéissancc 
à ses ordres, et le procureur pour complicité avec le peintre. Quanel viut le jour 
eles illuminations, ces miséra.bles suppôts de la faction jésui tiqt'le aclopth·ent la 
devise suivante pour moTtifier les coustitutionncls de Leiria: alls ont couvert 
D. Pedro e t sa filie d'un vêtement noir, et ils ont laissé D. Miguel s'illuminei· de 
lui-même! ! ! » 

Le lecteur s'imagine sans peine que l 'infortuné français, ~~ cause de sa pro
bité, fut désigné par ces misérables comme une victirne de la future pérsecution; 
les ligues suivantes. sout la relation fidàle eles mcnées qui se pratiquàrent ru clater 
du 11 juin clerníer, menées dont la divuJgation couvrira cl'opprobre ccux q1ú pla
cerent D . l\1iguel SUl' le trône, aussi longtemps que ]e pays gn,rclera le nom ele 
Portugal. 

Une bap.de cl'e~ron vingt indívidus, ral;Uas cl'étueliants, de soldats, et autres 
vagaboncls, censés ele la milice réguliere, m,archerent à Marinha Grande, et en
foncerent les portes du elomicile ele mr. Claro . IJs le tiJ:erent ele sou lit, et le 
tinrent en lien de sureté, pendant que plusieurs d'entr'enx ouvraicnt ses armoi
res, forçaient scs coffres, prenaient et clétruisaient tons ses papiers. Apres ce pil
lage, ils l'entraí:nerent dehors sa maison ::wec violence, sans lui laissm· même lc 
temps de faire scs adieux à sa femme, ni de lui parler. 
· Apres cet épouvantable outra.gc, ils se saisiTent d'un pauvre chi.rurgien espa
gnol qui, dans ce moment même, était gravément malade. 

Quand ils sortirent de Marinha Grande, avec lcurs prisonniers, il était prcs
que jour. Pendant leur marche vers Leiria, ils poussaíertt et maltraitaient à. di
verses reprises le pauvre Claro; aussitôt qu'il fit granel jour, ils firent halte, 

· l'obligerent à retoUTner son babit, et chargerent sont cbapeau d'nne telle quantité 
de branches qu 'il avait une extrême difficulté à supporter ce poicls sm· sa tête. 
lls lui mirent ·clans la main tm long bâton vert, et le menerent dans cet accou
trement, à travers le pays, le frappant d'un apràs l'autre, et lui crachant au vi
s::tge jusqu'à ce qu'ils fussent arrivcs à Lciria. 

Le 12 de juin, en.tre cinq ~t six hetU·es du matin, j'entendis l'e:xplosion eles 
feux d' artífice et les vociférations de la m nltitucle qui rôelait sans cesse autour de 
la prison, prête à insulter chaque nouvelle victirne: Et regardant à trave~·s les 
barreaux ele la prison, j e vis passer le pauvre Claro e_t sou c~mpagnon cl'mfor
tune, tons deux poursuivis par les insultes ele . cette v1l~ cana1!le . On les. ~en~ 
devant le corrégidor, et aussitôt apres on ]es JCta en pnson; l_espagnol etmt SI 

faible qu'il ponvait à peine marcher. Les orclres donn~s pour msnlter les deux 
prisonniers étaient spécialement dirigés contrc le frança1s. Ils furent placés dans 
clifférentcs chambres ele la }Jrison, a:vcc clófcnse á quiconq ue ele les v o ir. 



780 

CHAPITRE XIII 

Di:PART POUR LISDONNE BOUB ESCORTE 1 ET .ARRIYBE A U FOR'l' BAINT-GEORGE 

L e matin, 13 du mois, à cleux heures, j'entendis les chevaux arriver à la 
- porte de la prison, et, au bout de quelques minutes, le geôlier entra duns mo_n 

appartcment, et y introduisit le commandant ele l 'escorte. Cet homm e, dont l 'a1r 
était fort avantageux, demanda au geôlier qúels étaient les prisonniers. Celni-ci, 
me ' montrant du cloigt : ccEn voilà un (d[t-il), c'cs t un anglais: cet autre est un fi·an
çais. J e suppose que vous avez r eçu clu corrégidor le droit de lever l' écrou ». L e 
commandant r éponclit affirmativement, et ajouta: ccJ'ai r cçu mes instructions : le 
plus tôt que sortiront les prisonniers, sera le mieux '>. 

Lorsque nous fUmes descendus clans la rue, et que nous .eumes rejoint l'es
corte, j e fus sm·pris de voir mon pauvre compagnon cl'infortune, vieillarcl de soi
xante ans, dáns le plus misérable état, n'ayant ni chemise sm· lui, ni mgent dan~ 
sa poche. TI n'avait pu r ecevoir aucune assistance ele sa famille, et on ne lm 
avait pas laissé la consolation d 'en savoir aucune nouvelle. Nous marchâm'es eu
virou 90 milles , entourés d'une escorte , de dragons, l;lOUs un soleil brulant, par 
de mauvais chemins, et au milieu eles fréquentes insultes de la canaille. 

J'aurais désiré décrire ici les événements de notre voyage à Lisbonne ; mais 
à p rést.ut, cette descrÍJJtion serait iutempestive. Au premier village que nous r eu
coutrâmes, j e louai un mulet pour mon compagnon de captivité, et nous arrivâ
mes le 16 juin dans la capitale. 

J'écrivis à ma femme de chaque halte que nous f1mes, et je payai eles paysans 
pour lui porter mes lettr es. 

A notre arrivée à Lisbonne, nous fumes conduits devant l 'intendant de police, 
qui nous expédia immédiatement pour la fortercsse . On nous amena cl 'aborcl cle
vant le secrétairc de la prison qui enregistra nos noms, ceux de notre fa.inill e; et 
le lieu de noti·e naissauce. 

Ou nons sépara l 'un de l'autre; le français fut placé dans une chambre com
mune, ol.l se trouvaient déjà huit autres pri sonniers ; quant à moi, on m'cnferma 
dans une chambrc du même genre, moi étais le vingt-quatrieme . l\1oitié de mes 
compagnons de misere étaieut espagnols. 

L'un d 'eux qui av;;~.it été nommé juiz (juge), était tm voleur. Il avait servi 
cl'abm·d le général Stubbs, et était clepuis longtemps sous·le coup cl'une sentence 
de clépol'tation, pom· avoir volé ce général. Cctte ci.rcoustance est tres-propre à 
donner une idée du caractere 1:emarquable de cet homme, coillme à moutrer de 
quelle fa.çon étaient traitées les di-tférentes classes de pl'isonniel'S, clans la prison 
dn fort Saint-George. · 

D es voleurs, eles assassins, avaient plus à se louer de l'autorité que les prí
souuicrs politiques. Cettc;} r emarque s'éteud aux militaires, depuis le solclat jusqu'à: 
l 'o:fficier général. L e seul crime de ces hommes avait été 7 selou tonto apparence, 
cl'exécuter ce qu'ils considéraient comme un dcvoir envers le roi et la patrie. 

Ce volem· était, comme j e l 'ai dit, ]e fuiz ou l'autorité locale d'~ppartement 
oà j'étais détenn. L c secrétaire m'informa que cet homm e était p1!êt à faire ce qui 
me plairait. otre connaissance se fit à la vraje maniere portugaise, c'est-à-clir e 
qu'il me demanda 18 pence (1 fr. 80 c.), potU' droit d'cntrée. J e les lni comptai 
sur-le-champ. TI eu mit moitié dans sa poche; moitié servit à acheter de l'huile 
pour une lampe, et à payer le halayage de l'appartement. 

Quoique cet homme soit sons le coup d 'une sentence ele déportation, et que 
bon nombre de coupables, condamnés pour les :p1êmes délicts, aient été réellement 
déportés, íl nc pense pas qu'on le t ransporte jamais hors du Portugal. 

Auctm eles o:fficiers qui sont en prison, n'ayant le droit de se faire servir par 
un domestique, cet homme est chargé de .pourvoir à co qu'ils demandent . Il tire 
de l 'argent et eles vivres ele cem;: qui en ont; et lorsque l'occasion se présente, 
ou s'aperçoit qu'il n'a pas eucore renoncé à sou ancien métier de voleur, quoiqu'il 
en ait pris un nouveau, cclni d 'espion ele ses compagnm1s de captivité. 

Il ne se clit pas tm mot elans la partie de la prison soumise à sa smveillancc, 
qui nc soit immécl iatement ra.pporté au geôlicr; e t pnr lo geôlier à l'intenclant ele 
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police; aussi cet espion est-il la terrem de tons les prisonniers . I! s'est fait cl 'ail
leurs un pécnle assez consiclérable ele elifférentes sortes ele bénéfices, et principa
lement de ce qui hli est donné pour l 'engager à se taire, lorsqu'une sai~lie inelis
Cl·ete, une parole inconsiclér ée l' a r enclu maitre elu sort de quelques pnsonniers. 
Ainsi, g·éné1'aux ou colonels, maj or s ou capitaines, tous les prisonnier s elétenus 
dans cet fort, sont à la merci d'un misérable, notoirement condamné pour vol et 
vagabondage . · 

J e vais clire. par quels moyens ce vaurien a su échapper à la justice ele sou 
pays, L e p roces verbal, ou clécr et ele prise de corps, est toujours déposé au bu- · 
r eau elu g r effi er, qui peut n e pas le communi.quer à l'intendant de police. Quant 
aux juges, ils se bornent à examiner les clocuments que le gr effier met sons leurs 
yeux . 

J'étais da.ns le bureau de ce dernier , q~lelque temps avant ele sortir ele pri
son, lorsq Ll 'il v in t trouver mon vaurien, et lu i clit en ma présence: « Vous allez 
quitter cette prison et vous rendre à Covct da JJ1ozww. C'est une autre prison ou 
sont clétenus tons les condamnés à la eléportation, tout pr êts à s'embarquer sur 
le premier vaâsseau qui met à la voile, ponr le transport eles criminels. · 

C'est ele cette prison s.eulement qu'on les fait partir pour le lieu ele Ia clépor
tation. Ceux qui peuvent r est er clans les autres 1n·isons. sont sauvés en ce qui 
touche cette peine. 

Notre homme r éponelit au geôlier : "J'espere que vous me traiterez avec plus ele 
ménagement» .- «Eh bien! (rcprit celui-ci) envoyez-moi del'argent, etnous verrons» . 

Quand le greffier fut par t i, j e demandai ali volem · quelle somme il lui enver
r ait. ,, Le g reflier (me réponclit-il) est un fripon; il cr oit que tout ce que j e gagne 
est pour lui ; j e lui ai elonné cette année plus de vingt moedcGs, et maintenant il 
faut que j e lui en clonne eleux ele plus, parce qu'il sait qu'il y a ici un navire prêt 
à mettre à la voile pour l ' .A.Jrique ». 

Il y ~-.vai t peu ele j ours que j 'étais sons la sm-veillance du dig·ne domestique 
du g·énéral Stubbs, lor squ 'on me fit passer dans une autre prison, appelée· sala 
livn L e surveillant ele cette 11rison avait été tailleur ct solclat; il avait ele plus 
poignarclé, de d essein prémédité, quelques personnes . J 'eus à lui payer elroit cl'en
trée ele 20 pence. Cette augmentation venait ele ce que cette prison été consielé
rée comme b eaucoup meillem·e que celle cl'ou j e sortais . 

. ./ 

CHAPITRE XIV 

PRlSON DU FOR1' SAINT- GEORGE À LISDONNE 

J e v~tis elonner ~aintenant une description ele la prison clu fort Saint-Geoxge 
à Lisbonne, a insi que elu fort lui-même que domine la ville . La prison est bâtie 
sur ~a partie la plus élevée du sol . C'est le premier écli:fice qu'on aperçoit au suel 
du T age. Son entrée offre les clivisions intérieures ·aans l' orclre suivante : saletcb 
(Ja petite salle) ;, sala l·im·e (la salle libre), a insi apJJelée, parce que les pm·sonnes 
dn dehors ont la }Jermiss ion cl' entrer pour voir leurs amis, excepté quanclle geô
lier ou l 'intendant en orelonnent autrement; salct fechadct (la salle fermée), ainsi 
appelée, parce que toute communication est interdite aux l)l'Ísonniers ele cette salle ; 
enxo via (la prison commune), ou les voleurs, les assassins et les vagabonels ele 
toute espece sont enfermés . 

Cette clerniere piece est un lieu effroyable ; on y enferm e souvent, par ma
niere ele chatíment, les prisonniers eles autres salles. Ou les envoie là quand ils 
se mettent en faute : ils y restent autant ele j ours qu'i l plaít au geôlier; souvent 
m ême ils sont mis aux fers clurant le tem1JS de leur r éclusion. 

Ontre ces différentes prisons du r ez-du-chaussée, il y a hnit cachots, tous sur 
une seul e ligue, presque tous ele la même forme et de la même largeur; mais 
quelques-uns sont placés un peu plus haut" que les autr es, et par .cela même un 

·peu plus éclairés et aérés ; selou que l'on veut en user plus ou moms séverement 
avec les malheureux clétenus on choisit eles cachots plus ou moins affreux. Qucl
ques · elollars clonnés à propos' au geôlier n e m::mqueut j amais de vo us procurar un 
pcu el 'a.ír et ele lumiere. 
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Trois de ces cachots sont de six p iec~s environ .plus hauts que les autres . Il 
existe sur lo dcvant un corridor qui est toujours fermé lor squ'il y a un détcnu 
dans l'intérieur. A insi p ersonne ne pent approcher de la p orte d'un cacbot i ~t 
pom· plus de précautions , t otltcs les fois que l e geôlier ou les o:ffi.,;iers de la pn
son por tcnt a ux prisonnicrs lcurs nomTit urc, ils fcrment ]a porto cln cod idor avant 
d'ouvrir cclle du cachot. 

J c dois avouer que lc goulicr et le sccr ótaire éta ient tres-polis pom· moi, quo~
qu'íls fussent n aturellemont obligés ele faire lour devoír sous poine d 'êtrc elestl-

. tt1és par l' intcnela.nt . L es cachots sont à l 'épreuve eles b omb es , et au-elessus e~t 
une torrasse formée cl 'm1e épaisse voutc ele briques et ele p ierres : néanmoins, JO 
pouvais encorc entendre distinctemcnt los pas ele la sentinelle sur ma tête , pen
clant ln. nuit, quand tout était tranqtúlle. 

L es murs ele ces cachots ont eJJ.viron 6 pieels el'épaisseur. lls sont garnis de 
barrcaux au dehors et à l 'intérieur. L es b~rreaux eles fen etres ont 3 poucos 
carrés, ce qui fait environ 12 poucos de circonfér ence, pr is en travers i ils for
ment par leur r éunion eles carrés d' environ 8 poucos. L os fenêtres eli:fferent beau
coup· entre elles par la grandeur; quelques-unes ne sont pas la moitié si larges 
q ue los antros . 

Outro ces doubles harreaux, il y a un volet extr êmement épais, et qui ferme 
s i hien qu 'il ne donne p oint passage à la moinelre lumicre. La porte, qu i est ele 
fer, a un verrou et une serrurc énorme ; et avant cette porte il y en a une autre 
de bois ·extrêmement forte_. Sur le elevant eles fenêtres, et à 6 p ieds environ ele 
chacune d 'elles , il y a un mm· tres-élevé ; aussi elans plusieurs de ces cachots, la 
lumiere n 'al'l'ive que par r éBc:s:ion. T outes ces prisons ont un parquet sur le sol 
même, et qu:mcl elles sont ple ines (ce qui an-ive trop souvent), los malheureu:s: 
d étenus sont forcés de se couchcr la nuit sur deux rangs, leurs pieels contre la 
muraille et leurs têtes au milieu de la chambre; il s aeloptent cette singulter e po
sition à cause de l'humiclité glaciale eles m urs ; ils sont a.ccolés les uns aux autres, 
de maniere que le parquet est entieremeJ?.t caché sons lem s corps; il est même 
certain temps ou la p t·ison est t ellement plcine, qu'ils sont obligés ele se couch er 
elans les corridors, et jusque sur les marches ele l 'escalier . La saleta peut contc
nir quarante prisonniers ; la sala liv?·e plus ele soixante ; la salct f echacla une cen
taine, et l'enxo v·ia p1;es de cent quarante. Quand tme prison est trop pleine

1 
on 

t ransporte dans tme antro quelques-uns eles prisonnier s, ou bien on les envoie au:x: 
forts Otl à hord eles bfLtiments eu rade sur le fl enve . 

L e premier étage es t clivisé en detuc parties : les chambres eles officie1:s et le 
salão (le salon ou large salle) . Cette salle 'peut tenir environ cent cinquante per
somtes , dans sa }Jlus grande capacité . L es cinq cbambres eles offi cier s sont distr i
buécs sur los deux côtés cl 'un étroit IJassage, excepté à l' eutrée, oü elles ne · sont 
q ne d 'un seul côté. TI y eu a d ix-huit ou tout; elles sont fort étroites, car elles 
n 'ont pas plus de 9 pieds carrés . Il y a en général deux officiers pour chaque 
chambre, et quand elles sont ple iues , les o:ffi.cier s surnuniéraires sont obligés de se 
t enir dans le salc/,o, et de se coucher sur le plancher, ou tout autrement. 

Quaud j e quittai ]e fort, íl y avait plus ele soixante-elix o:ffi.ciers elans le salão 
et daus les chambres, excepté dans deux ; elans I' une de ces elern ih ·es était un 
général P ego , vieillar el ele quatr e-v int-deux: a.ns. Cet homme vénérable était incar
cér é, et t outc entrev11e ou toute autre espcce de commnnicatiou avec sa faniille 
et ses amis lui était interdite. Tout son crime était d'avoir obéi aux ordres de 
D . J ean VI, à l 'époque de la premiere constitut ion; constitution que ce hon, mais 
faible monarque, avait juré de maintenir en pr ésence eles cortes et ele tous les am
bassaclcm·s ·eles pays é tranger s alor s à Lisbonne . Eu effet , quand il pr êta serment, 
il se tomna ver s les ambassadeurs, et ajouta de lni même ces mots, la ma.in sur 
l e cceur : ccDitcs à vos souver ains que j e le jure ele tout mon cceun. Qui pouvait 
s 'imaginer que ces m::i.lheureux détenus fer aient mal el 'ob éir aux ordres ele lem· 
légitime souver aio, en défenelaot ce qu'il avait si solennellement juré de tout son 
cceur ? L a par ole cl 'un r oi doit être sacr ée ; mais son sermeot devrait être invio
lablc. 

L e gén éral avait reçu ele son gouvernement l'orclre ele prêter main forte à loi 
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lUartiale partout ol.t il trouverait le peuplc en armes contre la constitution, et de 
r éduire eu cendres toute ville o.u tout village qui se r évolterait contre elle . En 
conséquence, il avait fait sou cl evoir et avait bríHé la ville de Trin,dade, dans la 
l~rovince de Traz os lVIontes, et puni plusieurs indívidus en vertu -de la loi mar
h~le ; a insí pour avoir agi légalement, pour s 'être acquítté simplemcnt el'une fon
ctwn militaíre, íl gémít maíntenant au fond chm sale cachot. 

Outre le salcio et l es chambres eles officier s sur le premier parquet, il y a une 
chambre à part ol.t l 'on fait subir aux détenus leur inte~:rogatoire ; cette chambre 
a une entrée sur la rue, une seconele sm· le 1mssage eles cal~hots et tme troisieme 
sur les clunnbres des officiers . · · 

L e magistrat et son secrétaire entrent par la rue, et per sonne cl ans ·la prison 
n e les voit. L e prisonnier est amen é pa\· l'escalier elu cach ot , et le geôlier 01.1 le 
gardien clu livre ent r e dans la salle el'audien ce par l'ap}Jar tement eles offi.cier s ; tout 
se fait de la maniere la plus secrete . S'ils ne p euvent amener l'accusé à un aveu 
volonta i1'e eles torts qui pesent sur lui , íls le r envoíent de nouveau au cachot . 

Un j eune homme fut r elâché apres tme r éclusion de cinquante-eleux j ours d.ans 
l 'un eles plus affr eui ele ces cachots, sans avoir été interrogé jLtsqu'au moment ele 
sa sortie ele prison . Il ne s'était point r asé penelant tout ce t emps, n'avait point 
COttpé ses ongles , enfin n'avait n i vu, ni senti aucun instrument tranchant; il était 
horrible à voir. Il y avait un m ois que j 'etais elétenu lorsqu,'il r ecouvra sa liberté ; 
c 'est un j éune homme honorable ele la 8° caçaclo? ·es. 

La prison ele Sa int-George a tm seconel étage ; c'est la partie eles bureaux · 
qui est habitée par le geôlier e t le gouverneur; il n 'y a pas ele prisonnier au-eles
sus elu r ez-de-chaussée et du premier ét age . 

CHAPITRE XV 

ADUIN ISTRATION E T i:TAT DBS PRI SONS EM PORTUGA L . - l'R OCESS ION DU « CORPUS CllRISTl n 

CONDUITE !'.AR J.E GOUVE RNEUR DE S AI NT-G E ORG·E 

J e vais exposer mainteuant le rnocle cl'aclministm tion de cette prison : cela don
nera au lecteur une íelée ele toutes les autres maisons de détention clu P ortugal , 
le mocle cl'aelministrer é tant à p eu pres le mêm e pour toutes. 

D 'amorel il est bon de savoir que , dans anc11me JDartie clu pays, il n'y a ele pri
son pensionnée de l 'état. Cela par a.ltra étrang:sl en Angleterre ; m ais en Portugal, 
quanel un homme est détenu , s'il n'a pas d 'arge·nt p otu· acheter sa n ourriture ou 
si personne ne se charge ele le nourrir, il est, elans le fait1 exp osé à mourir d e 
fatim . . 

J ama is les autorités ne s'enquierent s 'il a quelques moyens ele subsistan ce ; on 
ne trouve là, ni lit, ni couverture, pas même de la paille , à moins que le prison
nier ne puisse ·en ach eter; et alor s il lui faut pay er les garcl es pour que le trans
port ele ces obj ets elans la prison lui soit ,permis. 

P armi Ies millier s d 'infortunés qui sont détenus clans les prisons du P qrtugal, 
le plus gr anel nombre est sans argent ou sans autres . moyens ele subsistance ; et 
s'ils n'avaient p our eux la chari.té eles habitants en général, ils ser aient atteints 
nécessairement par la famine et toutes ses conséquences. 

L e peuple portug·ais est naturellement cln.aritable, humain et hospitalier: au
tt·ement1 cette foule ele moines vagabonels n e le piller ai t pas ainsi. 

D ans toutes les villes ou il y a tme prison, il existe tme sociét é appellée ca
?·i:.dacle ( charité); cette sociét é a un comité et un trésorier : chaque Jrere ou cha
que samr contribue pour 6 vintens ( environ G sous) par an; cette somme est payée 
à la fête ele . Co1·ação ele J esus, ou l 'on IJrêche un sermon sm· la charité ; apres le 
se1·mon 1. il y a g rande procession. . . 

Outre cette subvention annuellc, les membres de la somété vont chaClm a leur 
tom· dans toute. la ville, avec eles panier s à leurs mains, p om solliciter quelques 
dons de la charité publique . Ils r eçoivent t out : ici ele 1' argent, t:U peu . ele pain ; 
là eles feves , elu r iz, eles légumes, etc . Le tout est porté au tréso:·1er, qm, ele _con
cert avec les membres elés ignés, procede aux an ang ements reqms pour la ch stri
bution . 
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Pour obé.ir a.u désir de la commission., le geOlier lui cnvoic uno liste, dressée 
tous les soirs par le fuiz de chaque cbambre .ele la pr.ison, qui s'acqnitte ele s~ 
fonction ele la mani.erc suivantc : Il demande à h ante voix : «Qui acccpte la ccw~· 
dacle"j,, Cemc qui sont sans r cssources r épondent a.ffirmativement; en conséquence, 
tous lcs jours á onze hcures, deux euis iniers apportent une largo cbaudiere de 
cuivre, remplie d'un bonillon de haricots, de choux ou d'autres légumes, le tout 
finemçilt haché et a.ccommoclé avec un p eu c1'1mile. Qua.ncl le brouet · arrive, ceuJC 
qui l'acceptent se r angent tous sm· liDe ligue ou forment lm cm·cle, et entonnent 
une priere à la. Viergc :Mario ; jamais cctte cérémonie n'est oubliée dans atlctme 
partie du Portuga.L · . 

Quand on fait la di stribution de ce produit de l 'aumône, chaque homme r eço1t 
pour sa p ~trt environ liDe demi-pinte ele cc bouilion et un petit pain, qui diffàre de 
volume et ·ele poicls selon les villes ou il se fait; à Lisbonuc, il est d'un peu plus 
d'une demi-livre. 

P1usieurs prisonniers d'un rang tres-honorable recevaient la ca?·idacle quand je 
quittai le fort; et je ne puis m'empêcher ele me fl.atter ici de l' espoir que chacnn 
de mes lectetUs, si j amais il albit en Portug·al, j oinelrait aussi sou clcnier à cette 
aumône de la charité. li est certain que c'est pom· une ftme généreuse une occa
sion bien douce d 'exercer sa bienfaisance . L es fTais cl'e11tretien de cette prison se 
composent de traite:JI!.ent d\m geôlier et de dix gar clicns ; tel est en tout le norn
bre eles fonctionnaires employés . L e salaire du premier, m'a-t-on dit, se mont à 
10 schellings par jour (12 francs 50 centimes); quant aux gardiens, i1s reçoivcnt 
à pcu pres 7 ·vinte1.zs, ou environ 8 sous ele la monnaie anglaise (80 ·centimes). 

Sur ces appointements, on préleve une certaine rétribution pour le gouverne
ment, ce qui r éeluit leur paie à 60 centimes environ. Ces clix gardiens se r édui
sent à huit employés eu activité, parce que le secrétaire reçoit la paie de deu~ 
gardiens, quoique, elans 1e fait, la tâche soit supposée remplie p::tr le gcôlier, qLu 
a granel soin de n e pas se tourmenter sm· ce point. 

Sur ces dix gardiens, trois sont toujours en activité. L'un d'eux est posté à la 
prcmierc porte de fer, á l'entrée de la prison, un autre à la seconde porte, et un 
troisieme à l'intérieur; .chacun el 'eux porte à la main un paquet ele clefs qui ser
vent pom· prosqu0 toutes les portes. 

Ils sont r elevés toutes los nuits à neuf heures, au moment ou l 'homme qui est 
posté à la porte du dehors prend avec lni tme longue bag uette ele fer, ave.c la
quelle il fi·appe sm· chaque barreau eles fenêtres et eles portes de la prison; si l'un 
de ces barreau .... ~ ne r end pas une vibration sonore, il l'exa.mine avec attention 
pour s'assm·er s'il a été coupé avec une scie, ou entamé par .quelque acide violent. 
Cette précaution, qui caracterise si bien la natm·e soupçonneuse du pouvoir en 
Portugal, et qui, eu même temps, donne li eu, pendant lme hem·e au -moins, à I~ 
plus discordante eles · musiques; cette précaution, dis-j e, liDe fois prise, les prison
niers de tolües lcs chambres sont passé.s eu revue et comptés avant que le viemc 
gardien ne quittc sou poste pour se faire relever par lm autre . Le gardien eu ser
vice peut fi:apper ·les barrcatcr de la pri son aussi souvent qu'il ne juge néces
saire ; c'est ce qui arrive quelquefois pendant la nuit, clans l'unique but apparem
ment de taquiner les prisonniers . Ces méchants gardiens ou geôliers Tegardent 
comme leur proic tous ceux qui tombent sous leur jlll'icliction; il es t certain que 
s'ils n'avaient r ecours à ces cxactions, leur paie serait totalement'insuffisante potn' 
lcur enb·etien; tons los f't·ais ele· la pr:son se montent, ponr le gouvernement, à la 
modique somme ele 16 schellings par jour (environ 20 fi·ancs) . 

Il paraitra sans doute extraorclinaire qu'un si petit nombre cl'officiers et de 
gardiens soit jug6 suffisant lJOLU" sm·veiJler et gouverner quatre cents. prisonniers, 
car tcl était le nombre eles clétenus au fort quanel je le quittai. Mais j'ai cléjà dit 
que, pour cbaque chambre ou quartier de la prison; il y a un j t6iz (gouvernel!lr), 
un mexingtwi1·o (l 'aeljuclant du gouverneur), et lill vOJJ·1·ed01· (un. balayeur). Ces 
hommes sont tol~jom·s choisis parmi les plus mauvais sujets ele la prison. L 'aél.ju
clant et le balayem· instruiscn~ le juge de tout ce qui arrive ; et tres-souvent ils 
mettent dans leurs rapports eles choses qui n' existent que dans leurs cerven.u:x. 
Le juliz eu avcrtit le secrétaire ou le geôlier; aussi les prisonniers •ont tout à 
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craindre de ces misérablcs fonctionnaires, toujom·s p~·êts iL ahuser de ]em· influence. 
Indépendamment de cette aclministration intérienre de la prison, il y a une espece 
de piquet posté à l'extérieur autonr de la prison. · 

Le fort de Lisbonne (ou la pTison) étant dédié à Saint-George, on prencl le 
phts granel soin de l 'ima•ge ou effigie ele ce saint, qui il:eçoit une paie (ou bien 
quelqu'un qui prend sa place) comme gouverneur. A la fête annuelle elu Co1'jJ~6S 
Ch1·isti, cette efng·i_e est portée en procession avec tout le cérémonial elu à un gou
verneur; le saint est chaussé ele bottes ·el'argent avec eles éperons d'or; il porte 
lUJ. la,rge chapcau relevé à la maniere espagnole, avec ~n large eliamant sur le 
hont e t une épée da11s la main. Ce personnage d'une ampleur raisonable est alors 
plar1té sur une selle, et placé sur un cheval blanc pour être coneltút eu procession. 
Apres la procession il e~t concluit et porté au trésor pour Y recevoir sa paie. 

Il court à Lisbonne une histoire singuliere à ce sujet. Une fois, dit-on, on 
nva:it mis elans la mtLin ele ce saint la bourse qui contenait sa paie; cette bom·se 
tomba, ce qtü ne contenta pas peu la sotte et bigotte populace qui forme toujours 
la majorité clans ces sortes d'occasions ; mais ce que l 'on regarda comme un mi
racle, et qui certainement eu é tait Ul!l clans cette foule ele volem·s, c'est qu'iln'y eut 
que quelques réis, ou enyiron unjaTthing, quifLtssent tombés de la bourse du saint.:-

-Av~tnt de commencer le récit eles faits qui se rattachent à mon proces, on me 
permettra d'ajouter encore quelques par.ticularités sur la maniere elont les prison
nicrs sont traités, et sur l'état général ele la prison de Saint-Georg·e. 

Qualild je fus concluit à cette prison, il faisait extrêmement chauel, et les dé
tenus ·y étaient eu fort granel nombre. Ma réclusion dura d.epuis le 16 juin jus
qu'au 17 septembre. L'atmosphere êtait infecte, mais n'était pas aussi malsaine 
pourta.nt que clans la petite prison de Leiria; j'étais surtout tourmenté par les pu
~aises; les murs de la prison fourmillaient, à proprement parler, de ces horribles 
Insectes. 

Vers sept heures du matin environ, q nand les fenêtres étaient ou vertes, ils se 
1'etirai:e11t eles murs par milliers ; et depuis sept heures jusqu'à elix, toute l 'En~mée 
eles punai.ses était en marche polir r egaguer los trous et les crevasses du plafoNd, 
leur repaire habituei. . · . 

Ces insectes ont une forte antipatlúe pour toute es)liece de substanc~ grasse; 
aussi, duns le but . ele les détruire, les prisonniers encluisaient orelinairement ele 
suif les trous des murs, aussi .haut qu'ils pou\raient atteinclre, et brulaient ces ani
ll1aux av:ec la 'mêche enflammée ele leurs chandelles; mais cet expécilient était sans 
effet dans ma chambre, qui en était tapissée. · 

Cepenelant j 'étais eléterminé ~- m~ déEvr~r ele cette vm:mine, à tou_t prix. 
J'achetai autn,nt de chanclelles qn1l m eu fêtllalt pour nu gm'mr toute la Circonfé
reuce elu mur de manihe à former une barriere complete de graisse de plus. Je 
frotk'1i de la ~ême substance toutes les fentes qui se trouvaient au-desstls de cette 
ligue, comptant à la fin sur un p eu de r epos penclant la nuit; mais, à ma grande 
surp1~ise , CjiUOique j'eusse tracé une ligne ele suif autour ele mon lit, sur le parquet 
ele la chambre, je ftts tonrmenté eles pnnaises autant que les nnits précédentes. 
C'est exacte: it en pleuvait sur moi eles milliers. 

· Le matin, j e fis part de ma elétressc aux autres prisonniers: ils se contentc
rent d' eu rire, aJ outant qu'ils aurai'ent pu tons me fa ire la même confidence; ca1: 
ils étaient exposés au mêrne inconvénient toutes les nnits. Nous étions aussi tour
luentés par une autre espece _ ele petits insectes qui vivent· de notre sang, outre 
une immense quãntité de rats et de souris. Jamais je ne me Sll,is aperçu qu'on. 
leur efit f ai t aucun mal; ces animaux couraient en toute liberté dans la prison, eu 
plein jour. _ Les balayeurs ele la prison é taient trop paresseux pour balayer les 
cham1Dres plus d'mw foís par .jour; quelqaefois ils s'en dispensaient, et tout le rez
cle-ehaussée n'était lavé qu\me fois par senmine, si l'on peut appe~er laver, jeter 
simplement quelques seaux el'eau qui étaient balayés ele suíte. :Ma1s tons ces pe
t.its insectes, se retiiJ:ant toujotú·s clans les tr?us eles murs et le~ crevasses du 1?1~
fonel à l'exception ele ceux que nous garcbons sur 1~ous eu rmmense quant1te, 
co1m~e autant de gardes elu corps, le lavage elu parquet ne servait qu'à rafr:>Schir 
le lieu pour quelql~es heures. 

50 . 
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l'HAPITRE XVI 

HORI!EUII D8S E~IPlllSOl,JKEMENTS EN PORTUGAL 

ll n' cst guerc possible qu' à cenx qui ont souffert les mêmes miseres de se for: 
mer une juste idéc ele l'effet qu'elles prodnisaient sur l'csprit de tous ceux qu1 

étaient détenus dans ces dégoútantes prisons, ou langLüssent plusienrs milliers ele 
victirnes. 

Oes malheureux deviennc:mt par degrés d'autres êtl·cs: leur caractere s'altcre; 
leur conclui te générale es t tonte différente; extrêmement irnpatients pour tout c? 
qui ressemble à tme nouvelle ou à lme intelligence dn dehors, ils sont crédules a 
l'exces . 

Il es t vn·,iment curieux d'observer commeut les esprits ele ces malheureux se 
relevaieut ou s'abattaicut selou Ies bruits cliffércuts qui leur étaieut tra.usmis au 
moyen eles intelligences pratiqnées au dehors. 

Nou obstaut les plus rigoureuses eléfcuses, les 11ouyelJes arrivaient à la prison, 
grftces à elivers s tratagemes . Lcs prisouuiers étant tons prisouuiers politiques, ou 
plutôt prévenus ele elélits politiques, leur crime unique consistant à aimer la chart.e 
de D . P edro, ils avaieut tout naturellement l'espérance d'être délivrés par l'arn
vée à Lisbmme eles 'troupes coustitutionuelles qui étaient alors à Coimbra. 

Nous recevious par contrcbaude la gazette elu Porto, dout la lecture ne man
quait jamais de ranimer les espérances ct cl'éclaircir lcs visages. Au contraíre la 
gazette de Lisbonne, que chacun de nous était libre ele lire, venait par eles non
velles tout opposées, ct eles ~létails décourngennts, abattrc ]es e r>pér:mces, ct dé
truire l'arcletu· et l'entbow:im:me que ceJles ele Porto avaient faít naitre. Toutcs Jes 
fois qu'il r ésultait ele quelque passage de la feuille miguéliste que le gouverneme~t 
de Ia Graude-Bretagne r econnaltrait le govemcment ele D. lVliguel, son effet ét::nt 
pareil à celui clu mercure t ombé au-des~ ous ele zéro, et glaçait la source de toutes 
les espérances · ele libe1·té. 

Ma situatiou personnelle, en ma qualité el'anglais, était excessÍ\'ement délicate. 
Ou m'interrogeait sur la vérité de ccrtains calculs, et ou me suspectait de mau
quer de sincérité politique. 

Toutts les foís qu'on recevait quelque clocument, tout clouteux qu'il fftt, qui· 
aunonçait la r econnaissance ele D. Miguel par le rninistere anglais, j 'étais assailli 
de demandes, comme si j 'eusse représenté mon pays. olVIonsieur (me disaient-ils 
avec la plus vive émotion), tout ce que fait votre _gonvernement va causer notre 
ruine ! Il nous donne une constitutiou; ii nous envoie eles troupes pour la soute
nir, et voici que les troup es quittcnt le Portugal, et que D. Miguel est à la veille 
d'être reconnu! Du vivaut de mr. Canning, l'armée anglaise ne serait pas partie 
dans un moment oü l'on avait le plus besoín de sa présencc . C'est à votre gou
vernement seul que nous devons tous nos rnalhe1.us : D. Miguel n'aurait jamais 
fa.it ce qn' il a fait, s'ü u'eüt été sur de l'appui elu gouvernement brítannique, ott 
d'un hornme d' .An,qletm·?·e qui ltti envoie lles instntct·ions1 et q~ti l'i·nfo?·nw de's senti
ments de ce gattVe?"?W?nent . Nous savous que ce persom1age envoie de volumineuses 
dépêches par deux paquebots i nons savons qui les remet à la vieille r eine. Elle 
e11 rccevrait indnbitablement par chaque paquebot, si tous les ma.itres de ces na
vires se prêtaient à ce désltonnem·; mais il en est quelques-uns qui ne veulcnt 
pas trernper daus de serviles meuées . L es a.gents clu palais ne se doutent guere 
que naus savous qui envoie les dépêches, et qui les remet à ]a rci11e; mais nous 
ne pouvons parler, de peur de naus nuire à nous-mêmes en uuisant à certains per
sonnages elu palais. Qn'on nous r ende seulement la liberté, et nous ne garderons 
aucun secret» , 
· A de semLlabes déc.:larations, qui m'étaieut adr.essée~ chaque jour et cha.qne 
heure par des homlnes emportés par une sorte· de clésespoir frénétique, que pou
vais·:i e-r épondre? Pouvais-j e nier que la coneluite. vacillante eln cabinet auglais, 
depuis le retom· ele D. Miguel à Lisbonne, a.vait servi ele moyeu iudirect à l'usur
pation ele l'autoríté suprême par D. Miguel et le clerg·é portugais? Pouva.is-j~ 
nier Je fait notoire de l'ttsurpatiou el e D . Miguel wu mépTis·de la constitution étabh 
sons la foi d 'un traité solenncl, entre D . :Pedro et sa patrie, et ratifié· et reconnn 

... 
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par tous lcs gouvernements de l'Enrope? Qn'avais j e à d.ire sur ce que notre g;ou
vernement, an mépris de l'engagement contracté par lui, h l'égard de D: Pedro et 
des aLltorités constitutionne1les du Portug·al, d' ai der la constitution de ses flottes 
et .ele ses armées, s' était laissé cajoler et cluper par les jésuites et les traí:tres, au 
pomt de déserter la cause qu 'il avait épousée, et, par le rappel de ses troupes et 
ele ses vaisseaux, d'abandonner à sa malheureuse destinée la portion patriotiq_ue 
chl peuple portugais? · 

. Eu parlant clu gouvernement et ele l'usurpation ele D. Miguel1 il faut bien 
s\maginer que ce misérable prince n'est qu'un instrument, une poupée politique 
dans les mains de sa roere, qui à son tom n'est que l 'instrument, l'engin politique 
de la société ele J ésus. 

· . Il ne faut pas non plus perelre ele vue qu'en parlant elu gouvernement por'tu
gais nous parlons cl'une · classe el'hommes dont toutes les actions n'ont qu'un objet, 
nu seul, qu'ils ont tous juré unanimément de mainteuir, savoir, une souveraineté ab
solue sur les fLmes et les fortunes de la société tout entiere. Pour atteindre à cet 
objet, ils prostitueut le uom sacré ele la religiou, v iolent tons les liens ele la mo
raie et de la société, et son prêts à sn.crifier tout, amis ou ennemis, à l'accompli s
sement de leurs désirs . 

C'est pourquoi le gouvernement ele la Grande-Bretagne; clont les príncipes 
d'économie politique sont fondés sur la justicc et la bonne foi, ne devrait pas trai
ter le gonvernement actuel du Portug·a l comme un pouvoir honorable et respon
sable; il elevrait tout au contraire, elans toutes négociations, le considérer comme 
une junte méprisable, qnoique puissante, constituée dans les plns manvais desseins, 
sans probité morale ni foi poli tique; comme m1 ramas el'hommes qui ne respectent 
pas plus leurs serments que leur pays, et elont il y aurait ele la folie, pis que de la 
folie , à attenelre la moindre fidélité B~ux traités ou aux enga.gement~, antres que 
ceux qui ont pour but ele }Jerpétuer leur infln.ence politique. Comme mes panVI·es 
compagnons ele captivité savaient par leur propre rnine que ]e seul moyeii' el'in 
flnencer la faction qui regne en Portugal, sons le 110m de D. lVIiguel I, sei:ait ·de 
la part de l 'Angleterre de l 'intimider par un déploiement de forces, il n'était pas 
snrprenant qu'i ls prissent le plns vif intérêt à toute mesme prise par le gouver
nement britannique, touchant les affaires elu Portugal. Ces hommes infoi·tunés sen
t a.ient, et ils avajeut raison, q11'au moindre signe de tête du cabínet anglais, ils 
pouvaient, non-seulement reelevenir libres, mai~ que son intervention, app liquée à 
temps, aurait prévenu les mishes ele toutes sortes qui ont accablé la nation, Çl.e
puis qu'on perrnet à la sainte inquisitiou, à la vieille reine, et, sons leur tutelle, 
à _ ~- Miguel, d'assouvir_ l.eurs misérab~es. vengeatnces SlU' les portL1gais les plus 
cltstmgués par lem problte et leur patnot1sme. 

CHAPITRE XVII 

LEYÉE DE TROUPES PA.Il O . MIGUEL. - CA.RACTl.:RE DES 'fROUI'ES ll.OYALISTES 

A cette époque, D . Miguel ordonna que tons les hommes qui avaient composé 
la derniere armée eussent à se réunir ~L t:.U renclez-vous qui leur fut assigué . Ces 
hommes, qui se trouvaient alors clisper sés sur tous les points elu territoire, ne man
quhellt pas au renclez-V01lS, et montrerent un zele ::U'clCllt pour D. Miguel et sa 
canse. 
. La faction j ésuitique triomphait: « Pourquoi ( elisait-elle ), ces homines réponelent
lls si spontanément à l'appel du prince? N'est-ce pas une preuve suffisante que 
toute la nation veut pour roi D. lVlig"Llel? A-t-oq obéi avec autant el'emp.ressement 
à la cha,rte constihüionnelle? D J e vais essayer de répondre a ces questwns. 

A la l)l'emiere : pmwq1wi ces hommes sont-ils v~nus si~ spontarnémm:t au. ?'~~dez
vmbs ~ J e réponds qu'ils n'ont céclé qu'à la peur: s1 I~ me~1e appel eut éte fa1~ au 
nom de la constitution les prêtres et les moines, au lieu el appeler les populatwns 
à l'armée, comme .ils ~nt fait pom· D. _Miguel, auraieD;t haussé l~s épaules, e~ clit: 
« Souffrons toutes ces choses en expiatJOn ele no~ péches et pour l ~mour ~e D1eun . 
En second lieu si les troupes n 'avaient pas obé1 à l'ordre ele D . JY!1guel1 Il est hors 
ele doute que b eaucoup de soldats eussent été notés comme constitutionnels 01.1. 
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frnncs-muçous, et qu'on les eitt emw:isonnés pour crime ue suspieion oil de pré
tendne trahison. · 

La vérité est que les prêtres ou les moines mcndiants avaient depuis li:mgtemps, 
par Jeurs sermons et exhortations, préparé le }Jeuple à la crise qu'ils prévoyaient. 
Ils ne perdaient jamais l'occasion d 'insinner dans les esprits eles craintes super
stitieuses sur le danger que causaient les francs-maçons, ou, en d'autres termes, 
tous ceux qui portaient le moindre intérêt à lu constitution de D. Pedro. La co~
séquence de tout cela, c'est que la plus grande partie eles anciens soldats ignor~tt 
completement la nature de la constitution; et que le reste, entram é par la rram
tre, ou couvaincn par les raisOniJ de ses directeurs spir~tuels, se lajssait pousser 
aveuglement au rendez-vous. La forteresse de · Saint· George était le dépôt prin
cipal de ces bandes mêlées; parmi ces hommes qui n'étaient point enr égimentés, 
quelques-tms étaicnt àécemment vêtus, les autres nu-pieels et }Jrcsque sans vête
ment::;. Tant que les troupes stationnerent dans la forteresse, on ne permit à ::tll

cun prisonnier de s'approcher eles fenêtrcs. L es injures qu'on lem· proc1igt1ait ne 
se peuvent répéter: ces vagabonds ne se b01·naient pas à les insulter ele vive voix, 
ils se livraient à eles démonstrations de haine dégoútantes, .que le gouverneur et 
sa famille contemplaient de leur appartement. 

Ces désordres affligeaient les maJheureux amis de D. Pedro autant qu'ils ré
jouissaient les amis de D. Miguel, qui avaient été les premiers occupants dans cettc 
prison; ces amis étaient eles désertelU's, des volem·s, eles assassins, et el'autres 
hommes perdus de crimes, qui n'avaicnt rien à espércr de 1:.. constitution, et tout 
à attendr e de D. Miguel. 

Beaucoup de ces mécréants furent mis en liberté par l'orclre de ce dernier, ct 
envoyés à l'expédition de Madere. Je vais donner au sujet de l'un cl'eux quel
ques détails propres à éclaircir cette remarque ele phila:nthropie spéculative, que 
chaque caractere a son beaa et sou vilain côté . Ce prisonnier s'appelait Silva; il 
cxerçait une fonction importante dans la sala l-iv1·eJ et comme j 'étais sous sou au
,torité i.mmédiate, j e ]e connaissais parfaitement. Il avait déserté plusieurs fois; 
c'était d'ailleurs un beau jetme homme, cl'une tenue plus élégante que ne l'est 
d 'orclinairc celle eles hommes de ce rang. I1 faisait son devoir avec activité, et me 
témoignait une civilité particulib·e. 

La maniere bienveillante àont il me traitait attira sur lui toute mon attention : 
je m'aperçus bientôt qu'il avait à un tres-haut degré l'âme reconnaissante. 

