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SEGUNDA. EPOCfiA 
1826-1828 

E PRINCIPAES FACTOS CORRELATIVOS DE ALGUNS ANNOS SUBSEQUENTES 

PARTE SETIMA 

I 
O mnrquez ilc l'alm~lla _plancia nm ataque iLs ilhas qçorinnps onde ainda existe o antigo rcgimcn.-Rcluctancin de lo•·d 

t•nlmerston em restabelecer a.s relações diplomatica...:o com l?ortllgal.-Opinião pouco fnvorayefdo mini:ctro llc.spnuhol 
Snlmon àcercn. d:L politic:~. seg!lid:~. por D. }I iguel c o seu governo.-A regencia da Terceira indic<l. a fórm:1. de soli
citar cscnsn.s do serviço ~11::'\ juntas 1)3.1'~cltfacs, r~ gula o de abo1eta.mento o h-anspoi·te da tropa., dctonni11n. c1uo sub
sistnm os officios de cscnvacs dos orpbuos, )Jeru11Ue a. c.xportaçao de urzella, orclcnn que se.jn. livre 0 fabrico 0 vcndn 
tlo tabaco, o concedo indulto aos desertores Cillfl.Hd9 se apresentem ~o praso ]Jrcflxo on cstf'jam já presos c incursos 
f'ltl processo,-A. cnmara. do .Angra. pede alguns co.nycptos parn.sorvaem de qmu·tel, hospital dn miscricordin c nsylos 
dos ox-posto8, instn.llnndo-sc mercados nas respcchYas cercas.- SltmJna ele 1una cnt1·evistn do conde ele Oriola. com 
mr. Ancillon.-Distribnição Uc soc~orros a _emigr~dos portuguezcs.-Jndividuos ertcnrrcffados das repartições dos 
negocias pnblicos durante a. ausenCIJL de Lptz da. Stlva Monsinho de Alhuqncrque; este redige a no11na. de conducta 
que devem obserynr os agenteJ; liberacs no estrangeiro e responde aos qnesit(!S expostos por Abreu e Lima.- Os nb
SQlutista.ij mostram receios de QltC a. Inglaterra não reconbcçn D. ~ügucl.- E prorogado o prnso para receber-se 0 
empreslimo de 2.000:0001)000 réis aberto por diploma ele 13 de novembro ultimo.- O conclave.-Pro,·idencins sobre 
agriculturn c commercio.-Reorg~nis!'-·~e. o co1·po de guardas da nlfnndcga nngrcns<', f1 flm f]o reprimir o contrnbnu
do.-.A nogoci:Lção ]\lnlJerl;r; offic10 du·tg1clo no tnlll'C}ltez de Santo .AmtU'O; outros doc~m1C11tos cluciclp.tivos do con
t1·nto.- Noticias do llio de .Janeiro; instruc~~õcs que Cnhnou flu Pin dera no nn11o de 1830 ao embaixador d'aqnclln. 
rôrtc em LondreR,- Supposto projecto de copson·i? de D. l\~aEiali co~ o clltque de NC'moprs.- COJ?-\'enio a respeito da 
rli,·idn do Drazil.-D. ThopHIZ Maocnrenhas ronnda o ~np1tao Snrtonns a tomar o commnmlo da esqJJatlra ela rn.iuhn 
c incumbe 1-~ir Scott Lillie da organisnção de dois batalhões expcdicionarios irlnndczcs.-Novns sppplicas da munici: 
pnlidnde <.le A.ngt·n---: Conferencias cnh·e cliplomntns~-0 ma.rquez de La\'l'n<lio clá coutn dt\ s~ta missão cm Roi11a.
J~ eleito pnpa o carclenl Mauro Cappellnni, que adopla o nome de Grcgprio XYJ.- enrta de Ilaplwcl da Cruz Guru·
rciro, ncompanhamlo copi.ns proce~lcn1C'S ele Dcr1im.-J\1ilicias insu..lnpf1S.-Despachp~ de S: Petersb1u·go c do Paris. 

Se a revolução que depoz 'Carlos X e fez acclamar Luiz Filippe de Orleans 
I'ei elos francezes causou gTnve transtorno aos absolutistas de Portugal, estes ainda. 
111aior prej uizo soffreram com a. demisRão do ruinisterio britanpico presidido pelo 
duque de Wellington, cujo voto fa;oravel ao reconl1ecimento de D.· Miguel só de
pendia ela annuenaia á clausula expressa de ampla amnistia por motivos políticos, 
esta,ndo a.s outras nações cnropêas dispostas a scgnir o e~clnplo ela Inglaterra, eK
cepto a Rnssia, porque Q imperador Nicolau sempre recust\ra termimmtementc 
qualquer accordo com o tio ele D, Mal'ia II. 

Os agentes 1niguolistas não desistiram, poréJll, ele seu!> planos, e solicitaram 
perante as cô1•tes de Londres e París uma solução peremptoria, a que or:; Dovos 
COJJsclheiros das clua:> corôas 1•espop_deram com tergiversaeões, 11}1.0 obtendo logo 
os diplomatas da rainha melhor rer:;ultaclo. , _ 

Eis a situação dos governos ele Lisboa ~ da Terceira emquantcr aos negocio.s 
externos, aggravada pela falta de meios para susteptar vantajosamente a guerra 
da successão,_ amuo adiante se. VCl.'á. · 

Oftloio 

(N. 0 23 rcscmdo) 

ntmo e ex_ mo ar.- Tenho a honra de amlUnoiar a V- ex. a que está eoncluido 
~ cmpi·estinl01 e que em dois ou tres clias se eleve assignar o genm·al bond, e, por
an~o, P?demos felizmente começar as· operaçõcí.i, que ele certo serão coroadas elo 

ma.rs fehz resultado. 
Pelo meu officio ele 15 ele dezembro proximo passado teni v. ex . a tido con.1eci

mento dos projectos que eu e o conselheiro Abreu e Lima tínhamos concebido
1 

a, fun de habilitar a regencía a obrar immecliatamentc contra o usurpador, p parte 
rl ~stes vão ser postos em pratíca logo que os fundos provenientes do emprestimp 
80Jam postos ti. mínha disposição, começando }Jela compra ela. fragata de Cinc jit fal-



2 

lei a v. ex." e que deverá. seT entregue ao anctor da memoria qttc tive a honra de 
enviar a v. ex. a; e tt1do mais que for mister, o se podér apromptar sem clepen
dencia das Ol'dens que pedimos, se.apromptará, para que, logo que estas cheguem, 
se lhes possa dar a mais prompta execução. Nffo tenho perfeito conhecimento ·da 
capacidade do çapitão que se encarrega de levar este offieio, e nãO querendo ao 
mesmo tempo demorar a interessante noticia que tive ~ honra de annunciar a 
v. ex. a, não entro em detalhes sobre a maneira por que se aonseguiu o empres
timo, o que terei a honra de fazer pela primeira occasifio segura, que julgo serú 
á volt::t elo Jack Lante1·nJ que todos os dias póde chegar e que nenhuma demora 
h[l. Je ter em voltar a essa ilha. 

Sendo=me já tarde commi.uúcad;.t a 13aíd~:t elo navio, não me foi possível remet
ter, como desejava, alguns fundos em letras i porém, por um pavio que deve saír 
por estes oito dias, enviarei aquella somQJ.a que me for possível. 

Desejo que v. ex." me indique qual deverá ser a somma que eu deverei d'aqui 
em dia11.te enviar mensalmente para ess~ ilha. 

Acabo de receber o despacho ele v. ex. a; datado ele 10 do· mez passado, e 
muito me penalisa que o conde ele ~-'icalho aincla não tenha chegado á Terceii·a, 
e que esta demora não só tenha causado grave incommodo quanto á falta de fun
dos, mas mesmo possa de alguma maneira ter feito julgar v. ex.a que ela minha 
parte tenha havido omissão; porém lisonjeio-me que o·s officios, ele que foi encar
regado o conde de Ficalho, terão justificado a causa da sua demora n'esta cidade, 
e igualmente a falta ele remessa ele fundos, falta que espero não tornará a ter lo
gar, porque felizmente acabou a clependencia brazileira. 

Agora mesmo vou ter uma conferencia com o auctor ela memoria j~í citada; 
sendo iguahuente a hora indicada para remctter o presente officio á pessoa que 
se encarrega de o envia:r ao capitão, não me é possível ser mais extenso. 

O conselhei1•o Abreu e Lima me encarrega de o desculpar para com v. ex. a de 
n:'io escrever por esta occasião, o que lhe não é possi vel fazer por haver de apromptai· 
mn papel ele importap.cia que cleye :ser entregue ao marqnez ele Santo Amaro. 

Deus guarde a v, ex, a Lon\lre::;, 1 ele janeiro de 1831. - Ill .mo e ex. 1110 sr . Luiz 
c1a SilvA- Mousinho ele Albuquerque. = D. Thonwz JJ1ascm·enlws. 

Carta 

Angra., 4 de janeir0 ele 1831.-Dl.mo o ex .mo sr.-Pelo Tbomton tive o g·osto 
de receber a carta (le v. cx.a ele G ele novembro, escripta á.inda com a impressão 
l'f'Cente do discurso da abertura elo parlamento britannÍCO i impressão que não foi 
tão triste n'esta ilha, porque recebemos ao mesmo tempo com o dito discurso a 
noticia ela mudança elo ministerio. Confesso que, não obstante as opiniões bem co
nhe(liclas a nosso favor, ele qua.si todos os ministros actuaes, não posso acolher 
aincla espe1•anças lisonjeiras, porque a li11guagem elos homens muda muito frequen
tcm.ente quGl.ndo a sna situaç~o varía, e lJorque vejo no publico inglez ~1ma tão 
completa indiffereuç;a ácerca da nossa causa, que não deve excitar os· ministros a 
afastarem-se a nosso favor elo principio ele não ingerenciu qne tão altamente pro
clamam. Como sobre isto escrevi largamente a v. ex.a nas instrucções que vão 
nssignadas pelo Mousinho, nada mais tenho a dizer 10enllo que, desejando tentar 
alguma empreza proporcionada aos nosso13 tenuissinlos meios, lembrou-me um golpe 
ele mão sobre a ilha ele S. Jorge, ao11de ba uma guarnição ele trezentos homens, 
visto que a falta de transportes nos tolhe tocla a possibilidade ele atacar S . Miguel, 
para onde seria necessario levar ao menos mil homens. Tudo estava disposto 
para se e:ffeituar dentro de dois dias, e já íamos embargar duas escunas, para jun
tamente com o nosso lugre e com o navio brazileiro, que tencionavamos comprar, 
levar a nossa pequena expedição, e espenLvamos que o Thornton podessc ser por
tador d'esta noticia, que, no caso ele um bom resultado, faria ver ao menos que 
ainda existi mos, e poderia coae~j uva r as diligencias de v. ex. a clam1o algum choque 
favoravel á opinião. 
. No momento da execução ou, como já disse, dois clias antes, appareceu uma 
fragata pm·tngueza, P foi preciso adiar um pmjecto qne Pm taes circumstancias 
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se tornava corJ:!plcta,mcJÜc t<>mcrario. Como, porúm, a d ita fl'ngatn se tornoa a afas
tar por c::tusa do tempo, nrio pcrclcmos a cspcrançn, nem abandonftmos a intenção 
de aproveitar a primeira opporttmielaclc lJara. levar a e:ffeito o nosso 1wojecto. 

Tambem aqui se mostrou (c estcvu em AngTa) uma. fragata hollancleza que 
vem cruzar contra os corsarios belgas . Na sua. saich aconteceu a semsaboria que 
v. ex.a vcl'á indicada no 11. 0 34 ela Ch1·onicaJj varias pessoas foram culpadas de 
~missiT.o . ot~ negligencia, pois devia avisar-se o ~fficial da guarda ele não applicm: 
a este navto ele guerra a 01·clcm geral que elle tmha. para todos os clemais. Sem
pre levou uma bala entre os ma~tros, e· resolveu-se a atravessar e a mandar um 
bote ás baterias, para dizer que tinha prevenido o general ela SLUt saída. Ao mos · 
mo tcrnpo chegou a 01·clcm, qtw j:t lá. devia estar, do governador do castello, para 
não se oppor á saída. 

A demora do Thornton, ele tres semanas, foi em grande- parte motivada pelo 
projccto qtte acabo de contar a v. ex. a, e ácerca ·ao qttal convem por muitas ra-
sõcs guardar segredo . . 

Se tlvcsscmos dinheiro c alguns transportes, creio que me não faço illnsão em 
assegura1· que muclaria a face dos nossos negócios; mas muito receio o fatal dos· 
tino que nos persegue, c que a quécla elo marquez de B:trbaccna arruíne as ulti
mas csiJcranças que ele Londres nos vieram a este respeito . 

Escuso pedir a v . ex. a que mostre esta carta a Thomn,z JYiascarenhas, assim como 
a elle peço que communique a v . ex.• a que lhe escrevo, a fim de poupar por est~ 
modo a um c a outro im.tteis repetições. 

MLLÍto me descansa a certeza de que v. ex. a, com c:ffeito, tomou conta ela nossa 
missão em Inglaterra; já ago1·a n~io devemos negar-nos a nenhum sacrificio pes
soal emquanto nos restar algum meio de servir a patria. 

D iz-me o conde ele F icalho que v. ex.a recebêra, a noticia ele haver seu ir
mão conscg·uic1o llvrar-se das garras elo tyranno c evadir-se para o Brazil ; muito 
e muito folgarei qne esta noticia seja verdadeira, e, como supponho que v. ex .a 
não poderia preparar este negocio sem grande clcspeza, propnz ·á regcncia (e não 
tenho duvida ele que ella adoptará a minha proposta) que fosse abonada a v . ex. a, 
por conta da senhora D . Maria II, a quantia, qtte houver clespencliq.o para lhe salvar 
un1 vassallo t?Lo clistincto e tão bcncmerito como seu infeliz irmão. 

Acredite v . ex." nos sentimentos ele a:ffecto e c.onsiclcração sincera com que 
me prezo s_er, etc. -111. 1110 e ex. "' 0 sr. Luiz Antonio de A breu e Lima. =lllarqnez 
de Palmella . 