Lors eles préparatifs de l'expédition pom· 1\fadere, ct pendant qu'on équipait 
la flotte, D. Miguel affectait de chercher tous Jes genres de popularité. I1 parcon
rait les quartiers eles différents r égiments, et visitait jusqu'aux écoutilles, relil
c,llant les prisonniers, quels que fussent lcurs crimes, sans informations,· et encare 
qu'tm granel nombre ele ces homm es fussent eles misérables peràus de vices. 

Quand il fut arrivé au premier régiment, un eles àéserteurs, nouvellement 
renelu à la liberté, prit l 'auguste majesté pa,r les genoux, et la promena tout au
tour eles casemos, ovation qui semblait être clu gofit ele D. Miguel, et qui fut re
gardée par la canaillc comme un acte ele gracieuse conelescendance. On lui fit eles 
fêtes de ce geme à chaque régiment qu'il visita. Nous apprí:mes qu'il avait eu le 
dessein de venir dans les prisons, mais que cette àémarche n'avait pas été jugéc 
convenable, parce qu'elle exposait le prince à rencontrer eles constitutionnels et 
eles francs-maçons. Cen .... "C eles prisom1iers qui étaient ses amis attendirent son ar
rivée; mais s 'il ne vint pas les visiter, il ne les oublia pas, car on les mettait 
tous les jolll's en liberté pour faire partie de l'expéàition. 

:Mon ami Silva était m1 ele ces prisonniers libérés . Je le ménageais extrêroe
ment. Il avait l 'habitude ele me préparer à déj euner le matin, et souvent il me 
faisait manger du poisson frit. 

A son départ, il m 'cmbrassa et me clit: cc.Te vais à :Madere. Peut-être ne vous 
reverrais-je jamais. Que Dieu vous conserve la santé !» Et moi, je m'attendais à 
ne plus le revoir. 

D . Miguel avait oràonné que toutes les personnes faisant partie de l'emba~,ca
tion lui baisassent la main avant de mettre à la voile. Cette cérémonie faite, et 
peu de jourH avant le départ ele la flotte, Silva vint à ma prison ; il me prit it 
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l'éeart, et me dit qu'il avait à me pnrler en partieulier. Je l' emmenai chuns ma cel~ 
lule : «J e suis v~nn vous voir (me di t-il) pour de graves motifs: j e pnis vous pro
ctu·er votre libération. Prépa.rez une pétition pour le roi; dites-vous sou a.mi; di
tes que vos eunemis :vous ont empris01mé sans mot~f, que vous voulez vivre sons 
la. protection de D. Miguel I. D emaudez-lui eu finissant votre liberté. J e lui pré
senterai cette pétition clans une auclieuce qn 'i l doit nous donner avant notre dé
part ... Je lui ai ba,isé la main. Oh! si vons le ponviez voir, il est d'nn si bon 
naturel! J e lui dirai, en lu i r emettHnt votre pétition:- Sire, j 'attends ici la grílce 
ele mr. \.Villiam. - COlmaissez·VOUS ce vVilliam, me clemanélera-t -il súrement? 
Oui, répoudrai-je, s'il pl-aít à vot:-e. ·majesté, j e l'ai serv i eu prison, e t j e le con
nais pour être un de vos amis. Cela suffira. Voyous, hâtez-vous de faire cette pé-
titioiu. · 

Je ne savais gnere que répoudre à ce brave homme . .Je lui dis que j e n'avais 
pas de papier timbré. I1 pamt désappointé . « Je r evieuclrai clemaiu», me clit-il.
«Je serai prêb, ltti répondis-je. Et uous nous séparâmes . 

Il revint eu effêt . le jour su\vant. Mais comme ilm'était impossible, saus trahit· 
mos sentiments et mon caractere, d'écrire les expressions d'attachement à D. Mi
gtlel, te lles que Silva me les avait clictées, j'eus ·soin ele me mêler à la foule des 
officiers, quand vint le moment ele l' entrevue . Il m'attendit quelque temps; et à 
la fin, il sortit de la prison, désespéré, sans communiquer sou chagrin à persoune. 

J e ne doute pas qu'eu écrivaut la pétition que me conseillait Silva, j e· n'ensse 
?htenu ma liberté ; mais quoique an fond j e méprisasse une pareille propositiou, 
Je ne fus pourtant pas insensible au mouvement d'aii).itié qui l'avait suggérée. 
J'ajoute avec conviction, que si les portugais viyaient heureux sons nu bou gou
vernement, ou ne trou~erait uulle part ~m penple meilleur. 

CHAPITRE XVIII 

D~P.IRT DE L'ESCADRIO ANGLAISE.-.AFFE!loMISSEMENT DE L'USURPATION DE D. MIGUEL 

De tons les évéuements q1ú eurent lieu penda.nt mon séjom· eu Portugal, ce
lui qui fi.t le plus de seusatiou sur les pri sonniers fut le départ de l 'escadre an
,giaise . 

. Les miguélistes eurent soin de faire circuler de f~tux. bruits à cette occasiou. 
Soelon eux, cette meslU'e avait été provoquée pap les r epr ésentations de D. Miguel, 
qui s'était plaint aill gouvernement britannique de ce qt.1e les constitutionnels trou
vaient accueil e t amitié sur les bfl.timeuts anglais. La majeure partie du peuple 
aj outa foi à ces f::mx rapports; et depuis ce moment, à chaque défouartion partie 
des rives du Tage, les prisonnier s s'imagiml!ieut qn'un feu de joie veuait cl'annou
cer la r econnaissance ele D. Miguel par le gouvernement anglais. Aussi s'atteu
daieut-ils à voir arriver d'Augleterre nu ambassadeur. 

Le eomte Juromeuha vint à mom·ir elan s ce moment. Apres sa mort, on en
tenclit la comtesse díre à l 'un ele ses amis: c< Que diront-ils si les 0hoses vont comme 
nous l 'espérons ? J e suis venve, et l 'ambassadeur n'est point marié. Je n'oublie 
pas les propos que tinrent sur l e moi les constitutionuels, quaud mon chevalier 
était sur le 'l'age eu 1820, à sou r etour d' A mérique. Alors ils ne vol!tlaient pas 
le 1·ecevoir à terre; s'il eút débarqué, ils l' eusseut certainemeut assftssin é ; mais 
à présent, quand i! arrivera, nous eutendrous les canons de la forteresse, et la 
voiture du roi l'attenelra pour le prencl à la place du Cheval Noir; les cloches son
neront le ?'eÍ chegou (l'arrivée du roi), et il y aura des fêtes daus tout le paJ:"s 
pour Saint-Antoine. IVIon cher Antonio ne sera pas longtemps simple cadet; ma1s 
il sera colonel. Les. franc-maçous satuont si j e les ai oubliés: plusieurs d'entre 
eux, j e u'eu doute pas, viendront baiser ma main, mais ils la trouveront g:lacée». 

Lors que D. Miguel arriva à Lisbonne, le gouvernement proposa un pr1x pour 
Un hymne e11 son honneur. Si l 'ouvrage était aclopté, on devait l'appeler e<l'hy
mne natioualn. Il y eut, comme ou le pense, maint essai. Mais guels chants }Jeu
Vent être inspirés par nn t el homme, et par la cause à laquelle I1 prête son no~, 
cause par elle-même sall§ consistance, déjà flétrie par ~~ nom q~l'e~le ror~e, m
compatible avec toute espece ele sentimeut uoble et humam, et qm n a c1 amts que 

• 
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le tyran lui-même et son oclieux entourag-e ? La musique et la poésie, ces chas~~s 
filies clu ciel, pourraient-elles consentir à associer lem·s inspimtions pour uv1br 
par l'éloge ele D. Miguel la noble mission à laquelle elles sont appelées? . 

Le sujet, comme je l'ai clit, fut tenté par plusieLu·s poetes. Tons les. par~tsans 
clu tyran se mirent à l'a:mvre; à la fin il parut une chanson qni venmt évidem
ment de la canaille ele Lisbonne. Elle fut consiclérée cowme réunissant tous les 
titres à la IJréférence · on l'intii1.1la l' A?'?'Íuée dt~ 1·oi,· et son heureux auteur reçut ' ' . 16 livres sterling. Cette belle composition musicale est jouée par tous les r~_g1-
ments, hurlée par la ·canaille, et toutes Jes fois que le roi se rend à une éghse, 
les cloches sonnent par forme cl'accompagnement 1• 

Le mot ele nwlhado, qui est clonné par le pai·ti miguéliste aux constitntior;mels, 
cloit son origine à la circonstance sui.vante: Aussitút apres l'arrivée ele D. Jllhgnel, 
on le transporta, en chaise ele poste elécouverte, sm une hautem· appelé Calç?-dct 
da Ajuda. li était traí:né par eles chevaux pommelés; ces animaux reginibment 
contre le frein; le princc s'impatientait, et, les frapp:mt à granels conps de fouet, 
il s'écriait : lY.Ialhaclos dos diabos! (vilains cliables) j e vous ferai aller; vous êtes 
com me les constitutionnels » . . 

La canaille retint le mot, et en huit jom·s il fut connu dans tout le Portugal. 
De là, les constitutionnels furent appelés malhados. 

Au moment ou j 'allais être emprisonné, D. Miguel honora de son aug-uste pré
sence un combat de taureaux, à Villa Franca .. Pour terminer le spectacle, on tua 
deux taurealL'C 'tachetés, au mil i eu eles cris de m.o?·t à tothS les malhados. ::3a ma
j esté manifesta sa satisfaction du compliment et ele l'heu1·euse allus·ion. 

CHAPl~RE XIX 

I'RO'l'EC'l'ION Jl.CCORDBE AUX llEURTRIERS PAR LES MJl.GISTRATS SUDORI>BS. 

CRUAUTÉS E:X l~ ltCÉES CON'l'RI:J DES GENB INNOCENl'S 

Pom· en revenir à mon récit des prisons, je v.ais clonner ici le portrait ele Jo~o 
elos Reis, · et parler ele la maniere dont il fut traité, en comparaison du commJS 
aux vivres sur le D . João v r, quancl ce bfitiment arriva elu Brésil, en juillet cleTnier. 

João elos Reis était un solclat qui avait déserté à cliverses Teprises · empri- · 
sonné, il s'était échappé deux ou trois fois. Il n'y avait pas six ou sept 

1
ans .que 

ce misérable éta.it élargi, que déjà il était accusé cl\me foule de metutres; et 
même il en avait avoué quatorze. Je lui ai entendLl dire moi-même: «Quand 
j'en amai tué SL'C de plus, j 'en clonnerai deux aux·prêtres», voulant dire par-18. 
qu'il tuerait deux prêtres comme une clime qu'il payait pom· la vingtaine. Il y a 
quatre ans environ, ce misérable était enfermé dans la príson ele Limoeiro, a Lisbon
ne, sous le poids d'une sentence de mort; il était I e ;'uiz de 1' enxovia de cette prison. 

En Portugal, le j om eles ex:écutions est toujours un vendredi. L e marcli, ~e 
críminel cst placé clans 1.me petite chapelle qu' on appele l' o?·atO?·io; il reste là tro1s 
j ours; et penclant ces trais j om·s on ]ui clonne tout ce q u'il demande pour manger 
ou pour boi:·e, et le vendredi on le coneluit, sous escorte, à la place ele l' exécntion. 

Il y a quatro ans, ordre fut donné au geôlier de Limoeiro de mettre João elos 
Reis clans l'omto·rio; quand João apprend cette nouvell~, il s'avancc vers un 
homme, détenu cumme lui dans la prison, qui avait tm enfant clans scs bras. L0 
nom de cet homme était Fen·o (fer). «'l\t te nommes Fe?'?'O (lui clit-il); j e von
drais savoir si l' acier entre clans le fer», et au même in~tant il poignarcle l'infor
tuné qui tombe sons le coup. Le monstre se j ette de nouveau sur lui, et lui port0 
de nouveaux coups qui l'ont bientôt achevé; alors il s'assiecl sm· le cadavre et Y 
fume tranquillement un cigarre. . 

Tous les prisonniers, quoique gens eles plus cléterminés, n' oscrent pour cet~e 
fois le sais ir. L e scélérat fut ensuite transporté clans une autre prison pom· subn· 
1m nouvel interrogatoire sur ce clemier forfait. 

Il fut envoyé au fort, et r enfermé clans tm eles meilleUl's cachots de la }Jrison; 
c'cst là qu'il est actuellement. Ce cachot était voisin de celui oüj'étais renfermé; 

1 Supprimimos as quadras, porque nil.o c::-1Jrimem perfeitamente o sentido das origiuacs, 
assaz conhecidas e com muitas vaJ:iantcs chocarrcims. 
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et il m'est arrivé ele conversor sonvent avec J oão dos Reis à. trav-ers les barreaux:. 
D epLÜs sa réclusion, il a appris à fairo d.Ps sou1iers ; il fait principalement eles 
pantoufles qu'il envoie vendre au mar ché. Il ne lui est pas pcrmis ele sorti r de sa. 
cellnle, mais la. porte de bois eu cst toujoLus ou verte ; et sa femme qui vend dans 
Lisbonne les pantoufle de sa façon, et lni apporte du cuir, a l'entrée libre, tou
t es les fois qn'e llc se pré.sente clans ce but. L a même p~mission est acc01:clée 
aussi à une autre femmc ; ct cet 'trangcre et la femme dLl clétcnu se tr ouvent 
souvent cnsemblc CL'Lns )e cachot OLl ellcs peuvent re:;ter anssi longtemps qu'il 
lo ur piai t . 

Oe scélérat est eu tres-bonue santé et le elimanchc et les jonrs de feto il est, 
el 'unc gaieté folle; i! pince fort bien ele la g-uitarc elanse aux castagnettos et tient 
do la nature une tres-belle basse-t aille . Tuutes les foi s qu'il frappo, si quelques
uns eles ganliens ne se rcuclent pas à ses ordres, il clécharge sm· eux toute sa 
colhe eu les accabla.nt d'injLlres, co qui 1 s rend exce:;sivement polis pour lni. 

La conversation BLÜvantc, que j 'eus avcc ce forcé ué brigand, prou\e mieu:s:. 
9.ue tout ce que j e ponrrais avanccr à cet égarel la mauierc déplorable dont la 
Justice est rendue en Portug::tl, ct ce sys ternc ele corruption indignement toléré 

. · par toutes les autorites j udici.uires clu royaum e. 
Il me clit uu jom «qu'il cspérait bieu, lorsqu'il serait élargi, ne plus commet

tre à l 'avcnix de menrtre; dn ·moins si on le la issait seul, car alors il n'am·ait à 
souffrir de contradictio~ de pcrsonne». Je lui demandai s'il s'attenelait à être li
bér é. Il me r épondit « qu'il économisait de l' argcnt dans ce but, et qu il était sfrr 
que sou proces serai-t suspenelu pour le momeut, s'il tcnait l' esc?·ivão en bonne 
humcur; mais, ajouta-t-il, si l'on orclonne mou exécution, j'en tucrai un autrc: cela 
ramemera un nouveau pro<.:cs, et alors j e vivrai cleux ou trois ans ele plus; mais 
il espérait q.u'il y aurait tumulte à Lisbonne, il voulait dire, twnulte politique1 et 
qu' alors c c ne sera ient pas les portes de fer qui le retiendraient I à» . 

Noí.1s eommuniquions ainsi sans nous voir, par le derriere ele la fenêtre de nos 
"tl.cnx chambrcs j et orelinairemcnt notre colloque avait lieu le matiu ele bonne 
hem·e, quand j'étais réveillé par le bruit qu'il faisait en battant son cuir. Rare
mcnt j e ponvais le vou·, parce que la porte du corrielor était ordinairement fer
mée, exceptée quanel ses femmes ou quelqtle antro visitem· désirait lui parler: 
mais le mur extérieur faisant face a.ux fenêtrcs; le son de sa voix: était fortemcnt 
r ápercuté, ct nous pouvions l'entenclre, uon-seulcment ele la .chambre voisine, mais 
de chacuo.e eles huit autres ; et cela sans qu'il parlât bieu haut. Il est e:s:.pressé
mcnt défenclu aux prisonniers ele se parler los uns aux autres ele ces fenêtres; et 
les elétenus ont un sig-nal, connu cl' eu:s: seuls, par lequel ils s'avertissent mutuelle
mcnt de l'anivéo d'uu gardien ou elu balayeur, ou ele toute autre autorité. Le 
signal c1onné, tout r entre dans le silence. 

J oão dos Reis, est lill hommc el'environ 6 pieds, bien proportionné; il a.les 
cheYeux noirs, d'énonues moustaches, ct dans toute sa p ersonne, il a bienla mine 
el'un assassin. L es faits que j 'ai· cités stu· son compte sont bien counus eles habi
tants de Lisbonne et ele tons les prisonniers elu fort . 

Pour elonner an lecteur uu autre exemple eles g1~anels actions ele justice ele 
D . .Miguel, n euf étndiants que du res te j e ne prét ncls point justiiier, ftu·ent cxé
cutés apres q uatre mois ele détention; et ce João elos R eis, vit dcpuis eles années, 
aprcs les atrocités elout il a été si souvent convaincu. Il vit, ajoutaut au catalo
gue de ces crimes, dans le bttt expresse et avoué de elifférer sou chãtiment. TI 
est à remarque1· aussi que ce monstre est mieux traité qn .. e pl~tsiem·s officie~·s gé
néraux elétcnus sous le même toit qtlC lui, et clont tout le cnme est d'avou. été 
ficlcles à. lcm· manelat; voilà la justice et l 'équité de ce pietcr et cxccllcnt pnnce 
D. 1\>Iig-uel ! 

CHAPITRE XX 

FOLif;E CAOSÚ PàR L'EIIIPntSONNE~rENT. -RJ~CLUSTON POUR DES ~[QTIFS SANS FONDEMENT. 

DÚPORTATION DES PRISONXrERS D
1
É'l'.1.\ T SàNS JUGEJUE NT 

Quand le soixante-qnatorzieme bãtiment de guerre~ le D. João _VI, alTiva du 
Brésil, ct fut apcrçu elu port, un brick ele g·LtelTe angla1s fut envoye pom persua-



792 

dei· au capitaine de ne pns nborder; le capitaine se détermina, dit-ou, au~si, à 
su.i7r e cet avis, mais le lendemain matin il s'avança à la fa> eur d'un bromllarcl 
épais ; lor sque le temps ::: e fut éclairci, le hâtiment avait touché le port et ne pou
vait sans danger rebrousser chemin; il arriYa ainsi dans le Tage. Plusieurs offi
ci ers fnrent immédiatement arrêtés, les matelots transportés sur d'autres bâtiments, 
et le D. João n.lis en• séquestre: 

Aussitôt apres, le même bâtim ent fut armé de nouveau pour l 'expéclition de 
1\'Iadere. L e soir même de l 'embarquemcnt, le cornmis aux vivr es du vaisseau se 
promenait dans les rues de Li sbonne, à on:ze heures euviron, et allait prendre un 
bateau pour se faire mettre à borc1, lorsqu'il fut tont à coup a.rrêté et transféré 
au chf~t eau vers minuit, 11 fut ctépósé clans la chambre d·es officiers ; il était eu
core en costume. 

Étonné d'une arrestation aussi soudaine, cet officier demanda naturellement 
comrnent il avait mérité d'être emprisonné ; il ne reçut· aucune ré ponse. Arrivé au 
fort, il fit la même questio11. On lui dit d 'être tranquille ; ma.is il s'emporta contre 
le secrétaire et les garc1iens, en s' écriant qu'il voulait savoir quel était son crime. 
Auctm, lui · r éponclit-on. 11 ne vonlait pas eutrer en pri sou, et coutinuait à protest~l' 
contre sa dét ention dans les t ermes les plus violents. l'our r épondre à son indi
guatiou1 ou l'enleva de la chambre eles offi ciers1 et on le mít à part dans un ca
chot; le lenclemaín il fut appelé devant le secrétai.J:e et vivement r éprimandé. 

Il persistaít encare à. vonloiT connaitre le inotif de . sa l'éclusion; mais il ne 
put obtenir aucune réponse . Il fnt immédiatement r envoyé dans son caclwt; et 
comme il passait devant ma chambre, il me clit en bon ang-lais : <~Vous êtes an
glais, vous serez bíentôt élargi, mais pour moi, j e sais qu'ils me tueront, parce 
que j e suis tm ami de D. P edro,>. . 

La porte du corr.idor fut fermée, et j e ne le vis p]us. Mais il ue fut pas plu
tôt enfermé qu'il se mit à frapper à la porte, demaudaut justice. 11 entonna l 'l1ymne 
e.onstitutíonnel; en criant à hante voix: <cJ ustice, D. P ech·o, justice ! » D 'aoo.Ldles 
o fficiers de Ia prison n e tinrent compte de ses vociférations; à la :fiu elles devin!· 
r ent si vi olentcs, qu e quelques-uns eles gardiens viureut à hü, et le menacerent 
de lui mettre les fer s ; mais le pauvre homme avait perdu la raison, et criait tou
jours «Justice, D. Pedro!)) On lu i avait ôté son habit la premiere foi s qu'il entra 
dans son cachot; qHand on· le revit, il avait mis en pieces le r este de ses vête
meuts. Alots on ferma sa fenêtre et ou le lais::; a dal1S l'obscurité ; mais, lcin de i e 
r endre par-là tm peu plus calme, on ne fit que l'irriter j usqu'à la frénésie, aussi 
fut-il impossible aux prisonnicrs de dormir pendant toute la nuit. Sa voix, loin de 
s 'affaiblir, clevint encore plus bruyante ; mais nous ne pouvions comprendre c c 
qu'il nous clisaít, car à peine sa voix r essemblait elle à une voix humaine. La 
pauvre créature continua h chanter et à hm·ler tout le jour suivant; vers le sair, 
íl essaya de rompre la porte ele fer de sou cachot, et en quelques heures il eut 
totalement brisé la senure. Mon voisin} qui était João dos Reis, m'appela pour m'ín
viter à parler aux garcliens, me disant: «Le fóu a brisé la porte de fen. J'hé
sitai d'aborcl à user de mon intervention, craignant que le pauvre homme ne fut 
encare plus maltraité ; mais, toutc r éfl.exion faite, je me décidaí à prévenir les 
garcliens , lenr disant qu'il a"'ait perclu la t ête, et qu 'il ue savait plus ce q:U'il fai
s:út. C'était ele ma part une sorte cl'appel à leur humanité, quoique, dans le fait, 
j e comptasse peu sm· l'efficacité ele mon intervention. L es garcliens et les ba
lay eurs, dignes valets du féroce Mig-uel, arri.vereut avec d'éuormes bâtons et eles 
co reles, et se mirent à .le battre violemment; ensuite ils le charg·ereut ele ehaines. 
J' e ue pus le voir moi-même, mais j e sus par eux qu'il était entierement nu, et 
qu 'íl avait fait avec ses ong;les de grauds trous dans le mur. n r efusa de prel1dre 
ele la nourriture et il clemai;J.da uu cigarre que le secrétaire lui donna. l'eudant 
qu'í.l fnm ait, los garcliens demeurerent avee lui; pnis ils le laisserent dans l'état 
de nudité ou ils l 'avaient trou v é; avec de lourdes chaines altx cu.:isses , et ils fer
merent ]a porte de bois SUl' lui. Il avait brisé toute la vaisselle qu'il avait trou
v.ée dans son cachot, au point qu'il n'avaít pas même d'eau ponr se désaltérer . 

Aussitôt que les gardiens se furent éloígués, il r ecommença ele plus belle ses 
voeiférations, faisant nn bruit horrible avec scs chaínes sm lc parquet de son 
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cachot~ chanta.nt et ctiant souvent: « D . P edro et justice! >J Il était tres-tard 
quancl on le laissa : pendant toute la nuit, il ne restá pas une seule minute en 
repos, et il continua son horrible tapage au point d'empêcher tons ces voisins de 
dormir. 

On s'appitoyait généralement sur le pauvre prisonniel'. Le matin, j'allai h·ouver 
le secrétaire, et je l 'invitai à s'adresser à quelque autorité supérieure, afin qü'o~ 
l'envoyat à la maison de fous. Je lui fis observer que ce malheureu.'C se détrm
sait dans son cachot. L e sec'rétaire r épondit qu'il en était fâché, mais qu'il n'y 
lJouvait rien. «J'ai écrit hier (ajouta-t-il) au général et à Fintendant, et même atl 
chef de l'hôpital; j'écriFai de nouveau . L e pauvre maniaque continuait à extra
vaguer. Il mangea.it tres-pen, et il clormit à peine tant qu'ilresta au fort . La troi
sieme nuit il devint plus furi eux; et, pour le renclre un peu tranquille, plüsieurs 
prison11iers s' offrirent volo11taireme11t à reste r avec lui et à I e t e11ir, s'il I e fallait. 
Cet acte d'huma11ité 11e fut toléré qu'e11 considération de tous les prisonniers, afin 
qu'ils pussent avoir un peu de r epos. Cinq ou six el'entre eux resterent avec lui 
jusqu'au matin. Ils le faisaicnt asseoir clans u11 coin et causaient avec lui. A 
peine l 'eurent-ils quitté, que ses fm•eurs le reprirent jusqu'à quatre heures de 
l'apres-midi. C'cst clans ce moment qu'arriva un exempt de la police pour le 1rans
porter à la maison de fous. J'étais ]à quancl on vint le prendre à la 1Jrison. En 
ouvrant la porte de son cachot, 011 le trouva debout, le dos appnyé contre le rum·, 
e11til:Jrement nu, n' &yant sur lui que les chames qui entom·aient ses cuisses. Elles 
se composaient de cleux menottes qui lui prenaient les chevüles, et elles étai~nt 
traversées d'un énorme lien de fer, cl'environ 18 pouces de long, qui lui serrait le 
clerriere eles j ambes. L es chaínes toutes e11semble pesaient de 35 à 40 livres, et 
les j ambes du malhem·etlX étaient horriblement coupées par }elU'S r eplis. ll avait 
fait avec ses doigts eles trous clans le mu~· assez larges pour y passer la tête; il 
était couvert de sang, de saletés et de chaux. Ce n' était plus une figilre humai11e. 
lei notts etlmes la charmante peinture eles effets inappréciables clu gouvcrnement 
légitime d e D. Miguel. Un hommc à la fleur de l'âge (il avait quarante ans· cu
virou) est arraché à sa famille et à la société sans avoit· contre ]ui lc soupçon 
même cl'un crime, est cruelleme11t incarcéré, et poussé à un désespoir qtu a potu· 
suíte la folie la plus furieuse. 

Quanel la porte de la chambre clu pauvre hommc fut ouverte , 011 le trouva 
clahs un calme parfait. Les gardiens avaíent_a•pporté des bíUons pour l'effraycr ; 
mai:s ils ne le frapperent pas. Il j eta autour ele lui un regard efi'rayant quand on 
lui ôta ses chai11es. L 'infortlmé r egardait alors ses doigts; il s'était cléchiré les 
011gles eu creusant I e rum·. Puis ü lljtissa tombe r sou ceil morne sur ses pieds, et 
lem· clit, avec l' émotion la plus amere; <<Voyez ce que vous avez faitn . L e ba
layeur de la prison leva son bâton, et lui ordonna de se tenir tranquille. J e lui fis 
en anglais la même recom~anclation, en ajoutant, que cela vaudrait mie:ux pour 
lui.; mais il réponelit avec l'accent ele la rage : «Au dia.ble vous et eux aussi! 
D. Pedro pour toujonrs! n et aussitôt il se mit à cha11ter l'hymne constitutionncl. 
Orr lui mit une paire de houssettes, puis on le nettoya avec un baJai . Un le revêtit 

· ensllÍte Çle quelques habits qui lui flU'ent apportés l)ar une femme qui l'accoml)a
gnait, et qui était éplorée. Cette femme se r cfusa toujours à uire comment elle 
le connaissait, et qu' elles étaient ses relations avec lu i. A la :fin on lui re11dít l'ha
bit militaire qu'o11 lui avait pris à son arrivée, et 011 l'abanelonna à l 'escorte qui 
étalt venue le chercher de la maison ele fous. U11 homme qui paraissait être sou 
domestique voulut hu pre11clre le bras, mais il réponclit qu'ü voulait .aller seul. Le 
malheureux marcha alors au milieu ele l'escorte ; et la femrne, clont l'afllictio11 
inspirait vraiment ele l'intérêt, le snivait en larmcs. Je n'ai jamais pu savoir ce 
qu'il était clevenu. 

Cet officier brésilien n'était pas la scnle personne que j e vis transportée à la 
maison de fou s, penclant ma r éclusion au fort; la même mesure ele riguem· fut 
príse contre ceux qui étaient frappés d'une profonde mélancolie; et certes le cas 
était bien innocent. 

C'était une scenc vraimcnt cléchírante que la vue de toutes ces malheurcuses 
victimes clu clespotisme . Ü11 trouvait sonvent une foule ele ces infortunés assis ou 
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coüchés dans les sombres passagcs ele la prison, souffrant et gémissant; et lors
qu'on leur clemandait la cause cle. leur· clouleur, on entenclait l 'un réponclre : <t:MO? 
pere est mort ele chagrin». Un autre: «..IYia pauvre fcmme est morte». Un trOJ
sihne : ~Toutes mes ptopriétés sont con:fisquées; il ne me reste }Jlns rien; ma fa
mille menclie elans les rues; quant à moi, mon unique resso nrce est la ca?·iclade». 

Quancl je quittai le fort, bon nombre ele pcrsonncs se trouvaient clans cette 
elóplorable co'rrdition, propriétaires la veillc et le lendemain n'ayant 1nts un sou 
vaillant. Ce qu'il y a de pil·c, c'est que les amis de ces infortunés n'oseut pas les 
secourir; la raison en est simple . Ils en sont détourn.és par la crainte bicn fonclée 
ele partagcr lenr sort. Le despotismo impnclent ele D. Miguel s'embarrasse p_eu 
s'il y a Oll non enquêtc r eguliere contre tel ou tel inclividu avant ele le con~lmr~ 
en pri'son, et le prcmie1· goujat peut elans la rue mettrc la main sur qui 1l lm 
plaít et le mener en prison. J' ai vu plusieurs inclividus trainés au fort par les 
derniers vagabonels eles rucs ele Lisbon.ne, qui n'avaient aucune autorisation val~
ble pom en agir ainsi, mais elont lc zele à servir la cause ele l' usnrpatcur étmt 
censé bien ·connu eles auctorités mnnicipalcs et eles g·eôliers . J'ai VLl ces misé~·a
bles mettre la, main sm· un homme en lui disant: ·«Je te saisis comme prisonn1er 
au nom du roi», ou de l'intenclant de police, ou elu général de prevince, ou _de 
tout autre qu'il leur plaí:t de nommer. Les prisonniers, dans ce cas, savent btcn 
que s'ils font la mninelre résistance ils courent le risque cl'être massacrés. Qnancl 
ils arrivent à la prison, le socrétaire lem demand e leur nom, lem· profession, etc., 
et en clernier l ieu s'aelresse à ceux qui ame~1ent le prisonnier, pom· savoir d'euX: 
au nom de qui ils l'amenent; et ces agents de l'iniquité ne manquent pas de ré
pondre comme avant : «C'est au nom du roi,,, ou de l'intendant, etc . 

Dans le nombre immense eles victimes ele ces arrestations arbitraires, j c ne 
prenclrai qu\m homm e, et ne citcrai .que lui, parce qu'il est .maintenant libéré, 
chose assez rare clu r este . En somme les milliers de captifs qui encombrent les 
prisons du Portugal ne · cloivent leur captivité qu'à la haine ele quelques vaga
bonds. 

Un caelet du r égiment de caçador·es fnt conduit en prison tm elimauche el::ms 
l'apres-micli, par 1m ele ces forcenés; et tanclis que le secrétairc prena.it le nom 
elu prisonnier, le misérable décla.ro qu'il pomrait fournir bon nombre .ele prcnves 
contre le cadet pour le faire penclre; le secrétairc, comme· c' es t l 'usagc, lu i de
manda au nom de qui ce j eune hommé était envoyé eu prison? Le vngabond·ré
ponclit, apres un moment de réflexion: <~ Au nom du roi». Ce qui ftü cu consé
qucnce inscrit sur le livre. 

Le j eune homme vint alors clans la sa!a lim·e; ou il raconta lui-même son 
histoire . «Je me promen::tis (clit-il) clans la promenade publique de Lisbonne, 
quancl ce fm·ieux vint à moi, ct m'a1Jostropha ainsi: «Uh! s1·. mctlhado, vons 
êtcs encore clans les rues? V enez avec moi>> . Et là-el~ssus, il me pri.t au collet. ~e 
savais bien que si j c faisais mine de résister, je serais maltraité; auss i j e lu i dts 
q11e j'allais le suivre. Duns ce moment, il rcncontra un homme ela sa connais- . 
sance et lui dit: « Viens, et aiele-moi à mener ce franc-mu.çon au fort>J . A notrc 
n.rrivée pres ele la porte du châtcau, l'étrangcr clit: c<Je n'entrerai pas, mais je 
t'attenclrai ici>J . J e ne saurais c1ire (ajouta le caelct) ce q n'ils peuvent avancer 
contre moi; car j e ne vois rien cla.ns ma conclnitc qui puissc me faire soupçon
ner d'être l'ennemi ele D . lYiigueh . 

L e jour suivant, lc j eune prisonnier écri vit à ses amis, et ceux-ci allerent 
trouver le colonel ele sou régúncnt et le général ele la province . Aucune préven
tion n'existait contro ]ui, pas même le soupçon de ne JXI.s aimer D. Miguel: une 
courte enquête fut aussitôt clressée; la. cour, le trouvaut inuocent, prononça son 
acq ui ttem en t. 

Al01:s nn eles gardiens vint clarns sa chambre ct lui clit: c<Tenez-vous prêt pour 
sortir; vous êtes libéré)> . 11 était, comme on le pense, tout préparé. 11 embrassa 
ses camarades et lenr :fit ses ' aclieux; mais arrivé chez le secrétaire pour faire 
iosérer au livre l'ac.te ele sa mise cn libcrté, il se présenta tme nouvelle clifficulté. 
Sou élargisscment avait été octroyé par le général, tanclis qu'il avait été inca.r
céré par l'ordrc dn roi, et il fut ren.voyé dans la prison. Le lenclemain, il adrcssa 
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une pétition au roi, clans laqnelle il lui exposait toute l 'affaire,. y joignant l 'en
quête f\a.ite sur sa condui te, enq nête prise en considération par le général de sa 
province; le roi le renvoya à l'intenclaot qu'il.charg·ea cl'examincr l'affaire. Cette 
seconde enquête dura cinq semaines, à I'expiration clesquelles le jeune homme eut 
sa mise en liberté définitive. 

. La même aventure, à peu pres arriva au capitaine cl'tme compagnie clu 13e ré
gu~lent ; il fut incarcéré pa.r méprisc, à la pbce clu capitaine cl'une autre compa
gnie. Quancl il fut question ele !'inserire sur le livre comme libéré, on luit clit de 
retom·ner. à la sala liv1·e) ou il resta plus de trois semaiues, pr.rce que l'orch-e 
de sou élargissement avait été délivré par l'intendant de police, et que l'homme 
qui l 'avait arrêté prétend::tit l 'avoir arrêté an nom clu roi. 

Quancl j e qui ttai lc Portugal, il y avait eles milliers de personnes, cl' emprison
nées, dont les délits n'étaient connus que dtt secrétaire clans les grandes villes, 
~t clu geôlier clans les petites; notez bien cependant que tout homme est censé 
lz:carcéré par 01'd1·e d'tt 1·oi) ou cte l 'intendant de IJolice, ou du général de pro
vmce . 
·· Peu de temps apres l'arrivée de D . Mig·n~l , un b~Uiment de déportés était prêt 

à faire voile pour la côte cl'Afriquc; tme foule de malheur eux prisonn iers y fu
rent j etés. J e dirai quelques mots ele cinq de ces infortunés qui furent condamnés 
à la déportation. l\Jais sur cinq, trois seulement s'embarquerent. 

. Un capitaine Barbuda, que j'avais connu autrefoi~, quancl il était an 22e ré
gnnent, à Leu·ia, passait la soirée avec quelques amis, quancl i)s fnrcnt tous sur
p-ris et envoyés en prison, sans subu· d' iuterrogatoire. ·ns furent de suite embar
qués dans le bâtiment qtti partait pour 1' Afrique, sa.ns qu'on lem la.issftt même un 
moment pom· voir leu1·s a.mis, ou obtenir cl'eux le plus légers secour ·. · 

Ils avaient tons fait porter à terre une ele leurs bottes, afin qu'elle servít de 
patron pour en acheter ele nouvelles JJOur leur voyage; mais telle fut ]a .précipi
tation que l 'on mit à se débarrasser d'eux, que l'on clonna le signal clu départ 
avant qtw l'orclre relatif aux bottes pfi.t être exécuté; et les ma.lhem·eux partirent 
tons avec une seule bottc . 

. Tandis qu'ils étaieut a.insi arbitrail·ement envoyés eu cxil, aucun d'eux nc sa
valt quel crime íl avait 1m commettre ; mais l'on découvrit aussitôt apres qu'ils 
étaient sous le poicls cl'une accusation eles plus graves . Ils s'étaient r émtis un soir, 
et avaient pris dcux rats qu'ils avaient jugés devant tme cour martiale, l'un comme 
la reine et l'autre qomme D . MigueL Or, on tronva les rats coupables, et on leur 
trancha. 1a tête. 

Cette espiéglerie était, dit-on, letu· seul crime; cela est il vrai ou non, jc 
l 'ignore. · 

Deux antres prisonniers d' état clevaient s' embru:quer sur I e même vaisseau; 
mais ils n'arrivcrent pas à Lisbonue avant qu'il eut apparcillé; ou les mit sur tm 
bate::m, et ou votuut stúvre le bâtiment; mais un vent violent s'étant élcvé, le 
bateau ne put l'atteindre. Ces infortunés fnrent trausportés at t fort comme pri
sonniers d'état ; ils y demeuraient quancl j e quittai Lisboru1e, ignorant entierement 
l 'accusation intentée contre eux. 

Qu'on me permette ici de dire ·quelques mots sm· le major Oliveira, qui ap
partenait au 166 régiment; il était à la tête de cc régimcnt en 1820, quaud il 
se cléclara pour la constitution: il était alors rcgardé par tons les partis comme 
un chaud constitutionnel. Dans lc fond, il trahissa it la cause c1u'íl affectait d'é
pouser . 

Quand la coustitution de D. Pedro arri v a cu Portugal, ce digne officier, q~i 
aurait dfr être penclu de suite, fut totlt simplement destitué; et com~ne on clevalt 
s'y attenclre, il fut réintégré clans ses. fo~ctioJ?-s à l'arrivée _de D ., Mr~·t~el. .. 

Lors du renver'!ement de la constltutwn, tl fut le prem1er às en réJOmr, sans 
doute daus la vue ele conserver sa place et sa paie . . 

Au 30 avril 1828 le maior dans l'armée constitutionnelle }JOrtugaise, aoffrit 
' ., ' I l .. d publiquemeut ses scrvices à D. JVI.igu.el, comme b_ourreaun, pour e p msrr e pen-

dre ceux .qui étaient ~nvoyés à .la p~·rson, de . Pemche.. . . . . 
Ce masérable se fit cn dcrmcr heu l espron avouc ele la VlCIJlc Icme; ct aus-
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sitCt apres il joignit comme major le 16e reg·iment. TI disait un soir1 e~ pleine 
rue, «qu'il savait bien qu'on l'appelait l'espion} mais qu'il se croyait tres-honoré 
d'être l'espion de la reine, et qu'il ferait son devoin>. . 

Ceci se passai t à 1' époq ne ou un livre était ouvert pour les signatures·; et los 
manans qui étaient tons les jours employés à la chambre du sénat, étaient enré
gimentés et soudoyés par ce maj'or, en proportion de ieur mérite personnel. 

Pres de la · chamore du sénat, da:ns une eles principales rues, il y avUJit une 
boutique de peintre et un portrait du comte Sampaio suspendu à la fenêtre. Le 
galant major sm·tait ele faire chorus avec ln, canaille, quand, passant pres de cette 
boutique, il clcscendit tl:e cheval, tira· son épée et perça: la losange eles vitrtls, 
aussi bien que le portrait du comte. Cette p1·ouesse eut li eu devant la foule. J e 
vis la losange brisée, le jour qui suivit cet événement; il n'y avait plus rien ~~ 
la fenêtre, et le marchancl fut obligé de garder le silence. 

Ce major àe l'armée royaliste fut chargé ele saisir sir John Milley Doyle; ~t 
l'on suppose qu'il ent part aussi au projet el'empoisonnement qui clevait le eléh
vrer ele sir John et de ses amis. Il y eut du lauelanum mêlé au .vin qu'ils bt~
vaient cnsemble. Mais sir John refusa ele boire, quoiqu'on lui en offrit, et le pol
son n'eut qn'un effet partiel sur ses compagnons. Ce fut cet incident qui déjoua 
tout cet horrible complot. 

Quelques temps apres le retour ele D. Miguel, un placarcl fut publié par l'i~
tenela1l.t de IJolice. Il était ainsi conçu: ccPersonne ne pourra être conduit en pn
son, sans un orelre de quelque autorité>> . 11 fut affiché à tons les coins de rues; 
mais rien ne fut manelé aux secrétaires ou aux _geôliers eles p~:isons; et je donn.e 
ici con~me un fuit certain que plus ele sept personnes furent amenées, dans la pr~
son oi1 j 'étais, sans lill ordre ele ce g-em·e, une scmaine apres que le ]Jiacarel avmt 
été u.fliehé sur tons les mlus de la cité, et inséré elans In, gazette de Lisbonne .. 
Que li c était clone l'intention. eles a.gents du gouvernement, si ce n' est de plaisan
ter sur le mal .auquel on prétendait reméelier, et d'ajouter la clérision à l'injure? 

Un incielent curieux eut lieu peu ele tcmps a;vant ma sortie du fort. 
Il y avait une personne elont le pere avait été malacle et était incapable de 

quitter la cln.ambre: quelques amis avaient l'habitl!lele ele passer la soirée avec eux, 
et ~le jouer aux cm·tes; ils étaient ordinairement au nombre ele cinq; leur unique 
but était d'ég-ayer le malaele. Un soir un jenne homme, lieutenn,nt ele vaisseaí11 et 
un ou ~enx autres amis se joignirent par hasard à la partie, et la firent darer · 
j~1squ'à minuit environ. Dans ce moment la maison fnt cernée par la p:>lice, et 
ils furent sommés au nom clu roi d'ouvrix· la porte; le sergent et les UFutres à la 
suíte montent les escaJiers quatre à quatre, l'épée à la main, et orelonnent aux 
joueurs de descendre l'un apres l'autre . Quand ils eu eurent fait descenclre cinq, 
le caporal fit observer au scrgent qu'il en laíssait quatre _dans la chambre elu pau
vre homme. A quoi le sergent répondit : ((qu'il n'en soit plus question, il ne m'en 
fa.ut que cinq; c' est assez o. On les conduis.it au fort. · 

Le lieutenant ele va.isseau me raconta toutes ces particularités le lenelemain 
matin, et il me clit que c'était la premiere fois qn'il avait été de la partie, et qu'íl 
avait été le premier invité à descendre·. Je lui demandai s'il pouvait s'expliquer 
un emprisonnement aussi extraordinaire. 11 me réponelit: <cJ e pense que l'on n'·a 
désig-né que cinq personnes, et <;l_l!le le sergent ava.it reçu ordre de s'en tenir à ce 
nombre; cet homme, étant peu porté pour les mesures tyranniques, s'est contenté 
ele' ne pas outrepasse~· ses instructions, et a saisi les cinq premi~rs qu'il a trou
vés : le cu poral, à sa place, ]es eut saisis tons)) . 

.Mais la cause ele cette singuliere arrestation, aucun el'eux ne pouvait la de
VIner. 

CHAPITRE XXI 

DASSE PEWFIDIE DE D. MIGUEL ENVERS LA GARNISON n'ALMEIDA 

D. Miguel montra toute sa perfidie pn.r sa conduite envers la ma,lheureuse gm:
nison el'Almeida. Par une proclamation il promettait l' amnistie à tous les officiers 
et les solelats de la garnison, s'ils rentraient tlans le elevo ir, et prêtaient serment 
de soumission à scs ordres. Ceux-ci avaient tenu quelque temps p0l!lr D. Beclro; 
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mais, gTâces aux. intrigues des prêtres et eles moines, la clivisiou s'était mise parmi 
eux. . lls n e savaicut rieu de nouveau sm· l'état actuel eles affaires, si ce u' es t que 
l' Angleterre avait r ecounu le blocus du P orto. 

Une . preu v e íuc<mtes table de l' inflnence active clLl cabiuet auglais sur la con
duite de la factiou odieus e qui avait nsurpé le pouvoir royal eu Portugal, · c'est 
le passage suivant. de la gazette de Lisbonne: «Que peuvent dire maintenant les 
ennemis de D. Mig uel? Auraient-iis la sottise de croire que l 'ambassadeur anglais 
a ·qu.itté le p ays? et n ' es t-ce pás ce qui arrive ordiuairement, lorsqu'un nouveau 
systeme de gouveruemerrt a été aclopté : les ambassadeurs vont se munir de nou
veaux pouvoirs, comme ou le verra bientôt .claus le cas dont il s.'agit?n 

1Ües nouvelles de l'Augleterre produisirent tme seusation profonde parmi les 
trottpes de b garni son. Uu conseil de gnerre fut convoqn~, et l'on se clétermina 
à accepter les couclitious de la proclamation de D. Mig uel. L a capitulation eut 
lieu; et tons les soldats furent faits prisonuiers. Les officiers cl'état ma:i or fureut 
envoyés à la forteresse ele P euicbe, et qnaraute et tm ea.pitaines et officiers su
balterues reçurent ordre de marcher à Lisboune. Ils arriverent al!l fort sur les 
eleux heures cl'u matin. 

L es prisonuiers q1:ú se trouvaient déjà dans la prison furent enlevés de la sa
leta) e t transportés dans la sala liVI·e) oil leur nombre elevint si grand qu'il leur 
était impossible de se eoueà er potu· dormir. L es officiers fuent placés clans la 
saleta~ et défen se fut fa:ite à tou,t venant de leur parler; leurs femm es et leurs eu
fauts les ~vaíent D.Jceompagnés clans ce triste voyage; tons a.ttendaient aux portes 
ele la prison. lVIa is. l'entrée leur fut impitoyab1em:Cut réfusée. 

L e lendemain m'atin, ou annonça aux prisonniers qu'ils ne faisaient plus par
tie de l'armée ; ou les avait r euvoyés du service, et ou leur demanda s'ils vou
laieut accepter la ca1'idade. 

Phtsieurs ele ees malh.eureux se trouvaient à une gr ande distance ele leürs fa
milles, ne recevant ni secom·s de leurs amis, ui paie cl\m gouvernement qui, peu 
de jours auparavant, leur avait offert l'amnistie. lls r esterent environ douze j ours· 
dans cette sitnation cléplorable, et ce n e fnt qu'au bout de ce temps qu'ils reçu
Q'ent l'ordre de leur mise eu liberté. 

L eur élargissement ' se fit ele la manier e s · ante : Une nuit, 1m magistrat vint 
avec sou greffi. er i ces iufortunés furent appelés d.eux ou trois à la fois, à mesure 
que lenr passeports étaient signés. L es uns ~1rent envoyés ela11s 1m enelroit, les 
autres dans un autre . . . 
. Ils s'en allai ent ordinairement deux ou trois de compagnie ; tons portaient l'or
dre éorit de- se r enclre a LL"'l: diveí·s es elestinations qui leur étaicnt indiqués par leurs 
passeport s, et de se montrer tons les j otu·s au magistrat clu lleu ou ils étaient 
~nvoyés. Plusieurs ele ces infortunés avaient à p eine les moyens de faire leur 
voyage ; ayant traversé le royaume d 'ime extrémité à.l 'autre, et étant restes clouze 
jmu·s enfermés sans avoir eu l 'occasion ele voir leurs amis. T elle fnt la manier e 
dont le clespote traita ces bTaves g ens auxquels il avait accordé amnistie complete 
par r sa proclamatiou! T elle fut l'a troce p erfidie d 'un homme qui, peu de temps 
aupa1·avant, ava:it juré devant les r eprésentants de la nation de maintenir la eon
stitution! 

P eu importe aux víctimes ele la cruauté .de cet homme que ies orelres ele ven
geance vieunerit de telle ou t elle main; tout ce qui se fait en son n01n, est, ~inon 
elirectement ordonné, du moins sanctionué par lui. · 

L e traite1umü infl.igé aLl X malheureux détenus, petJt n'être pas précisément 
ord<mn é par lui; mais il y donne sou approbation; et ses vils et sanguinaires sup 
p6ts savent hien qu' en agi ssant ainsi,· ils sout agréables à un maih·e aussi brutal 
et. aussi sangninaire qu'eux . . 

Pen de t emps avant mon départ de Lisbonne, une pauvre femme mariée à un 
espagnol vint présenter une pétition à D. Miguel, dans laquelle ell e lui ~eprésen.
tait que son mari n'avait commis aucun Cl:ime ; en conséq.uenc~, ~lle ~m demau
elait .sa mise en liberté. L e tyrau lui r époncht «que sou man sermt hbére en t emp s 
et lieu». La pauvre femme lui' laissa sa pétitiou, mais il n'en fut plus qtlestion 
depuis. 
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Des milliers de pétitions de co geme lui étaient présentées tons les jeuelis, 
jours ele ses audiences; mais à peine jetait-il les yeux sur quelques unes . Quand 
un homme ou une femme étaient envoyés eu prisón, n 'importe de par quelle au
torité, le but du gouvemement paraissait être de les renclr~ le plus misérables 
possible et de les tourmenter jour et nuit. 

Des espions étaient apostés clans tons les coins de la prison; pas un rnot ne 
se disait qtü ne ffit aussitôt su de l'intenelant une demi-heme apres. Oes espions 
visitaient totltes les prisons dans le milieu ele la nuit, sons le prétexte d'aller à 
la clécouverte d'armes ou de correspondances secretes ; qu'ils trouvassent ou non 
quelque chose, il y avait to1:tjours quelque cbfttj.meut cl 'infligé, et les puuitions 
tombaient b . plupa,r t clu temps sur les ofliciers. Ettmt logés au-clesstls eles autres 
déten us, il était plus aisé ele prévenir toute communication avec eux. On ne per
mit pas même à un enfant ele sept ans d'entrer pour voir son pere . Toute lettre 
qui arrivait dans la prison, de quelque part qu'elle v1nt, était lue cleux ou trois 
fois avant cl'arriver à la personne à qui elle était aclressée; quancl on apportait 
elu linge au:x: prisonniers, il était déployé et séverement visité. 

A l'époque ouje sortis ele prison., les officiers avaient été pres ele cleux mois elans 
cet état de contrainte. Dans la partie basse ele b prison, la surveillance n'était pas 
toujours exercée avec la même sévérité; mais de temps en temps on reprenait, 
pendant trois ou quatre jours, ce systeme inquisitorial. Lor·sque mon proces fnt 
terminé, c'est-à-elire, lorsque ma premiere .sentcnce fut renclue pour ma clélivrance, 
ce fut alors seulement que j'obtins quelque relftchement . Jusqu'alors ·personne n'a
vait eu la permission cl'entrer elans ma chambre. Q.uand qnelqu'un ven:.uit me vi
siter, j 'étais manelé au bureau elu secrétaire, et l'on m'ÜlVitait à ne point parler 
politique; mais comme la plupart eles amis qui ven.aient me voir étaient anglais, 
les officiers nc comprenaient pas ce que nous clisions, et ils finissaient par me 
dire que mes amis ponvaient entrer dans ma chambre. 

Il m' en coütait beaucoup pour vi vre, quoique mon orclinaire fut tres-moeles
te; nous envoyions chercher clehors tout ce dont nous avions besoin; et nos 
commissiot).naircs habitueis étaient ele petits vagaboncls, j'en excepte un brave 
hommc, appelé Quintino, qui servait les prisonniers clu fort clepuis vingt-quati~e 
ans. · 

Tous ces enfants rie se elérangeaient que lorsqu 'ils avaient un bon nombre 
de commissions; et qu~mcl ils se mettaient en ronte, au lieu ele songer à les rem
plir, ils allaient joLler avec d'autres enfants ele leur âge, et souvent, apres avoir 
acheté notre nourriture, ils s'en partageaient quelques moreeaux avec leur mains 
sales . 

J'ai souvent attenelu penclant t:rois heures un morcea:u de pain; il n'y avait 
qu'à se résigner patiemment. Nous payion:s nos provisions fort cher, et cepen
elant nous étions fort mal servis. Tout semblait conspirer contre les malheureux 
prisouniers; et c'est un proverbe en Porttlgal, quand une personne veut veridre 
quelque mauvaise clenrée, ele dire: « Allez la vencb·e aux p1·isonniersJJ . 

CHAPIT RE X..:""\:II 

DAROARIE DES PRÊ"rRES E'r DE LA VIEILLE REINE. - CARACTJimE VINDICATIF DE D. ~!IGUEL 

l\fon intention eu publiant ce livre est ele montrer la t.yrannie eles prêtres et 
ele l'nsnrpateur. Mais un seul volmne ne suffirait pas pour peindre au naturel ce 
méchant prjnce. Le caractere de D . Migtwl n'apparaitra jamais elans tout son 
jour, à moins (ce qti'à Dicu ne plaise!) qu'il ne soit reconnu roi par les autres 
nations . Alors seulement sa lâ.che méchanceté et ceUe de sa digne mere, la vieille 
r eine, se montreront sous leurs véritable couleur. Le fils et la roere ont eu déjà 
ele vives altercations, il est vrai; mais, s'agit-il de proscrire et ele faire tomber 
des têtes ? le fils et la mere se rapprochent et s'entencle:nt à l'instant. . 

Des milliers de personnes, sur un simple sotlpçon, se voient aujourcl'hui so1.is 
le coup cl'une sentence, et à la veille d 'une conclamnation à mort. Les prêtres et . 
les moines forment unanimement le vreu sanguinaire qu'une potence soit élevée 
sur chaque place, dans toutes les villes elu royaume. lls trouveront eles victimes 
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1)0ur toutes .ces potences: qne l 'on sa nct ionne lem s pouvoirs, et, eles le lendemain, 
Üs vont se ruettre à cette reuvre de sang. 

L'anecdote snivant~ donnera une idée plus juste de l 'horrible tyrannie que eles 
lâches exercent impnnément sous l'autorité et au nom de D. JHi gLlel. ' 

J oseph Duarte, solcbt de la police de pied de Lisbonne, s' cntretenait au corps 
de garde :_wec ses camanudes, peu de j ours apres que D. lHiguel eut prêté ser
ment à la -constitution. L'un d'eux: se mit à clire: d) . Miguel est l'héritier légi
time de la couronne». - «Non (répliqua Duarte), l 'héritier légitime c'est D. Pedro. 
J'ai prêté sormen~ ele :fi.délité à D . Pedro, et j e ne reoonnaitrai el'autre maltre que 
lui; D . 1\liguel n'est que le i·égent du royaume». 

L e lenclema.in, Duarte fut emprisonné ponr ce propos, et bientôt apres jugé 
et conclamné. J 'étais présent lorsque le greffie t· ]ui vint lire sa sentence: Le pre
ruier chef d'accns::ttion -était a,insi conçu: «Pour avoir nié la légitimité de D . Mi 
guel, et de l)lus pour être fi-anc-m açon et républicain >J. Le pamTe sold at était 
conclamné à être pendu. - · 

Ce brave homme eutenelit sa sentence avec calme et clig nité, et r épondit au 
greffier: <<Est-ce là tout?, L e greffier r ép1iqua: ccPeut-être obtienclrez-vons d'être 
déporté pour la vie. Des à présent, vous êtes rayé eles éta ts de service c1e sa ma
jcsté o. - «J e remercie Dieu (dit le brave Duarte) de n 'avoir plus à servir un tel 
go u.vernementJJ . Al01:s il a.rra.cha ses boutons e t ses épaulettes de soldat, et les 
j etnaux pieds du gre ffi er. . 

Ce n'é.tait pas le seul ex:emple de ce genre. Beaucoup el'autres portugais ont 
été frappés de la même sentence, et leur exécution ne sera suspendue q Lle jus-
qu'a u jour Otl D. Miguel sera r econnu souveraiu légitime. . 

Un _nommé :Maciel fut jugé et condamné peu de jours apn3s Jose}Jh Duarte, 
})Our avoir été au service du général SalrJ anha. Il n'y eut el'exp·édient qu'on n 'em
ployât pour lui arracher eles r évélations sur son maitre, comme s'il eut été pro
bable qu\ m bomme d'un caractere aussi élevé que le général :::>alclanha eút coniié 
eles secrets politiques à un domestique. 

n n'est guhe possible de peinclre l 'ala,rme, l'horreur, le désespoir, que ces 
effroyables abus de pouvoir avai·ent répa.nclu E:='trmi les portugais suspects de con
server quelque attachement à la charte coustitutionnelle. Quaud il suffit. el'être 
accusé par la cauaille de Lisbonne }JOUl' être j eté, sur ele simples soupç.ons, au 
foncl d'un cachot, comment s'étonner que les dernieres troupes êonstitutionnelles 
a ient été intimidées par eles forces eloubles _....eles leurs, et surtout par le c1anger 
cl'être -o;-ictimes eles traltres qui se cachaicnt dans leurs rangs? Ce elernier fait est 
vrai; j e pounais en elonner c1es preuves irrécusables. . 

Le trait suivant fera connaitre les dispositions haineuses de la vieille r eine 
contre l' Angleterre, en même temps qu'il montrera le caractere de son digne fils 
sous. un poiJnt ele vue tont nonveau. 

L e cheval appelé le J?1"Ínce noi1·) que sa majesté George IV avait offert à 
D. Miguel, lors de son séjour ea Ang-leterre, fut empo isonné par les orelres de la 
vieille r eine. Des écorch enrs mirent en pieces sou caclavre, et en dispeTSerent les 
xnembres le long eles rives du Tage, pour qu'ils fussent dévorés lJar les chiens, 
ou emportés par les flots. · 

Lorsque D. Miguel apprit la mort ele ce cheval, il vint à l 'écuri e; les palefre
niers lui assurerent que le cheva:l était mort de la colique ; mais il n'en crut rien 
e t deviut furieux:. n aurait tué celui qui avait écorché l'animal, si ce m::tlheureux 
n'eut pris la fuite. D. Miguel eut désiré qu'on empaillât ce cheval; et qu'oul'ex
posât dans la selleri e; mais il était trop taril . 

On lni r apporta bientôt de quelle faç:on le cheval était mort, et on hú folU'nit 
ainsi un beau prétex:te de se quereller avec sa rnere . J e elis un prétexte, parce 
que ce u'éta.it pas là lo fondemeut r éel ele le t~r mé_s int~llinge . , . 
. Il profita ele cette petite queTe1le pour qt~tter mo_rmément_ sa mere; e,t :I par

ttt clu pala is d'Ajuela pour se remlre au r.alats .N~cess1da~les, hen de sa ;·es1~ence 
actuelle , cmmenant ses deux srem s, qu ü dés1rmt clepms long.temps el avou· en 
sa puissance . 

C'était l 'op inion générale eles prisonniers du chftteau de Saint-George, que 
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D . Miguel, lorsqu'il scrait couronné roi, accorderait une amnlstie général. Beau
coup de personnes avaient assuré aux prisonniers qu'ou préparait un pToj et de 

. p~rdon qui s'étendrait à tons, et qu'on allait relâcher tons les détenus. 
A cette époque, ce projet pa.raissait tres-probq.ble . Cru: si D. :Miguel vou1ait se 

faire des amis, il nc pouvait adoptcr un meilleur ni un plus sage moyen. On 
n'ava.it pus encore commencé à con:fisquer les prü}Jriétés. Aussi · était-il naturel 
que les prisonniers s'exaltassent par l'espérance d'une amnistie prochaine et gé
nérale. 

Un matin le geôlhn· dit au secrétaire: «Demain, l'amnistie scnt proclamé». C:e 
mot courut bientôt toute la prison. Chacun se berçait d'espéra.nce; chacun fais:11t 
calcnls, formait ses plans, et se voyait déjá assis à sou foyer . 

Le jour suivant, un soldat ele la milice de Lisbonne, prisonnier naguere c1ans 
la sala lim·e, mais clepuis mis en liberté, ayant lu dans la gazette de Lisbonne hL 
premesse d'une amnistie, courut à la forteresse, espérant communiquer le premier 
cette joyeuse nouvelle à ses anciens compagnons de captivité. ll arrive tout es
souflé, hors · d'haleine, et c'est à }JCÍnC s'j} peut (J.ire entrant: «Ün YOUS a tous 
amnistiés; des auj ourd'hni, vaus êtcs libres! o 

J e ne saurais décrire l'attitude eles prisonniers, q uand ils entendirent ces pa
roles. Tis s'embrassaient les uns les autres, et lems cris de joie étaient si bruyants 
qu'on nc s'entenclait phts parlcr. · · 

On envoya plusieurs domestiques au bureau de la gazette. Ils revinrent sur
Je-champ, et l'un d)eux proposa de faire á l1aute voix une communication aux: 
prisonniers. Il commença. Tout était silcncieüx comme la mort; une attention pro
fonde, une curiosité inquiete se peignait sur tous les visages . Q.uand le lecteur 
fut arrivé à cette phrase ele la gazette, oit D . Migllel déclarait «qu'en montant 
sm· le trône, il vóulait, à l'exemple de ses ancêtres, donner une marque de sa 
royale bienveillance, et q_ú'en conséquence il rendait la liberté à tous les prison
niers du royanme», de bruyantes acclamations éclatb·ent de toutes les part ies de 
]a salle. Le lectenr essaya vainement de continuer. Ceux qtli av~ient d'a.bord 
douté de la nouvelle s'entendaient Cl:ier aux orellles: ccNe vaus l'avais-je pas bien 
dit? N'en étais-je pas bien sur?» La prisonretentissait de vamx pom D.lVliguel; 
tout ét:1Ít joie et enthousiasme. 

Le lecteur avait beau demander du silence; les transports tumultueux des pri
sonniers étouffaient sa voi.'t. D éjà on proposait élifférents projeta: ceux-ci parlaient 
d'illumination, ceux-lá de mille autres gmu-es de· clémonstrations de joie; mais tous 
étaient décidés, d'une maniere ou d\me autre, á téruoigner hautement leur gra
titude. 

A la fin le lecteur obtint qu'on le laisserait achever. Alors il lut cette clause 
qui accompagnait la tléclaration d'amnistie : <<Sont exceptés les prévenus pour vol 
de sommes s'élevant á 1 marc cl'argent, et tous ceux qui sont accusés de haute 
trahison et de non allégeance ». · 

Si Hogart et Haydon eussent été présents, et qu'ils eussent rendu sur la toile 
les visages clécouragés, l'abattement profond, le désespoi1' ele ces hommes qui 
s'abandonnaient tout à l'heure à une joie ]_Jresq11e convulsive, ils auraient laissé à 
la postérité un monument frappant des effets du despotisme, et lem cléchirante 
peintme aurait fait répandre aux générations à venir des !armes de sympathie. 
Cette proclamation tant vantée ne rendit à la liberté auCl.m ele ces prisonniers . Telle 
était la prétenclue bienveillance de l'hypocrite D. Miguel. 

CHAPITRE XXIII 

Ff1TE DE SAINT-PIERRE.- CARACTERE SOUPÇONNEUX DE LA FA.CTION llliGU:ÉLISTE 

Le fait suivant, qui eut lieu pendant ma détention au fort, mérite d'être cité 
ici. Cet ·édifice a d.eux chapclles, tme dans l'enxovia, et l'autre dans la sala li
V?'e: une messe est dite clans chacu:ne de ces chapelles, tous les dimanches et les 
j ours de fête . 

Les prisonniers de ht sala fechada entendent la messe dans l'enxovia; et les 
officiers ont leur placc dans une espece de tribtme qui n'est autre qu'une cham-
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~) ·l'C de l::t · S€tla lim·e) ou on leur clumte vêpres deux fois la s'emaine . Ils son t obli
gés·. d'entonner cer tn. ins cantiques , ce qui dure environ un qnal't d'heure . D eu x 
cierges brfilent sut· l'autel, et les prisonniers se tiennent eu r onel en face de la 
ehapelle, qui cst une armoire elont les cl eux: portes sorrt ouvertes. 

C'est une coutume de vieille cl ate parmi les détenus ele célébrer la fête ele 
Saint-Pierre, r egarclé comme patron eles prisonniers, apparemment, j e présume, 
parce qu'il garrcle les clefs du paraclis; amssi, en conséquence de cette prér ogative, 
le saint est-il eu vénérat ion clans toutes les prisons clu Portugal. 

Q,uelques j eurs arvant la fl3te ele la. Saint-Pierre, le 29 juin, permissi011 fut 
@ctroyée par le geúlier et le secrétaire ele célébrer cette fête avec tout le cérémo
nial ordinaire, c' est-~L-elire dans une gra.nd e roesse en musique, si les prisonnier s 
ponvaient s'en arranger, en payant les frais nécessaires . 

Nous avions alors parmi nous le capitaine el 'une compagnie clu · 13e régi
ment,: cet homme avait été emprisonné par mépri se, pour le capitaine cl'une au
tre compagnie; il s'offl'it à nou s procnrer lui-même ses musiciens pour j ouer à la 
messe. 

En conséquence, une souscription fut ouverte, et tuus ceux qui avaient ·ele 
l'argent y contribuerent ele tout leur emur. 

A la fin tous les arrangern ents furent faits; mais j e dois observer ici qu'on 
n' eút pa.s accorelé aussi facilement cette f avem· aux prisonniers, si elle n 'eut pro
cure Ull profit COllSiclér:;trble pour le pr êt.re qui officiait. . 

D ans cette occasion solenn el.le , il était necessaire que Saint-Pierre fut présent 
en per sonne ; on emprunta clone la statue c1u saínt à quelque ég-lise ou á quelque 
cha pelle voisine. Elle fut apportée tlaus l'a})l'GS·micli c1u 28. Tout étant prêt, ]e 
. saint fut p]acé sur l'autel; cleux énormes clefs penc1aient da,ns sa maín droite. 
A u;mu eles amis cln saint elans la prison ne par aissait se ra}Jpeler qu'il était l 'ho 
monyme ele l'empereur elu Brésil; mais tons furent par malheur accusés el'avoir 
dans cette intention fait apporter la statue. . · . 

Quelque espiou salarié de la faction · alla t r ouver l 'intenclaillt de police, e t lui 
rapporta que les prisonniers f<uÍsaient eles pr éparatifs pour cé!ébrer une fête an 
château; et qu'ils s'étaient procuré une statue ele Saint-1-'ierre, quoiqtle clans Je 
fait ils eussent peu de vén ération ponr le saint apôtre. Il aj outait qu' il s avaient 
profan6 ses mains sam·ées, eu les chargeant de clefs d'étain blanc attachées avec 
un ruban bleLl ( couleurs fa:vorites eles constÍJtÚtionnels); que le saint r eprésentait 
ici simplement D. P edro; le tout n'étant qu'une allégorie séditieuse qui signifiait 
que D. P edro mettrait D . Miguel sous les verroux! 

Ainsi, au moment ou les prisonnier s se réjouissaiont à l 'idée el'oubli er un in
stant leur misere en chômant leur patron, le ).'apport fait à l'in tendant et l'alarme 
q•u'il j eta parmi les royalist es amener ent, clans la soirée clu ~8 , un orclre qui pro
hiba.it la fete, et enj oig·nait au geôlier ele surveill er pltts strict ement la couduite 
eles prisonniers, le j our ele la · Saint-Pierre. L e saint lni-même fut enle-vé c1u fort 
·penclant la nuit. T out celn. se fit dan s le plns granel calme possibJe ; chacun dési
rant éviter cl'êtr e signalé comme sonscripteur dans une collecte quí, c1isait-on 
s' était faite dans une in tenti on toute poli tique. ' 

Ce fut á cette époque qui s'ouvrirent les souscriptions pour les b osoins ele 
l' état. Il vint bon nombr e de sonscriptettrs qui signer ent pour elifférentes sommes, 
clepuis 1 jusqn 'à 20 livres st erling . Quelg_ues-uns donnaient, ttn cheval, a·autres 
une mule ; plusiem;s une botte de paille ; cl'autres encor e une certa.ine quantité 
ele blé. Mais il es t bon ele se rappelel' que les s0uscripteurs, si bien intention
nés, n' étaient que eles mer cenaires et ele vils ·S}Jéculatem s qui s 'attendaient bien 
à recevoir, d 'une maniere ou d\me autre, le elouble ele ce qü 'ils c1onnaient. 

La meilleure preuve ele ceei, c'est le petit nombre de signataires et le peu 
d 'ar""ent compt~mt qui r ésulta du proc1uit de la. collect e. Plusiem·s eles souscripteurs 

. s' ins~rivaient aussi au livr e ele la clette publique, sachant qu 'il y avait peu ele pro
babilité qu'elle füt j amais payée. 

Cepenc1ant [eur bonne volonté n 1alla pas si loin qu'on s 'y était attencln . Alors, 
le ""OUvernement eut recours à un autre ~:xpécli ent, qui c1evait ameu er force ar 
g-el~t dans le trésor et sen rir enmême temps dans l'opinion l 'usurpaticn ele D. l\1i-
~ ' ' 

51 



802 

gnal. On voulait fuire cruire i.t tonte la nation q_u'il y avait unanimité Jans les. 
sentiments pour l'usurpateur. . 

L es p1~êtres furcnt charg·és ele cette dernier·e souscription. lls vinrent eleman' 
cl er ele porte en. porte. Au moyen de cet expédient, personne n'-échappa ou à l'im
pôt, ou à In. prison: 1 schelling· environ était le minimu'm eles premier es sommes 
sou.scritcs, mais elles allerent bicntôt eu clüninuant; et avant que j e ne quittasse 
le Portugal, j e vis plusieurs fois dans la. gazette de Lisbonne cent souscriptions, 
montant à peu pres chacune à 1 v-intem, environ 2 sous; la IJlus forte somme n'al-

. · lait pas au-delà de 10 schellings. · · . 
Lc granel nombre de ces souscripteurs obligés furent plus tarcl j etés aux pn

sons comme snspects. Plnsieurs el'entre eux, qui se trouverent dans la forteresse 
avec moi, m'apprirent qu'ils avaient souscrit plus el'tme fois, dans l'espéranc_e 
d'échapper aux vexations. Mais il suffisait d'être soupçonné de penser à la politl
que pour mériter la prison; et une fois incarcére, justement ou injL1i'ltement, n'im
porte comment ou pourquoi, il n'était pas fncile el 'cn sortir. 

J e suis tres-lié ave c un prisonnier dont j e tairai le nom. J e le laissai dans la 
forteresse lorsque j'en s01-tis. Un ami intime ele ce prisomtier se facilita:, au moye~ 
de quelque argent, une entrevue avec l'intendant de police, qui lui dit : 11 Votre amt 
est enfermé sm· un simple soupçon. Dans le fait ,. on n'allegue contre lui aucune 
charge; mais il n'est pas en mon pouvoir de le délivrer, comme bea,ucoup s'y at
t endraient eu pareil cas . Dites-lui (ajouta-t-il) de se tenir t:rm1quille, j e ferai tout 
pour lui en tcmps et lieu . A présent, il faut qu'il reste oi:t il est, sa maj esté étant 
déterminée à n'en r ehkher aucm1 jusqu'à nouvel ordre. Quand il (Miguel) sera 
r econnu, vous verrez ce qu'il fera ele ces maçons ; mais elites encar e une fois à vo
tre mui d'être tranquille ; penserai à lui quancl il sera temps». 

C'HAPITRE XXIV 

MBDECINS coNyArNi::us DE cnum.- TllAI'l'EUENTS cnuELS INFLIGL:s 

À DES l' lUSONNlEJlS AT1'AQU-":S DE LA FOLm 

J'ai cléjà cité plusieLus faits r elatifs au..'c. traitemeuts horribles infligés atL"'{ ma
lheurenses victimes qui tombent entre les mains du clespote ou ele ses suppôts. J 'ai 
elonné eles éclaircissements suffisants ponr mo:ntrer au lecteur que toutes ces per
sécutions ne sont motivées par ancune mison plausible. T el est l 'horrible systeme 
de vexations qui prévaut en .Portugal, que l 'onjette et l 'on r etieut en prison, n 'im
porte sous quel prétexte, les per s01mes même que leur. caractere tranquille éloi
gnerait eles intrigues politiques , lors même que leur })Osition sociale semblerait les 
y appeler . Prcuve évidente que tous ces emprisonnements ne sont point, comme 
le disent les miguélistes, autant de mesm·es de salut public, mais bien autant 
el'abus elu plus monstrueux despotisme. Les cleux faits qui suivent }Jrouvent clai
r ement cette assertion. 

Un homme el'environ quatre-vingts ans fLit trainé à coups de poing de la pri
son de Covilhã jusqu'à Lisbonne, ce qui fait une distance de plus de 200 milles. 
Il fut obligé de parcom·ir à pied tout ce chemin, par une chaleur excessive. Quancl 
i1 arriva à la forteresse, i! était clans tm état d'épuisement complet, presque n1ort 
de fatigue, et, comme on devait s'y attendre; en proie à une fievr e violente suíte 
de cet exces ele marche. . / 

Heureusement pour cet infortuné, il avait pres ele lni eleux chirurgiens et un 
médecin, pris01miers comme lui, qui le connaissaient intimement, et qui lui pl"ocli
guerent les soins les l)lus empressés pendant toute Ia clurée ele la fievre. · 

Si c e vieilh-.rel était tom bé par malbeur entre les mains ele ce qu'il& appel
lent le doctem de l 'hôpital, il efit été tres-probablement traité comme tant d'au
tres, qui vont d'e la prison à cett~ derniere hôtellerie d'01\ auchn voyageur ne 
revient. 

Dans un pays comme le Portugal, sous Ie gouvernement de D. Miguel, on 
doit s'attendr e naturellement, de ]a part eles fonctionn:1Íres publics, quels qu'ils 
soient, à un oubli total ele lems dcYoirs ; mais un fait qui semblerait à peine croya
ble, s' il ne ponyait être , au besoiB 1 attesté. par eles milliers de personnes de Lis-
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bonne, c'est que le cloctem .á qui l 'on confie la vtc J.ea malheureux mala.cles est 
'un échappé clu gibet. 

. J 'en r eviens au pauvr e vieux prisonnier: j'eus plusienrs fois occasion de le vi
sitel· dans sa chambre . Il lui fallait acheter clu geôlier 5 1noedas de oi?·o (25 livres 
sterlings environ) , la permission ele rester c1ans cctte chambre, ct cncore ne lui 
était-elle accord ée que comme une faveur particulii~re . Il me dit plusieurs fois qu'il 
s' atteudait bien à ue pas sortir vivant de la forteresse, quoiqu'il fut tout-à-fait in
nocent eles crimes qu'on lui reprochait ; il me clit qu'on l 'accusait cl 'être un franc
~naçon, quoique, dans le fait, il ne sut pas ce que c 'était que la franc-maçonnerie i 
ll ajouta qu'il avait entenclu une foule · ele r écits étrang·es à ce sujet, mais qu'il 
n'avait aucuue iclée des frm1cs-maçons. Cepenclant toutes ses propriétés étaient 
confisquées, et il avait passé tout-à-coup de l' ~tbonclance à une extrême misere. 

Au moment oü j 'allais quitter la forter esee, il commença à se releve r ele sa 
malaclie; et quancl j e }Jris congé ele lui, il m' embrassa, et me clit: aDieu vous 
bénisse, j e ne vous v erra i plus j am~tis». J e I ui réponclis: a Vous me reverrez, 
soyez-en stu·; j e r evienclrai cloos p etl». Il me serra la main, et me réponclit: aSi 
vous pouvez habiter nu autre }Jays, ne r eveuez jamàis icill. L es larmes inoncla.ieut 
le visage clu pa uvr.e vieillard, et nous n0us quiÚftmes en silence. 

,Je rapporterai ici nu autre ex emple ele l'atroce brutalité eles suppôts ele l'usur
}Jatenr, enver s les malheureux qui tombeut entre lcurs mains. 11 s'agit cl 'nn autre 
prisounier ele la forteresse ele Lisbonne. 

Un j eune homme cl'une fa,mille respectable, enseigne cl 'un r égiment, d'tme in
t ellige:ace assez bornée, mais incapable ele faire clu mal à qui que ce soit, fut elé
noncé coml,lle fn:mc-maçon et r épublicain, et par conséquent comme ennemi ele 
D. Mig uel et ele son gouvernement. Quanc1 on l' amena dans la, forter esse, ou le 
mit cl 'abord avec les officiers. Méconteut ele se voir placé là, il demanda i.t. être 
t ransporté clans une des parties basscs ele la prison, faveur qtl 'il obtiut avec la 
phcs gran.cle difficulté. . 

On le mit alor s clans la par ti e ele ·la prison OLl r é tais enferm é : qua.nd j e I e vis 
pour la premib ·e fois, j e jugeai ele suíte à sou. extér ieur qu'il était alit!mé ; toutes 
ses actious offraicnt en effet tons 1es caracteres ele la folie. Ou le voyait prendrc 
le balai et balayer tonte la prison ; ct qu:mcl il pouvait se cacher elans quelque 
coin obscur, i.l y restait jusqu'à ce qu'ont v!nt l '<:m tirer i a.lors il jet ait les hauts 
cris, comme tllil enfant. ' · 

Qnancl ses amis lui envoyaient sa nourriture, il 1~ r efusait, disaut qu'il voulait 
vivr e ele la oct?"idade. 11 cherchait touj onrs à se cacher, et il r estait parfaitement 
tranqnille quancl on voulait le laisser seul elans l'obscurité ; mais cette faveur était 
im1Jitoyablement r eftlsée au pauvre maniaque. Ou lui orclonnait ele retourner parmi 
los antres prisonniers, et quaucl il r ésistait, les ba.layeurs et leurs valets le pous
saient ele force . Quancl on le mit el n,us m1 cachot, il c1eviut furieux elaus le premier 
moment; mais, une fois r eclus, il r eclevi1lt plus calme , et nous ne l 'entenclí:mes 
plus ele toute la nuit. Quancl les gareliens vinrent le v isiter le lendemain matin, le 
malheureux demanda instamment à res tar o\1 il était. Mais rester clans un cachot, 
c'était un privilegc trop granel potu· être facilement accorclé ! Ou l' en tira ele nou
veau, en clépit. ele ses instanees. Il se révolta eler ec:hef eontre cctte violence. A la 
fin, ou fut obli•g-é de le traí:ner ele for ce ~u l 'hôpital des fous! 

J'ai cléjá clit plus haut que nos seuls domestiques· clans la prison étaierit ele j eu
nes va.gabonds, à l' exceptlon cl'tm brave homme qui servait les prisonniers _depuis 
viugt-quatrc anné~s . Cet homme, clont le nom est Quintino, est ttgé de soixa:tte
q uatre ans; sa taille est ele 4 pi ecls 6 pouces environ. 11 est cl'un caractere démclé. 
H a le vis~o·c lono· le n ez cama•rcl et de petits yeux. Il prend énorrnément de ta-

o ,.., , ' 1 · 11 · a · b~te · au moy en ele ses p etites épar o·nes il s'enivre tons es JOnrs. avart rolt 
d ' eu'trer q ueiq uefoi s clans certaines chambres ele la prisou; m~is le plus so~tveilt il 
ne lui était permis que de se présenter aux b arreaux eles fenetres et ele fan·e pas-
ser aux prisotmiers ce qu'il était charg~ cl'a:pporter. . A 

Ce vieillarcl me servant hrubituellement, Je le trouvar honnete homme au foncl, 
en égarcl, pourtrunt, à sa position sociale. J'av~is enteud.u raconter_ ele h;i tme f?ul~ 
d 'histoires curicuses ; j e l 'cntenclais souvent hu-même chre aux pnsonmers qm hu 
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av~• i cnt joué quelque tour: (<J e vous portcr~o i encol:'e b mn.rmelade )) . Un jour j e_le 
r etins dan s ma chambrc, et j 'obtins de lui qu 'il me rn,contât l'histoire ele sa v1e . 
Cette hist0ire abrég~ de la vie d 'un vagabond portugais pcut trouver sn. place dans 
mon récit, clont ·elle éclaircira certaines pn.rties relatives áux basses classes clu 
Portugal. 

CHAPJTRE XXV 

QUI~TlN01 OE'FICIE!t DE LA SUI'I'E DE D. MIGUP L 1 .4. LA FOU'l'ERESSE DE SáiNl' ·GEOR GE 

Quíntino est d' origine portugaise. ll naquit dans une hutte entre Saca vem et 
Povoa, à 9 milles environ de Lisbom:ie. Sou pe1·e était vétérinaire, et sa rilere re
vencleuse á la toilette á Villa Franca. 

Quintino avait à peine cinq ans, qu'il était cléjà réduit à gagner sa vie en ra · 
massant le fumier sur la route. 

Sa ml:n·e, comme font les irlandaises qui envoient leurs enfants menclier dans 
les rues de Lonch·es, ne lui donnait sou déjeuner que lorsqn'il avait rapporté un 
panier entier de fumier. :iVIais Quintino ünaginn. un moyen de se soustraire à ces 
comlitions on.éreuses; ce fut d' accoster tons les passants, en leur disant qu'il n'avait 
plns ni pb·e ui roere, et qu'il mourait de faim. Lorsqu'il avait satisfait sa premi er.e 
voracité, il faisait un trott en terre, et y cachait le ·surplus de ses recettes ; ca.r rl 
n'avait pas de poche. Cette ruse u'échappa point cependa.ut à la sagacité de s~ 
mere, qui s'étonua.it de n e plus revoir son fi.Js, lll à l'heur e de SOU dejeuner 1 Ul 

même quelqucfois à ancune hem·e de la journée . 
Quiutino fit clone uu nouveau traité avec sa mere, non pas cependant sans avoir 

été fortement battLl; en vertu ele· ce pacte , il fut obligé de rapporter à sa roere 
quatre panicrs de fumier, ou bien c1e payer 10 1·éis ( 1 sou eu virou), l )Olll' chaque 
panier qui mauquerait . Tout natnrel lement, le panvre diabl e se trouva r éclnit ou 
à demauder, ou à em1Jruuter, ou à voler ce panier supplúmrntaire. lllut arriva eu 
effet de le voler uu jour, à sou gra.ncl regret, derrii:n·c tme charrette à breufs, p eu
cbnt que le concluctelU' ·donnait; ce panier étaJÍt plus large que les a~uciens au 
moins de la moitié. Quintino se montra plus récalcitran.t sur cet artide du contrat; 
mais la roere lui demanda s'il u'était pas lui-même devenu plus gros; et elle le 
corrigea séverement, ne cessant de I ui crier: cc Puisque tu es clevenu plus gros, 
vilain, tu trava.illeras plus o. 

L e senha?· Q,nintino se mit à réfl.~chir enfin sérieusement s'ur les moyens de ne 
plus travailler a.utant, ou même, s'il était possible, de s'en dispenser totalemeut. 
Il s 'en tint au plan su[vante : il allait tons les jours s'agenouiller cleva.nt l 'image 
de la Vierge Marie, qui se trouvait sm· le bord de la route, nu peu au-delà de Sa
éavem, et la priait de lui faire la grftce de ne plus devenir gros. 

Quand il mTiva, dans son récit, à cette particularité singuliere , il me dit avec 
la plus grande simplicité: ccVous voyez comme j 'étais sot, j'eu ai toujours été fft
ché depnis; ne devinez-vous pas maiutenant pm.uquoi j e suis si mince ?)) 

A mesure qu'il avançait eu ftge, il se faisait de plus en plus conuaí:tre dcs pas
sants, habitué qu'il était à monter ~ur toutes les charrettes qui passaient sur la 
routc. 

A douze ans, íl fut obligé ele quitter sou. pays natal et de songer á quelque 
moyen. plus honon11ble de vivre. Il savait bien que sa vie vagabonde útait, dans le 
fa it, peu· mora.le; et pour m!'l servir íci de ses propres expressious : «J'ava.is, me 
dit-il, douze ~ms lorsque j e commenç:ü ma carriere militaire par le grade de t am
bour, sons Gomes Freire. J 'ava.is les bras trop courts . pour le méti er, et mou 
t a.mbour trainait toujours à terre. J e ne r estai dans l'armée que cinq ans, an bout 
clesquels j e fus dispeusé clu service; j'e fus immécliatement HIJres esqui?·e ou homme 
de compaguie d 'une vieille dn.me' noble, qui était tres-pauvre et n'avait pas le 
moyen cl'avoir un domestique ele plus haut parage)) . 

.Toute la garde robe de Quintino se montait alors, comme ille racoute lui-ri:tême, 
iL sa jacquette de soldat; mais la vieilJe clame, excellente ménagere, lui composa 
de suíte un trousseau, et bientOt Quintiuo devint membre de la famille. Il y avait 
,dans la même maison cleux antres domestiques, un domestique ordinaire et une 
clame de compagnie : celle-ci et Quii_ttino avaient coutume, à défaut cl'autre société 



SOõ 

plus choisie, ele faire lcur pa.rtie ele cartes avec la vieille clame, mais alors la ma!
tJ·esse ele maison, croyant probablement que c'éta it assez ele l'honneur ele la ser
vir, ne payait jamais ses -pertes, non plus que les gages de ses domestiques . 

La clame de compagnie était vieille et laide, et pourtant tres-amoureuse ele 
· ~uiutiuo; mais comme celni-ci avait une intrigue elans un autre quartier ele la ville, 
ll était impatient ele quitter sa place; car elepuis plus ele trais ans qu'il était en 
service, il n'avait reçu ele sa vieille maí'tt·esse que 15 schellings , le tout comme 
gages ou autres dons volontaires ; mais il avait coutLlme ele veuelre (pour sou pro
pre compte) tm pcu ele blé qui r eveuait à la vieill e ela.me à titre de rente. Il par
tageait d' orelioaire les profits a\rec la femme ele chambre, qu'il ne pouvait pas évi
t er totalemeut, comme il l'atu·ait elésiré, car elle était dépositaire eles clefs c1\m 
grenier oiL ils c:1chaieut leurs provisious : comme il m 'eu faisait lui-même l 'aveu 
iugénu, il la trichR.it toujours sur le prix, p ar ce qu 'elle était laide. 

L a j etme personue qui éta it ma1tresse ele sou cceur était filie d'un cordonuier; 
celui-ci s 'oifrit à iuiti er sou futm genclre aux secrets ele sou art; mais Q.uiutino 
r éponclit qu'il ne voulait poiut apprenclre le métier, parce qu'il était trop rude, et 
que cl'aillcurs il n'avait jamais aimé à travaitler . .Par un ele ces petits incidents 
auxqtlels, ajoutait Quintino, les meillemes familles sont exposées, le proj et ele ma
riage se trouva roinpu; eu conséquence, le fi.ls de Saint-Cri spin battit notre amou
r eux de telle sorte, que ce elernier r ésolut ele s'en v enger a tout prix . Il saisit un 
couteau, se jeta comme un furieux sur sou antagoniste et lui fit plusieurs blessu
res graves à la tête ; craignant d'a,voir blessé son em1emi mortellement, il se réfu
gia, comme cela se fait en Portugal, cla.ns un couvent pom échapper à lajustice. 

Ce couvent se trouvait à 1me petite distance de Lisbonne ; les moines, selou 
leur habitude dans ces sortes ele cas , lui firent l 'accueil le plus hospitalier. Illeur 
elit qLt'il avait tué un homme dans un mouvement ele colb ·e, q1t 'il eu était' tl'es-
ffwhé, e t qu'il serait tres-heureux s'ils pouvaient l 'cmployer à lem scrvice. · 

Précisément elans ce moment les moines avaient besoin cl 'un leigo (d'un frere 
la'ique ). Ils lui elemanelerent s ' il se sentait assez de front pour menelier; Q.ui.ntino 
le1.u réponclit, sans hésiter, que pr écisément il avait été élevé dans cette profes
sion: les bons freres tftcherent alors de l 'accoutrer el'une de leurs robes, de lu i 
raser la tête , et ele lui donner Je cos tmne complet d'nn frere mencliant. 

On le cha.rgea cl'une vaste besace, ele plus 1.me tabatiere lui fut offerte; il fit 
observer qu 'il ne prenait pas ele tabac. « Q.u'i]Jlporte (hü répondit-on) : quanel vous 
rencontrez un passa.nt, ofl'rez-lui une prise ele tabac avant ele lui elemander l 'au
mône, e t a]ors vous serez sur d'avoir quelque chose ele lui». Apres s 'être elressé 
peuelant quinze jours au métier de mencliant, Q.uintino sortit tm jour, sa besace 
jetée sur ces épaules ; cette b esace, comme l'on sait, était faite comme tme bom·se 
à deux fonds ·avec une ouverture au milieu. On lui elit de mettre l 'argent dans la 
poche ele devant, et le boudin noir et les autres provisions elans la poche de der
rib-e. Sa taille courte et ramassée faisait ele lui le moine le plus pl::iisant; il réus
sissait à merveille elans sa nouvelle profession. D es ·le premier j our, sans avo ir 
fait granel chemin, à la nuit tombant, il r entra au monastere, sa besace remplie 
jusqu'au haut ele haricots et de bouclins; ele plus il avait dans l' autre poche 3 
sch.elling envirl'm, et 6 sons. 

L e priem était enchanté du nouveau frere ; le lenclemain de cette riche r écolte, 
Quintino se reposa, et le jour suivant il se .mit eu quête sur un autre chemin. Ou 
lui donna pour le g·uicler une cm·te ele route clestinée à cet usage. Il y avait envi
r cm quinze jours que Q.uintino était an monastere, lorsqn 'un climanche, clans l'apres
midi, il s'enclormit dans le j arelin à la porte du couvent. L e prieur et le synclic se 
promenaient ele compagnie. Ils s'arrêterent pres ele Quintino au moment ou ce
lui-ci venait de se réveiller . Il entenclit la conversation suivante sur sou compte: 
«Il est trop sot püUJ.' nous trichen.- ((Oui (répondit le syndic), s'il n~ renc~ntre pa~ 
clans ses tournées quelque leigo eles autres convents, nous pouvons etre sm·s de lm 
pour quelque temps: d'ailleurs il a pem· ele nous qu~tt~r». · . , . 

Ce fut là tout ce que Q.uintino put entendre el1stnwtement; mms 1l compnt 
ele suite qu'il avait été bien sot de n 'avoir pas eléjà empoché un petl cl'argent. 

A la premicr c tonrnée qu'il fit, il commença à mettre qnelque chose de côté 

.• 
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})Ot:r lui. Il continua quelque temps le même mancge, jusqu'à CC qu'il éftt amassé 
environ 1 o moedas de oi?·o . n était devcnu gros et gras comme tous les mo ines, et 
partout ou riait elu gros ventre du frere mencliant. Apres avoir vécu cleux ans w;-t 
couven.t, éYitant tot1jours aYec soin de passer pres de l 'endroit fatal oit il s'imagl
nait :woir tué le pauvre cordonnier, il se mit à penser un peu à üüre quelque 
chose pour lui. · . 

Un jour qu'il se r enclait à une foire, à quelque distance du mouastere pour 
mendier, par un hasnrd singulier, il r encontra ses anciennes amours, la fille cht 
corelonnier, qui Yendait de la limop.acle. ll ht r egarcb et passa pres d 'dle deux on 
trois fois; une elouce émotion faisait palpiteT son cretu. Il pensa qu' elle ne pour
rait sans doute le r econnaí:tre sons son habit ele moine, et il se décida à lui parler. 

I1 s 'approcha de sa boutique, et lui demanda l'aumône. La j eune personne le 
r econnut ele suite, et s'écria: «Di eu soit loué ! est-ce vous Quintino?>J - «Üui (re: 
ponclit celui-ci) ;_ mais, au nom ·ele· Di eu, ne m' appelez pas Quintino ; appellez-mot 
frere Piernp; c'est mon nom actuellementn.-rc.Je parierais (cria-t- elle) que c'est 
encore un de vos totus; mais, dites-moi, pourquoi avez-vous changé ele r.om ?n
«Pçmrquoi? (réponclit Quintino) parce que j'ai tu é votre pere». Elle partit sur ce 
mot d'un granel éclnt de rire, en disant: C<lV[on pere est quelque part dans la foire í 
vous ne lui a vez })as fi:üt de ma h. La surprise ele Quintino et sa j oi e furent au 
comble; il manifesta vivemen.t lc désir ele voir le cordonnier, et attendit, elans l_a 
boutique, pendant que la jcune fille était à la r echerche ele son pcre. Ils se re:l
rent bientôt, s'embrasserent; il ne fut plus question de leur vieille haine, et 1ls 
entrerent duns la bontique pour prendre quelque rafraí:chissement. 

Notre héros s'imagina qu'il était plus que jama.is épris de Thércse, et :fit part 
au pl:n·e et á la filie de tout ce qu'il aYait d'argent cqmptant. Ils lni ])ersuaclerent, 
comme on le pense bien, de ne plus retourner au couvent, mais de s'établir limo
nadier. La j eune marchande lni exposa., ainsi qu' il suit, tons les profits que clon
nait cette br~nche de commerce: cc 6 so.us de citrons, un quart de thériaque elu 
même prix et un barril d' eau, te donneront, á il liard le verre1 6 schellings de bé
néficen . 