Ollicio 

[N".0 203 rcsmado) 

Ill.mo c cx.mo sr.-Recebi esta semana os officios reservados n. 05 344, 3.46, 
3-:I:G c 347, pelos quatro paquetes qLte n'este tempo chegaram, e como não conte-

1 Eis aqui a noticia com refcrcncia ao que se passou no pm·to de Angra pelos fins de de
zembro de 1830: 

uNo din, 25 fundeou ua villa da Praia a fragata ~ollancleza IIeldin, commnndantc o capi· 
tão de mar c guerra A.ncron~t. O comma~dantc vedta algm:s rcfr~scos, que só podia receber 
n'csta cidade, em conseqncnc1a do que pcdm_prattcos para :·u· ~qm entrar, os quaes, sendo-lhe 
cont:cdidos, demandou esta angra1 9.ue só pode entrar no ~La 2 t qnasi tL noite, por cansa do 
Yento que soprava elo NO. Pcl? ofh01al, encarregado do l:cgtsto, mnnclou o commnndante pedir 
dcs~n l pa á rcgcncia por não vn·l~go faze~· os seus coa~~nmento~ c salvar, em rasfío de ser noite, 
p_ecltndo licença para o fazer no dm segmntc. qom cffetto, no c;11a 28 pela manhã a fragata sai
You com viute e um tiros, que fo~am concspondtdos pela batena c~c Santo Antonio. Logo depois 
o com mandante e mais officiaes vter_am a t_CI·~·a fazer o~ seus compnmeutos á rcgcnci>l, que foram 
r_ccebidos com 0 maior ao-rado. Senamos mJnstos se nao rcndcssemos tributos á civilidade e po
htica elo commandante ;: mais officiaes, que formam um perfeito contraste com a desdenbosn. 
soberba de alo-nus officiacs de certa nação, que desprezam a pratica de actos, se não ele dcvc1· 
ao ~euos cl'a"qucll a attenção qtte se dev_em os povos civ~ l isaclos. No dia 29,_ tendo a fragatd 
~etttdo a bordo .os refrescos de qtte prec1sava, levantou ferro. Por um csqueCJmento involunta
no não ,se tinha mandado ao governap.~r do castello de S. João Baptistn a ordem para não lhe 
obstar a. saída (pois na arriscada pos~çao em que estamos nenhu?J-a embarcação púde saír sem 
~11~), e esta foi a rnsão por que o otlimalt que ~e achava na batena ele Santo Antonio, fez signal 
a ~fra.~ata com um tiro sem bala para n_ao _sau, c conhecendo. que o com mandante da fmgata 
nao t111ha entendido 0 signa.l, fcz-Jb.c do1s tn·os de bai:" p~lo )aTgo: ~·.este tempo cheg-ou a or
dem para o g·o-vcrnador c1cixnr saír a frngata, qur ;:c icz a vela, dmg111do-sc pnra o FaiaJ. , 
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nham alteraç-ão alguma á:> ultimas instrucçõef;, >ejo que de...-o continuar nas mes
mas diligencias que até aqui tenho feito; tra1alho aliás inutil, pois que este go
verno não tem disposição alguma de rcstab locer as suas relações cliplomaticas 
com PortLtgal; ainda hontem fiquei mais arreigaclo n' esta idéa pelo quo ouvi 
a ·Iord Pahnerston, e foi que não me podia dizer nada de positivo senão que, não 
tendo o go,erno de Po1·tugal re pondido ás ultimas propostas feitas pela outra 
administração, não podia exigir decisão. «J:"ão lhe posso dizer (continuou elle) 
qual seria. o resultado quanclo eUa viesse, alem de quo 6 necessa1·io pôrmo-nos 
em regra antes de tratar d'csse assumpto; temos reclamações a fazer, tanto pelas 
indemnisações das perdas cau adas aos particulares nos navios indevidamente apre
sados, como a reparação ao ultraje feito á bandeira ingleza que de>e ser a de
missão do commandante elo bloqueio, a que o seu go>erno se não quer p•·estan. 
Respondi-lhe que o go>erno se não recusava a nada que fosse justo, mas que uma 
questão era alheia á outra; que estas reclamações feitas por um agente diploma
tico teriam ttm mais prompto effeito. ceDe que serviria (respondeu-me) estabele
cer agora relações cliplomaticas se ti>ermos de declarar a guerra?» 

Foi muito cul"ta e ta sessão por estar aquelle ministro com muita pressa, mas 
jL1lgo não deixar duvida sobre a idéa que formo das suas vistas. 

Effeituou-se u:in emprestimo n'esta p1·aça em nome ela chamada rcgencia da. Ter
ceii·a; não sei bem em que termos, e só se podeTão conhecer exactamente quando 
as acções estiverem em circulação; desde já projectam os rebeldes comprar navios, 
que armarão aqui ou na Terceira, para embarcar os soldados que estão n'aquellu 
ilha, a irem desembarcar nas costas de Portugal; mandam ir para a Terceira, tanto 
os que estão ainda aqui, como os que estão em França e~ Paíz~s Baixos. 

Julgo desnecessario repetir as rasões por que não é possível evitar que effei
tucm estas disposições ou preparati>os aqui; as leis do paiz dão muito boas escu
sas ao goTerno quando quer fazer uso d"ellas, e os artigos dos nossos tratados fi
cam de todo nnllos, á vista dos subterfugios que se podem empregar, e por isso 
julgo que o que convem é pr evenir contra 013 resultados . 

Cumpre-me dizer a v . ex.a que os revolucionarias da península estão actaal
mente na sua epocha de esperanças, seja porque a revolução na Em·opa os anima, 
seja porque os trabalhos interioTes no paiz a sim lh'o permittem. 

Peço a v. ex.a me :&1.ça a honra de por mim c por esta legação beijar a au
gusta mão de sua magestade. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 5 de janeiro de 1831.- Il1 .010 e cx .'" 0 sr. vis
conde de Santarem.= Visconde de Asseca. 

Officio 

(N . 0 18) 

nJ.mO e ex.mo sr.-No meu tutimo officio tive a honra de participai' a v . ex.n 
a chegada a esta. côrte de um certo Cabo Finali, que veiu de Londres com des
pachos pm·a o ~gente do usurpador. 

Do que tenho podido colligir, os ditos despachos continham o plano de a.mnis
tia que o visconde de Asseca havia eommunicado ao governo britannico, que este 
achou inadmissível e que agora o governo do usnrpador jnlga dever communicar 
ao gabinete imperial da Russia, e solicitar o seu apoio para. que clla seja acceita 
peJa Inglaterra em h-oca do reconhecimento do infante D. ~Iigue1. 

Os conselhos de moderaçao que o seu agente n'esta côrte, Raphael da Cruz 
Guerr.eiro tem, segundo me consta, invariavelmente dirigido ao governo de Lis
boa e qn~ lhe têem valido repetidas reprehensões ela parte do visconde de Santa
l·cU:., bem como a antipathia que o imp~rador Nic_olau tem sempre testem1mhado 
ao usurp&.dor, fez que o governo de L1 1oa duVIdasse do zêlo do Guerreiro em 
abono da causa do infante e mandasse a esta côrte o sobredito Cabo Finali co
nhecido pelas idéas sangninarias que puLlicou no infa.me pei"iodico intitulado a 
TTornheta final) para o coadjuvar e tomar contas dos nego cios, se elle nri.o quizer 
sujeitru·-se a esta especie de tutela e espionagem . 

...;egtmdo toda a probabilidade, o Guerreiro dará a sua clemi~são; n' este caso a 
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causa do usurpador será ainda mais mal vista n'esta côrte, p0is o Guerreiro, em con
sequencia das suas antigas relações com o ministerio imperial e alguns membros · 
do. corpo diplomatico, gosa de um certo credito, que o novo agentg do usurpador 
nunca poderá grangear. 

Incluso tenho a honra de tmnsmittir a v. ex.a um supple:m.ento á gazeta offi
cial d' esta côrte, que contém a relação authentica da insurreição de V arsovia e 
dos motivos que ·a provocaram. 

Este documento foi publicado em conseqnencia das informações que o príncipe 
Lubecki deu ao imperador n'uma audiencia que teve ultimamente ele sua mages
tade impe:ria.l; e na qnal deslinclou o fio da conspiração que preparou 0s aconteci
mentos desastrosos da Polonia. 

Deus guarde a v. ex. a S. Petersburgo, 5 de janeiro de 1831 (24 de clezembro 
de 1830).-lll.mo e ex.mo sr. ·Luiz da Silva 1\Iousinho de Albnquerque.=José 
lvfatw-icio Co?·?·eia. 

Aviso 

_ A regencia, a quem fiz presente o seu officio de 21 de dezembro proÚm@ pas
sado, no quaJ pede se lhe declare que ministro deve ser o executor das penas de 
degredo e pecuniarias, julgadas pela junta de jLlstiça·: manda, gm nome da rainha, 
·decl;nar que, estando ordenado pelo decreto de 18 de dezembro de 1830 que os 
1:éus conelemnados a degredo para a Africa ou Asia, emqua.nto nfto podem ser 
mandados par~ elle, cumpram a condemnação em trabalhos pu<bJ.icos, e existindo 
n'esta ilha um presídio, aonde estão reuniclos os réus empregados nos mesmos 
trabalhos, para elle df:>vem ser remettidos aquelles, acompanhados da cmnpetente 
guia, assignada pelo membro da jtmta de justiça, que foi interrogante na clisputa 
do feito, na qual se declarará expressamente que tres annos de trabaJhos equiva
lerão a cinco do degredo a que os réus foram condemnados; que os réus con
demnados a degredo para Jogares que estão na obediencia dá rainha sejam pa:ra 
elles remettidos com guias assignactas pelo mesmo juiz·; que para a execução das 
penas pemmiarias deve, logo que a conâemnação passar em julgado, ser remettida 
certidão d'ella á commissão encarregada da admin.istração da fazenda publica, 
para esta fazer cobrar a pena pelo juizo da executaria da mesm:;t fazenda; e que 
a exec~ção pelas _custas eleve ser feita pelo juiz ela terra aonde era o ~1omicilio, 
ott aonde estiverem situados bens do réu con<lemnado, sen<:lo para isso passada 
carta executoria, assignada tambem pelo membro da junta ele justiça qne foi in
terrogante. O que· v. s. a fará presen'te na junta ele justiça para sua ilitelligencia 
e cumprimento. • . 

Deus guarde a v. s.a Palacio em ~ngra, 7 ele janeiro de 1831-.=Luiz ela Silva 
fi![oHsinho ele Albttqttm·qne.= Sr. João José da Cunha Ferraz. 

Officio 

(N. 0 2 rcscrvad~) 

lll .mo e ex.mo sr.-O meu dever me obriga em ser exacto em transmitmr a 
•1 v. ex.11 o que passei hontem na conferencia com o ministro ele estado Swlmon, para 

que seja levado ao conhecimento ele sua magestacle el-rei nosso senhor. 
Salmon estava muito incommoclaclo com o pouco em nenhum resultado favora

v.el que sé lisonjeava conseguir elo gabinete inglez sobre a negociação do reconhe
Cimento ele el-rei nosso senl1or, _na supposiçãl)) que tivesse ticlo uma resposta defi
nitiva do nosso g·overno ,á satisfação elo inglez. 

Porém, tendo chegado ha, dois dias um correio extraordinario ele Londres, e 
não lhe dizendo o ministro Zea Bermuclez (a Salmon) nada elos nossos assumptos, 
este vê a questão ele um modo que se possa; complicar c1emasiaelo1 c ficarmos em 
uma apathia que maiores difficuldades haverá a vencer. 

Outra especie me tocou Salmon: troux:~ á conversação o estado de ferme~ta
ção. em que se acha o Brazil; que, de um moment.o a outro, sn~ magest~de Im
penal se veria na precisão ele aband0nar aquelle patz, ou. p~la força ser obmgado !1 
saÍ!·; n' este caso seria uma nova complicação para o reconhecimento elo senhor D. M1-
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gucl. Continuou : «Esta nfto intervenção que os gabincte.s ela Enropa têeni adaptado, 
c o que se praticou com a Bélgica, corno poderia a Hcspanha intervir conr mão 
armada no caso nccessario, para sustentar o actual governo portuguez, q no não 
chamasse a attenção elos gabinetes inglcz e franc~z? Estas e outras muitas refle
xões devem seT consicloraclas no gabinete ele sua magestacle fidclissima com totlo 
o peso e madureza, e não desperdiçar os momentos que, as mais elas vczeEt, não 
tornam sem maiores s:1crificios a proporcionarem-se. . 

<<Póde sua magestacle cathol.ica ver com incl:ifferença toclas as snas tcntattvas 
frustradas, unicamente movid~ pelo interesse de ver restabcle_cida a tranquillicladc 
ele Portugal,. de que depende 1gnalmente o soccgo cl'estc patz (Hespanha), . e as 
boas espeí-anças dadas por tantas vezes ao sen ministro em Lisboa, desvancc1das? 
E, por ultimo, não ter tido até ag01:a resposta á carta de amisadc que escreveu 
cl-re.i a seu augusto sobrinho? 

<<Todos sabem o estado em que se acha Portugal: o amor pelo seu legitimo rei 
o senhor D. Miguel é bem patente. Que receio póde ltaver, pois, ele indivíduos que, 
a maior parte, não voltarão a Portugal, e os que voltassem sm:iam cstrictamente 
vigiados? Porventma não . resulta,ria maior força moral ao governo portuguez, 
achando-se reconhecido pelos soberanos da Europa e . os seus representantes jtm
tos da sua real pessoa? Isto é muito attendivcl e, na minha opinião, bastava para 
desorganisar todos os partidos.» 

Aqui acabou Salmon o seu disClnso, qrne foi interrompido algumas vezes por 
observações que lhe fiz, mostrando as difficuldades que se o:fferecem todos os dias, 
ora pelo estado de Portugal, ora pelas exigencia.s com que se tem q1Rericlo sujeitar 
a questão elo reconhecimento. 

Devo dizer n'esta occasião que esta é a opinião c a mesma linguagem de to
dos os ministros de sua magestaclc catholica. 

Nada mais me resta a dizer por hoje. 
Deus guarde a v. ex."' lVIadrid

1 
7 de janeiro de 1831.-111.'110 c cx.mo sr. VIS

conde de Santarem.=Concle da F1·guei1·ct. 

Decreto 

Não se achando prevenido no decreto de 26 ele novembro de 1830 o que se 
de:va praticar no caso em que qualquer dos membros · eleitos para as juntas paro
cluaes se recuse acceitar o referido cargo: manda a regencia, em nome cb rainha, 
que _os indivíduos que pretenderem escusar-se d'este serviço dirijam á camara res
pectiva as s1.1as esc11sas, c que a camara atteflda aquellas que forem fundaclas em 
falta de sauQle legitimamente provada, em idade clJ:lcrepita, ou outras quaesquer 
causas que ás mesmas camaras pareçam attendiveis. 
. :Manda outrosim a regcncia, em nome da rainha, que similhantes eacusas se
Jam apresentadas nos primeiros oito dias· depois da eleição, e decididas immcdia
t~.mente; e no caso de serem a.ttencliclas, a crumara mandará proceder a nova· clci
.çao, por tantos membros quam.tos os escusos, de tal modo que as juntas estejam 
complet~s _para entrarem em funcções no 1. 0 do anno. 

O IDlnistro e secretario de estad0 o tenha assim entendido e })asse para a sua 
execução' as ordens necessarias. Palacio do governo em Angra, 8 de janeiro ele 
1831. =llfa?·qttez de Palmella=Concle ele Villa Plo1·=José Antonio Gue?Teiq·o= 
Ltdz da Silva JJ!ousinho ele Albuqtte1·que. 

Decreto 

Tetldo cessado, pelas disposições do clecreto ele 27 ele novembro ele 1830 a 
l)m'te q_ue os)uizes ele fóra ·e orclinarios tinham uos aboletamentos de tropas, e 

1
na 

p:·m~ptlficuç~tO ele tran~portes e de . outras requi.siçõcs feitas por pem do real scr
V:lÇb? e sendo necessano prover o modo por que de ora em diante devem ser sa
ttsfeüo~ aqtlelles e estas: maficla a regencja, em nome da rainha: 

Artl_g? ~· 0 
Q.uc na cidade e villas cl'esta ilha os aboletamentos sejam feitos, c 

as rcqmSiçoes ele transportes c ele outras cousas, flUO fo1·cm ncccssarias pa1'a o bem 
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do serviço real, sejam satisfeitas pelas camaras respectivr.s, a cujos presidentes 
devcm ser pedidas. 

Art. 2.0 Que nas parochias ruraes, tanto os· aboletamentos como as requisi
ções, sejam pedidos aos regeelores ele parochia e apromptados por elles. 

Art. 3.0 Que quando se fizer a alguma das camaras qualquer requisição maioi', 
que não possa ou não deva com justiça ser satisfeita pelos moradores da cidade 
ou villa sómente, a camara faça o rateio pelas parochias do concelho, e encarre
gue aos regedores _das parochias l.'Uraes a satisfação da parte que tocar a cada 
uma elas mesmas parochias. - . 

Art. 4 . ° Finalmente, que para execução dos seus mandatos a este respeito a 
camara possa empregar o ministerio dos regerii.Qres das parochias e de seus escri
vães, ou requei:er o auxilio das justiças ordinarias, e, sendo necessa.rio, mesmo o 
auxilio militar. 

O ministro e s~cretario de estado o tenha assim entendido e faça exemltar. 
Palacio elo governo em Angra, 8 de janeiro ele 1831. = Jlfaq·qgez ele Pcdmella = 
Conde de Villct Flo?' =José Antonio Gue?'?'ei?·o=Luiz dcb Srilva Mousinho ele Albu
qum·que. 

Decreto 
I . 

Tendo-se movido duvida sobre a intelligencia elo d~creto ele 29 ele novembro 
ele 1830, que no artigo 6. 0 aboliu os officios ele escrivães d0 judicial nos conce
lhos comprehencliclos nas disposições elos artigos 2. 0 , 3. 0 e 4. 0 elo mesmo decreto, 
entencl:endo a1gumas pessoas que rra; generalidade ela sua clispos,i.Ção são c0mpre
hencliclos tambem os officios de escrivães dos orphãos, que serviam com os jui2íes 
ordjnarios extinctos : a regencia ha por bem (!.eclarur, <;~m nome ela rainha, que 
não foi ela sua intenção abolir os officios de escrivães dos orphãos, os quaes, nas 
c·ousas e negocios pertencentes aos orphãos elo res.pectivo con~elho, cwntinuarão 
a servir com bs juiües ele fóra, para quem passou a jurisdicção elos juizes ordina
rios extinctos. 

O ministro e secretario ele estado o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do gõverno em Angra, 8 ele janeiro ele 1831. = .ll1a?·qtwz ele Palmella = 
Conde ele VillcL Flo1· =José Antonio Gue?Tei?·o=Llâz da Silvcb ]fmLsinho ele Albtt
qum·qzw. 

Decreto 

Attendendo ás vantagens que podem resultar a esta ilha elo li-vre corqmereio 
e franca exportação ela urzella que produz, e combinando as refe1·idas vantagens 
com @ interesse cl3J fa21enda publica: a regencia, depois- ele ter feito proceder ao 
circumstanciaclo exame cl'·esta materia pela commissão encarregada ela administra
ção, da fazenda publica, ha por bem determinar, em nome ela raii1ha, o segui.onte: 

Artigo 1. ° Fica livre a todos apanhar e recolher urzella, não offenclenclo o di
reito ele propriedade elos donos elos terrenos aonde for produzida. 

Art. 2.° Fica livre de ora em diante a exportação ela urzella, pagando na a1-
fanclega o direito ele saída ele 3G) réis pC>r al'l'atel. · 

O ministro e secretario ele estado assim o tenha entendi elo e passe pará a sua 
execução as ordens necessarias. Falacio elo governo em Angra, 10 ele janei~·o ele 
183l.=Ma?·qt_tez de PcLlnwllct=Conele ele VilZct Flo?·=José Antonio G?.ten·ei?'O = 
Ltâz clcL SilvcL Mmtsinho ele Albuqtte?'qtte . . 

Decreto 

Não convindo nas actuaes circnmstancias a eontinuação do estanco e adminis
tração elo tabaco por conta ela, fazenda publica: manda a regencia, em nom~ ela 
rainha,· que, emquanto as mesma~ circumstancias durarem, ~e observem as clispo-
siçõcs seguintes : . 

Artigo 1. ° Fica livre a todos a introd~wção, manipulação e venda do tabaco 
n' esta ilha, poJ.· grosso ou por miuclo, pagando os direitos c1e entrada e c1e licença 
que abaixo serão cleclarâdos. 
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Art. 2. 0 Pagar-se-ha de direitos de entracla IJclo tabaco de- rôlo ou em folha, 
que for importado n'osta ilha, 240 Téis por cada arratel; se o tabaco vier feito em 
cigarros ou cha1•utos, os direitos ~erão de 360 réis por cada arratel; e se o tabaeo 
vier em pó ou ralado, proprio para cheirar, os direitos serão de 480 réis por cada 
arratel. 

Art. 3.0 Ninguem poderá vender n'esta ilha tabaco de fumo, em pó ou ra
lado, por miudo, sem ter uma licença passada pela commissão encarregada 
da administração da fazenda publica, a qual não poderá ser negada a quem a 
pedir. 

Esta licença durará por tres, seis, nove ou doze mezes, conforme a quizcr a 
pessoa a quem for concedida; e por ella se pagará um direito prop?rcionaclo. á 
sua dm·ação, sendo este direito na cidade de Angra c na villa da Praw, ele 1t$600 
réis por cada mez por que a licença for pedida, e de 800 réis sómente nas ou
tras terras da ilha. 

Art. 4. 0 Quem, quinze dias depois da data do presente decreto, vender tabaco 
por miado, sem ter a dita licença, incorrerá na lJena de f.>Ot$000 réis, os quaes, sendo 
tão pobre, que não tenha por onde pagar, lhe serão commutados em dias de pri
são a arbítrio do julgador. 

Art. 5.0 l!'ica de hoje e.m diante aboliclo o estanco e administração do tabaco, 
ora existente n'esta cidade_, com todos os empregos d'ella dependentes. 

. O administrador, dentro de quinze dias contados da data do presente decreto; 
ajustará ou liquidarA contas com todos os estanquei.ros subahernos; c dentro de 
outros quinze dias aJustará as suas proprias com a commissão encarregada da 
administração da fazenda publica, vencendo até ao fim d'elles o ordenado que 
actualmente lhe compete. 

Art. 6. 0 Os utensílios que ainda existirem, e generos pertencentes á adminis
tração partic-ular, que aqui havia sido estabelecida }Jelos contratad01·es de Portu
ga.l, serão restituídos á pessoa a quem foram tomados, se os quizer receber; e, 
não os querendo receber, serão, com todos os mais que pertencem á fazenda pu
blica, vendidos em hasta publica, a quem m~uis der, pelo modo e com as condi
ções que a commissã.o encarregada da aclministra.ção da mesma fazcnd'a achar mais 
vantajosas. 

Art. 7 .o Ficam abolidos todos os privilegias concedidos aos aclministrado
ras, feitores, caixeiros, estanqueiros e mais pessoas empregadas no estanco do 
tabaco. 

Art. 8.° Fica igualmente re-vogado o decreto de 17 de julho de 1830, que es
tabeleceu outras condições para a introducção e venda do rapé e charutos. 

O ministro e secretario de estado· o tenha assim cntencli_do c faça executar. 
Palacio do governo em Angra, 10 de j aneiro de 1831:=lllw·quez ele Palmella= 
Conde de Villa Flo1·=José Antonio G'l.wrq·eiTo=Luiz da Silva jJ{ousinho de Albu
g_tw?·que. 

Decreto 

Constanc~o á_ regencia que os indivíduos que se acham desertados dos coqJos, 
tanto de pnmell'a ~omo ele segunda _linha, existentes n'esta ilha, anependidos 
elo se~ cr1me, deseJan.1 ardentemente volver ás fileira:s, e só têem sido impelliclos 
a contmuar a occultar-se pelo temor do castigo, em que pelo seu crime incorre
ram: ha por betll, em nome ela rainha perdoar todas as penas em que pelo 

. dd ~· h ' ' cnme e eserçao se ac aro iucm·sos a todas as praças tanto de primeira como 
da segunda linha d'esta g:uarni~ão, q;1e se apresentarem' nos seus respectivos cor
-pos clentro do praso de ql1mze d1~s, contados ela publicação do presente decreto, tor
nando:se a mesma graça extenswa a toclos aquelles que, tendo-se apresentado vo
luntanamente, se acham presos, mas cujâs condemnações não têcm ainda passado 
em julgado. 

o ~inistro e secretario d~ estado a~sim o tenha entendido e passe para a sua 
execuçao as ordens necessanas. Palacw do .g-overno em Angra, 10 de janeiro ele 
183l.=Ma1'quez de Palmella=Conde de Vtllct Flo?·=Jósé Antonio Gue1Tei·1·o= 
Ltdz da Silva JJ1ousinho de Albzu1ue·rque. 
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Representaçt'to 

Senhora:-A camara constitucional d'este concelho, conhecendo que um dos 
muitos gravames que pesam sobre os moradores da sua jmisdicção é sem duvida 
a effectividade dos aboleta:mentos, cujos rigores soffrem ha mais de dois annos; 
e sendo uma manifesta justiça alliviar tantas famílias, de obrigações arduas, que 
sem algum inconveniente conhecido podem mui bem remover-se, julgou ser um 
dos seus mais importantes deveres o propor a vossa magestade um meio vanta
joso e facil para aquartelar todas as pessoas a quem por direito competir boleto, 
sem opprimir-se individuo algum, nem se empregar despendio do estado. 

O convento de S. Gonçalo ou o da Esperança offerece para o fim proposto 
todas as circmnstancias precisas, porque qu'alquer d'estes eclificios comprehencle 
uma sufficiente porção de moradas, onde com toda a commodidade e clecencia se 
póde estabelecer a residencia dos que exigirem boleto, sejam quaes forem as suas 
graduações ou empl'egos. O presente meio de occorrer a não pequenos males, ;não 
poderá de certo reputar-se estranho on novo; porque a necessidade de aquartelar 
os corpos militares exigiu imperiosamente que diversos conventos, assim d'esta 
cidade, como da villa da Praia, se destinassem a tão urgentes fins; e em conse
quencia foram removidos para outros lagares todos os religiosos e religiosas que 
os habitavam, sem que esta remoção encontrasse obstaculo algum importante ou 
se conhecesse desacerto em tão precisas medidas; a necessidade agora ele eles o r,- . 
primir os consternados habitantes d'este · concelho, clamando altamente por iguaes 
providencias, parece dever encontrar igual protecção e apoio; e se ela justiça ela 
represent.'l.ção depende a benignidade elo deferimento, não póde a camara hesibr 
sobre a consideração que esta merecerá á regencia, e com toda a rasão espera 
que se lhe concederá para os fins ponderados um elos referidos conventos, que 
tambem pela capacidade elas cercas podem offt;lrecer uma praça onde se estabe
leçam regularmente os mercados ele fructa e hortaliça, que a camara deseja an
ciosamente remover da praça da cidade. Digne-se, pois, vossa magestacle pela sua 
alta consideração fazer mais valiosa a presente supplica, a fim de que com abre
vidade que as circumstancias exigem, se possa alcançar o resultado que se pede. 

Deus guarde a vossa magestacle. Angra, 12 de janeiro ele 1831.=Theotonio 
de O?·nellas B?·uges Avilr~=F?·cméisco de Menezes Lemos e Ca?·valho=José JJtf.m·ia 
da Silva e Cm·valho=PeclJJ·o Homem ela Costc~ No·runha=José Gonçalves PaJTei
?'ct =José lYiontei?·o ele Cast?'O == lJ!la?·tiniano Evc~risto Se1·pa. 

Está conforme.= J.Wanuel José Borges da Costa.= Foi ordenado em accordão 
ele 12 ele janeiro ele 1831. 

Representação 

Senhora: -Ainda que a camara municipal se esforçasse em querer melhorar 
as mesquinhas circumstancias em que se acham as classes mais pobres elos povos 
a gue preside, tudo seria baldado se o governo de vossa magestacl(') não tivesbe 
o mesmo empenho; mas, persuadida esta camara que todos os seus desejos são pe
quenos a par das beneficas intenções de vossa magestacle e philanthropia elo seu 
governo, vae por este modo afoita supplicar uma graça que, posto que as cir
cumstancias obstem ao' effectivo e prompto goso d'ella, a humanidade affiicta se 
esperançará logo que obtiver, como espera, uma mercê . 

. 0 cdificio em que se acha estabelecido o hospital ela misericorclia é nã.Q só 
mn1 estreito e pouco ventilaclo, mas a todas as vistas insalubre, pela sua colloca
ção, e os miseraveis que ali buscam sanar seus males experimentam ~s d~lo~~as 
que são consequencia da má situação elo eclificio. Para melhorar esta mstü1;nç~o, 
ele que os homens percebem as maiores vantagens, é forçoso mudar de eclrficJO, 
e esta mudança, do mndo que a vossa magestacle propõe esta camara:, vem a dar 
vantagens grandes, tanto á humanidade enferma, como ao commerc10 em geral. 

O convento de S . Francisco, que a piedade religiosa fez ftmclar, é o melhor 
edificio que estes povos podem receber em troca elo que actualmente lhes serve 
ele hospital; a collocação em que se acha e a gr~nde capacidade que tem, dá á 
camara fundadas esperanças ·de estabelecer ali a par do hospital a casa de ex 
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postos, c refundir em u111 os dois estabelecimentos qtw tanta. analogia têcm cn 
ttc si. 

As propriecladcs que são annexas ao convento virão 'a.ugme~tar os fundos (.~CS
tinad.os pr.ra a, Cl·cação c educação elos exposto. , c as piedosas mtcnções dos fun
d.adores elo mosteiro subirão ele grau c merecimento com esta nova applicação; 
portanto, senhora, a cloaç"to cl'este cdificio com as IJropriedacles que lhe sâo anne
xas é uma mercê digna de vossa magestacle, e um soccorro que os desvalid.os re
cel>cm e que clescle já minorará seus males. 

Não menos uti~ é, senhora, para ? commercio a muclan9a do _hospital, pois que, 
sendo bom conhecida a pouca ca1Jac:Iclacle ela alfanclega cl esta Ilha, vem por esta 
troca a ficar com bons armazcns . 

A camara, se mais se demorasse na exposição elas vantagens que resultam da 
verifieação da snppíica qne dirige a vossa magestade, roubaria com isto o pre
cioso tempo que a vossa magesta(le é preciso . para a administração elos negocios 
publicos, e persuadida que supplicas cl'csta natureza mais se inculcam pela gran
deza cl.o assumpto, que pela. expressão elos homens, confia que ella alcan~arú livre 
entrada no coração ele vossa magestade, e que quaesquer estorvos que se oppo
nham á prompta realisação da mercê que implora serão removidos com o interesse 
·que a humanidade requer. 

Camara municipal em Angra, 12 de janeiro ele 183 1.= Theotonio de 01·nellas 
Bntges A tJÍla = Ji?·ancisco de jjfenezes Lemos e Ca1·vctlho =José J.I;JaTia da 1:3ilva 
e C'arwlho = Ped1·o Ifomem dcb Cost~t No1·onlw =José Gonoalves Pm·1·ei1·a =José 
jj{,;ntei?·o de Castro = llia?·tiniamo Evaristo Se1pa. ~ 

Está conforrne.=.il1anuel José Bú?·ges ela Costa ... =Por a.ccorclão ele 12 de ja
neiro ele 1831. 

Portaria 

Tenclo reprcsenta,do o vigario ela frcguezia de Porto Judeu os inconvenientes 
qne resultam aos moradores cl'aquella fregnezia, em não haver ali quem abrisse os 
testamentos cel'!'ados, c0m q tle a1guns fatlleciam; e havendo pedid0 que fossem os 
rcgeclores ele pnrochia auctorisaclos para fazer a dita abertura : manda a regcncia; 
clc_clarar, em nome da rainha, que, não havendo lei que exija que os testamentos 
SeJam abertos por al.lCtoridacle judicial, tambcm não ha difficuldadc para que O SC

jam pelos regcdores ele paro chia, passando estes certidão ele abertm·a, ou manelanclo 
lavrar o auto cl'ella pelo seu escrivão, na presença ele duas testemunhas, que tam-
bcm elevem assignar. · 

O q~e commnnico à·camara ele Angra para sua intelligencia, c para que n'esta 
conformidade o communiquc aos regeclores elas respectivas parochias. Palacio do 
go,·erno em Angm, 13 elo janeiro ele 1831. =Luiz dct Silva .ili(msinho ele Albu
que?·q_ue . 

O:ffi.cio 

(t0 466 rcscnarlo) 

In.mo e ex."'o sr.-Tive n. honra ele receber os despachos reservados ele v. ex.a 
n. os 80 e. 81, qu~ ?le impunham o dever de 1:eclnmar cl' este goyerno adopção ele 
uma medtda clccis tva no nosso negocio, sem esperar pela decisão da Inglaterra, 
qu~ pela conclncta para c~mnos~o, observada depois ela muc}ança elo mi~isterio, 
claramente patenteava sua mtençao ele prolongar a incerteza em que se de1xa-vam 
as co~sas de Portugal, p~·olongação em tudo favoravel a.o partido revolucionario, 
e. por 1sso mesmo contrana ao socego da península, aos interesses ela Europa con
tt;nental ~ á mantença dos princípios sobre que repousam os thronos legitimos 
amcla extstentes . 