Quintino se laissa séduire par ccs arguments, etrésolut de quitter 1(3 couyent; 
ma1s il était obligé cl'y r etourner encore une fois, pour déten er le trésor qu'il 
avait enfotti dans le j ardiu. Il fit part au corclonnier et à sa fille ele cette neces
sité :fficheuse. Ce fut un coup de foudre pour ces bonnes gens; et tout d 'abord ils 
furent d'avis cl'aller escalacler de nuit les murs du jardin. Mais, toute réfl.exion 
faite, Quintino trouva le proj et clangereux. Cependant Thérese fit preuve ele sa 
sagacité de femme, en cl01mant le conseil suiYant: Quintino clevait retourner pen
dant la nuit a~u monastere; là, déposer tout ce qu'il aYait dans sa besace, en di
sant qu'il était tres-fatigué, et que le lendemain il ne r entrerait pas au monastere, 
mais qu'il coul'l'ait toute la foire qui ne chu·erait })lns que cleux jours. Quintino, 
})ensait,elle, peut faire une ample provision el'aumônes pendant ces deux jours, 
et menclier encore un ou cleux jours aprcs dans les environs, avant de déposer ll'J 
froc. L'aYis fut aclO}Jté. Quintirno r evint de nnit au monastere; on ne soupçonna 
xien ele ce r etard. Il clit aux moines (cqne reYenir ele la foire an monastere, était 
tme. course tl'op fatig~nte pot'?-' tm hommc qui avait mru:ché tout le jour, et qn'il 
scrrut de retour lorsque la fon·e sera.it passée». Penclant la nuit, il alb chercher 
son arg·ent elans. le j arclin, et le lenclemain matin, il vint à la foirc, oü il trouva 
sa chere Thérese et son pere. ll rcmit son argent entre les mains de la: j eune 
marchande, et r ecueillit le plus qu'il . peut peudant la foire. Tons ensuite partirent 
de compagnie pour Lisbonne. Quintino aYait en horrenr de menclier encore sur 
la route. Aussi quancl il fut nuit, il ôta son capuchon, et lo j eta sur tme haie et 
.sa besace par dessus. Nos voyageurs poursuiYÜ•ent leur route, et a-rriverent à Lis
bonne sur le minuit. 

L e lenelemain matin, le corelonnier alla faire 1' emplette d'un habillement com-
. plet pour Quintino. Celui-ci ne voulait pas quitter le logis pour ne poiRt paraitre 

en public avec ses cheYcux à demi-rasés, et sou cou qni l'étai.t entihement. L e 
cas éta.it fãcheux: pom· y r emédier, le cor'donnicr se mit à la r echerchc cl'une 
pcrmqnc. ll en trouva une vieillc. En conséqucncc, on coupa à Quintino tout ce 

•. 
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qni lui r esta;it de cheveux; et quand il eut ruis sa perruque, et qtt'il eut fa.it toi
lette com}Jlete, personne ne l'eut prís pour un moine cléfroqué. 

Le cordonnier lui offrit la main de sa fill e . 11 accepta avec plaisir; et l'on se 
1uit ê't. tout disposer pour la cérémonie nuptiale. Ces arrangements leur prirent plus 
d 'un mois. 

L es cl eux nonveaux épous: fnrcnt cl 'avis ele parcúurir toutes les foires, en fai
sant le commerce de la limonacle. lls se r endirent à Alemtej o; mais, com me l' été 
était peu chaud, le nombre eles consommatem s nc .ftlt pas anssi granel que Q,uin: 
tino et sa femme l'auraient elésiré. C 'es t pourquoi toute la famille passa le temps 
à boire du vin et ele l'eau ele vie. Un nn se passa, et t out l 'argent que Q,uintiuo 
avait gagné eu mencl~ant avait clisparu. Aussi mon Qt\Íntino et sa femme ne vi
vaient plus en aussi bonne iutelligence: le gcnclre se brouilla avec le Leau-pere ; 
bref, ils se séparer ent, et notre héros revint i.t Lisbonne. ll y resta quelque temps, 
mais sans pouvoir trouver cl'empl oi. 

Il }Jartit alors pour Coimbra, ou il tronva à se placer comme valet du jardi
nier cl'un couvent. Il y vécut fort longtemps clu procluit ele sou tnw ail. Enfi11:, il 
r enonça aux jardins, et se présenta pour garcler les troupeaux dans une fenne qui 
appartenait á eles moines . n continua quelque temps le métiel; ele berger, r egret
tant souvent cl'avoir j eté bas le froc. 

Les moineR nc lui clounaient que sn nourritm·e, et de t emps à autre quelques 
vieux: habits. Il résolut clone de les qui tt er: tm cer tain jour, au lieu ele men er 
paitre son tronpeau, il partit de bon matin p<m r Porto. 

Une fois clans cette ville, il alia cher chcr clu service dans les barraques eles 
soldats de la garnison; il passa quelque temps avec eux, lelilr allant cherch er de 
l'eau, les aiclant à nettoyeur lenrs armes , etc. · 

Il s'était procuré là lm vieil uniforme ele tambour. Il s'en accoutra le micux 
qu'il put, et se fit le guide cl'tm pauvre aveugle qui j ouait de la guitare. Q,uint ino 
qui avait tme voix passable, prit le role ele cha.nteur; et tons deux se mirent à 
cnurir les foires pom· vivre clu procluit ele leur t alent musical. . 

Étant ué mencliant, de plus, ayant reçu les leçous eles meilleurs maí:tres cn 
cet art, eles m_oines et eles e-apucins, Q,uiutino, comme on peut facilement le sup
poser, s'acquitta bien de ses nouvelles fonctious. 

Dans lme de ses excursions, il rencontra encore, à lUle foü·e, son beau-pere, 
qui clébitait ele la limonade. Il s'était éconlé plus ele sept ans depuis leur seconde 
séparation, et macla;me Q,uintino était morte. 7 

Arrivé à cette partie ele sou r écit, il me fit ob~m·ver avec quelque émotion 
que l'i.clée cl' avo ir abanclon.né sa fcmme lui avait toujours fait mal. . 

Il continua quelques années encore le métier ele mendiant, lorsque le pauvrc 
aveugle qui était fort vieux, vint à monrir. 

Q,uintino vint alors à Lisbonne. L à, il se fit saisir par la policc pom lill léger 
délit: ou le mena à la prison cmmmme; il fit observer qu'il étaít militaire et fit 
valoir ses titres pom· être r cclus da.ns la forter esse. 

' Q,uintino clemeüra longtemps en prison; à la f:i.n il obtint sa liberté. Pendant 
s~L cl étention il avait fait connaissance avec les prisonnier s· qu' il la.issait dans la 
forteresse ; ceux-ci l' employerent comme lem· pourvoyeur, et depuis vingt ans eu
virou il r emplissait cette fonction aupres eles clétenus de la forteresse. 

L e r écit eles av;entmes de cet homme, t el qu'il me le fit lui-même, était beau
coup plus étenclu. J e n ' ai rapporté ici que les particularités les plus intéressan~es; 
j e lui demandai à la f:i.n de sa narration pourquoi il menaçait cetcr qui l'avawnt 
offensé de leur porter la. marmelacle, et ce que signifiait cette menace. Il me ré
PO!lclit: «Lorsqu'un homm e va être penclu, j e hu porte toujours la: marmelacle, et 
m ême quancl il le demande, un morceau à manger pour lui hume~ter la bou?he : 
ce qu'il eu reste me revient, et ele plus, j'ai nu oéJ?-éfice ~l e 5 ~mtens_. :Mamte
nant (ajouta-t-il) , il y a bien pen €le pendus; ~e. clermer qm le fut étmt un g~·~
naclier. C'était lill homme aTos et aTas· le cron'1ez-,vous ? Il mangea cleux soupie
res de marmelade dans sa ~·oute cl~ la prison au gíbet. Au cliable sa mâchoire, il 
ne laissa pas tm seul morceau pour moi!» 

D 'apres toutes les probabilités 1 Qnintino ne r cgTettera pas longtemps ·la mar-
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me1adc ; c ar si D. Miguel est seconelé dans son usmpation par les autres puis~an
ce~=r, alors lcs exécutions ne manqueront pas i~ Lisbonne, et dans toutes les Vllies 
clu Portugal. 

CHAPITRE XXYI 

lllEUR'J:Rll::US SE JtÜ"UGIAN'l' D,~N6 LES GOUVENTS.- 'fOLÉR.ANCE CRU!INELLE m; CLERGÉ 

Les faits suivants montrcront de quel!e faço:n la justice est éludée cn Portt~
ga.l, grâce à, l'intcrvention el es moincs, et à la protection qu'ils acconlent aux cn-
minels, sous le nom de p1·otection dtt sanctuaí1·e. . . 

11 y a envir O:n dix ans qu'un respeotable chirmgien d'une petite ville vülsllle 
ele Leiria accompagnait sou é1Jouse à une foire eles environs. La jeune femm e s'ar
rêta par cmiosité clevant une petite boutique ele bijouterie, et demanda au mar
chancl le prix cl'une cbaí:ne en or. Celui-ci, homme bas ct grossier, comm~ chac~1 
]c connaissait, répondit: aLe púx, c'est un baisen. L e chirurgien lui ô.it qu'1l 
parlait à sa femme, et l'avcrtit posément de se conduire avec plus de décence. 
L es choses n'allerent pas plus loin. 

Six mois apres, l'o1·fevre, accompagné cl'un l1omme de sa façon, traversait une 
forêt; chacun d'eu:X était armé d'une carabine. Le chirurgien s'étant trouvé par 
hasard s1u· leur passage, l'orfevre s'écria : nLaissc-moi tuer ce coquinD. - «Non~, 
répondit sou .compaguon, .qu'il aille à ses affaÍl'es. Mais l 'oTfevre ordonna au clu
rmgien de se mettxe à genoux, ce que le pauvre homm c s'cmpressa de faire, dc
mandant grâce pour sa vie. Ce fut priere inutile. Une baile pa1·tic ele 1\me eles 
cleux carabines vint lc frapp er au cceur, et )e {-it tom ber sans vie. 

Lcs memt.riers descendirent alors de le1us mules, et tra1nerent elans un fossé 
le caelavre du chirurgien, qu'i1s couvrirent ele feuilles seches. Un paysan caché 
non loin cl'cux observait c e lâche assas~ÍlJat; mais tremblant pom· sa propre vi e, 
il était incapable ele }JOrteT le moinclre secours à l'inforhmé chirmgien. . 

Déjà ils se clisposaient à bruler le cadavre, lorsqu\m autre paysan, qui avmt 
cntenclu le coup, accourut de ce côté. LP.s meurtriers remonthent sm· leUl'S mules, 
et se sauvcr.eut le plus vite qu'ils pm"ent dans un couveut voisin, <iu ils r eçm·ent 
asile et hospitalité. 

Les cleux paysans, témoi.qs de lem· crime, allerent en informeT le magístra.t 
clu district, qui envoya sur le moment lUl officier à la poursuite eles assassins. 
Mais cc fut en vain; on sut qu'ils s'étaient Téfugiés clans le couvent cl'Alcobaça, 
à 2 lieues clu théatre de leur crime, et qu'ils y étaient à l'ab1·i ele toute pour-
suite. · 

La vcuve de l'inforttmé chii·mgien fit citer les assassins devant la cour cri
Ininelle. Les témoignag,es n' éta;ient pas clouteux, aussi furent-ils conclamnés; mais, 
du foncl du couvent, ils cléfiaient la justice de les atteinclre, 

Los lois portugaises offrent aux criminels eles moycns de s'échapper, dont il 
convient ele faire mention, comme de raxes exemples· de barbaric .. Lorsqu'un 
hommc a commis lm meurtre, si les plus proches parents ele la victime sont trop 
pauvr~s p.our le pomsnivre, ou assez corrompus pom· se désister à prix d' or de 
leu!'s poa!'stütes, l'assassin pcnt échapper sans pcinc aux mains de la justice; car 
les officiers et toutes les autorités judic.iaires, depuis le jug·e jusqu'au geôlier, ne 
se font pas SCl'llpule d'abanclonner l'affaire pour quelque argent. 

La malh.E.nueuse veuve n'ét~it pas femme à recevoir le prix cl'un lâche silence 
sm· le meurtre de son mm·i . El1e poursuivit clone les deux assassins; mais ceux
ei, gal'dés dans le .e,ouvent clurant trois années, et protégés par des moines _qui 
se jouaient de leuys serments comme de lcm· Dieu, intenterent contre la veuve lill 
p1·o.ees .en ealmmüc! 

lls fonrnirent ce qu'i1J> appeillient une justification; et la plus grancle parti e 
dc.s moines vint j;ul'er publiquement que ces hommes, conelamnés comme assassins 
pa:t· la cour crimineUe1 étaient d'honnêtes, d 'honorables hommes ! Ils jurerent 
qu'~ls avaient connu l 'orf.cvre durant nombre d'années, comme un digne homme, 
incapable d'offcnscJt 4ui qu.e ce fút. Enfin íls parvinrent à suborner des témoins, 
qui affirmàrent pnr scrment que les clcux meurtricrs se trouvaient, au momcnt clu 
Cl.'Üuc? d;ms ti)./. clistrict éloigné cl'.Alcoba~a. 
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La décision r enclue sur l 'ap}Jel eles detnc meurtriers, fut toute en leur faveur, 
et ils furent antorisés à poursuivre la veuve pour m~t?·ages à leu?· Q·éptdation~ et 

J??'éjttdices c/, eux wusés pa1· la pm·ü3 de leu1· tem.ps. Le résultat de cette affaire fnt 
pour la malheureuse femme eles frais de j ustice qui la ruinerent. 

J'ai vu 1\m eles me\utriers peu de t emps avant mon emprisonnement à L eiria. 
Il ne fai sait pas un secret clu crime dont il avait été acquitté; mais il en rej etait 
toute }a honte SUl' l'orfevr e, qui illOtu"Ut pen ele jonrs apres SOn infame acquittement. 

J e vais donner un nouvel exemple eles Cl'imes que commettent ces moines par
jures, sons le masque de la r eligion. 

J 'ai clit plus haut qu 'il n'y avait pas moins de trais couvents ele moines dans 
les environs de L eiria. La plu.part eles paysans eles eleux sexes, et même quelques 
per sonnes d'un rang plus élevé, sont dans l 'usage de se confesser soit à un fireTe, 
soit à un moine, appartenant à l 'un ou l'autre de ces couvents, de }Jréférence aux 
prêtres et desseTvants de la paroisse. Ce moine ou ce frêre sont les clirecteun de 
leur conscience et les confidents de leurs affaires. En 1826, un fermier vint à L ei
ria, conduisant sa í1lle, j olie per sonne de douze ans, à un confessem· clu couvent 
eles franciscains. Ce fermier vivait dans tm honnête aisa.nce, et jamais il n'avait 
manqué de payer son tribut soit en blé, soit en huile, soit en autres productions, 
à ces freres mendiants, qui errent par toute la contrée, recueillant çà et ]à de lar
geB aumôncs. 

Notre homme avaít quelque a.ffaire à terminer à L eiria, avant cl'accomplír ses 
pieux devoirs. L e frere l 'engagea en conséquencc à vaquer à ses occupations du 
dehors, lui proroettant, que sa filie serait confessée à son r etour. L'honnête fei·
mier profita du conseil, et laissa sa filie à la garcle du franciscaiu. 

A peine eut-il quitté le couveut que le saint lwmme clit à la j eune fili e : << Ve
nez dans la cha.pelle, j e vaus y confesseraÍJ> 1 et ill'eromena da.ns la sacristie. 

Bientôt a.pres , be3iucoup ele personnes (j e pourrais en nommer plusieurs), qui 
faisaient leurs dévotions elans la chapelle voisine, entendirent eles cris doulourenx 
qui semblaient être ceux d\me fernme ; mais ils n'osaient cn r echercher la cause, 
lorsque la j eune .fille, qtú avait écha.ppé aux brutales étreintes du moine, courut 
dans l' église, appelant le peuple à sa défense, et r acontant le traitement qu'elle 
venait d'éprouver. 

L e pere :;trriva sur ces entrefaites. Quanel il eu appris ele sa filie, et que les 
spectateurs lui eurent confirmé l 'infâme conduite du fi:anciscain, il se r encli,t en 
toute hüte au palais ele l' évêque, et lui fit pál:t ele ce qui s'était passé. 

L e pieux évêque, en j ésuite avi sé, persuada au fermier ele retourner chez I ui, 
e t ele ne pas ébruiter l 'affaire; il lui promit toutefois de punir le moine: le fer
mier obéit. L es habitants de L eiria se mirent à causer de cet événement cleux ou 
trais jours; et peu apres il n'en fut plus question. L e misérable moine fut r en
voyé dáns un couvent pres de Lisbonne ; tout son cbâtiment se borna là. 

A cette occasiou, comme j e t é:moignais à :un digne prêtre ma slU'prise de l'im
purtité accorelée par l 'évêque au franciscain : «Mon ami (me dit-il), ce serait un fâ
cheux exerople si cet homme était puni publiquement. L'évêque a écrit au géné
ral eles moines franciscains ele priver, pour quelque temps, ce malheureux du 
pouvoir ele confesser ; ce sera le juste châbment ele son crime. J e ne dou t e pas 
que ses supérieurs ne hú infligent, sur ht demande ele l'évêque>J. 

CHAPlTRE XXVII 

E 'rAl' DE LA PROCimURE JODICiàiRE EN PORTUGAL. - V.IOLA.TION DE LA JUSl'I CE 

.En Angleterre, la procéelure est encombrée .el'innombraMes redites ; ma.is cct 
abus est bien phls criant encare en Portugal. L à, au civil comme au criminel, les 
formalités imaginées pour créer des r etards et augmenter les frai s font injure à 
la raison humaine et outragent la justice . 1 

- • 

En Angleterre, ceux dont le proces traine eri longuem· peuvent clu moms, pour 
un certain temps, déférer la cause à un autre tribtmal. Mais en Portug·a.l, on ne 
p eut changer de juges, et les délais honteux qu'on fait naí:tre pour grossir les fra.is 
de justice sont cl 'unc intermiD;ablc longueur. 
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C'est surtout it l'égarcl eles triblmaux }JOrtugais qu'on p.eut appliqucr aux pau
vre3 plaideurs ce proverbe: P.iecl lége1·~ botwse o1~ve? ·te~ lang'tte ?mbette . Dn juge Y 
cst la tcrrem· de l'n.utre, et tous tremblent' dcvant la tyrannie de l'usm·pateur . 
J'ens lieu d'observcr, pendant mon proccs, un exemplo r emarquable ele la elégra
dà;tion oit sont tombés ccs jugcs. Un magistrat appel6 jug;e conscrvateur eles Sl~
jets de la. Grande-Bretagne renclit le j ugement dans ma cause. Cet hoinme adm1t 
·pleinement le ca.s de faux témoign·~ge, et toutefois, pour clonner quelque dédom
magcment iL la haine de mes perséeuteurs, il m'ordonna de signer l'engngement 
de ne me mêler en auclme façon eles affaires politiques. 

Une pcrsonne dont les paroles m'inspirent toute confiance me rapporta que ce 
juge servile lui avait dit, qu'il m'avait ehargé, dans mon proces, autmi.t que pos
sible . 

T el est le méprisable caractere clu juge conservatem· anglo-portugais, d\m 
hommc qLü r eçoit un traitement considérable polU' protéger les sLl.jets ele la. 
Grande-Bretagnc, et clirigcr les affaires clevant les cours de justice clu PortugaL 

J e pOllYais, en droit, . refuser de signer l'engagcment qui m'était clcmandé; 
toutefois, je le signai, ear je n'avais pas l'intention de me mêler de ce gouver
nement; et, de fait, je ne m'en suis jamais mêlé. Mais je me regarderais comme 
imligne de portcr un nom anglais si je ne protestais contrc cet injnste et tyrnn-
nique p1:0eédé. . 

On verra clans les picces justi:ficatives mmexées à ce récit quelques partícula: 
rités qui éclairciront mon afi-" .. 1.ire. Étant tres-versé dans la langue portugaise, j ':.u 
traeluit moi-mêmc ces doeuments sur les pieces originales avcc toute la üd6lité et 
l 'impartia.lité possiblcs. J'éprouvai cl'abord qJ.wlques cliffieultés pour meles proeu
Jer; la peur de la publicité empêchait mes juges de les mettre à ma clisposition.; 
mais m1e somme ele 6 livres sterling adoueit ces honnêtes consciences, ct me 1mt 
à même ele traeluirc cette curicuse procéclure. 

Dans eette proeeclure, je suis quali:fi6 ele mcwclwnd. Bien que je n'aie jamais 
exercé cette profession i.L Leiria, c'est l'usage eu Portugal ele clésigner particuW~
rement sous ce nom les sujets anglais. On me l'a constamment donné dans les 
passeports qui m'ont été délivrés . 

Je rappellerai à mes lectcurs, ponr leur faciliter l'appréciation de mon affaire, 
que, clurant toute la procédurc, je ne sortis ele ma prison que deu~ ou h·ois fois 
pom entendre eles ordres lus par le grefficr, clans le cabinet clu secrétaire, qui est 
clans l'intériem· ele la prison: je n'ai j amais vn ni juges, ni témoins, excepté en 
premiere instanee, quancl j c fus cx.aminé à L eiria, par une commission eréée par 
le eorrégielor, le dix-huitieme jom· ele mon emprisonnement. . 

Au lieu d'être confronté avec mes accusn,teurs, j e fus autorisé à me faire clé
fenelre par lm avoeat. L e c.araetere général de ces ::wocats cst tcl, qu'apres en 
avoir chargé deux d'entre eux ele ma défense, et lem· avoir payé d'avahcc lme 
somme eonsidémble, je fus obligé (j'envoyer prier lUl de mcs amis ele Porto ele me 
servir cl'avocat, et, j e le c1is iei avee orgueil, cet ami zélé :fit tout ce que permet
tent les lois portugaiscs pour obtenir mon acq1úttement. 

J e saisis cette oecasion pour d'·cla.rer l1autement que si les mo ines clu Portu: 
hal sont la honte ele ce pays, les trois quarts ele la population portugaise sont auss1 
honnêtes et lurmains qu'auclm autre peuple de l'ElU"OlJe, et que sons uú gouvcr
nement libérr.1, oú l' in:Buencc monacale serait soumise à un eontrôle, eette nation 
intóressantc elonnerait bientôt cl'éclatantcs preuves ele patriotisme et ele probité 
soei ale. 

Du reste, la superstition ct la bigotcrie, ces deux app1ús ele l'usurpateur, vont 
diminuant et s'affaiblissant ele jour cn jour. L a IJaix réeemment conclue par D . . Pe
dro avec b répnblique de Buenos Ayres a porté lUlC secousse t errible au trône ele 
D. Miguel. Du jom oú le résultat de la mission ele lorcl -Strangforel à Rio de J a
neiro sera connu à Lisbonne, on pol'U'l'a préclire la ehute ele l'usurpateur . L'ac_,. · 
eueil fait iL D. Maria da Gloria, comme reine légitime, par le roi d'Angleterre, ne 
manquera pas cl'avoir lUle grande influence sm· les aftà.ü·es clu Portugal. Nous ver
rons clans peu D. Miguel tomber du trf>11e plus vite qu'iln'y est mpnté. 

· Qnancl cette heurc aura sonné pour le Pt•r.tugal ( et le momcnt n' en est pas 



811 

. eloigné), quanc1les représailles am:ont j eté bas D. Miguel e't ses p er:fi.des amis, et 
que la reine Maria sera saluée dans les rues de Lisbonne, on ne verra pas les bou
tiques se fermer, ni les patronilles encourager la canaille à crier vive le roi! ou 
forcer les citoyens a illuminer leurs maisons, ni d 'infâ.mes espions elénoncer les 
innocents, ni eles registres s'ouvrir pour recevoir les signatnres des amis ele l 'abso-
lutisme. · · 

Loin que la franc-maçonnerie, ou plutôt le républicanisme, contre lequelles moi
nes se récrient par toLlt le Portugal, a it ele nombreux croyants elans ce pays, il es t 
hors de cloute qlte les portugais sont profonc1ément uttachés à lem;s vieilles insti
tutions, et particulierement iL la maison de Bragance; mais il est hoTs ele doute 

· aussi qu'il ne fauelrait pas moins que les turpitudes mora.les et politiques cl 'un 
gouvernement comme celui de D. Miguel, pour aliéner les affections de la grande 
masse eles portugais, et les amener à clés irer un changement de dynhstie. 

CO~CLUSION 

Le lecteur a pu voir, pur ce récit, que j'ai déjà donné eles preuves suffis::mtes 
ele l'atroce conduite de l'usurpateur ·maintenant assis sur le trône du Portug·a.l, et 
que j'a.i mis á nu le caractere de quelqtws-uns de ses Yils sa.tellitcs. Cependant, 
c'eut été donner beaucoup trop d' e:xtension á cettc espece de résuiné historiqne, 
qu' énoncer ici même une fa.ible partie. eles actes infi:imes qui solúllent l'adminis
tration intérieure du Portugal. 

Le clergé portugais et les juges suba.lternes du pa.ys ont tellement en horrcur 
la propagation eles lumier es parmi les habitants, que le seul fait de ma qnalité 
d 'anglais fnt un titre suffi-sant pour appeler sur moi la persécution, et j e ne charge 
pas le tabl eau quand je dis que tout a~nglais r ésida.ut actuellement en Portugal 
est exposé, d 'un jour à l 'autre, à sonffrir ·tons les traitements que j 'a.i soufferts . 
Si ]e despote Miguel n'est })Oint chassé dn trône d 'ici h si:x mois, toute l 'Emope 
doit faire cause commlme coutre ce monstre, a:fin ele l'étouffcr au b erceau. 

Avant ele t erminer mon r écit , j e croirais manquer à un devoir sacr é ct encou
rir le grave repro.che d 'ingratitude, si j 'oubli ais de reconnaí:tre ici les obligations 
dont je su.is rec1evable à sir James Robert Matthews, consnl général el 'Angleterr e 
à Li sbonne. 

J e dois anssi mes sinceres remercí:ments au COD.ilte el'Abercleen, seerétaire de 
sa majesté au département eles affaires étrangeres, pour ::;ou intervention géné
reuse em ma fave11!1:. Je suis convaincu que, ....... malgré mon acquittement, je serais 
encare elans ]a forteresse de Lisbonne, sans la r emontnmce adressée au gouver 
l.lement portugais par le noble com te . J e vais dire quclques mots eles r ésultats 
heureu:x ele cette remontrance. Quand la commission nommée pour juger eles clé
lits politiques s'assembla pour la premihe fois, apres avoir reçu les pieces de mon 
proces; elJe ne prit nullement en considération ma position. Et comme c'était la 
derniere affaire à juger avant les longues vacances du barreau, qui elurent jus
qu;au 1 cr novembre, la commission 1'emit le jugemcnt dé:fi.nitif à la r entrée eles 
cours de justice. Je devinai qu'il me fallait r est er en prison quelques mais de 
plus; m::tis ponr montrer à la commission que j 'appréciais tres-bien ses procédés 
arbitraires, j e priai M. lVIatthe\vs de s 'adresser au minis tere det; affaiFes étrange
r es, et de demandcr au ministre portugais hú-même pourquoi j 'étais r etenu eu 
prison apres qu'une sentence légale avait été r enclue en ma faveur. 

Non seulement IYI. Matthe·ws fi.t cette démarche oblig-cante, ma,is il s'offrit eu
core à devenir caution pom· moi, à me prendre même chez lui, et à r é.pondre de
vant le gouvernement ele ma }Jersonne,'jusqu'~t ce que l'affaire ffit définitiv err.ent 
t erminée . Mais que r eçut-il potu· réponse? aOn ne r eçoit lJas de caution! >> Heu
reusement pour moi arriva dans ce moment la remou trance ele lord ~bercleen ; 
on a vai t répondu à la, premiere démarche de M. l\1atthews ' <c que les lms clu pays 
ne pouvaient êt.re violées pour faire droit à la elemancle en question>> . 

Mais ce qui montre bien ici avcc quelle servile cléférence les infâ.mes agents 
elu gouvernement portugais r eçoivent tout ce qlú a forme cl\m . man~1at clu gou
vernement britannique ~ la petite note ele lord Aberdeen arracha bwn vlte à D. 1\fi
gnel nn ordrc, enjoignant à b commission de tenir séancc e:xtraorc1inaire; pour 

.. 
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en :fi.nir avec le proces de \Villiam Yo<mg. C'est ce.qni fut fait; et le 7 sep~e.m
bre je sortis de prison. Je ft1s conduit à bord d'un vaisseau, mais à tme conclltwn 
eles plus insultantes , ce fut de signer une obligation de quitter le Portugal sans 
clébi, et ele ne j amais remettre les piecls clans ce pays. 

A mon arrivée à bord clu paquebot Jll{agnet de sa majesté, alors à l'ancrc dans 
le Tage, j e signai b protestatiou suivante, dont j 'ai laissé une copie au consul gé- . 
néral cl'Angleterre, avant ele quitter le Tage: 

I 
PllOTESTA'l'ION ADRESSlJE À JAi\IES i\IA:r·THEWS1 CONSUL GÉNÉllAL 

DE SA MAJESTÉ l!Rl'l'ANN!QUE À LISI!O::\NE 

Monsieur: - A:fi.n que just ice soit faite à moi, à ma famille et à mon pays, j e 
me seus engagé, avant de quitter le Tage, à vous présenter cette protestation 
contre le traitement à h fois illégal et cruel que moi, snjet ele sa majesté britan
nique, j 'ai r eçm depuis le mois de mai elernier eles agents, juges et ministres clu 
gouvernement actuel du Portugal. Les procédés injustes dont j'ai été la victiDle 
sont une violation manifeste el~s traités qui unissent le Portugal et la Grande
Bretagne ; et com me vous êtes le seul représentant clu gouvernement anglais en 
ce pays, c'est un clevoir pour moi ele vous présenter ici un exposé ele mes griefs . 
J'ai été injurié ele la maniere la plus honteuse ; j 'en appelle à la sympathie ele roes 
compatriotes . J'attenels elu gouvernernent ele mon pays le reclressemont ele tant 
d'injustices; convaincu clam le fonel de mon ftme de mon innocence, et persuadé 
que l' Angleterre doit protection· et sauve-garele au ph1s humble de ses enfants. 
J'espere, maintenant que je suis arraché à ma famille, que j e n'auraâ pas elemandé 
en vain justice. 

J'ai résidé clans la ville ele L eiria clepuis 1814, et j'ai toujours gardé pleine 
obéissance aux lois elu pays ;j e dé:fi.e qui que ce soit ele dire le contraíre . J 'ai été 
arrêté en mon propre elomicile, le 26 mai elernier, et tra1né en prison oi:L j e suis 
resté trais jours et trois müts privó de la lumien·e du jour, et renfermó clans les 
lieux el'aisances ele la prison. J e suis resté huit jours ne communiquant a voe per
sonne, si ce n'est avec le geôlier, et les prisonniers qu'il escorta, pencbnt trois 
jours, lorsqu'ils allaient satisfuire leurs besoins naturels eu ma présence. L e neu
vieme jour on me IJermit ele parler à quelqu'un ele ma famille, en présence clu 
geôlier et ele sa femme. L e clix-huitieme jour ele ma r éclusion, j e fus questionné 
ele la ma.niere la IJlus riclicule et la plus extraordinaire. Le dix-neuvieme jour je 
fus enlevé ele la prison ele Leiria, et mené, sous l' escorte el'un sergent et de sept 
elragons, à la prison ele la foi't eresse Saint-George, oü j e suis r esté jusqu'au 7 
ele ce mois, époqu·e à laquelle j e fus concluit ~t borel ele ce paquebot, oú l'on prit 
reçu de ma personnc. · . 

Depuis que je suis i~ borel ele ce paquebot, j'ai appris que le bruit courait à 
Lisbonne que je elevais ma clélivrance aux remontnunces r éitérées adressées par 
le gouvernement britannictue au gouvcrnement portugais; cela n'est pas exact. 
L es premieres remontrances clu gouvernément britannique ont été accueillies avec 
le elernier mépris : on peut en juger par cette réponse elu gouvernement portu
gais: «Les lois clu pays ne peuvent êtTe violées pom la mise en liberté cl'un 
homme». Ce n'est qu'apres avoir été grevé de frais énormes, que j e suis parvenu 
~t grande peine à prouvor mon ilmocenee et à obtenir mon acquittement cléfinitif. 

Confonnément aux tra.ités qui unissent le Portugal et l'Angleterre, le trib<mal 
appelé la relação. était seul compétent elans l'examen de mon proces; mais, con
tre tous les traités existants, mn. cause fut transférée à une commission, elite com
mission eles clélits politiques, laquelle prononça elo la manier\0) la plus arbitraire 
ma culpabilité, ot m'orclonna ele quitter le pays . 

On me força ele signer l'obligation ele quitter le Portugal, et dele qnitter pom· 
toujours. · · 

Inelignement lés é elans ma santé com me dans ma propriété, j' ai signé cctte 
obligation illégale, a:fin ele pouvoir obtenir ma liberté et r espirer un air libre; afin 
de me purger eles orclurt'ls et ele la vermine el'une prison o à j'ai eu constamment 
sons les yeux le tableau de la plus hideuse misàre. 

Comme il convieut i~ un anglais, né ·libra et honnête, j e protesto contre ces 
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sentences et cette oLlig~•tion, je proteste ég·alement contre toutes les injures aux
q-uelles ma famille a été exposée et peut l 'être ell<wre, et j 'attends de mon pays 
justice et Tedr essement. 

J 'ai l 'honneur d 'être= JVilZ.iam Young. = A bord du paquebot JJ1agnet de sa 
maj es té, sur le Tage, 13 septembre. 

Lors ele mon départ de la prison, il n'y avait sm• le Tage auclm vaisseau de 
guerre anglais . Sir John lVIilley Doyle, mon compagnon d'exil, et moi, nous fU
mes obligés el e nous rendre à bord elu paquebot anglais JJ1agnet~ qui allait mettre 
à la voile sous peu de j our s. Cependant, nous fUmes à l'abri eles insultes et de 
la vengea:nce ele nos féroces ennemis, grâce aux soins générelu clu capitaine d\m 

· brick ele g·nerre français le Palcon} alors à l'ancre clans le 'rage. Ce capitaine nous 
offi:it ele nous prenclre sons sa sauve-garcle aussi longtemps que nou's r esterions 
sur le 'l1age. Il ponss~ ses attentions b[enveillantes jusqu'à nous envoyer sa cha
lonpe, commandée par un officier, qui avait ordre de nous transporter sur smíl 
va[sse~1u, ou sur cclui que nons préfér erions. J 'obéis à un sentiment bien doux de 
reconnaissance, en r emerciant ces officiers français de la généreuse obligeance 
dont ils firent preuve en cette occasimt; c'est un exemple ele plus ele la courtoi-

. sie ele nos voisins cl'outre-mer. 
Apres 1:111e traversée de huit j ours, nous arrivfbmes à Falmouth pendant la 

nuit; l 'accueil cordial que j e r eçus de mes compatr iotes, et qui coi.ltrastait d 'une 
maniere si frappante ave c le traitement dont j 'avais été victime en Portti.gal, fit 
ele ma r éception chez les bo~s habitants de Falmouth une· sorte de triomphe. 
Cette petite circon::;tance n 'est pas seulement le meilleur commentaire du banhem·· 
qu'on ép1.·ouve à se trouver en terre libre ; l 'impression qu' elle m'a bissée a<~ 
foncl clu caomr ne s'en effacera qu'à ma mort. 

Não podemos garant ir que sej a de todo o ponto verdadeira a sobredita r{arra
tlva, nem que o seu auctor, na qualidade el e es trangeiro e persegniclo pelo governo 
absohttista, algumas vezes mostras se exagero quanto á índole e cestumes cl 'aquella 
epocha ; mas se elle foi severo, outros escriptores coevos, até nossos compatriotal3

7 
ainda mais ensombraram o quadro; p Qr exemplo, o padre José de Oliveira Be
r arclo, na Revista histo1·ica de Po1·tugal~ imp1::.essa em 1846, r eferindo-se ás terri
ve.is alçadas, diz : 

dnstituiram-se devassas em todas as cidades, villas e outras t erras do reino, 
sem limitação de tempo, nem determinado n umer o de t0.stem1mhas, orrde os ho
mens depravados e miseraveis eram agentes de conficlencia, e juravam contr a to
das aquellas p essoa,s porventura suspeitas elo~ menores in~licios ele constitucionaes, 
a inda que nenhuma parte houvessem nos ultlmos aconteCimentos elo Porto . Os eo
rypheus da facção organisavam as. listas dos proscriptos, que passavam de mr~o 
erlil. ~ mão , e os seus crimes suppostos eram lidos ás t est emlmhas que haviam ele 
.iurm;. Aquelle que ambicionava um emprego publico ou clesejaYa subtrahir-se ás 
importuniclacles de um credor, tinha o meio faeil e prompto a denunciar o infeliz, 
que immediatmnente era pos to em ferros, ignorando qual o seu crime e o accusa
clor. Nenhuma classe, sexo ou condição escapava á terrível denominação de mct
llwclo, e tamanha era a insania da perseguição, que alg uns dos m.esmos miguelis
t as, rígidos sectarios da usurpa.ção ha pouco emigrados na H espanha7 supportar:un 
os tristes effe[tos elo des}'Jotis rno por que havi am pugnado. Não poucos d'estes, por 
vingan~~as particulares ou um leve insulto, jazeram nas ma.smorras accHsaclos pe
los companheii'os e amigos elo mesmo pensar político, mas que tinha~ gosto de 
satisfazer as suas vell.eidacles e maior preponclerancia em supera.r um nval. 

(( As c~ude ias entull1avam-se de presos , centenares de homisiaclos fugiam pelos 
montes ou se occultavam em algumas casas; mas desgraçado elo ho spede e dono 
se a demmcia chegava a clescobril-os ! ... Inventavam-se todos os _dias. methodos 
de perseguição; os carcereiros !'JXtorquiam. aos. ~resos sommas ele dmh.e:ro p~r~ os 
cleixm:em OCCUpar CertOS Jogares dentro d~,S pnsoes i O S :gentes ela p_ohcia ex_Igiam 
COntribuições )?ela sua clemencia e ;vendtnm a protecçao a quem tmha meiOS ele 
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lh'r. pagar; aquelle que emigrava, se não era poss ível disfarçar- se, comprav11 a 
licença por certos preços rcg·ulados seglmclo a qua1idac1e da pessoa; a fazenda elos 
constitucionaes era sequestrada, os seus rendimentos arrematados, e os alimentos 
devidos aos presos pelas mesmas leis positivas não eram satisfeitos, nem as mu
lhet·es pocliam tirar meação ; c para cumulo da impiedade a maior parte elo clero 
e frades prégava ao povo o exterminio dos mallwclos, qne diziam inimigr,s ele Deus 
e do tb.rono, aconselhando 'no confessionario ás famílias elos perseguidos· que os 
desamparassem como a herejcs e scismaticos ! . . . 

«A miseria, portanto, chegou a um lJOnto que mais se podeTá imaginar do qne 
escr ever: um pae de família escondido, preso ou fugitivo, privaclo da jndustria, offi
cio ou r endimentos, via-se i~possibilitaclo de occorrer ás necessidades da sua casa; 
as mulheres offcreciam de porta em porta, agonL os trastes desnecessarios, e logo· 
os artigos mais ordinarios e precisos, empenhando-os ou vendendo-os ao desba
r ato para matar a fome. O sexo feminino, já desg·uarnecido da vigilancia patel'
nal, já combatido elas primeiras necessidades da vida, cedia ás suggestões ela in
·continencia, e não poucos malvados souberam aproveitar-se das circumstancias 
lJara satisfazerem as suas paixões criminosas . lTinalmente, nada esqueceu {~ ty
rannia systcmatica do gov~rno de Lisboa : a praça de Almeida c a torre de S. Ju
lião foram depositas designados para amontoar presos de estado, onde a peste, a 
fome e os barbaros tratamentos immolaram centenares de victimas. 

«Depois ele tantas crnelchdes e per seg-túçõcs, presenciadas por amigos e ini
migos dentro da propria nação e por toda a Europa, que observava com espanto 
este quadro tão similhante its scenas ele terror da revolução francez~, pareceria 
indubita.vel que o espü·ito ele partido j amais se atrevesse a desmentir estas recen
tes calamidades na presença d'aquelles mesmos que as supportaram. Ho uve, po
r ém, esse atrevido mentiroso , hoj e emigrado em Paris, cuja mão criminosa não 
se r ecusou a escrever, ha pouco tempo, «que as vociferações de crueldades não 
«foram senão cahmmiosas hyperboles ele uma facção, que quando domina é pro
«dig-a ele sangue elos seus contrarias, e quando é vencida não é menos prodi.ga ele 
« hypocritas lamentações dos seus soffrimentos» . O escriptor parcial de que fal
lâmos é esse bispo de Vizen, homem temível á humanidade pela inclole cruel coro 
que a natLu·eza o cloULra .. . '' 
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Ha poucos mczes tivemos conhecimento de um manuscr.ipto com a assignatura 
authcntica do dr. Bernardo José de Abrantes e Castro, sob o titulo Memm·ia elo 
que se tem, passado de ma~s notavel em Pm·tupal d~•1·ante a p1·esidencia de sua al
tezc• a sm·enissúna senlw1·a ~11janta D . Izabel jJI[a1·ia ao .c;ove?·no c1·eaclo pelo dec1·eto 
ele 6 ele ??W?'CO ele 1826 e dumnte a sua 1·egencia até 14, de out1•b1·o . l?~wece ser mi
nuta ou co1;ia da narrativa feita a D . Pedro IV por aquelle conselheiro quando 
esteve no Rio de Janeiro em missão especial do governo, como consta de uma 
nota seguidamente á carta que Clir igiu a sir William A'Court em 5 de julho de 
1827 (vide tomo m, pag. 778- 794). Nenlnun bibliographo cita tão curioso docu
mento historico, porventm·a até agora inedito, e por isso aqui o trasladâmos, em
bora se refira a varios factos j{t expostos no volume n com as necessarias provas 
officiaes. 

Men~oria 

Senhor: - Para que vossa magestade im1Jerial e real possa t er uma idéa ge
ral e ex:JJcta do que se tem passaclo ele mais notavel em Portugal, desde a sentida 
morte elo augusto pae ele vossa magestade até ao dia 14 ele ovtubro, em que saí 
de Lisboa, eu vou apresentar em resumido qtladro os factos seguintes, e cumprir 
assim o que sua alteza a senhora infanta regente me ordenou no momento ení que 
ía embar car. 

§ i.• ./ 

Pelo decreto de 6 de março sua magestade imperial e real, que santa gloria 
haja, nomeou um governo de tres membros, presidido pela senhora infahta D. Iza
bel Maria, para r esolverem toclos os negocias com assistencia de cada. um elos se
cretarias ele estado respect ivos, emquanto o legitimo herdeiro da carGa n[o clccla
n:tsse a sua. vontade e não expedisse as suas orcleus . 

Este clecrcto, clefeitüoso como é, salvou a nação ele uma guerra civil ; elle foi 
lembraclo e feito pe~o ministro de estaclo .do~ negocias elo reino, Lacerda, e por 
elle sómente. A naçâo eleve-lhe esse granchsstmo bem. · 

Mas a nação augm·ou mtúto mal ele um tal governo, nrio só porque governos 
collectivos, em geral , sem}Jre são maus, mas porque os membros de que elle se 
compunha, exceptuando o duque de Caclaval, não tinham a opinião publica a seu 
favor, e os secretarias de estado eram todos detestados, cxceptuanclo Barradas. 

A senhora infanta D . Izabel Maria, pela sua natural affabiliclacle, pelas suas 
maneiras attractivas e pelas suas eminentes e publicas virtudes, tmia em seu fa
vor todos os votos da capital e ela nação; mas sendo simples presidente elo go
verno, obrig·n.cla. a sujeitar-se ao que cleciclisse a maioria ele homens em os qnaes 
a naçFLo nada confiava, pouco bem podia fazer. Ta.l era a opinião publica, e o pu
blico raras vezes se engana em causas tacs . Comtuclo a capital e o reino respei
tou, como devia, a ultima vontade de mn soberano que a naçlLo amava. 

§ 2.• 

O pl'imeiro passo que o governo deu, e que muito desa.g:raclou a toda a capi
tal, foi a mudança de resiclencia ela senhora in~anta de Li~boa para a Ajuda, não 
só porque ficava muito mais longe para quem tmha necessidade ele tratar dos seuS~ 
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negocias, mas principalmente porque toda a capital tremia pela vida da senhora 
infanta. O voto publico era que sua alteza :ficasse no palacio elo H.ocio, centro cl::t. 
capital, onde sun. alteza passaria melhor do que na Ajuda, ao menos nos mezes 
de inverno, e onde, n'um momento, se fosse preciso, teria para clefencler a sua 
preciosa viela, todos os habitantes ele Li sboa. Mas o conde de }\'[ urça., por um ~a!
culo mesquinho e muito impolitico, teimou n'aquella mudança; sua alteza s•lJel
tou-se, e o publico detestou, cada vez mais, o conde e os membros elo governo . 

§ 5 .• 

Sua alteza, quer endo seguir e imitar o costnme de seu augnsto e deplm·aclo 
pae, propoz-se dar aucliencia public.a todas as quintas feiras, mas o governo op
poz-se, o publico soube-o, e o odio contra o governo cresceu, como era de espe
nu:. Desgraçadamente tudo o que se passava no governo sabia-se immediatamente 
fóra, porque alguns dos seus membros o diziam. Mas sua alteza, mais bem acon
selhada em particular1 passados alguns dias, mandou annunciar na Gazeta que 
sua ~Llteza daria audiencia ás pessoas que tivessem precisão ele lhe fa1lar, todos 
os dias ele tarde, desde as seis até ás nove horas. E sta medida causou o maior re· 
gosij o publico, de tal modo que, de todas as pessoas que concorreram nas primei
ras aucliencias, nem uma só fallou em negocias, todas foram comprimentar e agra
decer a sua alteza o beneficio que tinha feito ao 1mblico com aquella medida. 

Pouco depois sua alteza tomou a. r esoluçrio ele dar audiencia publica todas as 
quintas feiras, ruas, para as tornar menos penosas, determinou uma d'ellas para 
os homens e outra para as mulheres. 

O pLlbl[co entendeu que os governadores e secretarias ele estado não queriam 
que sua alteza desse audiencias para elles as darem em suas proprias casas; o 
publico, que ás vezes aventa as co nsas com·o por encanto, entendeu que o fim do 
governo era fazer perder no· public.o a boa opinião de que sua alteza gosava, e 
ver se pouco a pouco podiam diminuir e extinguir mesmo o r espeito, veneraçfio 
e amor qLle todos os ha lJitantes de Lisboa manifestavam a sua alteza. 

§ 4.• 

Sua alteza mandou que todos os officiaes móres da casa real apresent.:1.sseln 
r elações exactas de todos os empregados nas differentes reparti ções e elas r espe
ctivas despezas. Propoz no governo a necess[dade de economisar o mais possível, 
e que mllÍto des~java que esta reforma começasse pela casa r eal, pa.ra depois se 
passar com mais rasão ainda a todas as repartições elo estado . Conveiu-se e ficou 
encarregado d' essa reforma o conde de lVlurça, como ministro do thesom·o pu
blico .. Mas est e secretario de estado entendeu que o mell1or modo, pelo menos o · 
mais simples, de fazer aquella r eforma., era despeclir toclos os empr egados que pa
recessem superfluos, cortar todas as pensões que se pagavam, j á pela r epartiçao 
das cavallariças reaes, jlt pela ela uchar.ia, etc. Mas sua alteza horrm·isou-se com tal 
medida! Sua alteza via n'ella um insulto á memoria de seu augusto pae, por quem 
diariamente derrama lagrimas ; sua alteza considerou esta medida como a mais 
ü~justa, a mais horrorosa e a mais impolitica! Injusta, porque todos aquelles em 
pregados foram nomeados por quem legitimamente os podia nomear. Horroxosa e 
impolitica, por,que era r eduzir immensas famílias á pobreza, á miseria e á deses
p eração, tirando-lhes os seus pequenos ordenados e pensões, que a innata piedade 
de el-rei, cuj a perda lamentavam, lhes tinhn. dado e que lh'as podia dar . Era imita.r 
o comportamento elas anterior es e detestadas cOrtes, era crear outros tantos inimi
gos, que facilmente se lançariam entre os braços elos inimigos de vossa magesta
de imperial e real. S ua alteza cntencleu que devia seguir outra marcha: conser
vou tudo o que seu augusto pae tinha feito; ordenou que se não provessem os 
logares que fo ssem vagando, visto que havia empregados de mais; que se con
ser vassem as pensões a quem as tinha, mas que estas acabassem com a sua viela; 
era o tempo que devia fazer esta reforma. Sua alteza cortou tudo o mais que ha
·via de superfluo; e por esta judiciosa refoTma, que sua alteza pessoalmente fez, 
veiu a economisar em todas as repartições mais de lOf:>:OOOaoou réis. Sua alteza 
deu o exemplo ás outras repartições elo estado, mas estas até agora não o seguiram. 
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§ 5 .• 

B'eita a economia de que acima fallei, sua alteza 1)ropoz no govemo a uWi
dade de a publicar pela Gazeta; o governo não foi para ahi ; mas sua alteza, em
tendendo que o devia fazer, mauclou-a publicar, e essa resolução augmentou grau
clemente a veneração e respeito dos habitantes da capital e do reino para com 
saa· alteza. 

§ 6" 

O mini~tro elos negocios ecclesiasticos e ele justiça prop.oz no governo a des
graçada ineclida ele chamar para Lisboa e para ,as suas occupações .todos os i.ncli
viduos que se acharam mais ou menos complicados no fatal dia 30 ele abril ele 
1824, assegurando que sua magestade lhe tinha dito que com .brevidade os man
daria vir! Quando UJssim fosse, quem não via que por morte de el-rei, Portugal 
ficou em circumstancias mui melindrOjlaS e mui diversas elo que s_m·iam se el•rei 
existisse? Quem não via que uma tal medida adoptada, estando el-r€li vivo, seria 
talvez inclifferente, mas que posta em. pratica poucos dias ele pois _da sua lam.en
tacla. morte, era mui ponderosa, e mesmo altamente impolitica? Corntuclo o o·o
verno esteve }Jelo que Barradas propoz; sua alteza annuiu com muita reptwn~n~ 
cia, e o tempo mostrotl que Barradas está mui longe de ser homem ele esta~lo, e 
o publico cscanclaliso.u-se ele tal modo, que desde esse momento o ministr o elos 
negocios ecclesiasticos e ele justiça perdeu a boa opinião publica ele que até ali 
gosava. O publico aecu·sa-o de que ton:i.ára em vão o nome ele el-rei, e que s . ex .a 
propozera aquella med~da para chamar a Lisboa o sen íntimo amigo João de Cam
pos Navarro. E um facto .que poucos dias depois Barradas estava profunclament€l 
maguaclo e arrependido do que tinha feito. Ester~l arrependimento! 

§ 7.• 

Á imitaçãq de Barradas· propoz Lacerda e o mordomo mth que se verificas
sem alg;umas g-raças que el-rei tinlH:l tenção de fazer em o <!lia de seus amJ.os! 
Sua alteza entendeu que t< nto Lacerda como o mordomo mór fize ssem uma i·ela
ção elas pessoas que el-rei fazia tençf~o ele agraciar, que estas relações se remet
tessem a vossa magestade imperial e real, e que vossa mag·estacle decidisse; é 
por. isso q_ue sua alteza jú. tii1ha declarado a vossa magestade que seu augusto 
pae, que Deus tem em gloria, fazia tenção de dar ao visconde ele Villa Nova ela 
Rainha, no dia 13 ele p1aio, as ·honras ele o:fficiatl rnór da casa, e que vossa ma
gestade decidisse e resolvesse. Esta era a marcha regubr, mas o governo clecí
clin que se acreditasse o ministro <los :negocios elo reino e o morclom0 mór, e que 
se verificassAl as graças que sua magestade tinlw tenção de jctze?", corno se antes 
elo <rlia 13. ele maio sua magestade não podesse mudar de tenção ! A verdade pede 
que se di<l'a que pela repartição ele Lacerda foram pouquíssimas1 mas pela mor
domia mó~ fon\m . sem conto e escandalosas. Na secretaria cTa mordomia uu1r tudo 
se vende, p_orque é a marqueza e o secretario Matnuel Joaquim Marcos elo Ama
rrul ,que fazem tuclo; o marquez não sabe resistir ao impeáo ele sua mulher, elle 
ass ig:na de cruz a maior parte das vezef:l . Tanto mal e tanto escanclalo facilmente 
se evitava, entranclo em exercício o honrado conde da Louzã, D. Diogo, e sua al-
teza muito o deseja. · 

§ s.• 

Em 6 ele maio apresentou o conde ele Murça a sua alteza um decreto para que 
o assignn,sse, dizendo que era relat~vo á junta das confirmações, que seu augusto 
l)ae tinha 01·eado. Mas tal objecto, não tendo previamente sido tratado no govm·no, 
sua alteza resp0ncleu que GJ não assignava, porque se a tal junta fôra creada por · 
el-rei, eseusruclo era aqLwlle decreto; se não se achava estabelecida, muito menos 
o queria assignar, visto que o" seu obj ecto nunca fôra discutido e tratado na sua 
presença, como o devia ter sido. 

As rasões ele sua alteza não tinham resposta, mas infe1izmente o ex.mo conde 
dos Arcos disse que se pozesse a votos se sua alteza devia ou não assignar 
aquelle decreto,' por<q_ue, se a pl'uralidade decidisse que o de.via assignar, sua al
teza 0 devia fazer visto que sua alteza no governo nada mats era elo que ttm vo
gal como os outr~s; que não tinha ma,is auctoridacle que qualquer dos , governa-

52 



818 

r<~ S! ; e acrescentou tantos e tão insolentes clisparat,es, que sua alteza se affiigin n. 
um ponto extremo, e foi obrigada a ·dizer-lhe : <<E necessario que o conde meça 
a distancia que vae de mim ao conde ; que eu nEio sou presidente do govern~ para 
ser insultada; que não hei ele so:ffrer insolencias, nem elo concle, nem de :fi.cla.lgo 
algum~ e que se o concle contimí:a, cl'aqui mesmo o mandarei no meio de uma 
escolta para o castello, e vou declarar á capital e {~ nação os motivos d'este me~l 
procedimento, e estou segura que a nação toda ha de applauclir e sustentar a mt-
nha deliberação». . . 

Sua alteza, acabando de assim füllar, perdeu o movimento do braço e perna di
reita. Conforme o costume, este debate que houve no governo soube-se logo no 
publico, soube-se igualmente que sua alteza estava em consequencia d'isso para
lytica ela perna e braço direito. O odio e ra;iva publica contra o conde d0s Arcos 
subiu ao mais alto ponto, e se eu não conseguisse o prompto restabelecimento de 
sua alteza, a viela elo conde dos Arcos corria o mais imminente risco. 

§ 9.• 

Poucos dias depois elo que deixo clito no paragrapho antecedente, propoz .o 
ex. 1110 duque ele Cadaval a sua alteza, em audiencia particular, que era necessano 
demittir immecliatamente os dois secretarias de estado BaJTadas e Lacerda, e que, 
não se adaptando es ta medida, elle duque não voltaria ao governo! 

Sua alteza viu bem que o honrado duque fôra inthtido por outrem a fazer tão 
estranha proposta; mas, disfarçando isso, respondeu-lhe: .«Api·esente o duque os 
crimes legalmente provados elo Barradas e Lacerda, e então serão demittidos ; 
sem isso não, porque eu não pre~ido ao governo para faz er injustiças, nem servir 
a partidos. De resto o duque faça o· que lh,e parecer, porque eu farei o que en-
t endo».- · 

Esta resposta ele sua alteza desconcertou o plano traçado de n~o haver no go
verno e nas secr.etarias ele estado senão :fidalgos, ou pelo me:nos pessoas suas crea-' 
turas, que se lhes não oppozessem em cousa alguma. 

§ 10.0 

Chegando no :fim de maio a Lisboa ulli. navio da Bahia, cujo capitão disse .que 
vossa magestacle tinha ali declarado que nada queria de Portugal, o ex.1110 conde 
dos Arcos, sem mais crítica ou exame, acreditou, ou :fingiu acreditar, a noticia, 

·e propoz que era necessario que o governo mandasse vir para Portugal o ma.rquez 
de Abrautes e todos os mais indivíduos que el-rei, que D eus tem em gloria, tinha 
mandado sa:ír do reino por causa elo .fatal e negro dia 30 de' abril e 1824; por
quanto, disse o conde, o reiqo pertence ao senhor infante, e convem obsequiar sua 
alteza· mandando vir immediatamente para o reino aquelles indivíduos. Esta im
prudentissima proposta foi approvada pelos mais governadores, mas sua alteza 
declarou que não queria, e que sem positiva ordem de vossa magestade nunca 
entrariam em Portugal aquelles i.nclividu<i>s. 

§ 11.• 

Como o red.actor ela Gazetct de Lisboa está debaixo das ordens e inspecção do 
ministro dos negocias estrangeiros, e n'ella ·appareciam frequentemente artio·os in
dignos, insolentes, impoliticos e claramente sediciosos, que eram encommendados, 
mil vezes propoz sua alteza no governo a necessidade de pôr termo a tanto es
candalo, ou mudaJ?.clO de redactor, ou castiganclo o actual; mas como a.ql.1elle in
dividuo era creatura ele sua magestade a rainha mãe, sua alte21a clamou no de-
serto. 

§ 12.0 

O boato de que vossa magestade nada queria ele Portugal (boato que os g·o
vernadores e secretarias, exceptuando Barradas e Lacerda, fizeram circular e crer 
H muita gente), fez tremer a nação, que, tendo mui fresca a lembrança do fatal 
dia 30 ele abril, receiava scenas de horror, carnagem e sangue, se o senhor in
fante viesse a ser rei de Portugal; não tanto por sua alteza, como sim e princi
palmente por causa dos que formam o seu partido, á frente do qual tem sempre 
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estado a rainha mãe. Esse receio, a maneira com que a senhora infanta se t em 
sempre comp?rtado, as virtudes e prestantes qualidades que ornam su.a alteza, 
que é verdadeii'amente amada da ;nação e· até resl'>eitada pelos seus proprios ini

.migos, :fizeram com que se entrasse no }Jroj ecto de acclamar sua alteza a senhora 
infanta D. Izabel Maria rainha ele Portugal, no caso ele vossa magestade imperial 
e r eal clecididatlllente abandonar este desgraçado r eino. Propoz-se este proj ecto a 
sua alteza, que o ouviu com indignação e horror, e respondeu «que não acredi-

• tassem boatos, que muito de p1:oposito se f::íziam circular para augmentar os ma
les da nação; que o reino pertencia a vossa magestacle; que quando vossa mages
taele o não quiz·esse para si, tinha :filhos a quem pertencia, e que quando vossa 
mageirtade o não quizesse nem para si, nem para seus filhos (o que não era pos
sível), n'esse caso pertencia a seu irmão o senhor infante D. Miguel; que aban
donassem abso~utame:nte um tal projecto, aliá.s sua alteza se veria na dolorosa :i:le
eessidade de proceder contra os seus principaes auctores . 

§ 13.0 

Sendo de absoluta necessidade que sua alteza partisse para as Caldas da Rai
nha, ás quaes sua alteza deve a sua viela, e tendo os condes de Porto Santo e de 
Barbacena fallado mais de uma vez na precisã.o de ir fazei- uso cl'aquelle r eme
dia, ·assentou-se que os governadores e secretarias de estado acompanhariam sua 
alteza para as Caldas, e C!J.Ue ficaria s6mente em Lisboa o ministro dos neg·ocios 
do reino.1\1as nas vesperas de sua alteza partir, aqueDes clois conde§! pretextaram 
motivos pai-a fi carem em Lisboa. Sua alteza estranhou esta resolução, não a in
t erpretou bem, e o publico decididamente muito mal. O comportamento cl 'estes 
dois ministros d'ahi a poucos dias mostrou ·que a desconfia.nça ele sua alteza era 
:Ennclada e a do publico. · 

§ 1 4. 0 

Estando sua alteza nas Caldas, recebeu o concle ele Porto Santo nos princípios 
de ju~ho um correio do nosso ministro em Paris, communicanclo-lhe q'ne o governo 
francez acabava ele r eceber por um navio saído elo Rio ele Janeiro, e chegado a 
Brest a 16 ele jmüw, a noticia de que vossa mag·estade tinha abdicado· a corôa de 
Portugal. :Pem·o de Mello communicou a noticia tal qual perfidamente lh'a tinha 
p articipado o governo fi·a-lílcez. Digo perfidamente, porque sab endo aquelle go
verno que vo.ssa magestacl e tinha abdicado e.q;1.- sua augusta filha a corôa de Por
tugal e as conclições com que tinha abdicado, sabendo que vossa magestade havia 
dado uma carta constitucional aos seus ·fieis subditos portuguezes, occultou todas 
estas valiosãs e importantes círcumstancia.s ao ministro portuguez; este partici
pou· ao conde ele J?orto Santo o que o governo francez lhe havia communicado, 
mas r ecommenclou o mais profundo segredo, . emquanto se não recebiam noticias 
mais circumstanciaclas e mesmo officiaes. Mas o conde de Porto Santo não pôde por 
mais t empo . conservm· a mascara. Era dever seu participar immediatamente esta 
noticia ao governo, que residia então nas Caldas, e g uardar o mais profundo se
gredo sobr e um objecto de t anta monta e de tal transcendencia. Mas em vez d' isso 
communicou a noticia ao intendente gera-l da policia, · que a participou a todos 'os 
magistrados de Lisboa e ao conde de Barbacena, que o1•denou ao conde da Alhan
dra, governador das armas da côrte, que participasse a todos os comuiandantes · 
dos corpos da capital que o senhor infante D. Miguel era o legitimo rei de Por
tugal! O general assim Q fez, e Lisboa esteve a ponto de nadar em sangue e o 
r eino todo . Nada · iguala a. insolencia que desenvolveram os part~clistas do se
nhor infante D. Miguel n'aquBlla epocha! 

§ 15.0 

D epois ele taes e tão crimmosas communicações é que o conde ele Porto Santo 
participou para as Caldas da Rainha a noticia que tinha r ecebido de París, noti
cia que já ali .se sabia pelas cart~s ~e Li~ boa, q~1e pintavam a ~onsternação ew. 
que toda a ca•pltal se achava, e a md1gnaçao e od10 dos seus habitantes contra ôs 
condes de Porto Santo e ele Barbacena. Sua alteza quiz que o governo proce
desse severamente contra aquelles dois ministros, mas nada se fez . 

• 



820 

§ 16. 0 

Felizmente no di~t 7 de julho desembarcou em LisbC5a sir Charles Stuart, que 
partiu immediatamente lJara as Calc1as da Ra.inl~a a comprimentar sua: a.lt~za a 
senhora infanta D. Izabel lVIaria e entregar-lhe a preciosa carta constltucwnal, 
que vossa ma.gestade benignamente outorgou aos portuguezes, e todas as mais re
soluções que vossa magestade adoptou para t}rar o desventurado Portugal do las
timoso estado a que se achava reduúdo. A consternação em que se achavam 
submergidos todos os bons portugnezes amigos de vossa magestade, amigo~ da 
legitimidade, da ordem e da feliciclade da sua patria, succedetl a maior alegna .e 
satisfação, e por tocla a pa:rte resoavam repetidos vivas, :filhos do amor e gratl-. 
dão pa,ra com vossa magestade pela preciosa constituição que nos outorgou, e por 
nos dar para nossa rainha sua augusta :filha. O dia 8 de julho, em que sua alteza 
recebeu nas Caldas a carta de vossa magestacle com a constituição e mais decre
tos, foi o lmico dia el e prazer que sua alteza tem tido desde a lamentada morte ele 
seu augusto pae . Mas, é preciso dizel-o, tão grande foi a satisfação de sua alteza, 
quanta foi. a inclifferença, e, para melhor dizer, o desgosto com que os governa
dores do reino, que sua alteza mandou immecliatamente convocar, ouviram ler as 
reaes determinações ele vossa magestade. O patriarcha não teve duvida em decla
rar que a earta constitucional ía excitar em a nação uma guerra civil ! Os outros 
auguraram o mesmo, talvez porque assim o desejavam, e o que é mais notavel 
é que o mesmo Barradas, desde esse dia, pareceR outro homem, e ele nenhum 
modo COlTespondeu ao conceito que até então havia merecido a sua alteza e nos 
seus amigos, em cujo numero eu me contava. 

§ 17.0 

Sua a.lteza (qLte precisava continuar no uso das Caldas, ao menos por mais 
quinze dias), partiu para Lisboa no clia 10 de julho, a fim de fazer imprimir os 
decretos de vossa magestade, cuj::~~ vontade é para sua alteza a unica lei, lei qué 
sua alteza respeita e venera com uma especie ele idolatria, porque estú perfeita
mente persuadida, que só pondo em prompta e vigorosa execução as determina
ções ele vossa magestade é que Portugal pócle ser feliz, e a felicidade ele Portugal 
é o unico objecto çla sua ambiçã.o. 

§ 18.0 

Logo que sua alteza chegou a Lisboa ordenou que se imprimisse immediata
mente a carta constitucional e todos os decrétos ele vossa magestade, e que se 
lhes desse a maior e mais ampla publieidade. Mas .até n 'isso houve mais demora 
elo que se devia esperar. Sua alteza queria, em cumprimento elos reaes clectetos 
de 30 de abril, que a carta constitucional fosse immecliatamente jm·acla, para se 
proceder, quanto antes, ás eleições elos deputados; mas foram tantas as diffi culcla
des, tantos us obstaculos e chicanas, · que se sua alteza não tomasse a nobre re
solução ele declarar que a carta constitucional havia de ser infallivelmente jurada 
no dia 31 de julho, aliás sua alteza se veria na durá necessidade de recorrer e 
ac1optar medidas extraordinarias, Deus sabe quando o seria, e se teri~ tido log·ar 
aquella augusta ceremonia. A carta constitucional foi com effeito jurada no dia 
aprazado por sua alteza na capital e em todo o reino. 

§ 19.0 

Apena~ se imprimiu e divulgou aquella sabia carta çon.stitLlcional, começaram 
os particlistas do senhor infante a urdit as maiores, mais infames e execraveis in" 
ti·igas contra vossa rpagestade, contra a carta constitucional e ·contra os r eaes ele
eretos que vossa magestad.e com tanta presteza, sabedoria e previc1encia tinha 
expedido. Elles tiveram a criminosa e execrancla impuclencia de negar os legíti
mos e inauferiveis direitos ele vossa magestade A corôa ele Portugal; elles com
metteram o horrendo attentado de sustentar, imprimir e publicar, que o senhor 
ia:tante D. :Miguel era o unico e legitimo rei ele Portugal. Então foi mui facil co
nhecer, que desde a lamentada ·morte do augusto pae de vossa magestade e pu
blicação do decreto de 6 de março, se tinha traçado o plano d~ illuclir e desorien
tar a nação, e empregar todos os m:eios (por mais criminosos que elles fossem) de 
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acclamar o senhor inf<tnte D. Miguel rei de Portugal. · A verdade, que nunca se 
deve occultar aos soberanos , pede que se diga, q Lle, por desgraça ela nação, t em 
estado . sempr e á testa c1' este partido ·sua magestaele a rainha mãe, que a todo o
mundo diz ccque a corôa cl 'est es r einos pertence unicamente a seu filho Miguel». 
S ua magestade ~ão occtlltou os seus sentimentos á senhora infan.ta D. Izabel 
Maria, que respondeu a sua aug usta mãe: ((Eu hei ele sustentar, emquanto esti
ver no governo, o decreto de 6 ele marçó, e clefenclfll' os direitos elo mano Pedro, 
que eu r eputo legítimos e incontestaveis>>. As senhoras infantas ele Hespanha têem 
sempre estado em perfeiti ·simo accor~o com sua augusta mãe n 'este clesgraç.ado 
~1egocio; assim como o es tao no oclio fi.gaclal que têem a sua augusta irmã a senhorn. 
mfanta D. Izabel Maria, a quem nem ao· menos por política responderam, quanclo 
sua alteza lhes participou a morte ele seu aJUgusto 1)ae ! 

§ 20.0 

Sua alteza, preven.Çl.o os males que de tão execravel e infernal plano podiam 
resultar, escreveu ao senhor infante D. Miguel em 12 el e julho, e entre outras 
cousas que lhe disse para o sustentar no caminho ela honra e do dever, que sua 
alteza par ecia t er escoll;lido na sua carta de 2 de abril. a senhora infanta se ex
primiu assim: «Meu objecto principal é, e serú sempre, cortar intrigas, unir a 
nossa família, e tornai-a cada vez mais amavel a :uma nação dotada das· mais 
bellas qualidades, que em todos os seculos da mona.rchia a clistingu~ram sempre, 
e que n 'estes ultimos tempos alguns homens, tão ambiciosos como. perversos, pro 
curaram desorientar e perder. Mas eu espero (e minhas esperanças não serão ba1-
dadas), em o Deus ele H enrique, que tão vi::>ivelmente tem livrado ,est es reinos 
das maiores e mais horrorosas calamidades, que ha de confundir a impostura, a 
impiedade e o crime;. que Portugal ha de voltar ainda aos seus antigos seculos 
de gloria, principalrJ?ente pondo-se em pratica, como espero, e em vigorosa obser
vancia as sabias determinações ele nosso mano e legitimo r ei o senhor D. Pech·o IV 
e imperador elo Braúl; determinações que têem merecido o applanso e appl'Ova
ção geral ela nação, e que só têem desagradado aos qtte contavam com a continua
ção elos inveterados abusos que pesavam sobre o clesgraçado Portugál, e que tanto 
·affiigiam o paternal coração ele nosso augusto e lamentado pae, sem, comtuclo, to'
mar j amais a nobre r esolução ele os cortar e extinguir. 

((Talvez, rrien querido mano, que alg·uem lhe escr eva em sentido contrario ao 
que lhe digo; rogo-lhe que não acreditP. senãO o que a este r espeito lhe escrevo, 
e que é verdade, e que, longe ele clar cr edito a quem só vive de embustes, que 
só deseja a desordem, e que só· r espira vingança, carnagmu e sangue, o mano 
concorrerá ela sua parte para que se plantem e vinguem entre nós instituições 
emanadas do throno, instittli-ções pelas quaes a nação suspira, instituições t aes que 
só ellas nos podem tirar do abysmo a que nos arrojaram o fatal esquecimento e 
abandono elas nossa~ antigas leis constitucionaes, de nossos louvaveis usos e cos
tumes. Assim o exige impeóosamente a h0111'a do meu querido mano, o seu bom 
nome, a sua gloria, bem como os seus proprios interesses.>> 

Não era possível que a senhora infanta D. Izabel Maria fallasse com mais força 
e clareza a seu augtlsto irmão ; mas o senhor infante, que na sua carta ele 2 de 
abril reconhecia a vossa magestael e como seu legitimo r ei, abandonou essa lingua
gem ; não r espondeu á carta que deixo transcripta, e em mais cluas , que até ao dia 
da minha partida de Lisboa escreveu a sua augusta irmã, nem falia em vossa magesta
de, nem em carta· constiti1cional. 

§ 2 1 .0 

Sua alteza recommenclou a todos os ministros ele estado a maior vigihmcia e 
cuidado princir)almente ao elos neo·ocios ecc1esiasticos e de justiça, relativamente 

' "" . l ffi' l a ministros territoriaes e ao elos neo·ocios ela guerra a r espeito c os o Ciaes c o ' o . . . 
exercit9 e commandantes dos corpos. Mas este, desc~e que entrou no ~:~ISteno, 
foi acerrimo e constante perseguidor de ~odos .os offic1~es que n;:t s.ua op1mao e~a~1. 
constitucionaes quer dizer amigos d0 1mpeno da le1; elle contmuou no crimi
noso, impolitic~ e infernal {)lano do infame conde ele Subserra, ;le quem era amigo 
c crefLtura; elle semeou tal sizan1a e tal desordem no exerClto, elle encheu os 
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cm·pos ele til!ntos officiaes indignos, principalmente depois c1ue recebeu a noticia 
éle que fallei no § 14. n 1 c1ue, gastando a nação 7 ou 8 milhões com elle, a se~ hora 
infanta mal }Jodja contar com a força armada. Sua alteza conhecia a necess1dacle 
de mudar de ministerio, mas não o podia fazer, emquanto a immortai cm·ta con
stitucional não fosse jurada. 

Sua alteza era diariamente por mi~ inform<tda de tudo o que se passava ?a 
capital e no reino; sabia que por toda a parte se trabalhava d!'l dia e. de. no1te 
para chamar os povos á revolta, e obstar a que se jm·asse a carta constltumona.l; 
sua alteza apresentava no governo carta§ e avisos authenticos, pelos quaes se 
conhecia, com incontestavel certeza, que os regimento; ele infa.nteria 17. e 24, 
e o de cavallaria n. 0 2 se dispunham para acclamar o sm1hor infante rei de Por
tugal, e fL1gir depois para Hespanha, caso o seu exemplo não fosse seguido pelos 
outros corpos do exercito e pelos povos. 

Stla alteza instou com a maior vehemencia, fez mais, supplicou com lagrimas, 
que se adaptassem medidas tão promptas como energicas para prevenir ta.ma.nhos 
males, mas seus esforços e suas lagrimas foram baldados! O ministro da guerra 
folg;ava com taes noticias, e o ministro elos negocias de justiça parecia petrificado 
e immovel! Comtudo ainda teve animo e coragem de mandar prender o fa~a
nhudo prior mór ele Clu.·isto, chefe visível d11 revolução que se preparava em Lis
boa, (]_ue tinha amiudadas conferencias com. sua magestade· a rainha mãe, que 
declamava por toda a parte, até no Passeio Publico ele Lisboa, que a carta ~on
stitucional decretada e mandada jurar por vossa magestade era obra dos pedre1ros 
livres, que era a mesma de 182:J; que vossa magestade não tinha direito. alguDl 
á corôa de Portugal, que esta pertencia ao senhor infante D . Mig·uel, que escre
vesse ao governador cla:s armas ela côrte, prégando-lhe aquella doutrina e persua
dindo-o a que á frente de todos os corpos ela guarnição de Lisboa acclamasse o 
senhor infante rei ele Portugal, e sua magestáde a rainha mãe regente elo reino, 
durante a ausencia do senhor infante. Esta carta foi interceptada, e então foi preso · 
o facinoroso prior mór de Christo, que tinha sido complicado em o negro e fatal 
dia 30 de abril de 1824, e que o ·ministro dos negocios de justiça (apesar de ter 
mandado recolher o processo para a secretaria ele estado, e por elle ver que aquelle 
homem indigno, orgulhoso e essencialmente revolucionaria, não era innocente), as
sim mesmo o restituiu ao exercício da jurisclicção e ftmcções da sua digniclacle. 
Quando o ministro elos negocias ele justiça mandou restituir toclos os indivíduos 
complicados no dia 30 de abril, eu lhe disse: <(Estimarei, sr. Barradas, que den
tro em pouco tempo se não arrependa do passo que deu e que toda a capital tão 
altamente rep1•ovou». A minha prophecia verificou-se muito breve. O ministro con-
fessou que estava arrependido, mas j~í. era tarde. · 

§ 22.0 

O conde ele Porto Santo, que parece perdeu a cabeça depois que se recebeu 
a carta constitucional, abandonou a sua secretaria, e pediu licençlt para passar oito 
dias em Cintra, por causa da sua saucle. Sua alteza concedeu-lh'a, mas em vez de 
oito dias, lá esteve até ao dia 31 de julho. . . . 

Sua alteza continuou a receber informações ai.Ithenticas, que eu diariamente 
lhe entregava, de tudo o que se tramava, principalmente nas duas províncias do 
Alemtejo e Traz os Montes. Por ellas soube sua alteza c1uc o governador de E~~ 
tremoz, Mages~i, e quem n'aquella ·1wovincia fomentava a revolução. Sua alteza 
propoz no g·overno que este militar, tão infame como perigoso, fosse iminediata
mente preso e remettido para Lisboa. A boa política e a segurança elo estado, que 
é sempre ·a primeira lei, assim o exigiam; mas o governo nada fez. Sua alteza 
soube quaes eram as ramificações ela revolução que se tramava e o centro d'ella; 
propoz medidas e:fficazes, mas nenhuma foi adoptacla. Mil vezes fallei eu mesmo 
ao ministro dos negocios de justiça, ao qual mais do que a ninguem tocava a 
segurança publíca; irresolução1 medo e respostas vagas é o que n'elle achei. Coro
muniquei-lhe a criminosa conclucta de muitos ministros territoriacs, inimigos de
clarados ela carta constitucional, e a imperiosa neccssiclacle ele os remover e sub
stituir por homens capazes e conheciclamcnte amigos da patria, c1a legitimiclacle e 
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da. carta constitucional; fiz-lhe ver, por exemplo, que o jtúz ele fóra de Serpa era 
um ministro tão perigoso, tfio indigno e tão criminoso, qne rom:J?eu no escandaloso 
e inaudito excesso ele prender algumas pessoas por darem vivas a vossa mages
tade, á nossa augilsta rainha a senhora D. Maria II, á carta constitucional c á 
senhora infanta D. Izabel Maria . .Mas Barradas nada fez, nenhuma provídencia 
tomou . Nada iguala o desgosto, as affiicções e anciedade que dia e noite elila
ceravam o coração de sua alteza, vendo os males, conhecendo e apontando os 
remedios, e passando pelo cruel dissabor ele ver que tudo se clesprezava e que 
a nada se attenclia ! 

3 25.0 

O consul geral elo imper io (c~m quem sempre me tenho entendido, e que te
mos sempre trabalhado de accordo, para que se ·cumpram as reaes determinações 
ele vossa magestacle) teve arte e meios de interceptar no correio geral a corres
J?~ndencia elo capitão mór do Ala.uelroal, no Alemtejo, com os rebelcles em Lisboa ; 
fo1 elle mesmo apresentai-a ao ministro dos negocio& de justiça, mas nem assim 
pôde mover e acorda.r aquelle homem, ele quem ep. e o consul geral elo imperio 

. eramos amigos, e de quem forma vamos o melhor conceito ! Tanto é cl!fficil, s~
nhor, conhecer a fundo os homens ! 

D epois de mil inst.'lJlcias ele sua alteza, o Barradas passou ordem para que 
aquelle capitão mór fosse preso, e que o infame j túz de fóra ele Se.rpafosse man
dado vir para Lisboa. Mas .esta providencia foi tão tardia (no fim de julho), que 
aquelle capitão mór, sendo avisado (Deus sabe por quem), já tinha fugido para 
Hespanha quando a ordem lá chegou. 

O conde de Barbacena., em vez de ordenar ao general elo .Alemtejo que pren
desse o governador de Extremoz, lVlagessi, e o remettesse para Lisboa, ordenou 
que lhe intimasse que pm:tisse para a côrte; e o que é mais singular é que o ge
neral elo Alemtejo recebeu aquelle ::t.viso do conde de Barbacena sem ser por este 
assignado ! Porém Magessi, com o regimento de infanteria 17, no dia 31 ele ju
lho, depois de ter jul'ado a cemstittúção n'esse dia ele manhã, desertou de tarde 
par a Hespanha, e ela mesma sorte o regimento ele cavallaTia n.0 2, aquar te1aclo. 
em Villa Viçosa! 

Poucos dias depois chegou a desgraçada noticia ele que o.Tegimento ele ínfan
teria n .0 24 tinha tambem desertado de Bragança para H espanha. D 'esta sorte 
viu O governo verificado tLlclO quanto eu tinha annunciado, e fielmente participado 
a sua alteza a senho1·a infanta, e sua altezá ao mesmo governo, que n ão quiz 
attender, nem ás suas instaucias, nem adopta.r as medidas que sua alteza tantas 
vezes lhe propoztra! 

~ 2.4.0 

Logo que voltei com sna alteza das Caldas, procurei pelos meus amigos (que 
o são de vossa magestacle) persuadir aos chefes elos corpos, .que compunham a 
gti.amição ele Lisboa, que elles fariam um bom serviço e dariam um passo digno 
de militares honraclos se fossem apresentar a sua alteza os protestos ela sua fiele
liclacle, amor e aclhesão a vossa magestacle, á sua augusta filha e nôssa rainha, á 
carta constitucional e a sua alteza a senhora infanta D. Izabel Maria. Todos o fi
zeram com a melhor vontade, menos o indigno conde ele S. Lom·enço, coronel elo 
r egimento de cavallaria n. 0 4, e o commandante da guarda real da policia. Os cor
pos da segunda linha da capital seguiram o seu exemplo, que foi igualmente se
guiclo e imitado por outrqs chefes ele corpos ela primeira linha aquartelados em 
clifferentes partes das províncias, e pede a verclade que se diga que os seus pro
t estos foram verdadeiros, porquanto nenhum até ao dia 14 ele outub1:o, em q~1e 

. saí ele Lisboa, t em abandonado a causa de vossa magestacle e ela patn.a. Os ms-
cursos e falias que aquelles chefes apresentaram a sua altez~ correm I~presso~, 
bem como as· respostas que sua alteza lhes deu, e que pro~uzuam o mmor e mrus 

• vivo enthusiasmo nos habitantes de Lisboa e de todo o remo . 

§ 25.0 

No clia 31 ele julho foi jurclcla a cart~ constituc~onal em t?do o reino com .~P
planso e alegria geral; mas n::tda }Jócle 1gnalar o YJ.VO enthus1asmo e os regoSlJOS 
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publicos com quo o juramento ü, carta constitucional (monumento eterno ele sabe
dvlia e de política) foi festejado em Lisboa e P01to! 

§ 20.• 

Jurada a carta constitucional era necessario, em cumprimente cl'elJa, que su.a 
alteza se declarasse rE)gente elo reino durante a menoridade de sua augusta sobr~
nha e nossa legitima rainha a senhoi·a D. 1\'Iari::r. II. Esta medida, era tanto roms 
necessaria., ·quanto é verdade incontestavel que o odio publico contra os g-overna
dores do reino tinha chegado a ponto tal, bem como contra os secretarias de es
tado, que, exceptuando o duque, estiveram a ponto de ser assassinados . Tod~ a 
capital sabia as contradicções que sua t11lteza tinha soffrido no goYemo; a capital 
sabia que sua alteza algumas vezes fôra tratada por algum dos governadores com 
muita falta de consideração e respeito; a capital toda sabia os obstaculos que sna 
alteza teve ele vencer para que se jurasse a constituição; a capital sabia que ne
nhum elos governadores era amigo de vossa magestade, por isso'-ue nenh1un gos
tava da carta constitncional que vossa magestade havia benignamente outorgado 
aos seus. fieis subclitos portugnezes; a capital toda receiava que os governaelores · 
c os secretarias ele estado conde de Porto Sa.nto, conde ele l\l urça, conde de Bar
bacena e Monteiro Tones, ~í, força de intrigas e ele m:mejos, e debaixo de pretex
tos especiosos, se quizesscm perpetuar no go~·erno, para contim1arern a ter a se
nhora infanta em um verdadeiro estado de coacção, para que nada podesse fazer 
a bem da carta constitucional, obj ecto ele horror e odio para aquelles governado
res e secretarias ele estaelo. ~\. capital toda sabia que o conde ele Porto Santo, 
conde ele lVIurça, conde ele Barbacena e o patriarcLa tinham fi·equentes e longas 
conferencias com sua magestacle a r?-inha mãe, a qual, desde a lamentavel morte 
de el-rei, que Deus tem em gloria, sabia diariamente tudo qum1to se passava no 
governo; prova evidente qu\3 algum elos seus membros Ih' o communicava. 

Toda a capital, pois, estava na 1:irmissüna e irrevogavel resolução de acclamar 
no Çlia 1. 0 ele agosto a senhora D . I.Zabel Maria regente de P01·tugal, e defender 
a regente e a carta constitucional ú custa elas suas proprias vidas. Estava prom
pta e impressa uma proc~ainaçrio (~e que pucle obter uma copia), q11e devia appa
r.ecer affixada pelas esqumas de Lisboa na madrugada elo 1.0 ele agosto; e muitos 
milhares ele pessoas, militares e paizanos, correrem ao }Jaço a acclamar ali a se
nhora infanta, emquanto se fazia o mesmo pelas principaes ruas e praças ele 
Lisboa. 

Sua alte~a foi por mim inforrnadt~ no dia 29 ele julho do que se passava, e lhe 
::mppliquei que obstasse por todos .os modos a esta medida tumultuosa, que podia. 
ter consequencias funestas, principalmente contra os governadores e secretarias ele 
estado . Mostrei a sua alteza que, na conformidade ela carta constitucional, nin
guern lhe podia di"Sputar a regencia elo reino; que se declarasse, p.ois, regente de 
Portugal; que a capital ficaria socegacla e satisfeit~. , bem como em geral o reino 
todo, o qual p1·incipiaria por experimentar j{L o primeiro bencfi.co effeito ela cm·ta 
constitucional; que no caso de sua alteza acloptar esta medida, eu por meio elos 
meus amigos poderia evitar ainda aguella acclamação tumultuosa que podia ser 
funesta. Sqa alteza, convencida ele tudo o que lhe expuz, e da pureza e :fidelida.cle 
elos meus sentimentos, ordenou-me que fizesse immecliatamente uma proclamação, 
e que lh'a apresentasse para a ver e examinar; que eu procurasse, sem perda ele 
1,11n momento, evitar o 'intentado projecto, assegtuanclo aos seus auctores que sua 
alteza no 1, 0 de agosto poria termo ele urna maneira legal uos receios e ancieclade 
elos lettes habitantes qe Lisboa. 

Nunca beijei com tanto _prazer a m?.io de sua alteza como }JOr esta nobre re-; 
solução que acabava de tomar l Parti immecliatamente a cumprir as suas ordens, 
e no dia 30 de manhã apresentei a sua, alte:zJa a proçlamação ele qne no tua ante
cedente me tinha e-ncru"l'egaclo, e tíve a boa fortlma de merecer a sua approvação. 
Sua alteza mandou.,.a ao Lacerda, ministro de estado elos negocios elo 1·eino (unico 
que soube d'este negocio), ordena.ndorlhe que a mandasse immediatamcnte impri
mir em numero de sois mil exemlJla.res; que mandasse a porção que lhe parecesse 
ao intendente geral ela IJolicia., com OI'dcm d' este a mandar nffixar pelas csqllinas 
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de Lisboa na· madrugada elo 1. 0 de agosto, e os mais que se pozessem ü, venda 
no s !ogares do costume. 

E inclisivel o prazer que sentiram e mostraram os habitantes ele Lisboa, e o 
·enthusiasmo que em todos excitou aquella proclamação ! Os seis mil exemplares 
v ende ram-se Ílpmediatam ente. Mas o publico, que havia muito t empo estava eles
confiado (e desgraçadamente tinha rasão) elo intendente geral da policia, Arriaga, 
notou que foram mui poucos os exem]Jlares que elle mandou affixar 11elas esqui
nas. Era natural que ass im procedesse um magistrado, que poucos dias antes ti
nha mandado prender alglmS sujeitos, porque no theatro ele s_ Carlos tinham 
dado .enthusiasticos vivas a vossa magestade, á nossa augusta e joven rainha, á 
carta consti tucional e á senhora infanta D. IzabellVIaria! 

§ 27. 0 

No m esmo dia 1.0 de agosto nomeou sua a.lteza novo m.inisterio, que mereceu 
o publico applauso ; e a verdade pede que se diga que Barradas e Lacerda tive
ram a fmnqueza ele dizer a sua alteza no dia 29 de julho, que os governn,dores e 
todos os secrétarios ele estado tinham p erdido absolutamente o conceito publico, 
e consequentemente que deviam saír do ministerio. Irresolução, medo do futuro, 
pouco conhecimento elo coração h~1mano, e destituídos ambos das qualidades que 
constituem um homem ele es tado, e finalmente falta ele energia, tão necessaria 
nas a.ctuaes circumstancias, são os defeitos capitaes d 'aquelles dois ex-ministros 
de estado. Sua alteza conb oceu isto mesmó; e sempre lembrada de que foram el
les os que mais-concorreram para a lJaz e arrail'ljos entre o BrLtzil e J:lortuga.l, de
mittiu-os com hon ra e ]Jremio; aos m a.is deu-lhes uma simples demissão, com que 
os habitantes ela capital, e mesmo das prü\' Íncia,êi, nfio ficaram satisfeito s. O pu
blico não queria simples d emissão, queria ex emplar castigo . · 

§ 28.0 

A proclamn,ção do 1. 0 ele agosto , que elecididamente mereceu os -gabos da ·nac;fio· 
toda e os de todos os homens de senso, não agrado~1 aos ministros da Prussia c 
Russia, mrs . Royer e Borel. Inimigos implacaveis de governos constitncionaes, 
declamaram contra a carta constitucional decretada por vossa magestade em 29 
d e abril, e n ão }Jocliam deixar ele tambem reprovar a proclamação ele sua alteza, 
qti.e se fundava n'aquelle immorta:I cocligo, ,e na quLtl sua alteza declarava que a 
lei perseguiria sem piedade aquelle que a transgrecil.isse, e que sua altez;a seria tão 
inexoravel como a lei . 

Que estes cleis mini:stros assim se conduzissem e comportassem não admira
mas que elles (principalmente o primeiro) tivessem a habilidade ele voltar a ca.~ 
beça a sir William A'Court e de o fazer pensar como elles, é o que esr;antou a 
tocl·o o mundo, m enos a mim. Entre os inglezes ha muitos que nfio gostam ele go
v ernos constitnciooaes . Sir \Villiam A'Court parece um cl'esses, é o seu m0clo de 
pensar; e se d'a,hi n ão passasse n enhum mal podia fazer como particular; mas 
embaixador de uma nação como a Inglaterra, alliacla, e de quem até certo p011to 
dependemos, s. ex:. a faz muito m al em r eprovat· uma medida fundada nn, lei ftm
damental, que a nação tocb t anto applaudin . . S. ex.a, p1·eoccupaclo por aquelles 
ministros; póde pintar ao seu governo os negocias de Portugal, a marcha e medi
das elo governo de sua altezn,, com cores m ui alheias .da verdade, e indispor por 
isso o · ministerio inglez contra nós, ou,, pelo menos, paralysar alguns pa~sos e me
didas que podia tomar a nosso favor. E incrível a bulha que aquelie nfinistro tem 
feito, e tudo isso nasce ele n fio t er um juizo soliclo, de não t er crítica, ele se levar 
J e tudo o qt1e lhe dizem, el e não saber portnguez, e consequentemente de não en- · 
t ender a carta constitL1cional nem a dita l)roclamacão. Do inconsidet·ado procedi-' , . 
mento c1'este ministro tem nascielo grande indisposição da parte de todos os. ha.br-
tantes de Lisboa, que amam a carta const itucional e todas as r esoluções ele vossa 
magestade. Da impolitica conclucta c1'este ministro e do que aconteceu em Napo.
les .e H espanha, onele foi ministro, vem o e1,:>itheto qne geralmente lhe _dão ele co- · 
veim elas constit16Ícões . O o·overno inglez fan a ele certo um grande serv1ço a vossa 
magestaclc e á naÇrío port~gueza7 se, em logar ele sir William A'Court, mauelasse 
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par:t Portugal sir Charles Stuart, porque este é geralmente ali estiruado ; é amigo 
dos pcirtuguezes, sabe sufficientemente a língua do paiz, e tomaria vivo interess.e 
no cumprimento e execução da carta constitucional e das outras reaes determ~
nações de que foi p01·tador. Cumpre saber que no publicó foi constante que ~n· · 
William A'Uourt não viveu em harmonia com sir Charles Stuart, nos pot1cos d1as 
que este franco e amavel inglez se demorou em Lisboa. Mas quando o governo 
inglez não queira ~andm· Charles Stuart que mande outro qualquer. 

§ 29.0 

No dia 22 de agosto descobriu-se o infernal proj ecto que o corpo de c~valla
ria da policia tinha concebido e traçado. Devia reunir-se no Campo Pequeno á 
meia noite, e esperar ali que se lhe fossem a;iuntar parte da infanteria ela mesma 
policia, e alguns soldados elos outros corpos da capital com que contavam, e todos 
juntos acelamarem ao amanhecer o senhor infante D. Mi!?;uel' rei absoluto ele Por
tugal, e sua magestade a rainha mãe regente durante a sua ausencia. Mas no 
caso de se lhes não ajuntar a força qtre esperavam deviam partir d'ali p.ara Villa 
Franca, e de lá observar os movimentos da capital e da sua guaniição; e quando 

· lhes não fossem favoraveis desertar para l-Iespanha. Mas o ministro da guerra poz 
em ar:mas toda a guarnição de Lisboa, tanto da l)l'Ímcira como da segtmcla linha., 
pelas n<;>ve horas da noite; pelas dez foram smprehendidas as quatro companhias 
de cavallaria da policia nos seus respectivos quarteis. Não se deu um tiro, e no 
outro dia é que a capital soube o que se tinha passado. Todos os corpos da pri
meira e_ segunda linha rivalisaràm em m·dor, disciplina· e denodo. 

§ co.• . 
Logo que se jurou a carta constitucional entendeu-se que havia liberdacle de' 

imprensa; mas sua alteza, que a estuda e entende, sustentou no consel110 dos mi
nistros, que emquanto se não promulgasse a lei regulamentar que a devia dirigir, 

·tal liberdade de impr.ensa não existia ; que por outra parte tambem não convinha 
deixar esse negocio no pé em que estava, isto é, a censtua suj eita ao ordinario e 
desembargo do paço i que o seu parecer era que se creasse uma especie de tribunal 
interino de censtua, composto de doze membros; e que , seis cll estes, por turno, 
se jtmtassem diariamente na sala ela impressão regia, e ali censmassem os jornaes 
que se lhes ap1'esentassem, approvanclo ou reprovando, segundo a pluralidade ·de 
votos, e ficando responsaveis por tudo o que licenciassem. A maioria dos minis
tros votou qtte se nomeassem doze censores, e que cada um cl'elles censurasse em 
sua casa os jornaes que se lhe apresentassem. D'esta impruclente medida resultou 
qne e)n poucos dias appareceu um grande numero de jornalistas, tão ignorantes 
como perversos, que, em vez ele advogar a causa da legitimidade e de sustentar a 
carta constitucional, tmica tábua de nossa salvação política, serviam os inimigos 
de vossa magestade e da nação. Verificou-se o que sua a1teza tinha previsto, e en
tão o ministro elos negocios do reino, com muita vergonha sua, foi obrigado a ad
optar, mas já mui tarde, a medida que sua alteza tinha proposto log·0 no principio 
ela sua regencia. Esta medicla acha-se na Gazeta de 23 ele setembro. Oxalá que 
se tivesse sempre seguido o judicioso dictame cl6 sua alteza. Grandíssimos males 
se teriam evitado! 