. O .meu primeiro cni~aclo, depois ela recepção elos sobreditos despachos, foi 
avista1-mc . co~1 mr. Ancrllon, para me clcsouerar do encnrgo que v. ex ." me clava, 
e _c?mm~micar-lhe sem reser>a o que v . ex ." me auctorisava a participar a este 
mtmsterio . 

'C_m;no 0 fim p~1:a que v. cx.a me orc~enavn: exercesse eu aqui todo o zêlo, qnc 
o serv1ço ele cl-rer nosso senhor da mmha fldcliclaclc exige, houvesse já feito o 
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objecto ele nDnhas assíduas diligencias para com este governo, elas quaes, assim 
como de seu resultado, cu tive a honra de informar a v. ex.a nos meus n .05 461, 
464 e 465 reservados, não lhe parecerá estranha a resposta que mr. Ancillon 
me deu a esta nova a})plicação. Esta resposta foi : que d'aqui se havia já recen
temente feito, como me era conhecido, t udo quanto á Prussia era pérmittido iso
ladamente fazer, c que, sem que se tivesse conh ecimento do que lorcl Palmerston 
houvesse rcsponclido á pergunta que mr. de Bulow recebêra ordem para official
mente lhe dirigir, nenhum outro passo se podia dar no nosso negocio. Ajuntou a 
isto, que talvez que lord Palmerston se expli_casse para com clle com maior aber
tm·a e cli:fferentemente do que fazia para com o visconde de Asseca e mr. de Zea, 
mas que em todo o caso era então que cabia fallar-se com toda a clareza, assim 
:'L Austria, como á Prussia. Acrescentou que esta. demora em dar seguimento á 
minha suggestão, tinha por motivo o promover com maior e:fficacia o nosso inte
resse; porquanto, munido da resposta de lord Palmerston, elle podia então rele
var mais convenientemente e dar maior e:fficacia e peso a minhas allegações e 
argumentos . Disse-me por fim, qne tanto mr. Chad, como o conde de T raut
mannsdorf lhe tinham affirmaclo haverem cumprido á risca com a sua promessa, 
e afiançou-me de novo, que elle nenhuma occasiã.o deixaria passar, sem d'ella se 
aproveitar para satisfazer aos meus desejos e procurar um bom exito á nossa 
causa. 

Havendo, pelo acima referido, posto a v . ex .a no caso de julgar com exacti
dão, assim das disposições d'este govemo para conmosco, como do estado em 
que o nosso negocio presentemente aqui se acha, passa.rei agora a informaa.· 
a v . ex.a do que tirará ela minha applicação ao ministro da Sardenha n'esta 
côrte, relativamente ao assumpto de que tratei no § 3 .0 elo meu· numero prece-

, dente . 
1\fr. ele Brémc não conhecia aquelle fa:to, e nenhama communicaçao havia por 

óra aqui feito n'esse sentido; mostrou-se, porém, disposto a mui confidencialmente 
e em cifra prevenir o seu governo elo que p:.n· mim lhe comtava, representa.nclo 
lhe ao mesmo tempo o muito que eu esperav<1. do bom effeito da sobredita medida, 
adaptada ella que fosse para com este govern'), e abrinclo -se-lhe por este modo 
uma por~a, para me :poder coadjuvar com aquelle interesae que elle sempre me 
patenteou pela nossa cau3a. A proposição· d'este meu collega, pelo c:)nhecimento 
que tenho do seu caracter probo e honrado, julgL1ei dever acceital-a, e em 
conseqt1encia d'isto teve elle a bondade de me vir ler o artigo, que se propu
nha escrever, cuja reclacção muito me contentou. E3pero que st1a mage3tade se 
cligne approvar esta minha conducta, e v . ex.a fazer justiça ás minhas inten
ções. 

Sirva-se v. -ex.a de beijar humildemente, em meu nome c no do secretar-io 
d' esta legação, a augusta mão de sua magestaclc. 

Deus guarde a v. ex. a Berlim, 13 de janeiro ele 1831.-Ill.1110 c ex.1111 sr. vis
conde de Santarem.= Cmule de 01·iola. 

Offi.cio 

(~. 0 3 6 rcserrado) 

lll. 1110 c ex .1110 sr .-Este g-overno, quercmlo dar ·uma prova do interesse ,que 
lhe elevem os infelizes servidores ela scnhor_a D. 1\Iaria II, foi servido conceder 
soccorros a um gTandc numero de portnguezes, alem elos que havia mandado con
tinuar aos que haviam pertencido á expedição commandada por João ~ar·1os de 
Saldanha, e que desgraçadamente arribou a Brest. Esta benefica generom?acle do 
gove-rno não eleve ser attribuida a esforços meus e se alo·uma pessoa teve mfluen
cia em similhante resolução foi sem duvida o g~neral La:f<~yett~. J~ão C~rlos de 
Saldanha, porém, tem procurado persuadir que a _suas cltlJgencJas c ~ev1do este 
novo soccorro e eom effeito eHe apresentou mmtos nomes e fez nao pequeno 

' ' ' al b' . numero de requerimentqs, não querendo de J?-O~o < gnr~ c?m mar co~mm1go nos 
passos que a. este respeito clava, o que proclnzm grancltssima confusao, ela qual 
facilmente se apercebe a. administração . 
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Tendo-me sido dado conhecimento no ministcrio do interior, tanto dos reque
rimento3 de Saldanha, como do estado da questão, foram-me pedidas listas exactas 
dos emigrados portuguezes que necessit[\,vam e desejavam ser soocorridos, ann1.m~ 
ciando-se-:ne que o governo tinha tenção de destinar uma somrna para o soccorro 
dos emigrados, mas qne a distribuição cl'csta somma seria feita por portnguezes 
dignos de confiança. Ã vista da referida communicação, que me foi feita, não pelo 
ministro do jnterior, mas pelo chefe da repartição enearregada ela clistribcüção dos 
soccorros, estou preparando listas elas pessoas que parecem estar no caso de se 
aproveitarem da generosidade do governo francez, e farei de1:ois nomear u~a 
commissão da distribuição, conforme me foi indicado. O governo tmha estabelecido 
duas categorias ele soccorros : a uns (áquelles que se presumia hav.erem recebido 
uma educação cuiclaclosa) dava 60 francos mensaes, aos outros 30. Bem dese
java eu que os :fieis subclítos da senhora D. Maria II não tivessem necessidade 
de soccorros estrangeiros; pareceu-me oomtudo, vista a nossa situação, que eu não 
só m~ não devia oppor a esta medida, mas que, pelo contrario, a devia secundar 
quanto me fosse possível, sem, porém, saír elos limjtes do d.ecoro, o qual na cles
graç.a ainda eleve ser mais cuidadosamente coi).servado. Espero que o go-verno ela 
senhora D. lVIaria li brevemente poderá agradecer· a generosidade que os seus 
fieis subçlitos experimentam hoje d'este governo. 

Alguns dos nossos companheiros ele desgraça, mais desejosos ele fartar sua 
louca ambição de que ele l~bertar a patria do ty~·annico Jugo que a opprime, não 
têem cessado de · meditar danclestinas e pouco acertadas tentativas, as quaes todas 
têem sido malh>gradas, como era de esperar. A certeza ele se haver feito um em
prestimo por ordem e conta da regencia parece dever reunir á auctoridade legal 
todas as vontades e todos os esforços; não creio, porém, que tal aconteça, e as 
intrigas dos perturbadores, posto que não devam causar sustos, convem, comtuclo, 
tomar sobre ellas as cautelas necessarias. · 

No caso ele haver alguma expedição armada para libertar Portugal, a minha 
opinião seria que todos os portuguezes, que podessem pegar em armas, fossem 
cha:~aclos a fazer parte ele tal expedição, exceptuanclo tão sómente aquelles que 
se teem mostrado claramente perturbadores ela 01·clem publica. 

D' este mo elo po:ler-se-íam evitar tentativas criminosas e tendentes a excitar 
a ·g.uerra civil, e nenhuma justa <qneixa áe levam.taria. Qttanto ás excepções, ellas 
se~·1am bem poucas e bem faceis ele fazer. 

Como, porém, muitos pensam que um grande numero de emigrados que estão 
em França, Inglaterra e Belgica nito serão chamados, tenho motivos, mas não 
certeza, para julgar que se meditam os seguintes ;projectos: 

1. 0 Havendo uma revoll'lção em Portugal, atntes ela chegada elas tropas que es
tão na Terceira, João Carlos cl0 Saldanha e mais emigrados deverão ·partir imme
cliatamente para Portugal, para se apoderarem do poder, etc.; se houver probabili
dade de uma pr~xima revolução em Podlugal, estotl persuadido que outros haV'm·:i 
q tte, sendo COBJv1elados para fazerem parte da expedição., se recusarão. 

2 · 0 
O proj e c to é saírem d' aqui e apresentarem-se na Terceira, com o intuito 

de fazer ~ar o commanclo da expedição a S.alelanha. Claro -:fica que b1ttscarão to
dos, os ~1ews legae~, ou não, para obter o clesejad0 commanclo. 

R~plto a v. e~. que não dou estes projectos como certos; desconfiando porém, 
por diversos. mottvos, que e1les existem, julguei do meu dever communical-os a 
v. ex.a, asstm C01Jl.O a D. Thomaz Mascarenhas e conselheiro L1!1Jiz Ant<Dnio de 
~breu e ~i ma,. a fim ele serem em devido tempo tomadas as medidas necessa
r~as par.a 1mped1rem a exe~ução de qualquer elos dois projectos, cujas consequen
Cias senam fataes á. nossa Já muito desgraçada patria. 

Não podendo, tanto s?bre as m~didas a .tomar a respeito d'este objecto, como 
sobre outras d~ gra:nde lllll?ortanCia, esperar qt1e -v. ex. a me communique as or
dens da. regeu01a, v1st~ a cltfüculdade de commuuicações, combinei, tanto com o 
conselhet~o Abreu e Lima, c:omo com_ D. Thomaz Mascarenhas, e ele accordo com 
elles fare1 o que parecer ma1s conve}ltente ao serviço ele .sua .magestacle. 

J?eus guar~e a v. ex .a París, 13 ele janeiro de 1831 .- In.mo e ex.mo s1·. Luiz 
ela Silva Mousmho ele Albuq~erque. =D. F1·d1wisco de Almeida. 
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Decreto 

Estando para saír d'esta ilha, em commissão temporaria do real serviço, o mi
nistro e secretario de estado Ltúz da Silva l\iousinho de Albuquerque: manda a 
regencia, em nome da rainha, que durante a sua ausencia o expediente da secre
taria de estado esteja a cargo de tres pessoas encarregadas, uma dos negocios 
estrangeiros, outra da repartição dos negocios da guerra e outra dos negocias das 
mais repartições do estado, com a denominação de secretarias da regencia nas 
respectivas repartições; e attendendo ao merecimento e mais partes que concor
rem nas pessoas abaixo designadas: ha por bem nomear o conde de Fi calho, par 
do reino, para a repartição elos negocios estrangeiros, o capitão João Ferreira 
Sarmento para a repartição da guerra, e o tenente Antonio Cesar de Vasconcellos 
Correia pat·a as mais repartições. 

O ministro e secretario de estado o teuha assim entendido e faça as participa
ções necessarias. Palacio do gôverno em Angra, 14 de janeiro de 1831.=111m·
qttez de Pal'lllella= Conde de Villa Flo1·=José Antonio Guer~Tei?·o = Lglz ela Siha 
Mousi11ho ele Albuqum·que. 

Ofiicio 

(N.0 t rcscn·ado) 

In.me sr.-Em 13 elo corrente se receberam os officios ele v . s .a n. 05 26 e 27 
da serie reservada, e bem assim os ele D. Thomaz Mascarenhas n. 05 20, 21 e 22 
da mesma serie. O importa~te conteúdo d'estes officios faz com que me apresse 
em responder-lhes, e a brevidade do tempo que tenho para este fim, pois que pas
sado ámanhã, o mais tardar, deve partir o navio que conduz o presente despacho 
faz com que o mesmo deva ser por v . s .a commttnicado a D . Thomaz :Mascare~ 
nhas e a D . Francisco de .Almeida, devendo pôr a todos tres ao facto das resolu
ções da regencia sobre a importante materia ácerca da qual versa a presente cor
respondencia. 

Attentas as observações que v. s.a de accordo com D. Thomaz Mascarenhas 
fazem sobre a necessidade de obtemperar aos desejos e exigencias elo marquez de 
Santo Amaro, a regencia houve por bem approvar as confidencias que foram fei
tas ao mesmo marquez, e a maneir~ condescendente por que v. s.a e o mesmo 
D. Thomaz com elle se houveram. E certo que a regencia, na qualidade de de
positaria dos direitos da senhora D. 1\Iaria II, não póde, sem faltru: aos seus de
veres, admittir uma fi.scalisação de seus actos por parte de quem quer que seja, 
nem por consegtünte a dos agentes de sua magestade imperial. Mas se á sua in
dependencia repugna uma ingerencia e fiscalisação official, está bem longe de ex
cluir nas presentes circttmstancias uma commúnicas;ão officiosa, uma intimidade 
completa, e ttma confi.nnça inteira na pessoa do plenipotenciario de sua magestacle 
imperial, em cujas virtudes, zêlo pela honra ele s~u soberano, e interesse pela 
cattsa ele sua mag-estade fidel íssima, a regencia tem tão fortes rasões de confiar . 
.Auctorisa, portanto, a mesma regencia os seus agentes na Europa a terem com o 
mesmo marquez toda a predita confiança, a manifestar-lhe sobre'tudo que as in
variaveis intenções da regencia são de empregar immediatamente os ftmdos pro
duziclos por qualquer emprestimo que porventura se obtenha, em obrar activa
mentc contra a usurpação. n'aquella ou n'aqnellas partes do territorio portuguez, 
onde um ataque offerecer maior probabilidade do successo, e mais seguro e im
portante resaltado, o que só póde ser determinado, compulsando os meios reun_i
dos pam a execução tanto dentro como fóra da mesma ilha, não tendo a regenc1a 
duvida alguma, antes um sentimento de satisfação, em que o plenipotenciario de 
sua magestade o augusto pae e tutor da rainha fidelíssima, seja o:fficiosa;ruente in
struido do emprego dos fLrndos de que a regencia podér dispor .Para. tão nobre em
penho, sendo obvio qtte antes da rettnião dos meios e da combrnação de um plano 
de operações entre a regencia e os commandantes das forças de mar e terra, não 
é possível apresentar de antemão um quadro da sel'ie de operações que devem 
ser executadas. 

Ta.l 6 a linha ele conclucta que a regencia é servida marcar aos seus agentes 
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na Em·opa, particularmente a v. s. a, para com os agentes de sua magcstade o im
perador elo Brazil, conclucta que de certo os satisfará tanto, quanto satisfaz a rc
gencia, cruos desejos e solicitações têem sido sempre dir igidas a estabelecer re
lações rle inteira e completa franqueza entre os dois governos. 

A rcgcncia espera e lisonjeia-se com a quasi: ~erteza ele que o ma1:qucz ~lc 
Santo Amaro cletcrminarú o encarregado ele negoc10s ele sna magestade 1mpenal 

. em Londres a dar as seguranç.as exigidas por ror. Maberly, para a conclusão do 
projectaclo emprestimo. t:)c, porérn, acontecesse qne o em1)restimo não fosse con
cluiclo n'esta hypothesc, deveria v . s.a instar peb continu~Lção do pag:;vmeilto elas 
8 :000 libras mensaes, as quaes são essenciaes para a sustentação da regcncia, 
c lhe foram r::olcmnementc prometticlas em officio expresso, e nas instnlCções 
dadas por sua magestacle ·imperial a D . Thomaz lVIascarenbas; e no caso que o 
·encarregado ele negocias elo Brazil recebesse a ordem positiva ele suspensão ele 
pagamentos, que só verbalmente comnn:micou a D. Thomaz, dizendo-lhe fôra ex
pedida pelo marquez de Barbacena, deve fazer-se-lhe ver que não está por essa 
oTdem desobrigatlo ele continuar a pagar ú rcgencia a importancia dos di vidcndos 
c juros, para o qual pagamento recebeu ordem positiva do seu governo. 

V. s .• e D . Thomaz Mascarenhas não deixarão ele observar ::LOS agentes ele sua 
magestade imperial quanto é clu:m que elles se negLlem ao pagamen~o dos jttros 
e dividendos atrazaclos, applicanclo a ordem do seu governo tã9 sómeute aos cor
rentes, quando tal clistincção se não fez no protocollo lavra.clo no Rio le Janeiro. 
No emtanto, como se não deve por este n egocio estorvaT a conclusão do total, 
-v. s.a c D . Thomaz se limitarão a fazer conhecer que a 1·egencia não admitte o 
direito cl'esta distincção, c se reserva reclamar contra ella junto a sua magestaclc 
imperial. . 

Na imprevista e quasi inacreditavel hypothese de que o emprestimo não fosse 
contrahiclo, e qué as prestações no emtauto ficassem suspensas, assim como qnaes
quer pagamentos a titulo de jm·os c dividenclos, refu·o a -v. s.• e a D. Thomaz 
Mascarenhas ao despacho rescrvaclissimo e1ue a D. Thomaz dirigi sob 'n. 0 1 elo 
corrente anno, devendo acrescentar que n'cste caso a regencia determina qne 
D. Thomaz Mascarenhas c v. s.a protestem com a maior solemuiclade c energia 
contra este procedimento como diametralmente opposto, não só aos direitos da se
nhora D. Maria li e da rcgencia em setl nome, ás sommas devidas pelo Brazil á 
·corôa de Portugal, direito reconhecido p elo governo brazilciro, mrus tambem á 
sole~e promessa de sua magesiade imperi':ü do contribuir á regencia, que man
dou mstallar, com o neccssario para a sua conservação e subsistencia. 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo em Angra, 14 ele janeiro ele 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima..·=Ltbiz ela S ilvct 111o1tsinho ele Albuque~·g_ue. 

OLlicio 

(~.0 2 rescrrado) 

lltmo sr.-Tem por fim o presente despacho communicar a v. s.a, e l)Or vin. 
de v: s.a a D. Thomaz l\'Iascarenhas e D. Fra.ncisco de Almeida as decisões dn. 

. b ' rcgencta so re os quesitos contid0s no se11 officro n . 0 27 i. 
Cur~pre-me em primeiro logar dizer a v. s.a, que o principal emprego elos lun

dos obttdos por mn emprestimo deve ser, como já a v. s.a te1lho dito em anterio
res despa~hos, a preparação de uma expedição naval composta de duas ou mais 
c~barca9oes. de gu~rra, e elos transportes necessarios para o movimento ele dois 
m1l a clots mtl e qumhent~s homens, tudo acompanhado elos barcos precisos para 
um desemb~rq_ue, ele mumções· de. bôca para dois mezes, e de munições de guerra 
para os navws armados, na quanüdacle q_ue devem possuir IJara uma campanlw .. 
Como, porém, qualquer empreza que se tente não deve ser múca nem sendo 
frustrada po~· qualquer incidente ficar Luc1? perdido sem remedio, com~ ainda sendo 
bem succed1da póde carecer para o effelto definitivo de ser se!r'uicla de uma c 
~ui~as outras, é ev.ic1ente C).llC a açquisição permanente ele dois v~sos ele guerra é 
mten·~mente Rrefertvcl ao fretamento de um maior numero por um tempo limitado. 

1 E o de 15 de dezembw de 1830, a pag. 700 do tomo vrr. 
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O numero de clois mil e quinhentos homens qtw acima levo dito, é a maxima 
força de que a regencia poderá elispor, .ainda recrutando ou enc01:poranclo nas. fi
leiras as milícias insulanas, porquanto e força em todo o caso cletxar gnarnooJclo 
e sco-uro 0 castello ele S . João Baptista, e a abrigo ele qualquer commoção anm:
chic~ a ilha Terceira base essencial e unica elas nossas operações. 

Rcsponeliclos assi~ os quesitos primeÍ\'O e segundo, ~irei a v. s .a, quanto ao 
terceiro, que os emigrados que ~c. acha_m na E~ropa, nao sendo bayonctas que 
eno-rossem as fileiras cl'esta guarmç<~o, nao poclenam, apesar dos seus bons desc
jos0 ser utilmente empregados em qualquer expedição que haja de partir d'csta 
ilh~ mas deverão ficai: no continente promptos a serem empr egados quando as 
circ~lmstancias o exijam, em operar qualquer di >ersão concorrente ao resultado 
definitivo, c ele que as circumstancias determinarão a natureza e os meios depois 
de claelos os primeiros passos nas operações activas. PaTece colher-se elo que v. s.a 
me diz em seguimento aos quesitos, que ha iclé~ ele dar conhecimento dos pre
parativos expedicionarios e elos projectos concebidos ~í. totalidade da emigração 
portugueza no continente, e não posso deixar ele reflectir e ele dizer a v . s. a, 
quão impropria pareceu ~í regencia mna similhante idéa, sendo assaz obvio que 
tal communicaç~io, destruindo radicalmente o segredo elos nossos projectos, clifficul
taria consiclerabilissimamente a sua execução, pois, ainda que o inimigo nào possa 
provavelmente ignorar que apparelhftmos, pócle comtuclo, se formos eliscretos, igno
rar o destino e o emprego immediato elo nosso armamento, o que ele certo setor
nará impossível, se as nossas intenções forem por nós :mesmos divulgadas . 

Pelo que toca ao quarto quesito, o seu conteúdo se acha respondido em des
pacho antecedente; e pelo que toca finalmente ao quinto, é ela intenção ela regen
cia, que, qualquer que seja a expedição que se organise, devem ser os navios di
rigidos clirectamente a esta. ilha, onde receberão a bandeira portugueza e a sua 
nacionalisação, e onde serão combinada& e definitivamente decididas as operações 
que se elevem tentar, ·e por conseg-uinte dadas as ordens aos respectivos com
mandantes. 

Se porventura, como a regencia espera c deseja, o capitão Sartorius tomar o 
commanclo ela expedição, elevem v. s.a e D. Thomaz Mascarenhas segurar-lhe que 
a regencia confiará ~1, sua intelligencia tudo o que diz respeito á execnção ele seus 
projcctos, na parte puramente naval, e que folgará ele aproveitar as suas luzes 
para a melhor combinação e acerto elos mesmos p1·ojectos. 

Deus guarde a v. s:a Palacio elo governo em Angra, 14 de janeil'o de 1831.
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima.= Luiz da Silve~ Lliousinho ele Albuqtw1·que. 

Officio 

(N.0 3 rcscnado) 

lil. 010 sr.-Tenho a satisfação de annuncim· a v. s.a que, tenao feito presente 
á, regcncia o seu efficio r eservado n . 0 26, e a copia elo nwmo?·cmclu.rn, por v . s. a 

dirigido a lord PaJmerston, um c outro cloctnnentos mereceram a plena approva
ção da mesma rcgcncia; e achando-se pelo mesmo officio confirmadas as esperan
ças que na mesma regencia motivou a noticia da installação elo novo ministerio 
britannico, não tenho senão a referir-me ao que fica dito no despacho n. 0 19 pelo 
que toca iLs relações a estabelecer e officios a reclamar elo mesmo mini.sterio. 

Deus guarde a v. s. a Palacio elo governo em Angra, 14 de janeiro ele 1831.
Sr. Luiz Antonio ele Abreu c Lima.= Luiz da Silve~ .Mo1~sinho ele Albuqtw?·que. 

Officio 

(N .0 4 rcscnado) 

Iu.mo e ex .010 sr.- Logo que recebi o despacho ele v. ex.a n.0 320, manifestei 
ao ministro ele estado D. Manuel G. Salmon, para fazer presente a sua magestacle 
catholica quanto el-rei meu auo·usto amo sente não ter ainda respondido á carta 
qnc sna ~ao·estacle lhe cliriO'iu ~m consequencia ~la gravidade elo assumpto, mas 

<:> b ' 
que em breve serei cu cn_carregaclo de fazer entrega da sua resposta. 
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Pareceu-me não demorar um só momento esta comml.miéação, pois poucas ho
ras antes de receber o despacho de v. ex. a, Salmon me tornou a fallar, com grande 
admiração de não ter chegaclo correio extraorclinario, que sómente está retido para 
ser portgCi.ar da resposta. . 

Parece que os officios recebidos hontem do conde de Montealegre, não cau
saram muita satisfação aqui, pois o conde declara não ter esperanças que el-rei 
nosso senhor annua aos desejos que lhe tem manifestado seu augusto tio, como 
unico remedio para evitar novas complicações no assumpto do reconhecimento. 

Os ministros da Prussia e da Austria não cessam de me fallarem na mesma 
linguagem, e o da Austria, que acaba ele receber cartas .de Londres, ele pes~oa 
bem informada, me disse que receiava muito do governo mglez a nosso respeito, 
pois, não tendo ido a resposta a tempo, elle se achava desonerado ele cumprir o 
que o anterior ministerio tinha afiançado, receiando Brunetti que a demora na 
conclusão d'este negocio anime o particlo da ilha Terceira a fazer novas tentati
vas sobre Portugal, que, abandonado pela Inglaterra, ou, mais bem, sendo os re
beldes protegidos, não ·causem desordens no nosso paiz . Por mais que lhes faça 
ve1· a estes senhores quanto estão illudiclos em pensar que os rebeldes da ilha Ter
ceira poderão jamais apresentarem-se com armas na mão em Portug·al, nada os con
vence ; por fim lamentam a sorte de Hespanha, que, dizem ellcs, se consolidaria 
de um modo seguro, se o senhor D. :Miguel annuisse aos desejos do gabinete inglez, 
ele quem depende o reconhecimento por todos os soberanos da Europa. 

Seria faltar ao meu dever, se deixasse em silencio de fazer esta pmticipação; 
convem saber que estes ministros faliam, segundo as in;;trucções dos seus respe~ 
ctivos governos, e desejam ver concluída esta questão, de que, em parte, depende 
o socego da Em-opa. 

Deus guarde a v. ex:. 3 Madrid, 14 de janeiro ele 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. VIS

conde de Santarem. = Conde dc6 Figzwim. 

Decrci:.o 

Attendendo a que no praso estabelecido para se receber o emprestimo de 
2.000:000~000 réis, aberto pelo decreto de 13 de novembro ultimo, se com
pr~hend.3ram muitos dias impedidos : hei por bem prorogar o dito praso por mais 
dots mezes co1_1secutivos ao dia em que acaba o primeiro ; e as apolices perten
centes aos ca1ntaes, que entrarem na junta dos juros dos reaes emprestimos, du
rante esta prorogação, vencerão o jm·o desde o 1.0 do corrente mez em diante. 

O conde da Louzã, D. Diogo, do meu conselho ele estado, ministro e secretario 
ele estado elos negocias da fazenda, presidente do erúio regia, e n'elle lagar te
nente ín:mecliato á minha real pessoa, e presidente ela junta elos juros dos reaes 
~mp~·est 1mos, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio ele Qucluz; ·15 de 
Janeu·o ele 1831. =(Com a ?·ubTica de sua magestade.) 

~ 

Offi.cio 

(Extraclo do n.0 8'1) 

NIJl.mo e ex. mo sr .. -Hav.endo já mez e meio qúe falleceu o santo padre Pio VIII, 
~ nao tendo ~t~ aqut l:ecebtdo resposta alguma ao meu officio de participação ele tão 
mfaus_ta notlÇ.ta, receio. muito que este fosse demorado em Madrid, pois que aliás 
poderia ter chegado~ Ltsboa, quando muito, até 16 ele dezembro. Devo dizer a v. ex. a 

que eu não me descu1do, e que se o nuncio soube primeiro esta noticia elo que v. ex. a, 
não nasceu ele falta minha. 

O c?nclave dura ainda, e não se póde fazer um calcu,lo seguro pelos boatos 
que ul~tmamente co~Tcm n'esta cidade, porque o que hoje se diz, não se diz já 
ámanha i. ?omtt~do nao é natt~.ral qu~ este se prolongue muito mais. Eu hei ele fa
z?r as dll~~el_lcta~. para que, Immed1atamente seja eleito o pa1)a, parta o meu offi
c~o d~ ;mtiClpaçao; mas podendo ?'contecer :<iue v. ex. a o saiba primeiro· por ou
tra v.Ia, devo lembrar que será mUJto convemente uã.o demorar a remessa das cre
clencwes que cu cleyo entregar ao novo pontifico. 
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Havendo uma folha franceza, onde se via que sua mrrgcstadc el-rei meu se
nhor, na sua volta do Pinheiro, tinha encontrado mais frieza e menos cnth usias
mo pela sua real pessoa no povo de Lisboa, cuidei em fazer desmentir esta fal
sidade, com um artigo que hoje foi inserido no Diavio de Roma) no qual se men
cionavam igualmente as demonstrações que o mesmo augusto senhor deu de sen
timento pela morte de sua santidade_ 

Aqui ha socego, e, actualmente, assim.. o creio, em todo o estado pontifh:io, ape
sar elos desejos qne ha ele o perturbar. 

Deus guarde a v. ex .a Roma, aos li!> de j aneiro de 1831.-lll.mo e ex .mo sr. 
vi:;conde ele S<tntar.em; ministro e secretario ele estado dos negocios estrangeiros .= 
~~1arquez ele J;avradio, D . Antonio. 

P. S .-E de advertir que no artigo mencionado do Diw·io de Roma podémos 
conseguir que se pozesse a p:Llavra som·ano) o que até aqui se não havia conse
guido .· V. ex: . a poderá aproveitar-se do correio pontifício, que naturalmente ha de 
levar a noticia. da eleiç:?Lo do papa, para me escrever por ~lle. 

Portaria 

A regencia, depois de haver feito ·comparar ex:acbmente o consumo provavel 
d'esta ilha com a prodncção cereal na mesma, e tendo em vista o favorecer, 
quanto as circumstancias o permittem, a agripultm·a e commercio da mesma ilha, 
houve por bem, em nome da rainha, permittir a livre exportação do trigo por 
este porto até á concorrente quantia de 3:000 maios, comprehendido o que jú tem 
sido exportado clesde a conclusão da passada colheita. 

O ·que a mesma regencia manda, · em nome da mesma senhora, communicar 
á commissão encarregada ela administração da fazenda publica., para sua intelli
gencia, e para que passe á alfandega cl'esta cidade as ordens nece.ssarias para a 
execução da mencionada determinação. 

Palacio do govemo em Angra, 18 de janeiro de 1831.= Lu·iz da Silva lt1ousinho · 
de Albuque1·que. 

Decreto 

Senclo necessario estabelecêr n'esta ilha um systema ele g\lm·das da alfan~ 
dega, capaz ele prevenir o contmbanclo e descaminhos dos generos e mercadorias 
que para ella sãu importados ou exporta.clos: ma.ncla a r egencia, em nome ela rai-
nha, o seguinte : . 

Artigo 1. 0 D0 dia 28 de fevereiro elo anuo correnle em diante ficam extinctos 
todos os logares ele guarda,s da alfancleza, ora existentes n'esta ilha, e em logar 
d'clles será instaurada uma guarda composta de cloze homens em serviço effectivo 
c de doze supranumerarios, conforme. o plano e regimento, assignado na data de 
hoj e pelo ministro e secretario à.e .estaclo, que fará parte elo presente decreto. 

Art. 2. 0 Todos os gener0s e mercaclorias apprehencliclos pelos gua.rclas da al
fandega, por militares da primeira ou segtmcla linha, ou por quaesquer outras pes
soas, ora sejam empregados ·publicos, ora simples particulares, serão sempre ap
plicados na sua totalidade para os apprehensores, depois de deduzidas as clespezas 
c a tc1·ça para o denunciante, no caso ele o. ter havido. 

Art. 3. ° Ficam revogaclas todas as leis e regimentos que se oppozerem ás dis
posições elo presente decreto, na parte em que lhes forem contrarios. 