§51." 

Continuando a deserção para Hespanha, onde sua magestade catholica rb.ancloü 
receber e municiar os desertores portugnezes, contra o direito das gentes e con
tra. os tratados que ha entre Portugal e Hesp~nha; consentindo Fernando VII qu~ 
muitos d'estes infames desertores ficassem nas fronteiras de Portugal, para d'ah 
alliciàrem novos · cumplices e espalhare)ll proclamações as mais incendiarias e cri
minosas, sendo o embaixador ele Hespanha em Lisboa o agente inais efficaz elas 
intrigas que ha longo tempo se fo1jam em Queluz e Madrid, sendo elle o inter-

. medio de toda a correspondencia que ba ele Vienna para Mádrid e de :Madrid pa.nt. 
Queluz i sua alteza entendeu que era preciso pôr termo a tanto escanclalQ e a tan
tos males. E pois que o governo de Hespanha não tinha querido reconhecer (nem 
reconhecen até á minha saída ele Lisboa) o goverpo constituéional ela senhora in-
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fanta, era necessario· que aqnelle embaixador sáísse d·e P01·tttgal. Óuviu como de
via os seus · ministros e o mesmo embaixador inglez; mas em vez de se mandar 
sair aquelle embaixador, decidiu-se que se mandasse immecliatamente o conde de 

· Villa Real a Madrid; mas F ernando VII até 1 O ele outub>ro não o havia r ecebido, 
e apenas tinha havido breves entrevistas entre o ministro portuguez e o ministro 
elos negocias estn.ungeiros, que só deu respostas evasivas . 

Parece incontestavel que mr. Lamb, embaixador inglez em l\1aclricl, e que é 
mais constitucional que sii.· William A'Oom·t, t em vigorosamente advogado a causa 
ele Portuga,l, Esperava-se a 'toda a hora em Madrid um correio ele mr. Oanning, 
que no dia 28 ele setembro ainda se achava em París. O conteúdo dos despachos 
de mr. Canning devia decidir os negocias entre Portugal e Hespanha e marcar a 
linha de conducta ele s'ua alteza. No emtanto Fernando VII, entregue absoluta
mente á maligna influencia da junta apostolica e das senhoras infantas D. ll'f.a.ria 
Thereza e D. Maria Francisca., está fazendo a .Portugal a guerra mais· vil e per
fida, que j amais se fez no mundo. Sua alteza entende, e ele certo entende bem, 
que seria uma feliciclacle para Portugal qtte a Hespanha n'este momento nos de
clarasse guerra, porque seria esse o meio ele se unir a nação portugueza, e sua 
alteza tem absoluta certeza ele que toda a tropa hesl)anhola se uniria ao exercito 
portug.nez. Se sua alteza quizesse imitar o comportamento ele Fernando VII e 
penler este soberano, não tinha ma.is do que declarar que todos os corpos milita
r es hespanhoes de linha ou ele miJicias que desertassem para Portugal seriam re
'cebidos e tratados como fOl'tuguezes; a r evolução r ebentar.ia em Hespanha ele uma 
maneira horrível, e é mais liJUe provavel que a família r eal.de Hespanha deixasse 
ele reinat. 

§ 32. 0 

Estando sua alteza em, Ointra., para onde tinha ido passar alguns dias por causa 
da <ltla saucl.e, · e o.n-de clespacha.va diaTiamente com o secretario de estado r espe
cti'V'O, recebeu ali copia ele um decreto do senhor infante D . Miguel, pelo qual se 
declarava rei de Portugal, e que por sua carta reg·ia ele 15 ele júlho tinha · decla
rado a vossa magestade «qne não podia conformar-se com as clausulas elos con
tratoS' matrimoniaes que voss-a magestacle lhe l)l'üpozera, clava por acabada a re
gencia· Cl·eacla por decreto de 6 de março, r elevava-lhe os excessos ele jurisclicçã.o 
em que tinha incorrido, e instituía por seu logai.· tenente a sua magestacle a rai
nha mãe)). E ste decreto é datado de 31 de ·julho. 

Um tal decr eto tem tod~s as feições Gle ápocrypho; mas, verdadeiro ou falso, a 
})Olitica, o bem elo estado, a tranquillidacle publica, a honra e dignidade de vossa 
magestacle, o respeito clevidu ás suas reaes cleterminações, exigiam imperiosamente 
que .o governo declarasse, sem per9.a de tempo, ~\, nação toda, que aquelle clecretç) 
era apocrypho, e f01jado Dll.de se têem fo1j ado todas as mais abominaveis intrigas, ' 
que t antos males têem feito a Portugal. 

s~m alteza, com a sua natural perspicacia, viu bem que quem fOljou aquelle 
decreto foi para que se espalhasse pelo reino todo, a fim ele animm: os perversos, 
aterrar os fracos, desanima1· os incautos , e esfriar os · mais ardentes defensores da 
legitimidade, dos direitos de vossa magestacle á corôa de Portugal e ela carta con
stitucional. Oonsequentemente sua alteza vei'tl de proposito ele Ointra ao palacio 
ela Ajuda, convocou os seus ministros, e lhes mostrou a Iiecessiclade de desmen
tir e .declar·ar apocrypho aquelle decreto. As rasões ele sua alteza não tinham r e
plica; CDmttldO a maioria dos ministros foi contra! D esgraçadamente, porém, em 
poucos dias soube-se que se tinha verificado o que sua alteza tinha previsto; espa
lha.ram-se infinitas copias cl'aquell~ decreto pelas províncias; no Porto fez a maw:·, 
a mais profunda e mais clesgTaçada impressã.o, e se não fôra o zêlo, honra, actl
vidade e denodo· do governador das armas, o generwl Stubbs, t eria havido no Porto 
scenas· de sangue ; e se ali nao produziu effeito, lá o foi produzir no Algarve, como 
logo direi. 

Sua :üteza tornou a convocar os seus ministros, fez-lhes ver os males que já 
tinham r es\.'tltaclo de se opporem á medida que lhes tinha proposto, e instou para 
que se declarasse a.pocrypho aquelle decreto, apesar de ser já tarde. Convieram, e 
ricou encm•regaclo ele fazer aquella declara.ção solemnc, em nome elo governo,, o 
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secretario de estado (interino) dos negocias de jus·iiça, J o só Antonio Gnerreiro; 
mas este, em vez de fazer uma declaração solemne e energica em nom e do go
verno, escreveu o artigo que se lê na Gazeta de 21 de setembro, que parece feito , 
pelo redactor da Gazeta e não pelo go:verno . Guerreiro não correspondeLl ao que 
cl'elle se esperava, nem então, nem para o futLU"o. Oxalá que se tivesse sempre' 
seguido o dictame de sua alteza! Os negoeios de Portugal teriam marchado sem
pre bem, as resoluções de vossa magestacle .estariam em vigorosa observancia, e 
t er -se-íam evitado as escandalosas scenas que em ~ortugal se têem presenciado. 

§ 33.0 

Sua alteza soube com a mais viva dor que o regimento de infanteria n. 0 11 
tinh ft desertado de Almeida com o governador cl ' esta praça, Silveira; e vendo com 
muita magna que os agentes de Madrid e de Quelnz continuavam a seduzir os po
vos e a espalhar ús mãos cheias o oiro que a jtrnta apostolica (cujas infernaes 
ramificações se estendem por toda a parte) fornece, mostrou a necessidade de ad
aptar medidas tão promptas como· vigorosas, evitando delongas e criminosas chi: 
canas do fõro, no qual se rubsolvem criminosos ele alta traição e se enforcam in
nocentes quando os mini stros quer em. Sua alteza entendeu que Portugal estava no 
caso sabiamente previsto no § 34.0 do artigo 145. 0 da sabia carta constitucional. 
Alguns elos ministros sustentaram o parecer de sua alteza; mas julgou-se pl'udente, 
antes ele adoptar aqnellas medidas, conferir com o embaixador ÍD glez; mas este 
(que, segnnclo parece, não tem o maior e_mpenho em que a causa constitucional vin
gtle e prospere) não approvou taes medidas i porque, d:isse, seriam tomadas pelos 
governos da Europa como medidas revolucionarias! Desistiu-se, poi s, d'aquella 
medida, e isso foi mais um triumpbo para os rebeldes . Sir William A'Court r e
commencla moderação e mais mo cleraçfio i porém mais elo que t em havi clo é impos
sível! S. ex.u devia fazer essa recommenclação ao governo hespanhoi, que es t{L 

· fazendo a Portugal uma g·uerra tão pe!l::fida e tão infame, que cl'ella, não ha exem
plo nos annnes elo mtrndo. 

§ 34. 0 

O conde de Villa Real tem-se portad•o dignamente em Madrid; e ás suas dili
gencias, vigilancia e cuidado se deve o auto authentico do juramento prestado em 
La Sel'ena no dia 22 ele setembro ao senhor infante D. :Miguel como ·r ei ele Por
tugal, á senhora D. Maria Thereza como sua legitima successora, e ao senhor in
fante D. Sebastião como successor ele sua mão! Isto é mais uma: prova elas lJOr
rorosas intrigas que sem cessar se estão urdindo em Vienna, Madrid e Queluz. 
Todos os individnos accusaclos ele terem tido parte no fatal dia 30 de abril de 
1824 são agentes mais ou menos activos, mais ou menos dissimulados (l'estas cri
minosas cabalas. O conde de Villa Real entregou uma copia authentica d'aquelle 
auto de juramento a mr. Lamb, que a remetteu immeúliata:mente a mr. Canning, 
que estava ainda em Paris. .. 

§ 35. 0 

Ha muito t empo (desde 1823) qu.e se notava um particular esmero e cuidado 
em tratar bem os officiaes, officiaes inferiores e soldados qtle íam destacados para 
Quelnz; mas esse cuidado e desvelo redobrou depois da sentida morte de sua ma
gestacle o senhor r ei D. J oZio VI. E ste desvelo convertet1-se em seducção clara. 
Todos os officiaes inferiores e soldados, quando cl'ali saíam, traú am sommas avul
taclas ; não occultavam de quem as recebiam, nem o fim pai'a que se lhes davam i 
e isto chegou a tal escandalo que sua alteza, ouvindo os seus ministros, ordenou 
ao ministro ela guerra qlle o corpo ele voluntarios r eaes de commercio fosse o 
miico que desse para Queluz os destacamentos de infanteria e de cavallaria que 
fossem necessarios . 

Este corpo é composto unicamente el e negociantes e de caixeiros, todos (com 
raríssimas excepções) adoradores de -vossa magestade e amigos fieis ela· carta consti
tucional. S11a magestade a rainha mãe mandou, segtrndo o costume, a1)romptar 
mesa pn.ra os ofHciaes e dar dinheiro aos o:fficiaes inferiores e s.olclados; mas nem 
es tes nem aquelles acceitaram . Nada igua-la o decoil:o, ho:nra, firmeza e cliscipliRa 
com que aqnolle corpo se tem sempre com portado , o muito principalmente nas 
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a.ch1aes circumstancias; elle é hoj e o alvo do odio ele sua n:wgestade-·a rainha mãe 
e de todos os rinimigos ela legitimidade de vossa magestaàe e da carta constitu
cional. Elle merece a particular estima ele vossa magestacle. 

§ 5 6. 0 

As camaras elo r eino, depois ele prestado o juramento á carta constitucional, 
·começaram a dirigir felicitações a sua alteza, nas quaes manifestavam os seus sen
timei).tos de resrpeito, amor, :fidelidade e gratidão para vossa m.agestade pelo ín
apreciavel bem que havia feito a Portugal, outorgando-lhe a sabia carta constitu
cional, e dando-lhe para rainha sua augusta filha a senhora D . Maria ela Gloria. 

A boa política, consequentem ente o bem do estaclo, e o bom effeito que tinham 
procluzid o no publi"co as respostas ·que sua alteza tinha dado aos oommandantes 
dos c0rpos do exercito ela primeira e seguncla lililha, exigiam que sua alteza se di
gnasse r esponder a cada uma elas camaras do reino ela mesma maneira que o ti
nha feito úquelles commanclantes, e não ele uma maneira geraJ, e até servinclo-se 
das mesmas expressões ele que usavam as passadas côrtes, ele execra·nda memoria. 
Sua alteza assim o ordenou ao mi1ústro dos negocios do reino; mas este, ou es
quecido, ou porque encarregou este objecto a algum elos seus o:fficiaes (muitos elos 
quaes nem escrever sabem), não cum1Jriu a judiciosa ordem ele sua alteza. A to
das as felicitações que aquelle ministro mandou transcr ever e imprimir na Gazeta 
ele Lisboa deu a mesmissima resposta, isto é : o sua alteza ouvilll com especial agrado 
esta felicitação ». 

Eu r epresentei mui r espeitosamente a sua alteza a clesagraclavel impressão que 
uma tal r esp0sta necessari.an1ente havia ele fazel' n'aquelles corpos municipaes. 
Sua alteza parecec1-lhe justa a minhá observação, nào só por aquelle ministro usm.· 
das mesmas expressões ele que as passadas e detestadas . côrtes usavam, m.as tam
bem porque pm_.ecia que sua alteza tin~1a ~m menos apreço unia qamara elo que 
um commandante ele qualquer corpo. Sua alteza t ornou a recomm endar áquelle 
ministro que respondesse como cumpria ás camaras, como já lhe havia oxclehaclo: 
nenhuma emenda\ Sua alteza tomou então a deliberação ele ordenar que todas as 
fdicitações que houvesse na secretaria ele estado e as que se fo ssem r ecebendo, 
se r emettessem para o seu gabinete para .sua .alteza lhes responder; e sua alteza 
fez-me a honra de me ordenar que respondesse ·eu a todas ellas, o que fiz com 
muito gos to . ......- , 

Estas respostas foram todas rus·signaclas -por sua alteza e remettidas ás cama
ras, que muito se lisonjearam com est<t honra que sua alteza lhes fez . Em todas 
.aquellas il'espostas, que correm impressas, vossa magestade achará expressos os 
verdadeiros sentimentos ele sua alteza para com vossa magestacle, para com sua 
augusta :filha e nossa legitima rainha, para com a curta constitucional e para com 
as sabias resoluções de vossa magestacle. Todas ellas t êem merecido a publica ap
provação e o n:iais decidido appl&uso. Tanto é verdade, que quando se conhecem. 
os ,povos facil é contentai-os e eoncluzil-os. . 

§ 57.0
. 

No dia 12 ele outubro r ecebeu sua alteza a· desgraçada noticia ele que tinha 
sido acclamaclo no : Algarve o senhor infante D. Miguel r ei ele Portugal IJelo re
gimento ele infanteria n . 0 14 e pelo batalhão de caçadores n. 0 4; que os t enentes 
c01·oueis cl'aquelles corpos estabeleceram um governo provisorio em F aro, ele que 
se nomearam membros e presidente o bispo! Ha bispos para tudo; em geral to
dos elles são membros da junta a .p,ostolica. F elizmente o r egimento de artilheria 
n. 0 2, que estava em Faro, não quiz aclherir e foi fiel aos seus deveres; mas, não 
t eru:l.o forças para se oppor áquelles dois corpos, retirou-se ele Faro e foi tomar 
posição no A lemtej(i), junto á fronteira elo AJgarve. O regimento de infanteria 
n. 0 2, que tinha o seu quartel em L agos, retirou-se t ambem, seguindo o exemplo 
do regimento ele arti[heria. 

Sua aHeza, apenas recebeu esta desagradavel noticia, e recejando que os mo: 
vimentos cl'aquelles dois i·n.fames corpos, (l0 Alga.rve fossem combinados com al
guns rebeldes elo Alemtejo, ordenou immecliatamente que partissem duas fragatas 

.. 
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pa.1·~·. o Algarve, e toda a tropa disponível que houvessê em Lisboa, das tres 
armas, partisse_ para aquelle reino pelo Alemtejo, onde se lhe deveria lmir o bravo 
regimento n. 0 18. Sua alteza entendeu que o ~inistro da guerra, IJelo seu valo~·, 
actividade, e por ser o mais bemquisto do exercito, era o mais proprío para 1r 
commandar esta expedição. Aquelle ministro acceitou com gosto, e sua alteza., por 
uma carta r egia, deu-lhe amplis·simOf! poderes, inclusivamente 0 ele mandar sen
tcncia,r por commissões militares, e mandar immecliatamente fuzilar aquelles que 
a essa pena fossem sentenqiados. 

Sua alteza deu as suas ordens no dia 12, e no dia 14 ao meio dia já atraves
savam o 'rejo tanto a infantel'ia como a cavallaria, ao mesmo tempo que eu em
barcava no brigue Constancia para ter a distincta honra de :vir beijar a mão ao 
meu legitimo soberano, á minha a,ugusta rainha, e ele entregar l:J- vossa·magestade 
a carta de sua augusta irmã e os mais pa}Jeis que sua alteza se dignou confiar-me. 

§ 38. 0 

'l'aes são os factos principaes que têem occorrido durante a presidencia de sua 
alteza ao governo creaclo pelo decreto de 6 de março e durante a sua regencia 
até ao dia 14 de outubro, dia em que parti de Lisboa. 

Por elles vossa mag·estacle pócle conhecer quaes são os desgostos por que sua 
alteza tem passado, quantas contradicções tem soffrido, quantos obstaculos lhe 
tem sido necessario vencer e supplantar para se cumprirem as sabias resoluções 
de vossa magestacle. Por elles póde vossa magestade facilmente ver que sua al
teza tem desenvolvido uma resolução, firmeza, actividade e intelligencia em os 
negocios do governo, que a sua alteza, e a sua alteza sómente, se deve tudo o que 
ele bem se tem feito; e que tudo teria marchado infinitamente melhor se os seus 
clictames fossem sempre segu~clos. Não sou eu, senhor, que o digo; é a nação toda 
que o reconhece e confessa. E por iss'O que sua alteza é verdadeiramente · amada 
ela nação toda. Sua alteza espera ser apoiada por vossa magestacle. Ella o me
rece, e vossa magestacle póde estar segm·o que a carta constitucional ha ·de vin
gar e produzir os preciosos fructos que vossa magestacle anteviu, quando benigna
mente a outorgou. Vossa magestacle pó de estar seguro que os seus altos proj e c tos 
sehão de verificar, e qlle as suas regias determinações hão ele ser cumpridas. 

Mas permi.tta-me vossa mag;estade que eu diga, que entre tantos dissabores, 
e que no meio ele tantos e tão crueis desg-ostos que sua alteza tem soffriclo, nada 
magôa tão profundamente o seu coração como o ver que vossa magestacle não se 
tem dignado responder a uma só das suas cartas ! Sua alteza, que ha longo tempo 
tem sido victima das mais infames . e hon,:orosas intrigas_ que a perversidade mais. 
requintada pócle suscitar, receia, sem os temer, que os seus inimigos (que feliz
mente são mui poucos e mui conhecidos) tenham conseguido indispor vossa ma
gcstade contra ella. Que elles se apresentem, e sua alteza os conflmclirá da mesma 
·maneira que o fez no tempo de seu augLlsto pae, que Deus tem em gl01·ia. 

Se vossa magestacle houver por bem declarar a sua augusta irmã, que está 
satisfeito da SLla conducta; (que de certo não póde ser melhor), e que louva a re
solução, firmeza, actividade e intelligencia que t em desenvolvido durante a sua 
presiclencia ao governo creado pelo .decreto de 6 de março e chu·ante a sua regen
cia, su~ alteza ficará altamente satisfeita; nenhum outro premio deseja ou quer, 
.e esse balsamo será mais util ao maguado coração de sua alteza elo que toda a . 
minha medicina. Sua alteza ganhará com isso forças IJara continuar a cumprir e 
fazer cumprir as r egias determinações de vossa magestacle, cuja vontade é unica 
lei para· sua alteza. . 

8e eu merecer a vossa magestade a especial graça de me dar uma breve au
diencia particular, t erei então a. honra de apresentar ::J. vossa magestacle alguns 
objectos a respeito dos quaes sua alteza muito deseja e necessita saber a resolu-
ção e vontade de vossa mag·estade. · 

Deus guarde a preciosa vida de vossa magestade por mui dilatados annos, 
como Portugal e o Brazil hão mister, e ele todo o coração o deseja quem é-De 
vossa magestade subclito sempre :fiel e m·eaclo agraclecido=O ConselheÍ?'O Bm·na1·do 
José de Ab1·antes e Cast1·o. = A bordo elo brigue Constancia) 6 ele dezembro de 1826. 
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* I 

Vimos tambem uma copia do r elatorio que o major de engenheiros Bernardo 
d e Sá Nogueira entregou a el-rei D. Peéb:o IV e :imperadoi· do Brazil, em ·30 de 
novembro de 1828, informando-q dos successos de Portugàl depois aa revolução 
do Porto em 16 e 17 de maio . E escripta pelo punho d'aquelle distincto militar 
e possue-a o nosso esch~recido a1p:igo sr. Simão José da Luz Soriano, o qual obse
quiosam ente permittiu que a tran screvessemos antes mesmo de saír a lume o 
tomo II dos documentos r espectivos á t erceira epocha da sua importante Bisto1·ia 
da !JHm ·~·a civil. 

Relato:rio 

S enhor:- Não sendo possível que a verdade t enha ainda chegado ao conhe
cimento ele -vossa magestade, r elativamente á conducta das tropas portuguezas 
que no mez de maio do corrente anno proclamaram de novo os direitos ele vossa 
magestade, aproveitando a permissão que vossa magestade se dignou conceder-me, 
t enho a honra de lev:;ur á augLlsta presença ele vossa magestade a seguinte mui 
abreviada exposição historica elos factos que tiveram logar até á chegada das ditas 
tropas a Inglaterra;· e como as acompanhei constantemente, quer nos combates, 
quer na sua malfadada retirada, posso r esponder pela exactidào do que se segue. 

Proclamaclos ele novo no Porto os direitos d e vossa· magestade á corôa portu
gueza nos dias lo e · 17 ele maio, e no s seguintes, em outros logares, marcharam 
a lguns corpos para Coimbra, a :fim de ahi se reunirem e de avançarem sobre Lis
boa. Se este movimento tivesse sido executado com rapidez, elle teria posto um 
t ermo á usurpação . P ara chefe cl'estas for~as havia sido nomeado um general, o 
qual, não havendo jamais commandado tro1Ja1 ignorava totalmente a pratica da 
arte militar, assim como a sua theoria. E ste erro da junta produziu os mais fu
nestos resultados para a nobre causa que defendíamos. 

No principio de junho mandou-me o g·eneral perseguir um r egimento d e milí
cias' que ía fugindo para os r eb eldes ; alcancei a sua r etaguarda na serra ao rio 
Z ezm·e, e para o quartel general de Concleixa trouxemos alguns pTisioneiros. No 
mesmó dia o quartel general r etrograclou para Coimbra a 2 leguas. E ste movi
m ento,. executado sem necessidade, fez clesagradavel impressão nas tropas e no 
povo. 

Na noite de 19 para 20 de junho man.dou õ general um forte destacamento 
para surpTehender o inimigo na villa de Som·e, a 4. Ieguas de Coimbra; mas sa
bendo no caminho, por alguns prisioneiros que :fizemos, que elle se achava :llerta 
.dirigimos a nossa mar.cb,a .(lObre a villa da Ega, onde havia força dos r ebeldes: 
que tomit.mos ele sm·pTeza. Elles perderam bom num ero de mortos e ftlriélos, e 
perto de cem prisioneiros, entrando n'esta conta o commandante d'esta força e 
a lguns officiaes: A nossa perda foi pequena. Eu fui fm·iclo n'csta occasiào . 

Em 24 o inimigo atacou os nossos postos, e nas posições da Cruz dos Morou
ços, a 1/2 legua ao sul ele Coimbra, jtmto á ~strada r eal, sustentámos por perto 
de doze horas um combate dos mais renhidos contra . uma força dobrada da nossa 
em numero de homens e bôcas de fogo. :No campo ele batalha riào tínhamos tres 
mil homens, porque, contra todas as r egras militares, se não haviam r eunido á 
divisão : 1. 0 , dois ou tres batalhões e um esquadTão, que a Junta p oderia ter en
viado elo Porto e J.\1inho . Ella deveria t er tido presente q11 e, quem é senhor de 
Lisboa, t em por si as probabilidades de sel-o de to elo Portugal, e consequ entemente 
deveria empregar todos os esforços para conseguir a l)Osse da capital; 2. 01 tres 
batalhões e outros destacamentos ele excellente tropa, que guarneciam a praça de 
Almeida, e que algumas guerrilhas tinham tornado incommunicaveis comnosco ; 
um bata lhão deveria ter sido mandado acompanhar a ordem de abandonarem a 
praça e r eunirem em Coimbra; apesar das minhas instancias durante quinze dias, 
o batalhão não partiu, e depois da nossa retirada aquelles batalhões, que haviam 
ficado paralysados, capitularam com o inimigo; 3. 0~ ,dois b atalhõ<?S e dois esqua
drões · que sem motivo sufficiente, o general haVIa mandado para Tentugal, a 
p erto

1
cle 3 

1
leguas do campo da batalha ; 4 .0

, dois b atalhões ele milícias, que, ape
sar das m inhas r epetidas obse:rvações, se haviam deixado na Figueira, a 7 leguas 

' 
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de Coimbra., e rJ ue se penlcram llepois. Assim, se tivesse l1avido juizo militar, a 
nossa for~,a presente no campo d~veria ter sido augmcntada pelo menos com dez 
batalhões e trcs esquadrões. 

Dtu·ante o combate a esquerda da nossa linl1a apoiava-se n'uma collina e _a 
direita n'uma a1c1eia; ambas estas posições foram disputadas com longos c sangm
nolentos esforços; por duas vezes o inimigo se assenhoreou da collina e por duas 
vezes foi d'ella expulso {~- ba.yoneta on com metralha. A noite separou os comba
tentes . As tropas de vossa magestade dormiram no campo da batalha, c ahi pas
saram todo o dia seguinte. Deveu-se o ganho d'esta acção ao valor elos soldados, 
que gastaram n'cstc dia perto ele trinta mil cartuchos, á bravura elos o:fficiaes c á 
activiclade ele alguns officiaes elo estado m·aior, que harmonisaram os movip:1entos 
das tropas, porque se combateu sem projecto, sem plano c sem ordem. A jtmta 
nfio se participou que havíamos g·anho .a batalha! Generaes têem perdido acções 
e têem annunciaclo triumphos; ignoro que algum calasse uma victoria. Este silen
cio fez pensar á junta que havíamos sido derrotados, e o qLle se seguiu devia con
firmai -a n'csta errada opinião . 

O general, em loga,r de. atacar o inimigo, como nós fortemente lhe pedimos, 
adaptando conselhos talvez sinceros, apoiados pelo terror panico, poz•se em reti
rada l)ara o Porto na madrugada do <lia 27, movimento absmdo e o mais fatal 
para a causa de vossa mag·estade. Coimbra, forte por natureza, e onde eu, como 
chefe ele engenheiros, havia levantado algumas obras ele fortificaçE~o, podia ser ele
fendida com a maior faeilidacle, quaesquer que. foss em os mo-vimentos da divisr.ÇJ, 
e n'isto se havia assentado. Mas a cidade foi abandonada, como se a divisão hou
vesse sido batida; e se eu, sem para isso ter obrigação, mas lmicamente por zêlo, 
me não d morasse n'ella durante alguruas .boras depois ela saida da nossa tropa, 
teriam caído em poder do inimigo mais ele oitocentos homens em differentes pos
tos, aos quaes nenhumas ordens se haviam comn:mnicado . 

No dia 28, t cnclo n divisão passado o rio Vouga, os nossos postos, estabeleci
dos na margem do pantano elo 1\!Iarnel e na ponte que o atravessa, a t/4 legua 
ao sul elo rio, foram atacados. A acção dm·ou nove ou dez hora~, sendo sustentada 
quasi unicamente pelos nossos c~ç,:clore~; por vezes tentou _o i~i.m.igo passai o pan
tano e a ponte; esta era a pos1çao mms Importante, e -ah1 clmg1a eu o combate, 
que foi sempre repelliclo á bayoneta. Ficámos senhores das· nossas posições du
rante toda a noite seguinte. A· perda foi grancle ele parte a parte ; um elos bata
lhões inimigos perdeu elle só mais de duzentos homens mortos e feridos. Ainda 
d'esta vez. se não participou á junta que havíamos ganho uma aeçfio. Na madru
gada de 29 ordenou o general a continuação ela retirada. Na Ega, na Cruz dos 
lVIorouços e no Marnel os officiaes .e soldados conclnzibm-se com a maior bravura. 
:Muitos nomes podem ser citadO"S com clistiucçã.o. 

Em 2 de julho achava-se a ili>iisão a t/2 lcgua a9 sul elo Porto em posiçfi.o, 
cuja força eu havia augmentado com algtrmas obras ele fortificação. As noticias, 
os movimentos dos r ebeldes, tudo nos indicava que na madrugada seguinte seria
mos a.tacaclos. 

Quando se deviam fazer disposições para uma. batalha, foi-nos comm1.micado 
que a jtmta havia assentad? que não tínhamos força para resistir ao inimigo, que · 
a cidade do Porto não devia ser defenclicla, por não ser d'isso susceptivel e para 
não ser exposta ao saque; que, em couseqnencia, a junta se dissolvia, devolvendo 
a sua auctoridacle a uma commissão e ordenando que o exercito de vossa mages
tacle se i·etirasse para Hespanha, onde esperaria as ordens de vossa magestacle. 
Os membros da junta, e m1.útos outros empregados civis e militares, determina
ram embarcar para Inglaterra; foi-me off,·recido l_ogar a bordo; eu preferi ficar 
com os soldados e seguir a sua sorte, por julgar ser este o meu dever . 

. ' Communieacla officialmente a 01·clem da junta aos o:ffieiaes, commandantes de 
brigadas e ele corpos reunidos, respondemos declarando positiva e unanimemente 
que não saíriamos ele Portugal, e que continuaríamos a combater pela causa de 
vossa magestaclc. 

O brigadeiro Pizarro foi o general que :ficou comnosco; elle possue exeellentes 
qualidades pessoaes, mas, havendo servido na marinha, pouco có11hecia o serviço 
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da terra: .. esta f~ulta foi un\a '<las pri~1cipaes causas dos nossos infortunios. E:ntre
tanto nós tribut~m1os a este g-eneJ:al o nosso reconhecimento porq no marchou com- . 
nosco. 

Propuz, e o general approvou, que a divisão passasse para o norte do Dm1ro, 
que fosse defendida a passagem d' este rio e a cicladl;) do Pül'to; que se enviassem 
rapidamente duas brigadas a ata,ca,r os rebeldes elo norte, que se haviam appro
ximado ~Íl cidacle; que d'esta ·força marchasse um destacamento forte, que cruza
ria o Douro, a 4 ou 5 leguas clé Almeida, e que, reunido :1 guarnição d 'esta praça, 
repassaria ao norte, onde J.ilas províncias ele 'l'raz os Montes e Minho contiJ:JXj.aria
mos a guerra com u maior energia. Marchei com parte da força para se pôr em 
execw~~ão a proj ectada mano 11n·a. Na minha ausencia mtHilaram ele plano; e o exer
cito, a;bandonando o Porto, retirou-se pelo caminho de Bmga. Os Iebeldes elo norte 
tentaram embaraçar-nos a passagem pa.ra esta cidade, mas foram batidos, d.eixando 
no camp0 sessenta a setenta mortos; a Ü'opa conduziu-se com a sua costumada bra
vura,. Os voluntarios acaclemicos e outl'os vohmtal'ios compol'.ta;ram-se com clistinc
ção. Foi aqui rnorto o capitão Hoeha, do 9 ele caçadores, que com o maior valor 
se havia CQncluziclo n::t ponte do Marnel. · 

Na sitt1a;ção em que nos acha.vamos r estava"nos marchar sobre a praça deVa
lença, situada na n l!ia da GaUiza, deixar n' ella as bagagens, o trem pesaclo, e com 
a; maior pm:'le da nossa força contÍlluar a gtlen'a lilO paiz montanhoso, mas muito 
povoaalo e ric0, ao norte do l'io Lim.a. Propuz este plano ao general; adaptou-o, 
mas no dia seguinte, 5 ele jtüho, a t!'\sta elo exercito mudou ele direcção, tomando 
o caminho qu,e }Delas as1~er~s serras do Gerez conduz á Galliza. A retaguarda da 
columna distava mais de 1 legua da sua frente . Eu acompanhava a r etaguarcla, 
como fiz semprE! dtlrante a retirada, e até á fronteira tivemos continuados tiroteios 
com os rebeldes. 

T endo nós entl•aclo no terr.itorio hespan_hol com mais de quatl•o mil homens, 
em logat ela hospitalidade que o nosso mau fado nos obrigou a solicitar elas au
otoriclades .cl' este pa.iz, só cl'ellas recebemos um tratamento digno dos princípios 
apost0hcos .que clomina,m n.'esta desgraçada, terra. Não contentes com o armamento 
e cavallos dos soTclaclos, exigiram tambem e cle.spojamm os officiaes, cle.scle o ge
nera;l a;té ao ultimo alferes, das nossas espadas e dos noss?s cav[Jillos. Os officiaes 
de infanteria, os paizanos, e até as n:mlhereo; ele affic.iaes que comptmham o exer~ 
cito, foram deixadas a pé; muitas das nossas ];>ag·agens foram saqneadas e muitos 
de entre nós completamente roubados. A nossa oai4a militar fo'i-uos tirada, e não 
se :p.os deram ·rações, nem de etape., nem de pão . Os nossos commissarios apro
veitaram esta occasião para fugi~'em coJ;p o dinheiPo que haviam recebido para o 
sustento da tropa, a qual se achava no bivaque sobre rochedos nus, e estÇJ,va ·ex
posta a um t empo insupportavel de ftio, vento e chuva . 

Dias depois os soldados .fotam sepa'mdos elos seus ofil.ciaes ·e. sargentos; fomo s 
acam1Dados nos mais asperos logares das ser.ras1 El a mutua c0mrpunicação foi-:n,os ri
gor0samente prohibida. Estando como bloqueados, aos acampamentos vil.ilham muito 
poucos vivmoes e pó1• preço:;; exorbitantes; entretant0 officiaes hespanhoes, um sem 
numero de padres e h•ades, empregavam todos os meios de seduzirem os soldados 
e .sargentos para voltarem a Portugal. Os soldados, firm es na causa que clefencl~
ram, conservaram-se em geral por m1~tos dias vendendo até a ultima camisa paPa 
comprarem pão, ~ s<l quando o el;:cesso cl::J, miseria chegou ao seu auge foram s1.tb, 
niette1:-s~ ás ruuctoriclÇJ,cles ela usurpação, e foram, mas ohoranclo e invocan€lo o real 
nome ele vossa magestacle. Se a condncta dos soldados é digna do .maior louVOl', 
não merecem menos 'elogíos os sarg·entos e os officiaes, porqtle geralmente os que. 
conser'\raram meios :repal1tÍl1aill oom os seus camaradas pri;ados cl'e~!es . . . 

Intim®u-se-nos ordem elo g-overno hespanhol para sa1rmos elo s~u terrltono 
dentro em trinta dias , sob pe:n,a de sm•mos entregues ás a.uctoriclacle~ d~ usurpa
ção . Para_pag·m'mo:> o :n,ôsso Ü'ansporte r eclalllámos o nosso cofre ao Cf!-pitão gene~ 
r al Eo·uia. Este auctor ale todaij! a:s illdignidac1es comml')tt:i.das para comnosco, i·es
ponde~l, coillo s~mpre. o fizera,, que l!l~io admittia I'eclalllações nossas, .A. t;rl.,anpi::J, 
oppressora prohibia· as nossas queixas. 

Dirigimos a el-r ei de Hespanha uma respeitosa exposição clocumentac1a da 
53 
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cunducta das auctoridades, pedindo prorogaçrio dó tempo lJara aq_uelles de entre 
nós que, totalmente clcstituidos do meios, não podesscm saü· de Hcspanha no pr~so 
marcado. Copias d'esta exposição enviámos para Madrid aos ministros de Austn a, . 
Franca e Grau-Bretanha. 

Da Corunba e do Ferro], no me.iado de agosto, demos á vela. pm:a Ingl::Lte:Ta . 
em embarcações pagas por aquelles ele entre nós a quem a rapacidade a.postoh~a 
tinha deixado alguma consa. De Africa :D.ão parte1i1 certamente os escravos tao 
apinhados nos navios como nós n'esta viagem. . 

Logo que desembarquei parti para Londres, para comm1micar ao marque_z .ele 
Palmella e visconde ele Itabayana o estado elos meus camaradas. Elles expecl~ranl 
soccorros immediatamcnte. E logo se principiou a ~rganisar um corpo ele emigra
elos, para serem expedidos em auxilio ela Madeira c Açores . 

O capitão general Valdez, suppondo-me em. lllg-laterra, pediu ao visconde de 
Itabayana que me em-iasse para a Madeira; por ü:so parti no primeiro paquete. 
Quando cheguei it ilha achava-se ella já em poder ela usurpação . Aqui a tropa era 
bisonha, mmca havia visto o inimigo; os chefes quizeram conduzil-a ao combate, 
ella fugiu, elles tiveram que embarcar. . 

P elo contrario, em Portugal as tropas eram bravas, aguerridas e ardentes nos 
combates ; os officiaes dos corpos eram exccllcntes ; alguns dos officüws do estado 
maior sabiam o seu dever e serviam com a maior aotiviclade. Os nossos infortu
nios foram produzidos exdusivamente pela ignora.ncia e ten·o1· panico ele quem di
rigia ou antes impedia as. operações . Tivemos meios, não souberam aproveitai-os. 
Ganhámos as acções, c ordenaram a retirada. Vencedores, tivemos a sorte dos ven
cidos. 

T ós, OS officiaes e soldados, tencl~ a convic9ão de hav.ermos feito 0 nosso ele
ver para com vossa magestade, lisonj eâmo-nos na esperança ele que vossa mages
tade se dignará approvar a nossa çonducta e empregar-nos no serviço ela senhor::t 
D. Maria II, nos~a augusta rainl1a. A sancção ele vossa magestacle nos farü esque
cer nossos soffi:imentos e sen\. a mais doce recompensa dos nossos serviços. 

Tenho observado o va.lor dos meus camaradas e o seu cnthusiasmo IJOr vossv.. 
magestacle, e, sendo eu o primeiro d'aquelle exercito que t enho a fortnna ele vir 
á augt1sta presença ele vossa magestacle, considero um dever meu, depois ele ter 
exposto os successos occorridos, o supplicar a vos·sa ma.gestade haja por bem rea
lisar as nossas esperanças . 

Senl10rl Tenho a maior horu·a em ser, com o mais profundo acatamento, de 
vossa magestade imperial, m.u.ito :fiel c· humilde subdito. = Bemm·do de Sá No
gt~eim) major elo real corpo de engenheiros c1o excr~ito ele Portugal. 

FIM DO T OMO Vri 
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Carta a que se refere o oíiicio anterior - 21 de outLtbro ele 1829 ... ... . .. . ... . . : . . . .. ... 14 
üf:licio elo concle da Ponte ao visconde de Santarem, referindo-se lt operações de empi·esti-

mo -11 de janeiro ......... . . .. · . . . · · · · · · .. . . . . . .. . .......... . . .. . . . . ... . . . ... 15 
Ofli.cio üo marqt1ez de Palmella a Luiz Antonio de Abreu e Lima, fe licitando-o pela decisão 

fi1lv.oravcl que obteve elo rei dos Paizes Baixos -12 de jan:eiro ... . ..... .. .. .. .. ... .. 15 
Ofíicio do concle ela Ponte ao viscó11Cle de Santarem, pedindo uma commenda honoraria ela 

ordem de Christo para o banqueiro Thuret -16 de janeiro . . . ..... . ..... . .... . .. .. . ~6 
Oflicio do conde da Ponte ao visconde de Santa~em, dando cir~umstanci ada conta elo seu 

procedimento para se realisar o cmprestimo de 4.000:000$000 réis -16 ele janeiro .... 16 
Docttmentos anucxos ao precedente officio (condições elo contrato) .. .. . .. . ..... . .. . . ... . . 18 
Of:l'i.c io do conde da ?onte ao viscon~e de Santarem, declarando que rcnuncía a qualquer 

interesse provemente do cmprestmw encarregado de contrahir - 16 ele janeiro ..... . . 23· 
Officio de H enrique da Fonseca de Sousa Prego ao conde de Basto, informando-o sobr e oc-

. correncias maritimas em S. Miguel - 18 de jan.eiro ...... . ..• . .. .. . . ........ . .... . 24 
Carta dos membros da regenc·ia constitucional ao imperador elo ;Brazil, contendo noticias po

líticas- 20 de i<tneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2ó 
Officio de Rapbaol ·da Cruz Guerreiro no visconde c1Ei Santarem, particiJJaudo a summnla 
, de uma con(erencia que tivera em S. Peter sburgo com o vice-chanceller Nesselrocle-

~ de j aneiro . ... . . . . . ' .. .. . . .. .. . : . . .. . . . . . .... . . . . . ... - ... ........ . ... . .. .... . 25 
OHicio elo marqucz Lle Palm.ella a Nuno Barbosa ele F igueiredo, ácerca ela reducção nos sub- · 

siclios aos officiaes e pai.zanos portugllczes refugiados em França·- 22 de j aneiro . . . . 26 
üfl'icio .elo concle ela Ponte ao visconde de Santarem, ponderando a convenicncia ele r eali- ., 

. sar-se promptamente o cmprestimo - 22 de j aneiro . . . ... . . . . . ... . . .. . . . . .. . .. . ... 26 
Oflicio elo co11cle ela Ponte ao ·visconde ele Santarcm, dando mais csclar ec.i.mentos sobre o dito 

n.ssmnpto c remettenelo scgnnelns vias da s propostas dos banqneiros- 26 ele janeiro . . . 27 
Documentos annexos ..... · ... · . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · . ......... . .... . ... . ... . 28 

s •rocln.s as ma.i s pcç:t.s que não des i gna~ nnno snbculcudc-sc sc1·cm de 18:30. 