O ministro c secretario ele estado o tenha assim entencliclo e faça executar. 
Palacio do governo em Angra, 18 ele janeiro de 1831. = Mw·quez ele Pa.lmella = 
Conde de Villa Flor= José Antonio Gue1ni1·o =Luiz da Silva Mou.sinho de Al
buquerque. 

Regimento pa.r:.."t os guardas da à.l.fandega. ele A ngra. 

CAPITULO I 

Arti!to 1.0 A o·uarcla ela alfande.,.a de Angra será composta de vinte e quatro 
~ b ::> • o l 1!l' • guardas, doze em serviço eflectivo e cloze supranumeranos. estaco enectivo 

será c.le um primeiro sargento, um segunclo sargento, quat~·o guardas ele 1.a cl ~sse 



18 

c seis ele 2. a Os guardas snpramnnernrios formariio a 3. a classe, e .serão empre
gados no serviço todas as v-ezes que o juiz ela alfandega o julgue necessario. 

Art. 2. 0 Os guardas serão nomeados pel::L commiss~io ele fazenda, e, quando 
houver um ou mais guardas a nomear, o juiz da a.lfandega. o participarà por es
cripto á commissão, e esta o mandará fazer publico por cditaes em. todas as fre
guezias ela ilha. :Nos cditaes se farão as segtúntes declarações: 1."1 que o preten
dente deve ter mais ele vinte annos ele idade e um comportamento sem nota; 
2.a, elev-e saber ler, escrever e fazer as quatro primeiras opetações de arithme
tica; 3."

1 
eleve apresentar o seu requerimento na secretaria da commissão, dentro 

elo praso de trinta dias contados da data dos celitae.s, e comparecer na mesma se
cretaria no clia que lhe for determinado, pant ser examinado. 

Art. 3 . 0 A commissão ele fazenda, depois de hav-er as informações que julgar 
·neeessarias para poder conhecer a capacidade elos pretenelentes, proceclení. à elei
ção, e mandará passar provimento áquelle elos pretendentes que reunir maior nu
mero ele votos, dev-endo clar a preferencia, quando entre dois ou mais pretenden
tes concorram as mesnias cireumsümcias, áquelle qu_e tiver serYÍclo por mais tempo 
no exercito. 

Art. 4 . 0 E podendo acontecer q ue por falta ele insb:ucção o numero elos pre
tendentes não sej a sufficiente para preencher os logares a prover, a commissão 
ndmittirá ao concurso e poderá nomear para guardas da a.lfaildega os officiacs in
feriores c soldados dos batalhões de milícias e artilheiros ela costa, o que fará 
publico por eclitaes . 

. .t'u:t. 5. 0 Quando a commissão de fazenda nomear para guardas ela alfanclega 
alguns dos officiaes inferiores ou soldados dos bata.lhões ele milícias c artilheiros 
da costa, officiará logo ao commanclante · elo respectivo corpo, para que· mancle 
passar guia áquelle individuo que tiver sido nomeado . 

Art. 6 . 0 Hav-erá na secretaria da alfanclega um livro ele matricula, conforme 
o modelo A, no qual o jlúz ela alfandega mandará abrir assentamento ele pl'aça a 
todos os emp•·egaclos a~- sua repar tição e aos' guardas, logo que houverem pres
taclo o juramento . 

.Al·t. 7 . 0 A graduação de primeiro e segundo sargen~os será conferida áquellcs 
dos guardas que mais se tiverem distinglúdo pelos seus serv-iços, pelo seu compor
ta~ento e por sua. intelligcncia, devendo em iguaes cireumstancias preferir a anti
gmdade. 
. ~rt. S. o A proposta para sargentos será feita pelo juiz ela alfandega., c rcmet

ttcla JUDta.~ente com as informações ele todos os guardas á commissão ele fazenda, 
qne deverá examinar, antes ele a confirmar, se os guardas 1n·opostos são os de 
maim· merecimento. 

Art. 0 :0 O j u iz da a.lfa,nclega proponí. ,á commissão ele fazenda clois guarclas 
por merec~~e1:to para primeiro e segunclo guardas ele 1. a classe ; o terceiro e o 
quarto serao tirados da 2.a classe, por ordem de antiguidade. 

Art. lO.o Os su:pranumerarios passarão a · effectiv-os, segundo o seu mereci
mento? podendo ser propostos pelo juiz ela alfancl<:lga; tanto para os logarcs ele 
merecimento da 1. a classe, c0m0 para primeiro e sertl!mclo sa1:o-entos se se clistin-. . d b b ' gmrem no serYJÇO e modo tal que mereçam a preferencia. 
. . A~·t. ll .o Os guardas serão pagos. pelo c.ofre da fazenda publica, e vencerão 

-por dra; a. saber : ' 
Primeiro sargento, 360 réis; segcmclo sarg:cnto, 300 réis; guarda de 1.3 classe, 

2±0 réis; guarda de 2. a classe, 200 réis. 
NArt. 12.o Os sup1·anume~·arios, quando estiverem empregados em serviço act'ivo, 

serao abonados com o ven01mento de guardas de 2 .a classe. 
Art. 13 .0 Alem dos seus ven?imentos, os g'wrclas receberão emolument-os; 

a saber : 
A guarda que estiver a bordo ele qualquer navio seja qual for o numero de 

guardas, por dia e noite, 320 réis. ' 

100 
~~s.acompanhar de bordo até ao caes qualquer lancha com mereadorias, 

Por assistir no eaes á carga ou descarga de qualquer navio, p_or dia, 1GO réis. 
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Por assistir á carga ou descarga por baldeação em arma.zem fúra da alfan· 
dega., por dia, 320 réis. 

Por acompanhar do cacs para armazem fúra da alfandega as mercadorias 
que descarregam por ba-ldeação, por dia, 320 réis. 

Por visita de busca a bordo, depois da descarga de um navio, cada .um dos 
guardas, 120 réis. 

Art. 14.0 Os emolumentos que os guardas receberem entrarão em um cofre 
de trcs chaves, que estará depositado na secretaria da alfandega, e do qual o 
primeiro sargento terá uma chave, o segundo sargento e o guarda mais antigo 
de 1.a classe terão as outras. O cofre não se abrirá sem esta.rem presentes os 
tres clavicularios, e quando algum d'estes faltar, por estar doente ou com licença, 
será substituído pelo guarda de 1.a classe que :fizer o serviço de sargento, se for 
o guarda que faltar. · 

Art . 1D.0 'Dentro do cofre haverá t~m livro de receita e despeza1 conforme o 
modelo B, no qual se lançarão em debito as quantias que entrarem no cofre, 
provenientes de emolumentos e dos descontos feitos aos guardas, e em credito a 
somma das quantias que forem distribuídas pelos guardas. As verbas de receita 
serão assignadas pelo guarda que entrar nO cofre com emolumentos, e pelo pri
meiro sargento, quando for producto de descontos, c a despeza Eerá assignada 
pelos trcs clavicularios. 

A escripturação será feita com exactidào e clareza por um dos tres -clavicu
larios, que deverão para esse fim alternar aos mezes. 

Art. 16.0 No ultimo dia do mez os clavicularios darão balanço ao cofre c ve
rificarão as e11tradas pelo livro, confrontando este coin a escala de serviço e ca
derno de a1terações, para maior certeza de haverem lançado em receita todos os 
emolumentos que se receberem e descontos que sB fizerem até ao fim do mez. 
A este balanço deverão assistil·, alem dos clavieularios, mais dois gqardas de 2.a 
classe, e, concluída que seja a verificação, serão repartidos por todos os guardas, 
sem distincção alguma de graduação ou classe, os fui").clos que houver em cofre. 

A1·.t. 17.0 Para que a distribuição dos cmolu-inentos se faça com regularidade, 
os clavicularios formarão relações nominaes pelo modelo C, e quando :fizerem a 
dish·ibuição, cada um dos guardas ass ignará o seu nome no logar competente, para 
mostrar que recebeu. 

Art. 18.0 Os guardas supranumerarios terão parte nos emohnnentos que se 
vencerem durante o tempo que estiverem empregados em serviço activo. . 

Art. 19.0 Oa guarda:s que estiverem doentes ou com licença não receberão 
emolumentos. 

Art. 20.0 Os tres clavicularios serão responsavcis pelos dinheiros que deve
rem ter entrado no cofre, tanto por emolumentos, como por descontos. 

Art. 21. 0 Os clavicul:uios, depois de feita a distribuição dos emolumentos, 
guardarão no cofre as relações, e no :fim do anuo formarão uma relação geral, 
que remetterão á commissão de fazenda por via do juiz da alfandega. • 

Art. 22. 0 Os clavicularios ú vista do caderno de alterações formarão todos os 
mezes uma relação de vencimentos, conforme o modelo ·D, a qual, assignada pe
los tres clavicularios e levando em branco o loga1• das assignatm·as., será entregue 
pelo primeiro sargento ao juiz da alfandega até ao dia 2 do seguiu ta mez; o juiz 
da alfandcga, á vista das partes que t iver recebido durante o mez,· verificará a 
relação, c, achando-a exacta, a rubricará e remetterá sem demora á commissão 
de fazenda para mandar pagar a sua importancia. Os guardas assignarão os seus 
nomes no logar competente, para que a relação possa se_rvir de descarga ao the
someiro dos cofres da fazenda. 

Art. 23. 0 Os guardas que-estivm·em doente~ continuarão a ser abonados com 
os seus vencimentos, como se fizessem serviço. 

Art. 24. 0 Os guardas que foTem dispensados do serviço por mais de ·quaren ta 
e oito horas perderão todos os seus vencimentos por todo o tempo que estiverem 
com licença. 

Art. 25. 0 Os guardas só poderão ser dispensados do serviço pelo juiz da· al
fandcga, que U1es poderá conceder licença registada até noventa dias. 
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Art. 26.0 Os clavicLllarios serão responsaveis por todos os vencimentos que 
abonri.rcm inclcviclamente . 

Art. 27. 0 Na casa clu guarda haverá. um livro para se registarem as partes 
que o sarn-ento ele serviço der ao juiz ela alfanJega, e no fim elo mez os clavicu
Jarios conferirão com este liVl:O o caderno de alterações que o primeiro sargento 
deve ter feito. 

Art. 28. 0 O livro ele reg isto e as mais despezas que se fizerem com o expe
diente serão pagas pelo cofre elos emolumento:::. 

Art. 29. 0 O cofre para se guardarem os emolumentos será fornecido pela fa
zenda. 

CAPITULO li 

DO l!ARDAMENTO E All~l..U!ENTO 

Art. 30. 0 Seis mezes depois de proviclos nos seus empregos, os g_uardas effe
ctivos ser?io obrigados a fazerem o serviço . vestidos ele uniforme. 

Art. 31.0 Os guardas andarão vestidos de jaqueta ele panno alvaclio de mes
cla, com gola de panno preto, e canhão ele fórma angula-r, traçado simplesmente 
com galão preto ele la; a jaqueta seri.í. guarnecida em roda de galão preto, e acol
chetada. Calça de pauno preto de mescla ou ele brim. Gravata preta. Barrete de 
copa larga redonda, coberto ele oleado preto, e com pala de conro envernizado, 
tendo na frente uma chapa de metal bTanco com as armas reaes em relevo, e po1· 
cima o laço; sapatos abotinaclos. 

Art. 32. 0 Os sargentos primeiro e segundo trarão no braço as divisas em ga
lão ele prata, correspondentes ás suas graclnaçõcs no exercito. 

Art. 33.0 Os sargentos primeiro e segLmclo, assim como toclos os guardas, 
quando fizerem o serviço denti·o ela cidade ele Angra, andarão armados de um 
terçaclo ele infanteria em correia branca, tendo na altm·a do peito uma chapa de 
metal branco com uma corôa real em relevo, e por baixo ela corôa a leg·encla 
«Guarda da alfandegan, e quando forem . fazer o serviço fó.ra da cidade terão, 
alem do terçaclo, uma clavina com bandoleira, e uma cartucheira para seis car
tuchos. 

Art. 34 .0 Pelo al'senal mili.ta.r serão forneciclos ao juiz da alfanclcga, para ar
mamento dos guardas, 24 terçados de infanteria, 24 clavinas, 24 correias para 
terçaclos, 24 cartucheiras e 24 baucloleiras, sendo os terçados marcados nas 
guardas, e as cla\';inas na chapa elo couce com os nnmeros seguidos ele 1 até 24, 
e as letras «G. da A.» po1· baixo elos numeras. 

·Art. 35. 0 Pelo arsenal militar serão fornecidos ao juiz da alfandega 200 car
tllchos, sendo lCO com bala e 100 sem ella; e pela mesma repartição se conti
nuarão a fornecer os mais que o dito juiz requisitar, ou a reformar . os que se 
houverem arrqinado ·no serviço. 

Art. 36.0 As armas e correame, que se arruinarem em serviço, serão concer
tadas no arsenal pu r conta ela faz enda; as q nc os guardas arruinarem serão con
c~rtaclas por conta dos guardas, q uanclo a ruína provenha de desleixo da parte 
destes. 

Art: 37".o O juiz ela alfandega distrib_uirú aos guardas effectivos os terçaclos 
e corrmas~ com que cleve1•rio fazer o serviço dentro da cidade, e fará guardar em 
al'l'ecadaçao na casa, que dentro ela alfa.nclega destinará para esse fim, os terça
dos elos guar~as supranumerarios, quando não fizerem serviço, e todas as clavi
nas, cartuch<:nras e cartuchame, que sómente deverão ser distribuídas aos auar-
clas qLlanclo forem nomeados para serviço fóra ela cidade. b 

Art. 38 . ~ Os guardas sí'to responsaveis pelo armamento qne se lhes entregar, 
e serão obngados a pag-ar toclo c qualquer objecto. que clesencaminharc:;m ou ar-
ruinarem por desleixo seu. · 

Art. 39.0 O prim.ei~·o sargento terá em setl poder a chave ela arrecadação, e 
será respo~savel ao JlllZ da alfandega pelo asseio, ordem e bo:1 arrecadação, em 
qne -devera conservar os armamentos, correame e münições l)ertencentes aos 
guardas. 

Art. 40. 0 O primeit'O sargento nomear~i por escala os guarda'!, tanto effectí-
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vos como supranurncrarios, que forem precisos para fazerem a limpeza do arma
mento e outro qualquer serviço na arrecadação. 

Art. 41. 0 A cada um dos guardas será fornecido um porta-voz, que trarão a 
tit·acollo em um cordão, quando entrarem de serviço ao porto, ou á bordo. 

CAPITULO ill 

DaS OBRIGAÇÕES EM GERaL 

Art. 42." Oa guardas têem obrigaÇão de impedir, por sua vigilancia activa, em 
toda a ilha, a importação ou exportação fraudulosa, e vigiar os navios e mercado
rias nos portos, para que não }JOssam entrar, !}em saír, sem pagar direitos. 

Art. 43. 0 SíJ',o o brigados a acudir aos naufragios e aos incendios; a impedir 
o contrabando em toda a ilha; a auxiliar a policia, o serviço de arrecadação das 
rendas publicas; e quando. as circumstancias o exijam a defender a ilha. 

Art. 44. 0 São obrigados a advertir os commerciantes e as gentes do mar ele 
suas obrigações respectivas, não devendo impedir ou retarclmr suas operações. 

Art. 4õ. 0 São obrigados a executar as ordens do juiz da-alfanclega, e a obe
decer a seus superiores em tudo o qne lhes determinarem a bem do serviço. 

Art. 46.° Farão o) serviço que lhes pertencer, tanto no porto de Angt·a, como 
no da villa da Praia, ou em outro qunlque1· que lhes for designado pelo juiz ela 
alfandega .. 

Art. 47. 0 Serão obrigados a responder a toda e qualquer pessoa que lhes 
fizer perguntas para se instruir elo que lhe cumpre· fazer, a fim de executar ns 
leis no que cliz respeito ao serviço da alfandega, e a guiar para o mesmo fim os 
estrangeiros que ignorarem as leis que regulam o serviço no porto e alfandegtt. 
de Angra. 