'• 
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Of:l-icio de J oaquim José da Ctwha no major general da armada, informando-o relativamente 
a alguns navios do bloqueio da 'Terceira c da ordem que dera ao commauàante da cor-
veta Lealdade- '27 de janeiro . . ... . . . ... . . .. .... . .. . ....... .. . . .......... . . . ... 30 

01·dem geral acima alludicla- 26 de dcl'.cmbro de 1829. . . . . . . . . . . . .... .. .. .. . .. . .. .. . 1!0 
Officio do visconde de Asseca ao visconde de l::i~tntarem, participando que D. Francisco de 

Zea Bermudez tivera uma entrevista com lord Aberclcen, na qual se tratára elos nego-
cios concernentes á nação portugueza- 28 de janeiro .. . . . ..... . . . . , . . . . . . . . . . ... 31 

OAi.cio do marquez de L avradi o (D. Antonio) ao visconde de Santarcm, contendo varias no
ticias e encarecendo os serviços de Cami.llo Luiz de Ros:;; i, secretario da embaixada, que 
tinha a imprimir um opusculo apologetico de D . .Miguel, como constava ela carta inclusa 
por copia - 30 de janeiro .... .. ..... . . ... . . . .. . ........• . . ..... . . : .. .. .. ......... 32 

Ah ará providenciando sobre a divida do estado, bens vagos da corôa e das ordens milita-
r es do reino -30 de janeiro . .. .... .. ..... . . . . .. . ..... . . .... .... .... . .. . .... . .. . 34 

Decreto determinando que o proclucto dos bens proprios da corôa, e de todos os outros man
dados vender pelos decretos de 5 de setembro e 5 de clezembro ele 1823, seja pago 
metade em títulos de divida publica e metade em papeln1.ocda- 30 de janeiro .. ... .. 35 

Offieio de Hem·iquc da Fonseca de Sousa Prego ao conde de Basto, fazendo varias ponde
rações a respeito do serviço nos Açores - 30 de janeiro .... ... •. . . . .... . . .... ... . . 36 

Excerpto de uma pastoral elo bispo elo Porto, D. João de Magalhães e Avellar, contra os 
constitucionaes - 1 ele fevereiro ....... . . ........... : _ ........ .. . . . . . .. . .. . ..... 36 

Artigo, inserto n 'um periodico impresso em Londres, com a epig1·aphe "Sobre a necessidade 
da carta constitucional>, - 2 de fevereiro .. ....• . .... .. . . .. ..... . ..... . ......... . 37 

A santa all iança, ou resumo elos princípios assentados por todos os soberanos da Europa a 
bem da estabilidade elos tbronos, ela inclependencia das nações e da prosperidade dos 
povus, por João Chrysostomo do Couto e Mello (nota) . ... . .. .... . ... . . . . . . . .. .. . ... 38 

Ah,ar~ concedendo privilcgios e regulando a fo rma das jubilações e aposentado1·ias de pro-
fessores regios - 3 ele fevereiro ..... . . . ... ..... ... . . ... ...... ...... ·. . . . . . . . . . . . . 42 

Cartlt elos membros ela r cgencia constitucional ao im1~.eraclor D . P edro, participa.udo o obito 
. da imperatriz rainhlt D. Carlota, e que o marquez de Palmella está em risco ele ser 

preso por falta de dinheiro para pagar letras com o seu acceite- 3 de fevereiro . . ... 43 
Officio do ma.rquez de Pn.lmella ao conde de 'abngal, insistindo na c1·ise imminente devida 

a ca1·encia. de r ccm·sos pecuniarios - 4 de fevereiro .... . ..... .......... . .......... 44 
'Trechos da falia do throno, perante o parlamento bi:itannico; com relação a Portugal - 4 

ele fevere iro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . .... .. ............. . . . 45 
Extracto ria discussão nas camaras dos lords a dos communs sobre o mesmo !tssumpto - 4 

c 5 de fevereiro . .... . . . . . ..... ..... . .. . . . ....... . ... . .. . .. . .. . .. .. ...... . . ... . . 45 
Commentarios elo Paquete ele Po1·tu.gal e Gazeta ele Lisboa .......... . . . ........ . ..... . .. 49 
O:fficio do conde da F igttcira ao ~isconde de Santarem, dando noticias de i\Iadricl- 5 de fe-

vereiro ... . ... . .... .. . . .. . .......... . · . . · .. · · .. . .............................. 50 
Offi.cio do · marqucz ele P almella ao conde ~l c Villa Fl.or, pr~venindo-o da chegada do paquete 

com a promessa de soccorros elo Brazü- 8 de feveretro . . . .. ...... .. ...... . .. . . ... 50 
Officio do visconde de Asseca ao vi sconde de Santarcm, r eferindo-se á suscitada questão 

do indulto -1 L de fevereiro .... . ........ . ............ . . .. . .. .. .... . ........ . ... 51 
Officio dos membros da regencia constitucional a D. Thomaz de Assis Mascarenha , inqui

rindo se, installacla esta em territorio portuguez, o Brazil pagará o restante debito, 
conforme a convenção de 28 ele agosto de 1827-13 de fevere iro ... ..... ... ........ 52 

Resposta a ffirmativa - 13 ele fevereiro . .. . ...... ... . .. .... . ... .... .. ... ... . . .... ... . 53 
Ofiicio de Raphacl ela Cruz Guerreiro ao visconde de Santarcm, informando-o do que se pas

sára n'uma entrev ista com o conde de Nessclrode -1.f de fevereiro . ......... . . ... . • 53 
Officio do conde da Ponte ao visconde de S:mtarem, participando-lhe um desastre aconte

cido á familia imperial elo Brazil, que se soube lJclas n(lticias vindas do Rio ele J aneiro 
na frao-ata Izabel -15 de fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Cil;cular d~ marqucz de Palmella ao corpo diplomatico por~uguez, anuuucianelo o regresso 
de D. 'Tl1omaz de Assis Mascarenhas, munielo de plenos poderes do imperador D. Pedro 
como tutor ele sua filha, etc. -16 de fevereiro .. ..... . . .. . . ..... . .. . .. .. . . ... ..... 54 

Officio de Raphacl da Cruz Guerreiro ao visconde de Santarcm, remetteudo copia das obser
vações que du·igí ra ao embaixador de Austria na côrte de S. Petersbmgo - ~de feve-
reiro . .. .......... . .. . .. .• . .... .. ... .. .. . . .. . .... . ....... . .. . . . .... .. .. ...... 55· 

O.fficio do visconde ele Asseca ao v isconde ele Santarem, com informações diplomaticas de 
Londres - 17 ele fev ereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 55 

Oflicio de D. Francisco ele Zea Bermudcz ao conde de Montealegre, ú.cerca elo reconheci-
mento de D. Miguel como rei -17 de fcvct·ciro .. .. ...... .. ..... ... ..... . ... . . .. . . 57 

Officio do marquez de Palmella a D . 'Thomaz de Assis i\IascaTenhas, sobre supprimentos pe· 
cuniarios - 18 de fevereiro .. .. . . . . ... . .... ... . . ........ .... . . ..... .. .... ... . . .. 59 

Nota elos documentos que o visconde ele MelbouTue pediu na camara dos lords com relação 
. a Portugal - 18 de fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Analyse feita n'um periodico ele Lonclre:l redigido por emigrados . ... . .... . ... . . . . .... .... 60 
Oiri.cio de J oão Baptista Moreira ao marquez de Palmell a, communicanelo diversas occorrcn-

cias no Rio de J aneiTo -19 de fevereiro . .... . .. . .. ..... ...... . ...... . ... . .. .. .. 63 
Carta elo marquez de B-arbacena ao ma1·quez de Palmella, exprimindo a tri~te impressão 

que lhe causára uma missiva do conde de Villa Flor, na qual lamenta a falta de soe-
COITOS - 19 de fevereiro . ... . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . . .. ..... . ..... . ... .. . . . ....... 63 
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Officio de D . Thomaz de Assis Mascarenhas a Eustaquio Adolpho de .Mello c Mattos, sobre 
o mesmo assnmpto -19 de fevereiro .. .. . ... . . . . . . ... .... . . . ................ ..•. 64 

Officío de D. Thomaz de Assis Mascarenhas ao marquez de Palmella, em identico sentido -
20 ele fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

Officio ele Eustaquio Aclolpho ele Mello e Mattos a D . Thomn.z de Assis Mascarenhas, r es -
pondendo ao anterio · -19 de fevereiro ... .... .. ... . ........ . .. .. .......... .. ... . 64 

. Officio do marquez de Palmella ao conde ele Sabugal, expondo a insuffi.ciencia de meios parn. 
satisfazer os encar~os do governo - 20 ele fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 

O!licio elo marquez de J:'almella a J?. 'rhomaz de Assis Mascarenhas, decla rando estar prom-
pto :L partir para Angra - 21 ele fevereiro .... . . . .. . . .. ....... .. .. . .. ........... : . 67 

Oflic;ios (dois) do conde ela Ponte ao visconde de Santarem, dando informações favoraveis 
á causa absolutis ta e r emettendo copia de uma carta do general Bourmont em resposta 
a o uh-a cl'elle- 21 e 22 de fevereiro .. •. .. .. .. .......... . .. ... . ... . ....... .. . ... 67 

Carta a iludida - 18 de j aneiro ...... ..... . ........... . . . .... . .... . ...... . . ... . .. . .... 68 
Officio do conde ela Ponte ao visconde ele Sautarem, agradecendo a approvação que D. Mi

g uel deu ás suas diligencias para concluir o negocio constante ela corresponclencia sob 
n.•' 173 a 178 - 26 de fe\7 ereiro ........ ... .. .. . .. ... .. ....... .. ...... . . ...... . .. 68 

Circular do marquez d'e Palmella ao corpo diplomatico lJOrtuguez, annunciando a partida d~t 
r egencia IJara a ilha Terceira- 26 de fevereiro . . , .. .. .. ...... .. . ... . . .... . . .. .... 68 

Offieio do rnarquez de Palmella e J osé Antonio Guerreiro a D . Thomaz de Assis Mascare-
nhas, sobre fornecimento de subsídios, etc.- 26 ele fevereiro . ... . . . . ... . ........... 69 

Declaração ao marquez ele P almella quando estava prestes a sair de Londres para os Aç.o-
res- 27 ele fevereiro .. .. ... . . ... ... . ... . .. . . .. .. . ........ .. .. . .. . . . .. .... . .... 70 

Oil1cio de Raphael da Cruz Guerreiro ao visconde ele Santarem, participando o que consta 
na côrtc ele S. Petersburgo sobre os negocios de Portugal- 'R de fevereiro .......... 71 

Officio elo conde da Ponte ao visconde ele Sautarem, dando conhecimento das palavras pro · 
feridas pelo príncipe ele Polig-nac na sua entrevista com o embaixador hespanhol ()fa-
lia- 2 ele março . ... . ... -. . .. . . . .......... ...... ... ... .. . . . . .. . ... ..... . . . . .. . . 72 

Officio elo visconde ele Asseca ao visconde de Santarem, alludindo a uma conferencia ele 
D. Francisco ele Zea Bermuclez com lorcl Abercleen e remettendo exemplares da obra 
que mr. W altou Jntblicou em re&posta a duas no sentido contrario-3 ele mru:ço ...... 73 

Officiq do conde ela Ponte ao visconde ele Santarem, proseguindo em informações de París -
8 ele março . . ..... . .... ..... . . . . ... ................ . ...... .... .. .. ..... . . ..... 73 

Discussão na camara dos communs r elativamente á interfercncia elo governo inglcz -10 de 
março .... . . ....... .... . . ............ . . . . . . . .. . ........ .. . . . . . . .... .. .. . .. . . .. 74 

Oilicio elo visconde de Asseca ao visconde de San~arem, contcnc~o mais noticias políticas-
11 ele março. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Offi.cio do sobredito agente absolutista ao mesmo destinatario, prevenindo -o de que lorcl . 
Abercleen insistia· na necessidade de conceder-se a amnistia conforme fôra ultimamente 
proposta- 11 ele março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . .... . . . . .. 81 

Ofúcio fie Raphael ela Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, expondo o r esultado elas 
suas conferencias com diplomatas estrangeiros - ~., de março ........ . ........... . .. 81 

Proclamação attribuida ao marquez ele Palmella e impressa em principias ele março ..... . . 83 
Discurso do barão Hycle ele Neuville quando se discutiu na can1ara qos deputados de França 

a resposta á falia do throno -15 ele março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Considerações que precedem o opusculo De la question po1·tu,qaise (nota) .............. .. . tl4 
Discurso proferido pelo ministro dos nego cios estrangeiros em seguida áquelle orador : .... 92 
Extracto dG que disse o visconde ele Chateaubriancl na camara elos pares em sessão de 8 ele 

março (nota) . .. .......... ..... .. · .. . . . . . ........ . .. . . ..... .... ... .. . .... . ... .. 92 
Resposta dos dois corpos legisl!J.tivos .ao alludiclo paragrapho elo discurso ela corôa (nota) . . 92 
Reflexões politicas de um elos orgãos do partido liberal portuguez por occasiã<i de debate 

nas assembléas francczas . . .. .. .... ... ... ..... .. ...... . ....... . • . .............. "93 

li 
Decreto creando uma r cgencia para govcrmLr os reinos de Portugal, Algarves e seus do

mínios em nome da senhora D. Maria 11 - 15 ele junho de 1829. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Ca;rta dirigida pelo imperador D . Pedro a sua magestacle christianissima e aos mais sobe

ranos ela Europa com quem tinha r elações de amisade - junho ele 1829 (nota). . . . . . • 98 
D ecreto nomeando Luiz da ::lilva Mousinho de Albuquerque ministro e secretario ela regen-

cia para servir em todas as r epartições elo estado- 15 ele março . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
D ecreto cleterminancl•J que o conde de Villa Flor conserve o commanclo elas forças militares 

existentes na ilha T erceira -15 ele março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
D ecreto pelo qual se ordena que seja impresso e publicado o diploma ela abdicação de 

D . P edro IV á corôa portugueza em 3 de março de 1828, para ip.teiro cumprimento-
16 de março .... .... . . . .. .... . . . .. .... . .... · ...... · ..... .• . . .. ....• .. . . ..• . . ... 100 

D ecreto determinando que a moeda ingleza denominada sobemno tenha cm·so legal na ilha 
Terceil:a --l6 de mtwço ..... . . ... .. .. .. ... . .. ..... . . . · . . .. . ...... . . . ... . . .. ... 101 

Officio ele Luiz da Silva .M:ousinho de Albuquerque ao conde ele. Villa Flor, para que, em 
nome da rainha, agradeça o bom serviço prestado pela g uarnição da ilha T erceira-
17 de março . .. . ... .. . .. ....... . ... .. ··. : . · ..... .. ..... .. ... ....... .... . . . .... 101 
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Carta do marquez de Barbacena ao m~rqucz de Palmella, expondo os embaraços que lhe 
suscitam o~ Jnazilciros e portuguezes -17 de março ... .. . .... .. ......... . .... ... 101 

Officio elo conde ela Ponte ao visconde de 8antarem, úcerca elo emprestimo- 18 ele 
março ... . .. .... .. ........................................ . ..... .. ' . .......... 102 

Officio ele Luiz da Silva Mous.inhq de Albuquerque a Luiz Antonio de Abreu c Lima, as
sim como ás mais legações portugnezas, participando o set~ novo cargo e rcmcttenclo 

· exemplares do decreto respectivo - 18 de março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... 102 
OJlic.ios (dois) ele Luiz ela Silva Mous inho de Albuquerque a L·uiz Antonio de Abl'CLl c Lirna, 

sobre a iustallaçào da rcgcncia const itucional e depositas de emigraclos- 18 e 19 de 
março ..... ....... .. ... .... .... -..... . .. ..... o . . o . · . ... ......... . o . . . . . . . . . . . . 10i:> 

Oflicio de João Baptista Morei'ra ao marquez ele Palmella, dando noticias políti ca$ do R io 
de Janeiro ~ 18 ele março .. .. .... .... . .... o ........... . ..... .. . o . : . . . . . . . .... 104 

Proclamação da regencia constit ucional aos portuguezes - 20 ele março o . .- ... ..... .. . o. 105 
O!ficio ele Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque a Luiz Antonio ele Abren c L ima, re

mettenclo a car ta credencial ê expondo os a,rgmnentos principacs a favor da causa ele 
D. Maria II-20 ele março . . . ..... . .. . ... ........... .. ..... ... , . . .. . ... _ ..... .. . 10G 

Officios (dois) do sobredito ministro ao mesmo destinatario, .transmittinclo outras instrnc-
ções de serviço publico- 20 ele mar ço., . . .... : . ... .. . . ............... : . ...... . o 107 

Officio ela mencionada procedencia e com iclentico destino, àcerca da norma que deve ob-
ser var-se - 23 de março .. ... ....... .. . ........... ... . . . . ... . ........ .. ....... 108 

Extracto ele um officio' ele D . Thomaz ele Assis Mascarenhas ao conde de Vill a Flor, expondo 
ser impo~si-vel dar execução á nova tabell a ele su bsídios, etc. - 23 de março .. .. ... . 10rt 

Debates na camara dos lords, r elativamente á quest ão da interferencia - 23 ele março . . . 110 
P rotesto com doze assignaturas apresentado na mesma cama,ra ............ . ..... .. .. . . 117 
Officios (dois) do visconde de As seca ao visconde de Santarem, manifestando as opiniões 

de lord Abercl een com r espeito á questão portugueza- 24 e 25 de março_ ..... .. . . . 117 
Officio de D. Thomaz ele Assis Mascarenhas aô conde ele Villa F lor, a.Iludinclo á tabella ele 

subs ídios, a uma aueliencia que tivera com o ministro elos ncgocios estrangeiros qo 
gabinete inglez, assim como á carta d'este ultimo- 26 ele março . . . ...... ......... 118 

Copia da missivájunta ao p recedente officio-19 ele março .... ... .. . ........... . .... . 119 
Decreto nomeando t1ma commissão administrativa ela fazenc1a publica: na província elos 

Açor_es - 26 de março. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . ..... ..... .. : ....... ..... .. 11 ~ 
Decr eto estabelecendo o formularia com que durante a r egencia em nome de D .. Maria li 

elevem ser expedidos os diplomas elo governo e mais a,uctoridacles - 27 ele março .. . . 120 
Decreto nomeando as l)essoas que hão de compor o conselho de justiça - 27 de março . .. 120 
Decreto crcando um a junta de justi()la, na cielàde de Angra cmquanto não for installada a-

r elação elas ilha,s elos Açores - 27 ele março ...... . .. .. .. .. .. .. · ...... .......... . . 120 
Decreto desi~nanelo os membros ela junta ele just-iça - íH ele março. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Officio ele Joao Baptista Moreira ao marquez ele 'Palmclla, communicmido q Lle nos estados 

ele Goa so proclamára o governo absoluto, e o ex-capitão general ele 1Vloça.mbique1 Se
bastião Xavier Botelho, devia partir para Lisboa em meiaelo ele janeil·o - 27 de março 121 

Ofiicio do concle de 8abugal ao marquez de Palmella, dando-lhe noticias da côric brazi-
leira - 27 ele março . .. . .. ... . ... · ... ... ........ . . . ... .. .......... .. . . ... : . . . . . 122 

Ordem do dia da repartição do ajudante general em Angra, sobre diversos commandos 
militares - 29 de março ... . . .. ... . ......... . ..... .. ... . .. .. .... ... o . ... . ...... 123 

Memoria com o titulo In.fluence d~~ ministel'e anglctis clans t'~~surpation ele D . il1iguel . ..... . 124 
Decreto mandando que aos feitos prqcessados na ilha T erceira, pertencentes á fazenda pu-

blica, se ·'dê appellação ou aggravo pacra a junta rile justiça -1 de abril . . . ...... ... 142 
Decreto estabelecendo os vencimentos elo corregedo1· e juiz de fóra da cidade de Angra -

1 de a,bril ........ .. .. . ....... ; ... . .... ... .. · . .. .. . . .... . ..... . ............... 143 
Officio do visqonde de Asseca ao visconde de Santarem, transmittinelo noticias diplomati -

cas - 2 de· abril ........ . . ..... .......... . . ... ... . ............... .. .. . o ...... 143 
D~creto perdoando toda a pena aos desertores da' primeira desen;.ão - 3 de abril . . . ..... 144 
Decreto determinando as condições que eleve preencher qualquer soldado para o reconhe-

cerem cadete - 3 de abril ... . ...... ... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Portaria ordenando que não se proceda a prisão de paizano•algnm sem prévia ordem de 

~uctoriclacle- 3 de abril .•.•..... .........• , . , . .•.•... . ..... o ...... ... . · . . . o . . . 145 
Decreto approvanclo o cunho e emissão ela moeda ele bronze elo valor de 100 róis- 5 elo 

abril. .... . . . .... . . . .. . . ... . ... .. . ............ .. .. o •••••••••• •••• ••••••• • • : • • 145 
Carta do conde elo Funchal ao cardeal Albani, pedindo que o esclareça sobre se existe o 

projecto de prover bispados vagos em Portugal sem o beueplacito regia - 5 de ahl'il 145 
Officio do conde ela Ponte ao visconde de Santarem, sobre o emp1~estimo negociado em Pa-

rís com a casa bancaria Thuret .& C.n - 5 ele abril . •. ....... . .... o o .... ...... . ... 146 
Decreto approvando o r egulamento pl'ovisorío elo commanc1ante das forças militares reuni-

das na ilha Terceixa - 6 ele abril .. ..... .... .' ... .. . .. . ... .. . ... ...... o . . ·. . . . . . . 14 7 
Extracto de uma interpellação na camara dos commlllls em 6 de abril ........ . o .• .. .• o . 148 
Officio elo visconde ,ele Asseca ao visconde de Santarem, participando que o ministro tlc 

Hespanba na côrte de Lonchoes trabalha · quanto póde a favor ela causa absolutista, e 
que pelo discurso ele lord Palmerston na camara dos eommtms se cqnheceu estar dis
posto o partido da opposição a aproveitar-se de todo o ensejo para combater o gover -
no ·- 7 de ab1·il .......... . ......... .. . . . . .. . ......... . ... . . ..... ... .. o ....... 149 

Officios (clois) do conde "da Ponl;e· ao visconde ele Santarcm, referindo-se a diversas occor -
rcucias politicas - .D c 10 ele abril ....... .... . o .• . ...•......... , .. , ..... ...... . 150 
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Decreto ereando uma escola militar provisoria, na qual se desenvolva quanto possível o 
ensino das sêiencia.s mathematicas e suas applicações á ·arte militar- 10 de abril .. .. 150 

Ollicio de Jo~é Bal\:>ino de Barbosa e Arau,jo a Nuno Barbos!~ de Figueiredo, com
rnuni cand'o-lhe a cheg·acla do marquez ele Palmella e conselheiro José Antonio Guer
reiro ao porto ele Angra, onde desembarcaram, installanclo-se logo a r cgencia- 12 de 
abril. ....... . ........... . ........ . .......... . ..... . . . . · . . . . .... ....... ...... . 151 

Extracto el as consicleraçães insertas no Times 'L proposito dos primeiros actos elo ·governo 
da Terceira ..... . .. . .. . .. , .... .. .. ... .. .... .•. · . .... ... . . .. . . . . . .. .... . .. . . .. . 151 

Officio do conde ele Oriola ao visconde de Santarcm, informando-o ácerca ele ·uma entre-
vista com o miuistro prussiano Bcrnstorff - 13 ele abril ... . ... . .. . . ... . .. . . . .. ... 152 

Officio do visconde ele Asseca ao visconde de Santarem, reproe\ttzindo as phrases ele lorcl 
Aber eleen ua ·conversação entre elle e D. Francisco de Zea B01·rnuclez - 14 ele abril .. 153 

Decret o creando uma commissão pa,ra examinar todas as prisões eh ilha T erceira e· propor 
as medidas applicaveis nas actuacs circumstancias para o seu melhoramento -16 de 
a,bril . ... . L • • • ••••••••• • •• • ••• •• •••••• , . ........... . ... . .... . ........... . .. .. . 153 

Relação das pessoas que compõeti1. a sobredita commissão -16 ele abril ... . . .. .... .... . 154 · 
OHicio do conde de Uriola ao visconde ele Santarem, dando noticias de Berlim c S. Pe-

ter sburgo - 16 de abril. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . 154 
Officio de J oão Ba]Jtista .M:orei'ra ao marquez ele Palmclla, tí.cerca el a chegada elo lugre 

T1·eze ele 1l1aio á cidade elo Rio ele Janeiro, conduzindo a l10rança c l eg·ados pertencen-
tes a sua magestade imperial, que r_ecusára r eceber o commanclante- 20 ele abril .. . 155 

Offici.o elo visconde de Asseca ao visconde ele :Santm·em, participando que lord Aberclecn 
c o duqtte ele ·wellington se mostram muito despeitados pela falt a ele resposta aos con-
selhos ele amuistia- 21 ele abril ... . ........... . . .. .... . .... . . . . . . .. . . . . ....... 156 

Decreto orclCJlando que se ponha perpetuo silencio em todos os feitos crimes por occasião 
elas occorreucias na cidade ele Angra em 18 ele maio de 1828, nas aldeias dos Bi.scou
tos e Altares, e na villa ela PraÜt em fins de seteml;>ro e principies de out ttbro elo mes-
mo anno - 21 de abril. . .. .. . .. .. . . ............... ......... . . ......... .- . ...... 15() 

Offici'os (dois) ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da 8i lva Mousinho de Albuquer-
que, r espondendo aos despachos cl'este ultime sob n.0 ' 1 a 3 - 20 e 21 cl'e abril . ... . . 157 

Officio de conde ele Sabugal ao marquez de P almella, tmnsmittindo informações do impe-
rio brazi leiro ---'- 22 ele abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

Offi.cio de Nuuo Barbosa ele Figueiredo a Luiz da Silva Mous inho de Albuquerque, na:ri.·a,nclo 
o que se passára na audiencia com o pl'incipe ele Polignac . ... ... ... ... . .. ~ ... .... 159' 

Debates no· parlamento britannico (sessão ela camara dos communs) em-23 de abril . . ... . 161 
Oiücios (elols) ele Luiz da S ilva Mousinho ele Albncfttel;que a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, 

1·emettenclo instrncç.ões ácerca do deposito ele emigrados, e varios outros assumptos ~ 
25 ele abril . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Uffi.cios (do i s) do conde da Ponte ao visconde ele Santarem, sobre o emprestimo e encar e-
cendo o cr editC!> do banqueiro Thuret - 25 e 26 ele abril .. . . ...... . . . .. . .. .. . . . . . . 172 

Regulamento da escola militar provisoria- 26 de abril .. . . ......... ... ...... . .. . • .... ·. 174 
Officio do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, expondo varias · consicler:J ções po-

líticas - 28 de nbril. .................. . . ....... ' . ~ ... . .... · .......... . ...... ... 174 
:QeC1:eto mandando obsen7 a.r diversas providencias contr a desertores - 30 de abril. . . . . . . 17 5 
Decreto supprimindo o ~oido de 20Jl'OOO réis mensaes que o juiz de fóra de Angra vencia 

na qualidade ele auditor elo bàtalhão de artilheria, emquanto n \tquelle pon.to ela i lha 
existir ot~tro para as tropas - 30 ele abril. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 177 

Offi.cio elo visconde ele Asseca ao visconde de Santarem; proseguindo com as suas noticias 
de Londres - 5 ele maio ... .. .. ... .. - .. ' .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .... .. ... . . . ..... . 177 

Officio ele José J3albino de Barbosa e Araujo a Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, 
referindo o r esultado ele uma conferencia. com lorel Aberclecn ácerca. ela causa libe-
ral - 5 ele maio . ..... ... ... . . ....... . . ........ . . :. . . . . .... . . •.. .. . ..... . .. .. 178 

Offi.cio ele J osé Balbino ele Barbosa e Araujo a Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque, 
r emettendo copia ele outro que lhe dirigíra~J os$ Maria Corrcía, no qual expressa os 
favoraveis intuitos elo imperador ela Russia a respeito ela causa de D . .M:aria II - 5 de 
maio .... . ... . .. . ...•. . . • ........ . .. . ........... . .. . ... . . . . : • .. . . ...•.. . . . . . . 179 

Oflicio a que se refere o anterim:·- ]5. de abril ..... · . . ...... . ...... .... .. .. . . . · .. . . ... . 180 
Officio de José Balbino ele Barbosa e Araujo a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, 

participanelo que o pa11a conceelett uma aucliencia ao encarr egado de negocios da rai-
nha fidelíssima, e que, entre outras expressões, declarára a sua intenção de ser o ul-
timo em seguir o exemplo elas potencias, se ~-econbecessem D-. Miguel - 6 ele maio .. . 181 

Decreto mandando regular a inscripção dos títulos de. credito- 7 ele maio .. ..... . ...... 181 
Offi.cio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, transmittindo a summula de uma carta 

que o imperador do Brazil dirigíra a Nicolau I da Rnssia-8. ele maio .. .. .. .... .. . 181 
Decreto manda:nelo que nunca se execute a sentença profei'ida em 27 de outub,ro de 1827 

contra Joaquim P ereira Marinh? -10 de maio ....... . .. . .... ....... -. . . . : .. . : . ~ .. 182 
Oflicio elo visconde de Asseca ao VlSconcle de Sautarem, patenteando as mas d1spos1çoes 

. de lord Abereleen relativamente á política elo govemo ele Lisboa - 12 ele maio ..... . . 183 
Decreto ordenando" que se paguem em ceclulas do valor de 500, 250 e 100 r éis os venci

mentos dos empregados publicos e quaesquer outros servidm·es do estado quando t ar-
darem as prest!lçõe_s de Londres -14 de maio .. ... . ... . . . ...... . .. . .. .. . .- ..... . .. 183 

ü flicio elo visconde ele Asseca ao visconde ele· Santarem, fazendo breves ponderações 
áccrca elo gabinete inglez - 19 de maio . . . .... . ........ . ........... . . .... ....... 184 
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Offi!)ios (dois) de Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque a Luiz Antonio de Abreu c Lima, 
contendo instrucções- 22 ele ·ma io ... . .. . ... .. . .. .. ............ .. .. . .......... · 185 

Officio de ú . .Ji' rancisco de Almeida a Luiz da 8ilva Mousinho de Albnquerque, accusando 
a recepção elo diploma que o nome i a enviado extraordinario e ministro plenipotencia
rio junto de sua magestade christianissima, c fazendo varias ponderações- 24 de 
maio . ..... . ....... .. ... .. ...... . . . . ........... . · . .... . . ....... .. . .. .... . .. . . · . 187 

Officios (dois) do visconde de Asseca ao visconde ele Santarem, prosegu.inclo sobre nego-
cios ela sun. missão em Londres- 26 de maio ... . .......... . . . .. ....... .... .. . . .. 188 

Officio de Luiz Antonio ele Abreu e Lin:ia a Luiz da t:iílva Mousinho· de Albuquerque, re
mettendo copias elos officios que enviára a diversos chefes ele legação com n.s respe-
ctivas creclenc iaes- 27 de maio. , . .... .. , . . .. . . ... ....... . ... .. .. . ....... · .... . 190 

Offif'.ios acima allucliclos (cinco) - 8, 11, 12 e 18 de maio . ..... . ........ . ......... . . ·. : 190 
Officio do conde da Ponte ao visconde· de Santarem, acompanhando um r equerimento "de 

Manuel Maria Coutinho de Albergai-ia Freire para ae lhe passar passaporte com que 
se auctorisou a sua saída ele Portugal- 28-cle maio . . , ........ . .... .... . ........ . 192 

Requerimento aHudido - 27 ele maio .. .. . . ... . , .......... : .. . ... . .. . .. .. ...... . .... 193 
Officio de Luiz Antonio ele Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, r e

mettendo copia da correspondencia com Charles Bagot, ministro elos Paizes Baixos, 
ácerca das suas crcdenciaes - 29 de maio .. . .. . . ..... ... .......... . . . ...... . .. , . 198 

Documentos a que se refere o officio supra - 22 e 26 çle maio ........ .. ...... . . . . . . ... 1911 
Questão ele direito publico offerecida á consideuação · do gabinete britannico; a,rtigo exh-a-

hiclo do Paqtfete ele Pm·tug~tl ~maio ... , .... ......... . , •........ . .... . .. : .. ' .... 1'95 

III 
Decrct~ em tij_uc se dcciaram 0s 01'denados do presidente, membros e ministro secretario de 

estado ela r ege·ncia- 1 de junho .. . . ................ ... . ... ..... . ..... . ' ... . ... • 199 
Decreto mandando que sejam impressos em serie seguida e numerada todos os clectetos e 

regulamentos da r_egencia- 2 de junho .. . ...... _. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Decreto cçmferip.do á .i unta de justiça attribuições da mesa do desembargo elo }Jaço, visto 

estar interrompido o rccmso para e~ta -:- 2 de junho ..... .. . ... .... . .. . . .... . ' • .. 200 
Dcçreto abolindo as cartas de seguro· que se concediam aos réus- 2 de junho . . ...... . • 200 
Gfficio elo visconde ele Asseca ao visconde de Santarem, eom informações politicas - 2 de 

junbó .. ...... .. . ... : . .... . . ...... .. ... .... ........ , ..... .. ..... . . . .. ..... . .. · 202 
Decrl;lto determinando que as duas companhias ele sa]Jadores, 01·eadas pela porta'l·ia de 5 

· de maio de 1829, passem a denominar-se «companhias adcli cionaes ao batalhão de ar-
t ilheria de linl1a da cidade de Angt a>J - 5 ele junho ... , . , ......... . ... . .. .. . . .. . , 202 

D~creto creanelo_ um corpo de sapadores, segundo o plano junto - 5 de junh·o .. . ... . .... 203 
Officio de· José Balbino de Barbosa e Araujo a Nuno Barbosa de Figueiredo, dando-lhe 

conhecimento ele que lord Abercleen se recusára a receber as cartas creclenciaes e 
apenas conseguíra, apoz renhiçlo debate, entregar copias cl'aquelles diplomas- 8 de 
junho , ... , . ·. , . .. _. .. , . ...... .... ..... .. ... . . ....... . ... ... . ... . .. . ..... , .... , 203 

Officio· do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, pedindo licença para retimr~se 
por algtm!. tempo de Londres, . attento o seu mau estado de 1:;auele- 9 de junho .....• 204 

Officio ele .Nuno Barbosa ele Figueiredo a Luiz da Silva Mousinho de Albuqnerque; dando 
eircumstanciadn conta da sua missão em Paris e dos boatos que correm cqm insist en-
eia sobre as intenções do imperador do Brazil-10 de junho . ....... . .... ... ... , , 205 

Carta ele N1.mo Barbosa de Figueiredo ao prihcipe de· Polignac, -annexa por co.pía -28 de 
maio ............. .... , .. , , . , .. , . , .. , ......................... . ....... . .. . . .. ' 2017 

Apr~ciação feita na C!l!?'onica ela Tercei~·ct a 1·espeito de dois decretos ela r egencia -:1!2 de 
JUnho .. , .... . ........... . . . .. ..... .. . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Reflexões políticas insertas no Paquete de Portugal, tendo por tbema q1.1al seria a sorte da 
~ação sem a em-ta durante a menoúclacle de D. Maria .II -13 de jtmho . . .... .. .. . . 210 

Offic10 de José Balbino de Barbosa c Araujo a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, 
contendo noticias mui.to desenvolvidás e alludindo a dois impressos ele que remet.te 
exempla.res- 14: ele junho . .......... . ....... , . · . . .. , .•... . . ........... · . .. .. .. , .. 213 

P roclamação aos madeirenses, feita pelos emigxaclos de Pl:ymouth- (sem data) . ... , .... 216 
Breves reflexões -sobre a installaçào da chamada regencia da Terceira, escripto attribuido 
. ao official de secretaria. José Luiz Pinto de Queiroz- (sem data) .. , ... . .. .. .. .. . , 216 
Carta ao auctpr do opusculo antecedente, a qual se presume ser do visconde de SantlLrem-

13 de ma10 .. . .. · ........... . ......... .. .. . ..... ......... , .... . .... . . , ...... .. 218 
Portaria mandando que a comrnissão encarregada da administraçlto da fazenda publica na 

ilha Terceira informe . a regencia sobre o giro, resga-te e outras particularidades do 
papel moeda -;- 14 de junho .. .... ...... . . . . ... .. .. . .. .. .. . ..... .. ... , . ...... , . . 221 

l:xposiçâ'.o acerca do ·assumpto acima indicado- ] 5 ele jUJlhO. , ... .. , ... .. ' ' .... . · ' . I • ;! I 222 
Officio c).e Luiz Antonio de. Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, in -

. cluindo G e;xtraqto de uma carta que recebêra do barão ele Renclufe -15 de junho. · .. 223 
Documento alluclielo, pr0cedente de Varsovia- 31 de maio . ...... . .......... .. . . . • . , . . 223 
Decreto mandando queimar apolices ele papel moeda em deposito e proceder á estampa- . 

gem de outras para troca elas que se ad1am em giro e q11e a jnnta provisoria emit-
tíra-16 de junho . ....... : . .. . .... .. ... . .............. .. . .. ........ . ....... .. 224 
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Dec~·eto declarando livre o fabrico, importação e venda de sal;>ão - 16 dejunho ......... 225 
Decreto suspendendo os trabalhos · na casa da moeda de Angra e exonerando do cargo 

de provedor cl'aquelle estabelecimento o conselheiro Theotonio ·de Ornellas Bn)ges 
Avila-16 ele junho ........... .. ............................. .. ...... . ....... 225 

Officio elo visconde de Asseca ao visconde de Santarem, notando que as noticias ultima
mente l'ecebidas do Bl'azil pela fragata ingleza 11'o?·te não combinam_ ele toclq 9 ponto 
com as quelbe dera o governo ele Lisboa -16 de junho .......................... 225 

Decreto para que todos os ge.neros e mercadol'ias importados na ilha Terceira em navios 
estrangeho& paguem direitos de entrada ou consumo iguaes aos das nl:!,ções mais fa-
vorecidas- 17 de junho .. . ... . . . , ....... . ...................... . .. . .. .. . . . .. . . . 226 

· Decl'eto mandando que o rapé e charutos sejam admitticlos a despacho nà alfandega da 
.·ilha Terceira -17 de junho .. .. . ...... .. ... . .. : . ...... . .................. ... ... 226 

Officios (dois) ele Nuno Barbosa de Figueiredo ·a Luiz Antonio de Abreu e Lima,·l'elativa-
mente a divea·sos assumptos políticos - 21 de junho ... .' . . . . ........... . .......... 227 

Officio do visconde de As seca ao visconde .d~ Santarem, referindo-se á missão elo marquez 
· de Slllnto Amaro e ao projecto· ele amnistia- 24 ele junho ....... : .............. . .. 228 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, I'e
mettendo os originaes das l'espostas que lhe dirigu·am os encarregados de negoC<ios 
de sua magestade nas 'CÔrtes de Copenhague, Paris, Roma e Turim, assim como a do 
marquez de Hezende - 24 ele junho .. . ..... . ........... . ... . ..... . . . .... . .... . . 229 

Documentos a que se refere o oificio supra - 29 e 31 de maio, 8, 11 e 16 de jt)nho ....... 230 
Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, dando 

conhecimento de que os consules portuguezes em Antuerpia e Rotterdam responde-
ram á participação que lhes fizera quanto á regencia- 24 de jtmho .. ........ . ..... 233 

Officia do conde ela Figueira ao visconde de Santarem, sobre uma audiencia com o minis- · ' 
tro Salmon - 25 de junho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

Officio de Nlino Barbosa de Figueiredo a Luiz da Silva Mousinho de Albtlquenpre, com
municando que o ma-rquez de S31nto Amaro partú·a de París para Londr~s no Çl.ia 21, 
e transmittindo a resposta do imper-ador do Brazil ao 1tltimatum das potencias etu·q- . 
pêas, que soubera confidencialmente por mr. De:ffendis, süb-secretario de · esta,üo dps 

• negocias estrangeiros- 25 ele junho ............ . .. . ........... . .. , ..... . ..... : . 234 • 
Decreto cleterminrundo que, em quanto se não fizer a reformaçào da justiça e se nào .estabe-

lecer o juizo por jurados, a inquirição elas testemunhas e mais actos elo p.rocesso de~ 
. pois da pronuncia sejam publicos - 30 de junho . . . .. . ... . .. . ................ . · : . 235 
Carta de um emigrado na Belgica a Luiz de Vasconcellos, presidente da commissão dos 

subsídios- 28 de jnuho , ........ · .. . ·· ........... . .. . ..... . .. ........••.. . ... . ... 244 
Officio do visconde de Asseca ao visconde ele Santarem, noticiando a morte de Jorge III c 

boatos de que o miuisterio não se conservará por muito tempo - 30 de junho ... . ...• 24 7 
Ca,rta pela qual D. Miguel declara ter contratado- um emprestimo de 50.000:000 francos; 

ei!l Paris, com a casa de Orr Goldschmiclt & ·C.", confol:me as condições juntas -1 ele 
julho ... . .. . ..... . .... . ... . ........ . ........... . .. . ..................... . ... 248 

().!freio do ·cond·e da Figueira ao visconde de Santarem, remettendo copias elos dois do-
cumentos em seguida mencionados -1 de julho ............ . . · .... · .......... . ..... 250 

Nota de Manuel Gonzale~~: f:'almon ·a<> conde ela Figueira, sobre a amnistia - 30 ele junho 250 
Catta do il1io de Jatneiro, em 25 de abril, escripta por um francez . ....... . ........ . .. . . 252 
Officio de Nuno Btu'bosa· de FiR·ueirecle a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, ácerca 

ela missão do marquez de Santo Ama,ro na Europa- 2 de julho .. . ...... . .. . .. : ... 252 
Reque1'imento dirigido a D. Miguel, em nome elos presos ela torre ele S. Julião ela Barra, 

pcclin.do providencias para minorar os 1naus tratos que ali se applicam - (sem data) .. 253 
FQttaria estabelecendo no cnstello ele S. João 'Ba,ptista, em Angra, um!). escola onde se 

· ensine aos aprendizes elas <>fficinas elo ti·em a ler, escrever, contar, doutrina, e moi·al 
christã - 7 ele julho ............. · . . . : . : . . · · •.. . ..... . •.. . . .. ..... . . . .... .. . .. 256 

Offido do visconde de Asseca ao visconde de SantaJ;em, declarando que o governo britan
nico petsiste na resolução ·de não l'econb:ecel'' D. Miguel sem uma amnistia conforme 
indicá-ra- 7 ele juliho. , ....... . ...... . .... . . . ·: .........•..... . . . . .. . . .. . .....• 256 

Sentença da relação de Lisboa contra Antonio Maria elas Neves Carneiro, estudante de 
· · Coi·mbra, preso e conde:m.nado á morte como sendo um dos principaes cumplices no 

crime ·commetticlo próximo -ele C<>ndeixa em março ele 1828- 6 ele julho ... . ....... . 257 
Accordltos (dois) sobre embargos- 8 de junho .. . .•.. . ............ . • .. ... . ...... . ... 267, 
Contrà·memoria sobre o chamado baptismo. elo réu Ma,nuel Innocencio de Araujo Man

silha, escripta por fr. Fortunato de S. Boavent11ra (segunda edição, impressa em 
1830) .. .. . . ............. · ..................... . ............ . ...... . ........ . .. 267 

:QeCl·eto elo governo de D. Miguel, determinando que todas as pensões fiquem sujeitas ao 
desconto ela clecima da subsidio militar, exe~pto nas circumstancias designadas nomes-
mo diploma- 9 de julho ........................................... . ........... 275 

Aviso do ministro e secretario ele estado da regencia, remettendo á. junta ele justiça o ele
ereto sobre a nova ordem do juizo que se deve guardar nos feitos crimes :.....,. 9 de julho ~75 

Officio de D. Francisco ele Almeida a Luiz ela· Silva Moüsinho de Albuquerque, envian.do 
copi-à de ·outre que escrevêra ao marquez de Santo Amaro, para que lhe comm\mique 

-tudo quanto for conveniente á causa ele sua magestade iidelissima- 9 de julho 276 
Officio acima aUudido- 9 de julho .. . .... · · ........ · · · . · · · : · · · . ·. · . . ............... 276 
Officio ele Nuno Barbosa de Figueiredo n. Luiz 4a Silva Mousin.bo ele Albuquerque, infor

maJiclo-o súbre uma entrevista quo •.ivcra, com mr. Pcyronnet em París - 9 de julho . . 277 
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Officios (dois) de D. Francisco de Almeida a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, par
ticipando o que se passára nas suas conversações com lorcl Sbuart e o marquez ele 
Santo Amaro -11 cl.e julho . . . . . .... .. . .. ...... . ... .. . ... · .. ... . .. .. ..... . - .. . - 278 

Officio d() conde da Figueira ao visconde de Santarem, expondo suas conjecturas ácerca 
elos pontos essenciaes de uma conferencia entre dois diplomatas em Londres - 13 de 
julho .. _ . . . _ .. .. .. . . . _ . . . .. _ .... .. .. . . . _ . . ... .. . _ . . ... . ... .. . . .. . . . ... .. .. . .. 279 

Officio do marquez de Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santarem, contendo noticias 
ele Roma - 13 de julho . . . . . ... . . . .. . . . . . . ... . .. . .. . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

Alvitres contra a usurpação, suggeridos pelo reclactor do Paquete ele PO?·tugal- 13 de j u-
lho ..... . .... . .................... . _ ... . . .. ... . .. . ... . . . .... . . . . • . .. . .• .. . . 281 

Portaria incumbindo uma com missão ele tomat· c colligir as providencias mais proprias para . 
que cesse o mísero estado elos expostos em Angra-16 ele j ulh o . .. .. .. . .. .. ... .... 284 

Officio ele D . 'l!"'rancisco de Almeida a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, acompa
nhando uma carta qLte clirigíra ao marquez de Santo Am:no,. e referindo-se á condu-
cta ele J oão Carlos de Saldanha -16 ele julho ..................... . ..... . . . .... . 285 

Carta ali udicla no oflicio supra .,- 15 ele .i nlho . ... .. , ... . ..... . ..... . .... ...... . ... ... 285 
Officio ele Luiz Antonio de Abreu c Lima a Luiz da Silva Mousin ho ele Albuquerque, ácerca 

do estado pol ítico de diversas nações -17 de junho .... .. .. .. .. .. . ... - .. .. .... .. 286 
Officio ele D. Fxanci.sco ·de Almeida a Luiz da Si! va Mousinbo de Albuquerque; enviando 

copias de duas respostas do marquez ele Santo Amaro -19 ele julho . .. • .. .. ... . .. . 287 
Offic ios ·a qLtC se refere o anterio1· - 13 e 16 de j ulho . . ... .. .. . . . .. . ... .. ... . .. . ... . 288 
Oificio de Luiz Antonio ~le Abreu e L ima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuqt1er-

que, remettendo copia de um p1·otesto que entendeu dever dirigir ao embaixador 
brazileiro e elo extracto ele uma carta recebida. ele D. Francisco ele Almeida--'- 20 ele 

• · julho ....... .... ... .. .. .. .. .. .. . •. •. ... . . . • •. .... .. . .. .. .. ............... .. . 288 
Copias a.cima indicadas - 1'9 de julho . . .... . . . .. .. . .. .. ... . ... . .. .. . ... . .. . .. . .. . .. 288 
Ollici.o de D. Francisco de Almeida a Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque, r elativa-

mente .a negocies diplomati.cos- 20 de julho . . . . . .. . . .. . .... . ........ ..... . ... .. 290 
Porta.ri.a ordenando que todos os processos vindos de outras ilhas para a Terceil·a sejam 

sentenciados pelos merecimentos dos autos-- 24 de julho . . . . . . . . . . . . . . . . . .....• 291 
' OfH.ció ele José Balbino ele Barbosa e Araujo a Luiz da Silva lVIousinbq de Albuquerque, 

alludinclo á missão elo marquez de Santo Amaro e remettendo copia ele um impresso 
qúc se espalhára por todos os habitantes ele P lymouth- 24 ele j ulho ... . . . ... . . .•.. 291 

Impresso a que sc ·rcfcre o officio supra (em ing-lez) . . . . ... .. .. . ........ . ... .. . . . .. . .. 292 
Traducção, sob o titulo Po1·tuguezes indigentes (nota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .•... ·293 
0:8icio de José Balbino ele Barbosa· e Araujo a L uiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, 

expondo o que se passára n'uma entrevista com lord Aberdeen-213 de julho ... .... 294 
Offic~o de D. Francisco de Almeida a Luiz da Silva lVIousiuho de Albuquerque, remet

tenclo um protesto que dirigíra ao marquez ele Santo Amaro, por causa da regencia 
não ser convidada a fazer -se representar nas pr o)!:imas conferencias de Londres - 26 
ele j ulho ............... . .. .' .. . ... . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

Officio acima citado - 24 de julho ...... . ........ . ............ . .. . .......... . ... . .. . 295 
Dissertação analytica ·sobre o governo absr>luto - 26 de julho . . . .. ...... . . .. . .... , .... 296 
Portaria providenciando áccrca do pagamento ás amas elos e:-.:postos em Angra - 27 de jtt· 

lho .... . . . . .. . ... .. . . .. ..... . .. .. ... .... ........... . . .. .... . . .. . ...... .. . .. 299 
Officio ele Luiz Antonio de Abreu e Lim<t a Luiz ela Silva l\Iousinho de AlbuqtleTque, pro-

seguindo na. Tescnba da situação pouco tmnquilla ela Europtt- 27 ele julho . .. . . .. . . 300 
Alvará pelo qual D. Miguel consiclera inbabeis, em todas as l1ypotbcses, os filhos illcgiti-

mos para succederem nos vínculos, capell as ou fideicommissos, C' decl::n'a a fórma das 
fttturas cartas ele legitimação- 29 ele j ulho . ... . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .... _ : . .. .. . ... 301 

Decreto determinando o numero ele auditores que de\ e haver ew cada uma elas províncias 
do 1·eino e na cidade ele Lisboa para o prompto c~-pecliente elos proc(lssos ele réus mi-
litares- 30 ele jul ho . . . . . .. .. . . ... .. ................ .. .. .. . . . . . · .. ... .. ...• . .. 302 

Decreto pelo qual D. Miguel ordena que nas ilhas adjacentes se ap1)liquem aos bens sé
questraclos todas as providencias insertas nos diplomas ele 2 ele agosto c 24 ele setem-
bro ele 1828, etc. -30 de julho . . . . ... . _ .. .. . . .. . ........ . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. 303 

Dct.'Teto declarru.1do sem cffcito o aviso de 3 de JJovembro ele 1828, c a nomeação ele tbesou
rciro para os bens e rcndimeutos entrados no fisco por incon:fielencia- 30 _de j nlho . .. 304 

IV 
ObscrvaÇ~es do conde ele Saldanha sobre a cm·ta que os membros ela j tmta elo Porto dir i

giram a sua magesta :te o imperador do Bra.zil em 5 ele agosto tlc 1828 c mq.nelaram pu
blicar no Paquete de P01·tugCtl em OLltnbro de 1829 (impressas em París) - 13 ele no-
vembro de 1829 . .. . .... . . .. . . .. .... . ...... . ... ... . .... ......... . . .... : . . . . . . . 305 

Documentos annexos, de n .o• 1 a 13 ... . ....... . · ... . ....... .. . . ... . ....... . ... . ...... 318 
Lembranças para a historia ela junta do Porto, por Albino Pimep.ta ele Aguiar, capitão elo 

regimento ele cavallaria n. 0 12-6 ele dezembro ele 1829 ................ . .... . .... 325 
Observações sobre alguns parag·raphos ela caTta que a junta provisoria ela cidade elo Porto 

cscrevcn tle Londres a sua magestaclc imperial e real, etc. ; opusculo attribuiclo geral-
mente a Rodrigo Pinto Pizarro, mais tarde barão da R ibcha de SabrOf?<L .... .. . . ... 329 
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.~:\nalyse ás observações do general Saldanha publicadas em Pm·ís com a data de 13 de no-
vembro de 1829.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. 344 

Documentos anncxos, n.•• 1 a 22 .. ..... .. .. ..... ....... . . . . . . ... . ... .... . ... .... . .. 359 
Commento do coronel Pizarro á analysc feita pelo dr. Joaquim Antonio ele lVIagalhães e 

pelo coronel Francisco da Gama Lobo ás observações do eoude de Saldànha, sobre a 
portaria postlmma da junta élo Porto - 20 de maio ... .. ..... . . ... .......... . ..... 371 

Copia de uma carta dirig·ida ao conde ele Saldanha a respeito de algtms argumentos mal 
fundados que Magalhães e Gama introduziram na sua analyse ás observações por 
aquelle general sobre a pOl'taria posthumH. da junta do Porto. Tem a assignatura ele 
Noutel Correia de Mesquita -13 de junho ....... .. ........................ . .... o75 

Declaração do conde ele Salcla!J.ha aos portuguezes fieis á causa ela rainha legitima e con-
stitucional a senhora D. l'lia.ria II -15 de julho ...... . . ... ................... . ... 378 

Notas do editor ela Pe1'jiclia desrnasca?·acla, á carta ou exposição de 5 de agosto tle 1828, 
portaria de 2 de julho do mesmo anno, observações do conde de Saldanha e sobre al-
guns paragraphos da ca,rta da jtmta, acima referidas . .. .......................... 378 

Dissolução da junta elo Porto em. 1828 ; excerpto das Memorias com o titulo de annaP.s, etc., 
por José Liberato Freire de Carvalho ... . .. . .. . ............ .. ...... : .... ...... . 388 

Discurso de Julio Gomes da Silva Sanches, proferido na camara dos deputados em 17 de 
março ele ' 1835, quando se discutia o projecto ele resposta á falia elo thro'no, refe-
rindo-se aos acontecimentos ele 1824 a 1828 ............ . .. . . . ............... . ... 391 

Discurso do duque de Palmclla, repellindo as arguições clirectas do precedente orador e 
esclarecendo varios factos da stut vida l)Olitica .... . .............. .. ... . . . . . ..... . . 3\J2 

Excerptos da biograp]lÍa elo duque ele Palmella, inserta na obra Va?"Cies illust1·es das t1·es 
epochas constituc-ioncws, por Ltúz Augusto Rebello da Sil ya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3\J9 

v 
Reflexões ácerca da política do Braúl com Portugal. ................................. 401 
Paragraphos. do discurso da corôa do imperio brazileiro e das respostas que votaram as as-

sembléas legislativas concernentes a Portugal-3 e 18 ele maio (nota) ........ . · . . .. 406 
Proclamações aos portuguezes (duas), extrllJllidas ele uma folha avulso impressa em princí-

pios de agosto . ... .......... .. . . . .. ........ . .... . ....... ... ............. . . . .. 410 
Decreto mandando que a reforma ou ratificação ela pronuncia s~ja sempre feita em audien-

cia publica- 2 de agosto .... . .......... ..... ..... .. ........... .... ... . ....... 411 
Officío de D. Francisco ele Almeida a Luiz da Siha Mousinl10 de Albuquerque, partici

pando que João Cm·los ele Saldanha ofl'erecêra os seus sel,'viços ao general Lafayette 
e era o uni co emigrado portuguez que r ecebia pens.ão de Carlos X - 7 de agosto .... 411 

Portaria permittindo ·eÀ-portação de trigo na ilha Terceira- 9 ele agosto ............... 412 
0/:Iicio de D. Francisco de A1rneida a Luiz da oilva Mousinho de Albuquerque, dando mais 

informações ácerca de l>arís e do procedimento de Saldanha- 10 de agosto ... . . . .. 412 
OLtício do visconde ele Asseca ao visconde ele Santarem, expondo as difliculdades que para 

a causa absolutista de Portugal poderá originar a mudança do governo na Ft·ança-
11 de agosto ....... .... .... . .. .. . .. ....... .. .. . .......................... .... 413 

Officio de Manuel de Macedo Pereira Coutinho ao marquez ele Santo Amaro, r emettendo 
uma declaração e protesto assignaclo por alguns antigos deputados ás côrtes ele Por--
tugal residentes em París -12 qe agosto . ....... . .. .... . ........ . ... ... .. . ..... 415 

Documento a que se refere o officio anteri01·, contendo clez assignaturas - 11 de 
agosto .... . ...... . . .. . ... . .... -.·.·.· . .. .. . . . . . .... .. . ... - ....... . .. .... .. .. 415 

Officio de José Ba]biuo de Barbosa e Araujo a Luiz da Silva Mousinho ele .Albuquerque, 
informando-o do que tem colhido sobre a missãO' do embaixador brazileiro, etc. - 14 
de agosto . . . .......... . ....... . ... · ... . ... -<' ••••••••••• •• ••••••• • • • • ••. • •• , • ••• 417 

Officio de José Mauricio Correia a Luiz da Silva Mousiuho de Albuquerque, assegurando 
que o gabinete da Russia continúa nas melhores dispos~ções a r espeito ela causa con
stitucional portugueza, e remettendo copia de uma nota dirigida ao marquez de Santo 
Amaro, na qual protesta contra todo e qualquer accordo que prejudique os direitos de 
D . lVIaria H-~ de agosto . . ... ... .............. . ..... ... ... .. ................ 418 

Nota a que se refere o oflicio anterior- jt de agosto .. . . .. . .. ... , . . . . ................ 419 
Excerptos sobre o caracter político do marquez ele Santo Amm·o (nota) . ................ 421 
Officio de Luiz Ailtonio ele Abreu e Lima a Luiz ela Silva J\·1ousinho ele Albuquerque, re-

lativamente ao novo embaixador que o soberano elo Brazil mandou para a :Europa -
15 de agosto .... · ........ ..... ......... ... .......... . ... . ... . .......... -. , ..... 421 

Extracto ele tuna carta, datada de S. Petersbm-go em 24 ele julho, na qual o barão de Ren
clufe transcreve o dialogo entre o embaixador de Inglaterra e o marquez de Rezende 
sobre nego cios elo nosso paiz ..... ... .... . ............... .. ......... : . . ...... .. . 422 

Declaração e protesto ele trinta e sete emigràdos portuguezes em París, no sentido do q11e 
está exposto a pag. 415- 15 de agosto ...... .... ..... .... ..... ........ ..... .... 423 

Officios (.doistde Luiz Antonio de Aln·eu· c Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquer-
que, referindo-se aos successos revoluciouarios na Fxança, e remettendo a resposta 
que o marqtwz de Santo Amaro dera ao seu protesto - 15 e 16 de agosto .. . ....... 424 

Resposta acima alludida - 11 de agosto ....... . . . . . .......... . ...... .. ...... . . . .... 426 
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Officios (dois) de D . Franciscó de Almeida a Luiz · da Silva Mousinho de Albuquerque, 
· dando conta da sua missão em París e copia de uma circular do ministro Molé - 16 

e 19 de agosto ................. . . . ......... . .... . ...... . : . ... . ... . . . ........ . 426 
Ci.J:cular a que se refere o officio supra- 18. de agosto ........................ .. .. . ... 428 
Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, en

viando copias ele outro que dirigiu ao marquez de Santo Amaro, e extractos de duas 
cartas que recebeu do general Francisco ele Paula ele Azereclo - 20 de agosto ...... 429 

Documentos alludidos - 15, 17 e 18 ele agosto ... . .. . ..... · .............. . ............ 430 
Officio ele Luiz da Silva Mousinho de AlbL1querque a Luiz Antonio .de Abreu e Lima, ap · 

provando, em nome da xegen<'.ia, o procedimento d'este diplomata, por acceitar o cargo 
para que fôra escolhido junto á côrte de Londres-21 ele ~gosto .... . ............. 431 

Decreto augmentando a força elo corpo ela guarda real ela policia de Lisboa e o numero de. 
comp:wliias -- 21 ele agosto . ..... . ..... . ............ . ...................... .... 432 

Decreto declarando nullos, irritos e ele nenhum effeito os actos ele D. Miguel depois ele 25 
ele abril ele 1828 ou que celebre d'aqui em diante com alguma pessoa, sociedade, com-
panhia ou corporação tanto portugueza como estrangeira - 23 de agosto ........ . .. 432 

Officio de Francisco de P:mla ele Azeredo a Vicente Nunes Cardoso, para que mande avi
sar os seus compatriotas residentes em Bruges e inscriptos na secção que diTige, a 
fim ele prestarem jummento de obecliencia ao governo da Terceira em nome da rai-
nha D . Maria II - 23 de agosto ........ ' . ....... .. .......... . ......... . ....... . . 433 

Officio de José Balbino de Barbosa e Araujo a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, 
sobre nego cios diplomaticos - 23 de agosto ....... . ........ . .............. .. . . .. 433 

Officio de José Balbino ele Barbosa e Aratljo a Eustaquio Adolpho ele Mello e Mattos, pe
dindo que haja ele contribuir com o seu apoio e cooperação pa.ra o governo inglez re-
conhecer a regencia constitucional- 18 de agosto ........ . ...... . ............ . .. 435 

Officios (tres) de Luiz ela l:)ilva Mousinho de Albuquerque a 'Luiz Antonio de Abreu e 
Lima, accusando a recepção ela sua correspondencia e transmittinclo instrucçõcs - -
~5 ele agosto .. . ........ . ...... . .. . . . . . .. . . . ...... . . . ......... . ......... . ..... 435 

Officio elo visconde de Asseca ·ao visconde ele Santarem, manifestando receios de que as 
eleições da camara dos communs sejam 3Jnti-ministeriaes, não garantindo portanto a 
dnração do actual governo - 25 ele agosto . . . : ... . ..... : .. . ...... .. .. . .. . .. . ..... 4.38 

Protesto de Manuel Ferreira ele Seabra dl). Mota e mais seis emigrados portuguezes em 
Bruges, negando-se a jurar conforme a formula estabelecida superiormente - 26 de 
agosto .. . ... . ................ . ............ .. . . .. . ............. . .............. 438 

Auto de juramento prestado no deposito de portuguezes na Belgica aos 26 de agosto ..... 43!:1 
Procurações (cinco) annexas ele José Maria de Moum, marechal ele campo gradu~tclo; Fi

lippe Joaquim Acci::Lioli, coronel ele milícias da ilha da MadeiTa; Filippe Joaquim 
Acciaioli, tenente coronel elo mesmo cm:po ; Antonio Francisco Rego, capitão idem; 
e José Monteiro da Silva, capitão mór ele Soure - 24 e 25 ele agosto e 3 de setembro 443 

Declarações (cinco) ele jnramento, escriptas erri Bruges por João Anacleto da Paz, José 
Joaqtlim de Sant'Anna, Manuel Francisco Pereira de Sousa, Fernanclo Antonio Pexes 
de Oliveira e José Luiz de Menezes - 26, 27 e 28 ·ele agosto ... . ....... . .......... 444 

Relações (duas) elos emigrados portuguezes na Belgica que não quizeram prestar jura-
mento e elos que .estavam doentes por esse tempo .......... _. ..... .......... . ...... 446 

Officio ele Joaquim José de Queiroz ao marquez ele Palmella, remettendo copias· ela plena 
adhesão prestada por elle e outros emigrados ao protesto constante elo o:fficio ele Ma-
nuel ele Macedo Pereira Coutinho (vide pag. 415) - 27 ele agosto ............... .. . 44 7 

Docu:nentos ( c~ois) ~ que ~e refere o o. !fie i o anterior, contendo o primeiro tres assignatu-_ 
Ias e o ult1mo cen.to .cmcoenta e t1es- 27 ele agosto ................... . ......... 447 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, so-
bre assuaclas populares em Bruxellas- 27 de agosto ......... . ............ . ...... 449 

Officio elo conde da Figueira ao visconde de Santarem, participando os pontos de que se 
tratou n'uma conferencia com }i'mncisco Gonzalez Salmon- 27 de agosto .......... 450 

Officio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Francisco ele Paula de Azeredo, para que mo
di'fiql\e a formula do juramento, satisfazendo assim aos escrupulos expostos - 28 ele 
agosto . .............. .. .. . ..... ... .. . ............... . .... . .......... . . .. .. .. .. 451 

Edital ele D. Francisco ele Almeida, convidando os portuguezes residentes em París a pres-
tarem na secretaria da legação o juramento de obecliencia - 30 ele agosto ..... . .... 452 

Decreto infligindo severas penas a quem der asylo a desertores on alliciar milítar es para 
os inimigos da causa constitucional- 31 ele agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ... 452 

Breves reflexões sob1·e a missão cliplomatica do ma1:quez ele Santo Amaro . .. . . .. . ... ... 454 
Officio elo visconde de Asseca ao visconde ele Sa.ntarem, ácerca de nova entrevista com lord 

Abercleen - 1 ele setembro . . .... . . . . . ... ... ... . ............... . ... .. ..... . .... 45§ 
Resposta. ao .Jou1·nal rles débats ele 12 de agosto e Constil~dionnel de 13, que !l!nalysaram des

favoravelmente o procedimento elos portugüezes em não quererem jurar sem restric-
ções .......... .. .. . . . . .. . . .. . .... .. ..... .. ...... . ........... ; . .. .. . .. .. . . .. 460 

Cm:ta de Josó Ferreira Borges· a um seu amigo, ácerca elo juramento de obecliencia mau-
dado pre5tar pelo governo ela Terceira aos emigrados- 1 ele setembro .... . ... . .... 463 

Extracto de tlm officio do visconde ele Asseca ao visconde de Santarem, prevenindo-o de 
que .o duque ele vVellington estava na resolução ele exigir satisfações pôr insulto feito 
á bandeira ingleza- 1 de setembro ... . ..... . .................................. 4G5 

Exposição impressa em folha avulsa relativamente ao assumpto mencionado na carta de 
José Fcxreira ~Borges- 2 de setembro .. .. ....... ... .................... . . ·. . . . . 465 
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Officio de José Balbino de Barbosa e Araujo a Luiz da Silva lVümsinho de Albuquert[ne, 
remettendo copia da ultima c0rrespondenci~ com o embaixador e o encarregado de ne-
gocios do Brazil em Londres - 30 de setembro ......... . ..... . .................. 467 

Documentos a que se i·efere o precedente oflicio- 26 e 30 de agosto e 15 de setell;lbro .•. 467 
Declarações (duas) de protestos de emigTados em Bn1ges, t endo a primeira trinta e sete 

assignaturas e a outra nove- 4 de setembro ... .... .... ... . .... .. .......... . . .... 468 
Oflicio de visconde de Asseca ao visconde de Santarem, participando que o governo bri

tannico vae exigir a amnistia formalmente como 'condição para o reconhecimento - 8 
de setembro ........... ........... .. . ..... · .. .... . .. ........... ....... ... . .. . . 471 

Declarações de jtnamcnto, assignadas por José de Parada e Silva e Praucisco Cesario Ro
drigues Mo acho -10 de setembro .. ... ............... .... . ... . .. . .. . . ...... .•. . 472 

Carta regia á camara da cidade ele Angra, commmlicando que sua magestude o impera-
dor do Brazil reconheceu a regencia em nome da rainha, como consta da credencial 
anne'xa por copia - 13 de setembro ... ..................... .... -. . . . . . . . . . . . . . . . 47 3 

·Carta do imperador do Brazil a D. Maria li; acreditando o marquez de Santo Amaro seu 
plenipotenciario junto {t regencia dos reinos de Portugal e Algarves, iustallada na ilha 
Terceira - 16 de junho . . . . .................... . ........ . ............ . ........ 473 

Decreto permittindo a exportação ele trigos da ultima colheita até 500 moios -14 de se-
tembro .. ... .. . . .. .. .... .. . .. ........... . .......... . ................. . ... . .. . 473 

Proclamação aos portuguezes, impressa em Paris, incitando-os a pugnar pela causa da rai
nha - 15 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7:4 

Oflicio do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, contendo diversas h:~formações-
16 de setembro ... ' .. .. .... . ...... . ·.··.· · .. .... .. . . . : . .. . · · ....... . .......... 476 

Proclamação aos soldados portuguezes, a favor da causa liberal- (sem data) ........... 477 
_Officio de D. Prruncisco de Almeida a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, sobre a 

dissidencia entre alguns compatriotas -17 de setembro ............ . • ..... . .. .... 478 
Aviso de João de Mnttos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães a An.toni.o Germano da 

Veiga, approvando o que representára sobr_e providencias de justiça criminal .... . .. 480 
Oflicio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a ~urz da Silva Mousinho de Albuquerque, en

viando uma carta que recebêra de Prancrsco de Paula de Azeredo com informações 
importantes- 17 de setembro ............. .... ..... .. .. , . .. .. : . ..•. .. . . ........ '!80 

Carta citada no oflicio supra - 17 de setembro .... . ..... .. .. . . . ................. . ... 481 
Officio ele Luiz ela ~ilva Mousinho de Albuquerque a Luiz Antonio de Abret~ e Lima, dan-

do -lhe varias noticias e instrucções - 18 de setembro . . .... . ...... ... . .... .. : . . . ·. 482 
Officio ele José Mauricio Correia a Luiz da Silva lVIousinho de Albuquerque, contendo a 

copia ele um memm·andum que o marquez ele Rezende dirigiu ao príncipe de Lieven 
sobre o es~aclo dos nego cios em Portugal - ~ de setembro .........•.•...•. . .. . . : 485 

lVIemo1·and~tm a que se refere o officio anterior . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 485 
A discorclia entre liberaes (observações á exposição inserta a pag. 465) .. . ... . ... . ..... . 487 
Declaração de João Manuel ele Carvalho e Sousa de Aguiar, ajudante de voluntarios, re-

conhecendo <t regencia ela Terceira, á qual obedecerá - 20 ele setembro .. .....•...• 490 

VI 
Officio ele Luiz Antonio ele Abreu e Lima -a Luiz da Silva lVIousinho ele Albuquerque, .des-

Cl"cvenclo succintamente os tumultos em Bruxellas - 21 ele setembro . ............ .. 491 
Decreto su.pprindo uma omissão do regulamento ele 21 ele fevereiro de 1S16 sobre conse-

lhos ele g·uerra- 22 de setembro. . ... · · · · . · · ....... . . . •.. .. · .... . ..•... : .....•• 493 
Oificios (dois) ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva lVIousinho de Albu-

. querque, concernentes a motins na Belgica e a nego cios diplomaticos- 22 ele setem-
bro . ......... ' .............. : · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · .... · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Officio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz d-a Silva lVIousinho de Albuquerque, acom
panhando copia ele uma nota que dirigiu ao barão Verstolk de Soelen - 2~ de setem-
bro. · ....•.... . . ........ ······ ·· ·· ··· ·····:.·········· · · · · · · · · · ... · .......... 495 

Nota a que se refere o oflicio supra - 20 de setembro . ............ ... . .. . ..... .. ..... 495 
Oflicio cl_o conde ele _ü~· iola ao vi-sconde de San~arem, r eferindo-se á ultima conferencia que 

tivera com o mmtstro Bernstor:ff em Berhm - 22 de setembro ...... . .............. 496 
Circular ele Antonio . Germano ela Veiga, intendente geral ela policia da côrte e reino, a to-

dos os corregedores de comarca, para que se evite a correspondencia ele presos polí-
ticos contendo noticias subversivas- 23 ele setembro . .... ... .... ·. . . . . . . . . . . . ... 498 

Oflicio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva lVIousinho de Albuquerque, pro-
' seguindo nas informações a respeito ela revolução em Bruxellas - 25 ele setembro . . . 498 
Ofiicio de D. Francisco de Almeida a Luiz ela Silva lVIousinho ele Albuquerque, confir-

mando qua,nto nos anteriores dissera sobre a missão do marquez de 8n,nto Amaro, e 
fazendo mais ponderações - 27 ·de setembro ........................ . .... . .. .. ... 499 

Officio elo visconde ele Asseca ao viscpncle de Santarem, referindo os pontoE) essenciaes das 
suas entrevistas com o duque de Welliugton c lm·d Abercleen- 29 de setembro ..... 500 

Officio ele D. Francisco ele Almeida a Luiz ela Silva Mousinho de Albuque_rquc, remettendo 
um exemplarr elo Jl1oniteU1'·, onde vem publicado o decreto da regencia de 23 ele agosto 
ultimo - 29 de setembro . .... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... ' ... . · . . . . . . . 502 

Diploma acima alludiéto (em francez) ..... · ... · . · · · · · · · · · · · · . ... · .... . ..•. . .......•. 502 
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Officio de Raphael da Cruz Gncrreiro ao visconde ele Santai:cm, enviando uma memoria e 
a carttt que a acom1)auhou, dirigida ao conde ele Nessch:ode, relativamente aos direi-
tos ele D. Miguel á corô:i portuguezrt- .fi de setembro .. ... . .. .. ..•. .. . . .... . . .... . 50~ 

Carta annexa - 0 de s~tcmbro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 
Officio do marquez ele Lavradio (D. Antonio) ao visconde de 8antarem, com copia de uma 

nota que_ enviára em 27 do aorrente mez ao cardeal Albani c de um pequeno artigo 
elo D icM·io de Bomct ácerca ela aucliencia concedida pelo papa a l\fontesquieu ___: 30 ele 
setembro .. . ............... . . . .... . .. ....... : .... . . . . ... .. ..... . ......... . . . .. 505 

Documentos a que faz r eferertcia o officio snpra . ...... ... . .. .. . ... ... . ..... . ... .. . . . . 506 
Oflicio ele José Balbino de Ba,rbosa e Araujo a Luiz da Silva l\fousinho de Albuquerque, 

partic~panclo que :fizera prestar jummento aos emigrados residentes em Londres c l'ly
mouth, conforme consta elas peças juntas por copia (ele pag·. 508 a 514) - 30 de se-
tembro .. . . . ............. . ....... . ..... . .. . ............ . . . .......... . .. . . . .. . 507 

Papeis r elativos ao juramento em Londres: 
Annuncio convocatorio- 27 de agosto . . . . .................... . ............... . . . ... 508 
Otl:icios (cinco) a Guilherme Victor Frycr, l!'rancisco Rebello ele Andrade, Luiz ele Vascon~ 

cellos e Sousa, Bernardo Antonio Zagallo e Christiano José ele Carvalho -- 27 e 28 ele 
agosto . A........ . . . . . . . . . . . .... .. .... :, ................. ... .. .. .. . . ... ..... 508 

Auto lavrado na casa da legação, cçmtendo sessenta e sete assigna:ttn·as- 29 de agosto .. 610 
Declarações (quatro) de José l!'erreim Borges, José Libcrato Frche de Carvalho, Jo.ão 

Baptista da Silva Leitão de Almeida Ganett e Antonio Rodrig-ues-'-- 29 de agosto e 
1, 3 e 4 ele setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .... . . 511 

Papeis ré lati vos ao juramento em Plymouth : · 
OI-Iicio de Bernardo AntOJlÍo Zag-allo, accusa-ndo a recepção elo aviso convocatorio- 31 de 

agosto . . ... . .... . ............ . . ....... ................. . ....... .. .. . ....... 514 
Aviso a que se refelie o anterior ·ofiicio .:.__ 29 ele agosto ..• . .....•....•. . . ......... . .... 514 
Auto, contendo sessenta e cinco assignaturas- 30 de agosto ... . .... . ..... . .. .. .... ... 514 
Declarações (quatro) de Francisco José Pereira, Verissimo Alvares ela Silva, Alipio An-

thero ela l::lilveira Pinto, José Velloso da Cruz Junior, sendo a ultima assignada p'Or 
. ·mais oito indivíduos·- 30 e 31 de agosto .. .. ................... . ........ . ...... . 515 · 

OJficio de D. Thomaz ele Assis Mascarenhas a :Cuiz ela Silya Mousinho ele Albuquerque, · 
dando minuciosa conta da sua missão em Lonclres-1 de outubro ........... . .... . 518 

01-Ii.cio da conde de O rio la ao visconde ele Santa rem, participando que Bcrnstorff escrevêra 
. para Vieni:m sobre a necessidade de se reconhecer quanto antes D. JYfigucl - 4 de 

outubro ................... .. ................. . .... . . . .. .. ................... . 520 
Otl:icio do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, communicando que -o príncipe cite 

Talleyrand, n'uma elas entreYistas com lord .A,berdecn, instára muito ;pelo reconheci-
mento da regencia- ela Terceira - 6 ele m:ttubro ... _. ........ . . . .. .. . ..... .... , .. . .. 520 

Extracto de um officio de José J3albiuo ele Barbosa e Araujo ·a Luiz da Silva Mousinho ele 
Albuquerque, prevenindo-o de que o gabinete inglez estava resolvido a reconhecer 
D. Miguel quando este concedesse a amuistia - 6 ele outubro . . ................... 521 

Officio do conde da Ponte ao visconde ele Santarem, declarando qlle· por causa da conclu-
são do emprcstimo vae partir ele París para Lonclxcs- 6 ele outubro .. .... ......... 521 

Officio ele D. Francisco de Almeida á Luiz ela Silva Mousinbo de Albuquerque, ex
pondo que da falta ele instrucções c novas credenciaes rest1lta pr.ejuizo para a causa 
liberal- 8 ele outubro .. .. . ......... .. ... . . . ......... ........... . .. . . ..... . .. .. 522 

Decreto mandando obscrva1· o regulamento para a classificação de todos os indivíduos que 
na ilha Terceira são pagos pela fazenda publica, seus vencimentos, etc. - 8 ele ou-
.tubro ..... . ................. . ..... . . ... ..... .. ...... . . . ............ .. ........ 522 

Regulamento alluelido - 8 ele outubro . .. .. .... . ........... . ..... . ...... .. ....... . ... 522 
Oflicios (dois) ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da SHva l\fousinho ele Albnqner-

que, com informações diplomaticas - 12 ele outubro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 526 
Decreto classificando as c~ifl:'erentes especies de deserção em tempo ele guerra - 13 ele ou-

tubro .... . ... . ......... . .. - ... , .. . .. . . . . .- .................................... 529 
Officios (dois) elo visconde ele Asseca ao visconde ele Santarem, proseguindo com as noti-

cias externas-- 13 ele outubro ......... : ......... · .. .. ....... . ..... . ............ 531 
Carta ele D. Miguel ao duque de Victori;t, annexa a l1ll1 dos precedentes officios- 11 ele se-

tembro ....................... . ............. ....... ........... .... .. . ..... . ... 532 
Officio do conde da Ponte ao visconde de Santarem, participando, entre otitros assumptos, 

que a partida do marquez de Santo Amaro para París tem unicamente por :fim ir re
presentar o imperador elo· Brazil. no acto baptismal ele um :filho ou :filha da infanta 
D. Anna de Jesus -13 ele outub1o ...... .. ..... .. .......... . ............ . ...... 533 

Relações (tres) elos emigrados na Belgica que Francisco de Paula ele Azeredo julga nas 
. circumsta,ncias ele poderem ir para a ilha Terceira, e dos que juraram com restric-

ção -11 c 14 de outubJ:o . ....... . ... .... .... . .... . ............ ... .. .. ......... 534 
Oflicio ele Luiz Antonio ele Abreu e Lima a Luiz da Si lYa Mol1sinho de Albuquerque, dando 

conhecimento de ter chegado a Londres e pedindo desculpa por não tomar logo posse 
da respectivrt legação- 15 de outubro . ............ .. .. .. .. .... ... . . . ........... 536 

Officio de José JHam:icio Correia a Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque, participando 
que llapl1ad da Cruz Guerreiro dirigiu ao conde ele Nesseh·ode uma carta con:ficlen
cial , pretendendo provar a conveniencia do reconhecimento ele D. Miguel-- !f ele ou-
tnbro .... . .............. .. ..... ........ . . ....... ......... ............. . .... .. .. 537 
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Decreto ela regeucia estabelecendo as noYns côres ela b::meleira .,portngueza. e do 'laço mili-
tar -18 de .outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

Oílicios (trcs) de Luiz Antonio de Abreu c Lima a L uiz da Silva Mousinho de Albúquer
que, referindo-se a discordias entre os emigrados em Bruges, a negocios internos dos 
l:'aizes Bai.-,;:os .e a sociedades para fal.sificação. de papel moeda portuguez -18 e 19 
de outub ro .. . . .- ... . .. . . . . . . ..... . .................... . . . . ... . . : . . . . . . . . . . . . . . . 538 

Officio do ' conde de Sabugal' a José Balbino de Barbosa e Araujo, com informações doBra-
zil-19 de outubro ... .... . . . .. . ... · . . .. . . . . . ... . .. .. ........... .. ... .. . . . . .... 540 

Avisô de Luiz da Siln M:ousinho de Albuquerque a J-oaquim José de Queiroz, ácerca elo 
l)rotesto assignado em Bruges por cincoenta e tres portug:uezes- 19 de outubro .. .. 540 

O:fficio de D. Francisco de .fUmeicla a Lniz da Silva Niousinho de Albuquerque, partici~ 
pando que fôra r ecebido em audienciã do ministro dos negocios estrangeiros francez 
e expondo as palavras que ali se trocaram - 20 de outubro ..... .. . ..... .. ... . .. . . 541 

Officio do visconde ele A,sseca ao visconcle de Santarem, r emettendo copia de uma carta 
que diúgíra a lm·d Aberdeen e a sum mula da ultima conve1·sação com aquclle esta-
dista - 21 ele outubro .. . .. .. ........ . . .... . .... . .. . . . . . .... ... ................ 542 

Carta alluclicla no officio supra - ~1 de outubro ........ . .... . ... ..... .. . ... . : . ...... . 543 
Oiücio do concl.e da Figueira ao visconde ele Santarem, enviando copias das noticias da 

entrada de revolucionai'ios pela fronteira de Navarra, ele dois boletins espalha-
dos em Bayonna e de uma carta escripta por auctoridn:de de Pa,mplona - 21 de ou-
tubro . . . .. .. ... . ..... . . .... .. . . .. ... . .... . . .. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 

Copias arinexas (cinco) ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 544 
O:fficios (élois) ele Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque a Luiz Antonio de Ab11eu e 

Lima, tra;nsmittindo-lhe i.nstruc\.Ões- 22 de outubro . ............. ....... ........ 546 
Officio de L uiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva l\IIo'usinho de Albuquerque, so-

bre uma conferencia com o .ministro dos negocios es trangeiros brita.nnico - 22 de ou-
tubro . . ...... . .......... . . · · · · · · · · · · · · · · . . .. .. .... . ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 

Officio ele Luiz da Silva MousinlJO de · Albuquerque a Luiz. Antonio ele Abreu e Lima, de&-
envolvendo um dos pontos indicados eiÍ:{elespacho an terior- 23 ele .outubro . . . .. . ... 551 

Oflicio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Lui z da Silva 'Mousinho ele Albuquerque, acom
panb~ndo COl)ia d~ ipstrucçõ~s. dadas ,a Eduarel~ Blaquiere, que partiu ha dias de 
Londres em comm1ssao ele ser VIÇO - 2v de outub1 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 

I nstrucções annexas .......... . . ..... . · ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
Officio de D. Thomaz de Assis Mascarenhas ao conde ele Sabugal , expondo as di:fficulC\a-

des que o encarregado de negocios elo Brazil apresenta para pagar os juros e a,mor
tisaçito ela eliv.iela elo imperio, e r emettenclo a correspondencia r espectiva- 22 de ou-
tubro .. . ..... ... .... · · · · . . . . . . · . . . . . ... .. . ....... .. .. . .... .. · . .. . . . .. . ... . . ... 553 

Documentos (quatro) a que se refere o oiücio anterior - 20, 21 e 22 de outubro .. . .... . . 554 
Ca1·ta ele Luiz Antol).io de Abreu e Lima ao mat·quez de Palmella-, congratulando-se pela 

i=incnte qu.éda do ministerio Wellington e composição do ~mmediato , em que entram 
os amigos .particulares ,elo nobre estadista e defensores da causa liberal-'- 24 de ou-
tubro . . ......... · . ........... .. . .. . ·.· .. . . .. . ....... . . . ...... .. ....... . .. . .... 556 

Officio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, suppondo possível que Bernstorff acon
selhe o seu soberano a demorar o r econhecimento de D. Miguel até a Austria e a Rus .. 
sia se Jn·ommciarem form almente- 25 de outubro . ............ . . . . . : ... . ........ . 556 

Oiücio de D. Francisco de Almeida a Lu.iz ela Silva M01.1sinho ele Albuquerque, expondo as 
conjecttuas que lhe susCita,m os actos d-os governos francez e britannico- 25 de ou-
tubro . , .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · . ... . ... . . ........ 557 

Officio de José Mauricio Correia a .Luiz da Sil:'a Mousinbo de Albuq_uerque, participando 
que o conde de Nesselroele d1ssera ao marquez de Rezende nao ser a Russia cha-· 
mada para tomar a iniciativa nos negocios de Portugal-;% de ou'tubro ...... .. .... 558 

Gllilcio elo conde da Ponte ao visconde ele Santarem, sobr e o emprestimo para o governo 
.' absolutista - 27 de outubro . ....... . .... .. .... . .. ' .............. · ...... •. . . . . . . . . 558 

Officio de Luiz Antonio ele Abreu c Lima a Luiz"da Silva Mousinho de Albuquerque par
ticipanclÇ> t er r eceb ido uma carta de João Cal'los ele Saldanha, a que respondêra' con-
fori(le consta das inclusas copias - 27 ele outwbro . . . ..... . ..... ... .... . . .... ' ..... 559 

Documentos acima allucliclos- 20 e 26 de outubro . . .. .. ........... . .. ............ . . .. 559 
Oiücio do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, sobre qs plenos poderes que lhe 

conferira D . Miguel para tratar ele negocio& na côrt·e britanuica - 22 de outubro . ... 561 
Officio· de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerq1.1e, par-

• ticipauelo o conselho · que dera a D. Francisco de Almeida ·antes de apresentar as suas 
creclenciaes em París - 27 de otltubro .. .. ..... . . ......... .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 

Oiücio ele D . Fraucisco de Almeida a Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque icerca elo 
assümpto supra- g9 ele outubro ... . . .......... . .. ...... . ... .... ..... ' .. .. . . . . ... 563 

Ofllcio do conde da F ig ueira ao visconde ele Santarem, .dando noticias políticas de Hespa-
nha- 29 de outubro . ....... . ... . .......... · ............ . ............ .. .... . . . . 5l:i3 

Officio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, re
ferindo-se a boatos ele que para o -Tejo tinba,m partido na; vi os ele guerr a e·strangeiros-
30 de outubro .. . .......... : ... . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ..... 564 

O procedit'nento elo gabinete inglez analysaclo por José Liberato Freire de Carvalho 
(nota) . .... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .............. 564 

Officio do -marqu ez de Lavradio (D. Antonio) ao visconde ele SantaTem, 1·ela.tivame11te a 
· ncgocios de Roma e ~ l.lipoles - 30 de outubro ... . .. .............. . ............ . . 565 
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VII 
Exposição apologetica dos portuguezcs emigrados na B-elgi:ca que recusaram prestar o j u

mmento d'elles exigido · no dia 26 de agosto ele 1830, escrípta por Antonio Luiz de 
Seabra .................... . ................. . . . ..... . ........ ............ ... 567 

Appenclice á sobredita exposição ........................ . .................... · ...... 578 
Oilicio de Francisco de Paula de Azeredo a Vicente Nunes Cardoso, pedindo-lhe que mande 

avisar de novo os emigrados para prestarem juramento -1 de setembro (nota) .... . 578 
Reflexões á exposição apologetica, etc., por Antonio Bernardo da Costa Cabral .... . ...... 579 
Duas palav1·as sobre a materia enunciada na pag. 49 da exposição apologetica dos emigra-

dos, etc., com as assignatums ele José Jacinto Cardoso da Silva Pinto, Antonio F er-
nancles Coelho e mais seis adherentes - 22 de setembro ....... .................... 585 

Annotação, por Antonio Vieira de Vasconcellos, tenente coronel de milícias de Penafiel-
16 de outubro ................ . · ... ...... ... .............. , , .... .. . ............ 587 

Observação, por José Maria de Cerqueira, major de cavallaria n. 0 10 ~ 16 de outubro . .. . 588 
Uma palavra sobre as "Duas palavras o . ... . . .. .. ... . .. .. . . ....... . ........ , .••••• : .. 588 
A irreflexão, po1· Julio Gomes da Silva Sanches Machado da Rocha, - 23 de outubro .... . 592 
Declaração de Antonio Bernardo éla Costa Cabral, alluclida a pag. 595 - 17 de outubro .. 597 
Resposta á «Irreflexão•> de Silva Sanches . .......... .. . ... .. .... .. .... .... . .. ........ 598 
Dissensões entre os emigrados ·portuguezes; artigo extrahido de um periodíco impresso 

em Londres-2 ele novembro ........ ...... . ... · ...... . • ..... . .. ... . . .' ...... . . . . 602 

VIII 
Embaraços · finÍmceiros do partido liberal portu.guez ... .. .... ... ........ ......... ..... 605 
O.fficio de D. Thoma.z de Assis Mascarenhas a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, 

sobre o emprestimo Maberly e a correspondencia com Eustaquio Adolpho dfl Mello e 
Mattos, encarregado ele negocias do Brazil em Lonclres- 2 de novembro . ..... ..... 606 

Documentos (seis) a que se refere o oilicio anterior - 6, 8, 18,23 e 25 de outubro ....... 60Ej 
Officio do concle ela Ponte ao visconde de Santarem, dando noticia dos revolucion!llrios hes-
. panhoes e de um projecto de assassinato contra D. Miguel - 3 de novembro ........ 601 
Paragrapho do discurso da corôa proferido no dia da abertlU'a do parlamento inglez, con, 

cernente a Portugal (nota) ............. .. ........ .. . . ...... . , ..... . ....... .. . .. 607 
A política ingleza (trechos de um periodico sobre o discurso alludído) .................. 608 
Excerptos das Memo1·ia,s de J osé Liberato Freire de Carvalho, com relação ao sobredito 

assumpto . . .... . . . ........ . .... . ·. · · · · · · · ·. ·. · ..... . . . .... .. . ....... .. .. .... . 614 
Oflicio de José' Mauricio Correia a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, r.eferindo-so 

a uns documentos que o embaixador de Inglaterra communícára ao gabinete imperia~ 
da Russia, por 01·dem do seu governo, com respeito á questão portugneza - 3 de no-
vembro (22 ele outubro) ................. . .......... .... ....... . . .. . . .......... 616 . 

Officio de José Balbino ele Barbosa e Araujo á Luiz da i::lilva Mousinho de Albuquerque, 
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vembro ............. . .. , .. . . .................................... . ..... , .... -. . 622 
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nha-6 ele novembro .. .... ...... . , . ..... · •. . , ........... .. ...... . ...... .. ...... 629 

Documentos acima ll-lJuçli.dos - 6 de novembro ... ....... . .... . .... .... . .. . ..... .... . . 630 
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cardeal Albani., secretario de estado ele s11a .saptiqacle, ;i nota de 27 de setembro ul-
timo- G ele novembr<;> .... , .... .. ... , • ... : .. ...... ,, . , . . ........... .. , ....... · ..... 631 

Documento annexo -15 de outubro . . ......... .. .. . . .. ..... , ........... , . .. .. : . .... . 631 
Extracto de um officío elo conde ele Üriola ao vi.sco)l.de de Santarem, em que l;J:ansmitte o 
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ministro da Austria mt côrve ele Lisboa- 8 de noyembr<;> ..... .. ................. , . 632 
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pando as intenções do governo britaunico de entregar a ilha Terceira a D. Miguel , 
segundo affirmára pessoa de credito- 8 de novembro .... . ................... .. .... 633 
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Officio do conde da Ponte ao visconde de Santarem, all lldinclo tambem á quéda do gabi
nete Wellington e expondo os embaraços que tal facto produzirá para os absolutistas -
17 cl'e novembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 

Decreto concedendo abono de rações ás praças de pret do exercito de Portugal que gosa-
rem de licenças da j unta de saude - 19 de novembro .. . .......................... 641 

Decreto determinando os vencimentos dos officiaes inferiores, cabos, anspeçadas e solda-
dos do batalhão de voluntarios de D . Maria H - 22 de novembro .... .. ........... 641 

Tabella respectiva - 22 ele novembro ...... . ........ .. ........... .. .. . ... ..... ... . . .'. 641 
O,fficio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a L uiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, re

mettendo copias de duas cartas de João Carlos de Saldanha e resposta de D . Tho-
maz de Assis Mascarenhas, assim como o resultado de uma conferencia a que o ul
timo, o dito general, José ela Silva Carvalho e o signatario assistiram-22 de novembro 642 

Cartas a que se refere o officio supra- 6, 7 e 8 de novembro .................... .. ... 643 
Officio ele José Balbino de Barbosa e Araujo a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, 

referindo-se á demissão elo duque de W ellington e de todos os seus collegas no mi
nisterio, e fazendo varias considerações polit~-cas-22 de novembro. . . . . . . . . . . . . . . . 646 

Extracto de um o:fficio do conde de Oriola ao visconde de Santar em, participando que o 
marquez de Rezende chegára de S. Petersburgo, onde não foi feliz como negociador, 
segundo dizem-23 de novembro .. . ........................ . . . ....... . . . . .. ... 647 

Officio do marquez de Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santarem, ácerca de uma vi-
sita que fizera ao burão de Lebzeltern, em Roma - 23 de novembro . . .............. 648 

Officio de Luiz Antonio ele Abreu e L ima a LLliz ela Silva Mousinho de Albuquerque, pro
seguindo nas suas informações diplomaticas e acrescentando que, se o novo gabinete 
da Grau-Bretanha quizesse reconhecer a regencia ela Terceira, talvez fosse conve-
n iente prescindir elo emprestimo de Maberly- 23 de novembro ................... . 648 

Officio ele D . Thomaz de Assis Mascarenhas a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, 
com l·elação ás sommas devidas pelo Brazil, que o respectivo encarregado ele negocias 
mostra reluctancia em satisfazer, e remettendo a corresponclencia - 24 ele novembro 650 

Documentos annexos (seis) -15 e 19 de novembro ..... . ............. .. . .. ........ .. 651 
Officio de D. 'rhomaz de Assis Mascarenhas a Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, 
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·mento-24 ele novembro .. . ... . .......... v < • •• ••••• • ••• • •••• • •••• •• •••• • • • •••• 655 

Officio ele D . Francisco de Almeida a Luiz da. Silva Mousinho de .Albuquerque, informan
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Officio do conde da Ponte ao conde da Louzã (D. Diogo), propondo alvitres para o caso 
ele se recorrer de novo a emprestimos fóra do pllliz- 24 de novembro . ............. 658 

Officio de José Balbino de Barbosa e Araujo á' Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque·, 
narrando a summula da sua entrevista com lord Palmerston - 24 de novembro : . . . . 659 
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teresse local - 26 ele novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 

~rabella dos emolumentos que deve levar o escrivão de ante o 1·egedor da parochia- 26 de 
. novembro ............. .. .......•. .. .... . .. . ......... .. ........... . .. . .... .. .. 669 
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pela secr etaua - 27 de novcmb10 ........ . .......................... .. ..... . . . . 669 
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'vista com o ministro dos negocios estrangeü·os do gabinete ing1ez - 8 de dezembro 693 
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a opinião que forma do caracte1' de alguns emigrados - 10 de dezembro ...... . ... .. 694 

Decreto determinando que toc1os os inclivicluos condemnados a degredo para Af'rica ou Asia 
cumpram. suas penas em trabalhos publicos - 18 de dezemb1·o . . . .. . ..... , . . .. . .. . . 696 

Offi.ciq de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva lVlousinho ele Albuqu1:1rque, allu
dindo a conferencias que teve com l01·d Palmerston e ao memo1·anclum remettido áquelle 
ministro -14 de clez<!mb1'0 .............. _ . ... , . . .. , , .. . . .. . .. .. ....... . . ... . .. 696 

ll1emonmib.tm citado no officio antel'ior- 30 de novembro . •.• .. . . : . . . . .• . . . .. . .•. . . ... 697 
Officio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, ácerca 
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sumptos políticos - 15 de dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
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querque, eÀ"}JOndo o estado da pendencia concei'nente ás prestações da cli'll:ida do Bra-
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dezembro . ............ . ... . ............ . ....... .. .. . . . . . ...... .. . .. .... . . ... . 708 
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Decreto para a prompta arrecadação das dividas á fazenda publica - 22 de dezembro . .. 721 
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mr. Ancillon, em Berlim- 27 de dezembro ...................... . .. .. . . .. . ... ... 722 
Deúreto com o plano de organisação do corpo telegraphico- 30 de dezembro . . . ... . .... 723 
Algumas palavras em resposta ao que certas pessoas têem dito e ava;nçado ácerca do go

verno portuguez, etc.; memoria escripta pelo dr. Heliodoro Jacinto de Araujo Cal'-
neiro . ... .. .. . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 

Narrat~v~ com o titulo Le Pm·tugal snus_ J?· Mi!!uel, traducção do. que escreveu em inglez 
W1lham Young ácerca das persegmçoes fertas pelos absolutrstas . . . . ... . ... . ... . .. 155 

Trecho da Revista histm·icct de Pm·tugal sobre o mesmo assumpto ... . . . ..... .. .... .. ... 813 

APPENDICE 

Memoria elo que se tem passado ele mais notavel em Portug·al durante a presidencia de · 
sua alteza a serenissima senhora infanta D. Izabel Maria ao governo cr·eado pelo de
creto de 6 de março de 1826 e durante a sua regencia até 14 de outubro; dirigida a 
el-rei D. Pedro IV pelo dr. Bernardo José de Abr.antes e Castro-6 de dezembro de 
1826 ...... . ..... . ........ . . .... ·.· . ... .. . .... - . . ... ....... . ............ . .. . .. 815 

R elatorio que o ma;jor de engenheires Bernardo de Sá Nogueira entreg·ou ao imperador elo 
Brazil ~m. 30 ele novembro de 1828, i:.;tformando-o dos successos de Portugal depois da 
revoluçao do Porto em 16 e 17 ele maw ..... . . . ......... . . , . .. . . _ .......... _ .... 831 

ESTAMPA 

Vista de uma parte da costa meridional ela ilha de S. Mignel, tomad1t em fi.·ente de Ponta 
Delgada poucos annos depois dos successos da guerra civil.- Carta geo-hydrographica de ilha 
de S. Miguel, copiada elos albuns do sr. general ele divisão reformado Antonio P edro de Aze
vedo, sendo o desenho concluído sob a direcção do sr . Mau··dmiliãno Eugenio de Azevedo, dis
tincto capitão de arrti~heria, que se presta obsequiosamente, como outr'ora seu illustre pae a 
ornar .esta obra com t rabalhos artísticos elucig_ativos do texto. ' 
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