CAPI'l'ULO IV 

DO SERVIÇO DOS GUARDaS 

Art. 48. o· Ü.> guardas se reunirão to elos os dias no largo da alfanclega ás qua
tt·o horas ela tarde nos mezes de outubro, novembro, dezembro, janeiro e feve
reiro; e ás seis em todos os outrvs mezes do anuo. A nenhum dos guardas será. 
pe_rmittido faltar a esta i·etmião sem licença do juiz da alfandega. 

Art. 49.0 O primeiro sm:gento, q_ne á hora ela reunião deverá tet· recebido as 
ordens do juiz da alfamlega1 nomeará por escala os guardas que forem precisos 
para fazerem o serviço. 

Art. 50. 0 Quando houverem navios fundeados na bahia havedL no porto uma 
guarda de tres homens commandados por um dos dois sargentos; e esta guarda, 
tanto de dia como de noite, terá uma sentinella effectiva na ponta do caes da 
alfanclega. A guarda será renclida de vinte e quatro em vinte e quatro horas, e 
a sentinella de duas em duas horas. 

Art. 51. 0 Alem dos tres homens para a guarda do porto, o primeiro sargento 
nomeará, a saber : dois para guarda a bordo ele caclã um dos navios quo estive
rem em :W·anquia; dois para cada um dos navios que estiverem para descarregar ; 
um para cada um dos navios que estiverem carregando, e dois para piquete. 

OBRIG.l.ÇÕES DO COMlCAKDAXT_E DA GUARDA 

Art. 52. 0 O com mandante ela guarda não poclerá. ausentar-se do districto da 
guarda por mais de uma hora, nem por mais tempo poderá dar licença a qualquer 
dos guardas que estiverem ele serviço. . . 

. Art. 53 .0 Quando no porto entrar algum navio mandará tmmedtatamente 
av1sar os gua.rclas que estiverem de piquete, e clad. parte da entrada do na
vio ao jniz da alfandegn., ao guarda mór ela saucle e ao guarda mór ela alfa.n
dega . 

.Axt. f>-±. 0 QuandO 0 guarda mÓl' da alfandega faltar a CUtnprir 3,S ,obrigaç~eS 
que o foral de alfanclega lhe prescreve, o commandante da gu,arda fara, o s~rv:t<;o 
de gnarcla mór, e receberá os emolumentos, a que o guarda mor perdera o du·e1to, 
qualquer que seja o motivo de sua falta. 



22 

Att. 65. 0 O commandante da guarda entrará no cofre com os emolumentos 
que receber pelo serviço qne fizer de guarda mór. 

Art. 56.!l Quando no porto entrarem duas ou mais embarcações ao mesmo 
tempo, o commandante da ·guarda mandará logo avisar para guarda a bordo os 
guardas que forem precisos, alem dos dois que estiverem de piquete; e logo de
pois da visita ele saude estabelecerá · a guarda a bordo. 

Art. 57 .0 Quando a alfandega estiver fechada, o commandante da gua!l:da 
acompanhará até ao palacio do governo as pessoas que desembarcarem com des-
pachos, c depois de os haver entregado dará parte ao juiz ela alfanclega. · 

Art. 58.0 O commanclante da guarda, na presença dos guardas que estiverem 
de serviço no porto, mandará passar revista por um elos guardas a toda e qual-

• quer pessoa que vier de bordo, quando haja motivo para desconfiar que traz 
contrabando escondido; porém, antes de mandar passar a revista, convidará a 
pessoa, de quem se desconfiar, para que apresente á v-ista. tndo o que trouxer, e 
encontrando-se contrabando o guardari, e lavrará auto de tomadia. 

Art. 59 .0 O c01-nmandante ela guarda, quando o tempo não pennittir que as 
lanchas abordem ao· caes da alfandega, mancla1'á os guardas ele piquete para o 
Porto ele Pipas, a fim ele ali revistarem as lanchas que lúgarem de bordo. 

Art. 60. 0 O commahdante da gtt:uda, acompanhado por um dos guardas ele 
serviço, rondará a costa, desde o Porto de Pipas até ao Po'rto Novo, e fará as 
rondas áquellas horas da noite qne julgar mais convenientes, devendo declarar, 
na parte que der ao rende1' da guarda, as horas a que tiver rondado. 

Art. 61. 0 O commandante da gLlarda vigiarA as sentinella.s, tanto elo cacs, 
como de bordo; c para que estejam sempre Merta mandará chamar pelas senti
nellaf:! de bordo, quando o julgar conveniente. 

Art. 62.0 O commandante da guarda assistirá, tanto ele manhã, como ele tarde, 
ao abrir da alfandega, e passará revista aos guardas que houverem siclo nomea
dos para o serviço no interior da alfandega. 

Art. 63.0 O commandante da gtun•da executará as ordens do jLliz ela alfandega, 
e será responsavel "pela falta de execução de ordens 01:1 de serviço que honver 
durante as vinte e quatro horas. . 

Art. 64. 0 Ao render da guarda, o com mandante dará parte por escr.ipto ao 
juiz da alfandega ele tudo o que houver, occorriclo durante as vinte e quatro h?· 
ras, e a parte qne der, a registari no livro ele registo. 

ODRIGAÇÕES DO GUARDA QUE. ESTiVER DE oENTINELLA NO CAES 

Art. 65.o A sentinella não saírá do seu posto sem ser rendida, e fará por 
conservar no caes a boa ordem e asseio. 

~rt. 66. 0 ObrigaTá todas as embarcações, que largarem de bordo dos navios, 
a VIr aportar no caes; e quando por desobediencia ás ordens, ou obrigada pelo 
tempo, alguma elas ditas embarcações não vier ao caes, dará !i.mmecliatamente 
p~r.te. ao comm·andantc da ·guarda, indicando-lhe o ponto a que a embarcação sé 
clil'lglr. . 

Art. 67 ·0 A sentinella passará revista a todos os escalcres, lanchas. Q outras 
quaesquer embarcações que vierem ele bordo dos navios c fará entrl11' na alfan
CI.ega, ou ~epositar na casa da guarda, se aquella estiver 

1

fechada, todas as malas, 
bahus, ca1xas, pacas, .e uutros qnaesquer objectos que encontrar a bordo. 

. Art. 68.o A sentmella deixará desembarcar livremente os despachos que 
vwrem para o governo, quando venham lacrados e sellados com o sêll'o elas ar
~as reaes, ~ acompanhados por um official de p:~.tente, dos da guarnição d'esta 
Ilha; po}ém, se o. que tl'ouxer os despachos não vier acompanhado por official da 
guarmçao, fi. sentmella o fará apre.seht~r ao juiz ela alfandega, ou ao commandarite 
da guarda quando a alfandega esttver fechada. · 

Art. 69.0 A sentinella deixará desembarcar livremente a roupa branca, futo, 
calçado, e QUtros pequenos objectos. ma~s, que forem do serviço diario das pes
~oas que desembarcarem, ~evenclo pl:tmeiramente examinar tudo, para evitar qnc 
se faça o cont1:abanclo, pors devera fazer entrar na alfanclco-a tudo o que encon-
trar, se for obngado a pagar direito s. \'-. 
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Art. 70. 0 Quando alguma. ela.'> pessoas, quo desembarcar, se ·recusar a mostrar 
o que trouxer de bordo, a sentiuella a faní entrar na alfandega, para que na. pro: 
sença do juiz da a.lfandega c de um escrivão, o guarda que a acompanhar lhe 
paase 1·evista; se a alfaudega estiver fechada., a sentinella a. fará apresentar ao 
commandante da guarcl9t. 

Art. 71. 0 A sentinella assistirá no caes ao embarque da carga. para os navios, 
e não cleixnrá embarc.·u objecto algum da carga sem que vá acomp::mbado de 
uma guia da alfandega, assignada pelo escrivão da carga e rubricada pelo juiz 
d.a alfanclega. 

Art. 72. 0 A sentinella assistirá no caes á descarga elos navios, e se o guarda 
mór nem o commandante da gL1arda estiverem no caes, quando chegarem as lan
chas com as mercadorias, a sentinella receberá a guia com que devem vir de 
bordo, verificará por ella a descarga, notará na. mesma. guia. o que achar de mais 
ou de menos, e fará entrar tudo na a.lfanclega, acompanhado por um guarda, a 
quem entregará a guia que tiver recebido de bordo. 
. Ar~. 73. 0 Qna.ndo a sentinella vir que algum navio ·se dirige ao porto dará 
Immedtatamente parte ao commanclante da guarda. 

Art. 74.0 A sentinella. não consentirá que no porto despejem lastro, entulho 
ou outra qualquer cousa que possa obstruir o porto. 

Art. 75. 0 Depois ele anoitecer até ao romper do dia, a sentiuella de hora. em 
hora chamará pelas sentinellas ele borclo dos navios, -que estiverem .em fran
quia ou para descarregar, e se depois ele haver chamado pela terceira vez, al
guma cl' ellas não reS}Joncler, cladt immediatamentc parte ao commandante ela 
guarda . 

.Art. 7G. 0 .As sentinelias servir-se-hão elo porta-voz todas as vezes que o jul
garem necessario, para darem as partes ao commandante da guarda, para cha
marem pelos gnardas ele serviço ou pelas sentinellas ele bordo. 

OBRIGAÇÕES DOS GUARDAS DE SERVIÇO A. DORDO 

Art. 77. 0 Os guardas que entrarem de serviço a bordo dos navios que estive
rem em franquia ou para descarrega.r farão quartos ele sentinella sobre o convcz, 
e render-se-hão mutl1amente ele chtas em duas horas, e á mesma hora a que for 
rendida a sentinella elo caes. O guarda mais antigo será o primeiro a entrar ele 
quarto. 

Art. 78. 0 A sentinella ele bordo ele mu navio em franquia não cleixará entrar 
pessoa alguma a bordo, sem ir acompanhada por um dos escrivães ela alfanclega 
ou por um guarda., sendo necessario, ainda qlle vá acompanhada, levar por es
cripto licença elo juiz da alfanclega. _ 

Art. 79. 0 A sentinella não deixará sair cousa alguma de bordo ele nm. navio 
em franctuia sem ordem por escripto do juiz da alfandega, referendada pelo es-
crivão da descarga e acompanhada por um guarda. . 

Art. 80. 0 Os guardas ele serviço a bordo ele um navio em franquia não pode
rão saír ele bordo, sem serem rendidos, senão quando o navio se fizer de véla. 

Art. _81. 0 A sentinella ele bordo ele um navio, que estiver para descarregar, 
ou iá descarregado, executará o que fica cleterminaclo no artigo 79. 0 

· 

Art. 82.0 A sentinella de bordo de um )].avio, que tiver dado entrada para 
desca.p·egar_,_:g.ão consentirá que se descanegue c~msa. alguma sem que esteja pre
sente o escrivão da descarga ou outro qualquer official Oll guarda da al~auclega, 
que for nomeaclo pelo juiz ela alfanclega, para assistir á clescarga, cuja nomeação 
lhe apresentará por escripto . 

Art. 83.0 As lanchas em que se descarregarem as mercaclorin:s irão acompa
nhadas para o caes por um elos guardas que estiverem ele serv1ço a bordo; e 
aquelle que vier na. lancha não permittirá que esta largue de bordo, sem_ que o 
escrivão ou o encarrco-ado ele fazcT a clescar"'~L lhe tenha entregado a gma com 

o o d ' c1 . que deverão descarregar no caes, e llar entrada na alfa.I+ ega as merca onas que 
se descarregarem. . 

Art. 84. 0 Quando a lancha em que se clescarreg&r a carga ele nm navio che
gar ao caos, o guarda que a acompanhar entregará ao guarda mór, ou a quem 
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suas vezes íízer1 a guia que trouxer ele Lorclo, e por clla as mercaclorias que vie
rem na lancha. 

Art. 8õ. 0 O guarda mór ou qualquer ou.tro empregado, que por elle receber 
no caes as mercadol'ias que se descarregarem, e depois ele. as haver recebido, ru
bricar{L a guia antes ele a remetter para a alfancleg·a, clevenclo notar na mesma 
guia, e antes de a rubricar, todo e qualquer objecto que achar d,e mais ou cle ·me
nos no mencionado na guia. 

Art. 86.0 O guarda que estiver de serviço a bordo ele um navio que receber 
carga, não deixará metter· a borclo cousa alg·uma,- sem que vá acompanhada de 
uma guia, passada pelo escrivão ela carga, rubTicacla pelo juiz ch alfanclega; e 
fará voltar para o caes tudo o que encontrar, ·que não for declarado na .gn~a, dan_clo 
parte á sentinella elo caes, para que ali o 'faca desembarcar e conchlztr tmmcdta~ 
ta mente para · a alfa,nclcga'7 ou para a casa ~la guarda se a alfanclega estiver f e-· 
chada. 

Art. 87.. 0 Ül'! guarcla's que· estiverem ele serviço a bordo elos navios que eles
carregarem ou receberem carga, não poderão saír de bordo sem serem rendidos. 

Art. 88. 0 Os guardas que estivel·em de serviço a bordo clarão parte á senti
nella elo caes, quanclo virem que alguma elas embarcações, que largam de bordo 
de qualquer navio, se dirige a OlÜl'O porto que não seja a-o caes. 

Art. 89. 0 A sentinella ele horclo de um navio em que houvet· dois guardas de 
serviço, s.erá obrigada a responcle11 á sentineUa elo caes, todas as vezes que esta 
chamar por ella, ou seja ele dia ou ele n0ite. · 

Art. 90. 0 Os guardas que saírem ele serviço ele bordo clarão parte ao com
mandante da guarcla elo que houver occorriclo a bordo duu·ante o tempo que d.urOl:l 
o seu serviço. 

ODIUGAÇÕES DOS GUAnD.US DE PIQUi:.'l'E 

Art. 91. 0 Os guardas ele piquete apresentar-se-Mio na alfanclega ele manhi1 e 
ele farcle á hora a que se costuma abrir, e ali fm·ão o serviço que lhes for deter
minaclo, tanto pelo juiz ela alfanclega como pelo commanda.nte da guarda. 

Art. 92. 0 Os guardas de piquete farão o serviço no Porto de Pipas qu~mclo o 
commanclante da guarda a::Jsim o julgar conveniente, e o guarda que ali estiver 
ele quarto executará o que fica determinado nos artigos antecedentes para a sen
tinella do caes. 

Art. 93.0 Os guardas ele piquete apresentar-se-hão no caes ao e0mmandante 
da guarda, logo que entre algum navio, e serão os pTimeh-os ·a entrar ele gua,rda 
a bordo, se não estiverem ele serviço no Porto ele Pipas. 

Art. 94.0 Os guardas de piquete serão 0s ·.primeiros a entrar de guarcla no dia 
seguinte, quando não tivel'em feito o serviçG_ a b01:clo ou em Porto ele Pipas. 

Art. 95. 0 Os guardas ele piquete substituirão os que adoecerem, tanto na. guarda 
do porto, como nas ele bordo. 

Art. 96 .0 Quando não houver navios no porto, o primeiro sargento, á ikora da 
reuniã?, nomeará tres guardas para o serviço cl0 porto e o da alfanà.ega e clois 
para prquete. Um dos sm·gentos entrará de dia. 

Art. 97: 0 O sargento de dia irá á alfan.dega de manhã e ele tarde á hora a que 
esta se .abnr, e r~~eberà as ordens elo juiz ele alfa.ndega e as executaní. Vigiad. 
os guardas que estiverem ele serviço,, para que não faltem a cumprir as suas obri
gações. 

Art ... ~8 . 0 O s~rg(mto ele clia determinará as horas a que cada um elos guardas 
ele serv1ço_ devem entrar ele quarto, e não permittirá que eiles troquem ·o quarto 
sem sua hcença, a fim de se poder conhecer as frultas de serviço que possam 
haver. 

Art. 99.0 O sargento de dia, logo que entre algum navio no porto estabele
cerá a guarda ao porto, e fará tudo o mais que :fica determinado para o ~ommando 
ela guarda nos artigos 53. 0

, 54.0
, 55. 0

, 56 .0 , etc. 
' Art . 100.0 O sargento de dia rondará o porto, tanto ele dia como de noite e 

dará parte ao juiz da alfanclega ele toda e qualquer falta ele serviço ou novicl~cle 
que houver. · 

Art. 101.0 Os guardas que entrarem de serviço farfi0 qua•rto ao pGrto, c r en-



der-se-hão uns aos qutros {ts horas que lhes forem eletcrminn.das pelo sargento ele 
dia. Os quartos serão de quatro horas. 

Art. 102.0 O guarda que estiver ele quarto não poderá ausentar-se elo caes 
por n1ais de um quarto ele hora, e aquelle que o dever render estará no caes á 
hora determinada. 

Art . 103.0 Logo que entre algum navio no porto, o g·uarcla que estiver ele 
quartQ ir~L immediatamente dar parte ao sargento ele dia, voltan'li para o cacs logo 
qtte tenha dado a parte e vigiará o navio. . ~ . 

Art. 10±.0 Os guardas que estiverem de serv1ço ao porto farao o serv1ço na 
alfandega, e ali assistirão emquanto estiver aberta, tanto de manhã, como ele tarde. 

Art. 106.0 Os guardas ele serviço serão obrigados a apresentarem-se no caes 
da alfanJega, logo que entre no porto algum navio, e ficarão de guarda até que 
sejam rendidos, como :fica determinado no artigo 50.0 c1'estc capitulo. 

CAPITULO V 

DO AUG)lE:\TO DO SOLDO POR _q\:!(05 DE SERVIÇO 

Art. 106. 0 Os guardas ele qualquer graduação ou classe, qtte da data el'este 
regulamento em diante forem nomeados guardas effectivos e completarem dez 
annos ele serviço effectivo, contiimanclo no serviço de guardas ela alfanclega, terão 
augmento ele soldo, a saber: de dez até quinze annos de effectivo s·erviço, 10 réis 
por día sobre os seus respectivos vencimentos; ele quinze até vinte annos, 20 réis 
por clia; até vinte cinco, 30 réis, e ele vinte e cinco por diante, 40 réis por clia em
quanto servirem. 

Art. 107 .0 Será descontado aos guardas no tempo de serviço effectivo o tem
po que estiverem doentes ou ele licença, e só terão direito ao augmento ele soldo 
quando tiverem effectivamente o tempo que fica determinado no artigo antecede.nte. 

Art. 108.0 Os guardas que completarem clez anuos ele serviço effectivo porão 
no braço esquerdo, por cima do cotovêlo da manga ela jaqueta, um angulo de cor
dão preto; aq uelles que completarem quinze annos porão dois angulos; os que 
completarem vinte porão tres, c os que completarem ;inte c cinco porão qua.tru. 

CAPITULO VI 

DA REMOJSERAÇÃ.O D.E SERYIÇ0S 

Art . 109 .0 0.:; guardas qne tiverem mais ele elez annos de serviço effectivo, e 
se impossibilitaTem no serviço ele poder continuar a servir, serão abonados na 
folha dos vencimentos .elos· guardas com a pensão ele 40 r6is por dia. 

Art. 110.0 Os guaTclas C]_Ue tiverem mais ele_ vinte annos ele serviço effectivo, 
e que se impossibilitai·em no serviço ele })Oder continuar a servir, serão abonados 
na folha elos vencimentos dos guardas com a pe11são de 60 réis pór dia. 

Art. 111.0 Os guarcla.s que completarem trinta a.nnos cil.e serviço effectivo, e 
que se impossibilitarem ele pocler continuar a servir, serão abonados na folha elos 
vencimentos elos guardas com a pensão de 120 réis por dia. 

Art. 112.0 Os guardas que completarem qunrenta annos ele serviço effectivo 
terão direito a se~·em reformados com a_pensão ele 200 réis por dia, logo que quei
ram retirar-se do serviço. 

CAPITULO YII 

DAS PENAS A QUE OS GUARDAS nCAll St'JEl'fOS 

. Art. 113.0 O guarda de qualquer gradl}ação ou classe,. que faltar á reunião sem 
lwença do primeiro ·sargento, e este sem liceuça elo juiz ela alfandega, não tenclo 
1nanclaelo certidão ele doente, perderá toclo o seu vencimento no dia em que faltar, 
e se lhe fará o desconto na relacão ele vencimentos . 
. .A~·t. 114.0 O guarda que, s~is mczes depois ele haver sido nomeado guarda 
effecttvo, se apresentar para fazer o serviço sem os seus uniformes, perderá sem· 
pre qne se apresentar sem elles 100 réis por dia, que lhe serão descontados nos 
seus vencimentos a beneficio elo cofl'e elos emolumentos. 
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Art. 115.0 O guarda que se apresentar para o serviço, para que tive1.· sido no-· 
meado, logo que tenham passaclo cinco minutos depois da hora determinada, per 
derá a beneficio elo cofre dos emolumentos 120· réis, que lhe serão clescontados 
nos se.us vencimentos . 

Art. 116 .0 O guarcla que se deixar dormir, estando ele sentinella no caes, 
perderá pela primeira vez e a beneficio d.o cofre dos emoh1mentos 11)200 réis, 
que lhe serão clescontaclos nos seus vencimentos, pela segunda vez perde1·á ~a400 
réis, ]Jela terceira perclenÍJ todos os emolumentos que tiver vencido ' no mez c 
será demittido do serviço d:e guarda. 

Art. 117. 0 o- guarcla qne se deixar dormir, estando ele sentinella a bordo, 
perclerú pela, prim.eira vez 1a600 réis a beneficio elo cofre elos emolumentos, pela 
segunda vez 36000 réis, e pela terceira será demitticl0, perdendo ao mesmo tempo 
toclos os emoh~mentos que houver vencido n'aquelle mez, e -ficando responsavel 
pelo . prejuízo que tenha resultado á fazenda publica. 

Art. 118. 0 O gmwda que estanclo de sentirrella abanclonar o posto sem ser 
rendido, pela primeira vez pm·derá 1 a beneficio do cofre dos emohnnentos, 4t$800 
réis, <j:l!te lhe- serão descontados nos seus vencimentos, pela segnnda perderá to

. dos os emolumentos que tiver vencido n'aquelle mez e. será demittido. do serviç@, 
:fica.ndo, tanto da primei.ra, com0 da segunda V'O'll 1 responsavel pelo prejuízo que 
tiver resultado á fazenda pubhca. 

Art. 119.0 O guarda que estanclo de serviç0 a borcl0 sair do navio sem ser 
l·endicl01 ou que o navio tenha saído a bana~ perderá todos os em01mn·entos 
vencidos n'aquelle mez e será demi,ttido do seTv·iço, fican.do alem cl'isso s_u
jeito ás penas que lhe são impostas pelo capitulo IV elo foral da alfandega de 
Lisboa. 

Art. 120.0 O guarda que deixar desembarcar livremente, sem o fa·zer entrar 
na ~lfandega, «qaalqu.er objecto, por pequeno--que seja, alem d'aquelles cleclmrados 
nos artigos 68 .0 e 69. 0 , pagará pela primeira vez os direitos do qae houver de s
em li> arcado e perclerú 5aooo réis d:os seus vencimentos, qne lhe serã0 descontados 
a:-ibemeficio do c0fre dos em0h1mn.entos, e pela segunda, .alem1 àe pagar os direitos 
do que deixar desembarcar e dos 0t$0GO Téis ao '(i)ofre Qlos, emelum.entos, será cle-
mittido elo serviço. . . 

ArL 121. 0 O guarda que consentir que antes ele entrare'l'!íl na alfamGlega se 
abram n@ caes ou pelo caminho malas, bahns, caixas, pacas ou 0u.tros quacsquer 
farelos d0s que tiverem desem'h>arcado, perdm:{u elos seus vencimentos a beneficio 
do cofre dos emolumentos 2i)Li00 réis, ficando alem cl'i.sso responsavel pelo pre
juizo que resulte á fazenda publica, e será. demittido do serv~ço se commetter a 
1nesmru culpa uma segunda vez. . 

Art. 122.0 A sentinella que deixar saír do caes €~ualquer objecto qtfe seja da 
carga de um navio, sem que vá para a alfandega acompanhaclo por um guarda, 

· perderá dos seus vencimentos, a beneficio do ,cofre dos emolumentos, 4aSOO réis, 
fi~ando alem d'isso obrigado a pagar a0 dono do navio o objecto que se desenca
mmhar, pelo valor que elle disser, e á alfamlega os dire-itos correspondentes ao 
'V-'3110,1' . cl.eclaTado pelo do~ O .. do navio j pela segunda vez 

1 
a~Elill €las penas que_ ficam 

cletermmadas1 será demittldtJ elo serviç<!l. 
Art. 123.0 O guarda de serviço a bordo de 'l!lim navio, qtte deixar desembarcar 

qu.alquer obj ecto <!JUe seja, sem as Í<Jn·malidacles determinad!as nos artigos 79. 0 e 81. 0
1 

será obrigado a pagar na aHanclega os c'J.iTeitos das mercadorias que deixat· eles
embarcar, perderá todos os emolnmentos vencidos que :ficarão a beneficio do co-
fre, e será demiW.clo elo serviço immediatamente. ' · 

Art. 124. 0 A sentinella ele ~ordo de Hm mwio · que, depois da hora a <'j_Ue é 
costume fechar a alfandega, Qletxar 61esembarcar qualquer objecto, por pequeno 
qne seja1 ainda qne tenha recebido ordem por csc1·ipt0 do j ruüz ela alfanclega (ex
ceptuanclo o caso do navio estar em perigo c1e se perder) incorrerá mas p enas ele
terminadas no artigo antececlmlte. 

Art. 125.0 O guarda que consentir q•ue no eaes ou em oub~o quá.lquer ponto 
ela cosi:a desembarque qualquer màla, bahu, caixa, paca 01!1 farelo sem <l_!tle . o fa.ça 
logo entrar na alfanclega, sm'{~ consiclcracl@ como clesm'lcaminhaülo!r ~le rendas pu-
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blicas, perderá a beneficio elo cofre todos os e?lolumentos vencidos e será demit
tido do serviço. 

Art. 126 .0 O guarda que no caes ou em outro qualquer ponto da costa con
sentir que se embarque para bordo de navios á véla ou fundeac~os qualque~· ?bje
cto que seja, sem guia passada· pelo escrivão da carga e rnbnc~cl_a pelo JUIZ _da 
a1fandega

1 
perderá todos os· emolumentos vencidos e será demlttJdo do serv1ço 

immedia:tamente. 
Art. 127.0 O guarda de serviço a bordo, que permittir o embarque ele qual 

quer passageiro sem passaporte Otl mercaclorias . sem guia, ela al~al~cleg_a, per~erá 
a beneficio do cofre toclos os emolumentos vencidos e sera clemlttido lrumeclwta
mente. 

Art. 128.0 Os guardas que auxiliarem por qualq11er modo que seja o contra
bando, ou não fizerem as diligencias pJssiveis pelo impedir ou apprehenc1m•, per
derão a beneficio do cofre dos emolumentos todos os que tiverem vencido n'aquelle 
mez, serão logo demitticlos, c :ficarão sujeitos ás penas determinadas no foral da 
alfandega ele Lisboa para similhantes casos. · 

Art. 129. 0 Os guardas que se embriagarem estando de serviço ou prura elle 
nomeados, pela primeira vez percler?lo a beneficio elo cofre elos emohune11tos 800 
réis, pela segunda perderão 1 {fi60Q réis e serão reprehen~liclos á hora ela retrnião, 
e se se embriagarem pela terceira vez, serão elemitticlos, perdendo a beneficio do 
cofre elos emolumentos todos os que houverem vencido n'aquelle mez . 

Art. 130.0 Os guardas que forem desleixados no serviço, e que não cumpram 
com as suas obrigações com o zêlo e actividade que elevem ter no serviço pu
bltco, serão demttttclos . 

Art. 131.0 Os guardas que houverem sido -clemittldos elo servjço por culpa, 
não poderão mais tornar a ser admittidos ao serviço. 

Art. 132.0 Os gua!·das que tiverem passado elos corpos de seg1mda linha para 
guardas da alfandega, regressarão ào corpo de q1w houvere-m saído, quando fo
rem dernitticlos por culpa, e o juiz ela alfandega remetterá aos commandantes 
elos corpos para que houverem ele regressar as guias e informaçõe·s respectivas. 

Art. 133.0 Os guardas que tiverem pas-sado elos corpos ele segunda.linha para 
o serviço ele guardas da alfa,ndega, ficarão isentos ele um e outro serviço clepois 
ele haverem completado dez mmos ele serviço effectivo sem nota, e o juiz da al
fandega lhes dará a sua baixa, se a peclirem, participando ao commanclante · do 
COTpo em que houverem servido a<ntes de haverem passado ruo serviço da alfan
dega. 

Art. 134.0 O juiz da alfandega dará baixa aos guanL1.s da aHandega que a 
pedirem, qualquer que seja o tempo que houverem servielo, cGnformaiDclo-se em 
tudo com o dispost_o nos artigos 132 .0 e 133.0 

CAPITULO VIII 

DAS TOl!ADIAS 

Art. 135.0 Os guardas e outros quaesquer apprehendedores de contrabando 
serão obrigados a entrar na alfanclega com as tomadias que ±izerem, e a declarrar 
n_o _acto da entrega ao juiz da .alfandega a quantidade e qualidade elas mercado
rias que houv:erem tomado; o logar, hora e dia em que tiverem. feito a tomadia, 
e o nome ela pessoa a quem tiverem tomado as mercadorias, assim como tamb.em 
o logar de sua resiclencia e o nome e resicleucia da pessoa que houver denunciado 
o contrabanelo, se a tomad.ia tiver sido feita em consequencia ele denuncia. 

Art. 136.0 Quando se fizer alguma tomaclia, os apprehencledores farão logo 
inventaJ.·io das mercaclorias que tomarem por contrabando e lavrarão um auto 
de tomadia, no qual farão as declarações ele que trata o artigo ~ntecede?-te. 
Quando a tomaclia for feita elentro elos limites ela cidade ele Angra,· o mventar10 e 
auto de·tomaclia serão feitos na presença do juiz e escrivães da alfandega; porém, 
se ella tiver logar fóra dos limites de A:agra, serão feitos na presença do regedor 
c escrivão ela parochia que ficar mais proxima ao logar oncle se tiver feito a to
maelia, ficanc1o em todo o ·caso obrigados os apprehencledores a f~tzerem effectiva 
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a entrada na alfandega das mercadorias q_ue houverem tomado, e isto dentro do 
espaço ele tempo que se julgar indispensavel para assim o faz erem. 

Art. 137.0 Logo depois que a tomadia tenha sido sentenciada e julga ela boa 
em ultima instancia1 ficará pertencendo in totum áquelle on áqnelles que houve
r em sido os apprehendcclores, poclendo elles logo despachar na alfauclega as mer
cadorias, pagando tão sómcnte os direitos ele entrada e em~lumcntos que lh~s 
competir pagar , segundo a tarifa estabelecida. 

Art. 138.0 Quando a tomadia, que os guardas ou outros qn.a~squer appre~~n
declores fiz er em constar ele mercadorias, cuia entrada for proh1b1cla nos domnuos 
ele Portugnl, depois ele sentenciada e julgada boa presa, serão as ditas m~rca~o 
rias postas em arrcçadação, sendo P'ermitticlo aos apprehencleclores }Jropnet[l.TlOS 
venclel-as, para serem reexportadas para fóra elo reino, ou embarcai-as por s ~ta 
conta, pagauclo na alfanclega os dir eitos ela reexportação estabelecidos pelas lc~s. 

Art. 139. 0 Qnanclo a tomadia que se fizer for em conseqnenci.a de denunc1a, 
duas t erças partes da tomaclia pertencer ão aos apprehencleclores, e a outra terç~L 
paí:te a quem houver denunciado o contrahando, e se este a não quizer r eceb er, 
por haver feito a denuncia sómente por cumprir o dever, que toclo o bom. cida
dão tem. .ele zelar e faze~· arr10cachr as r endas do thcsDuro publi co, scdL a clita 
t erça parte applicada a b eue·ficio ela fazenda, por cuja entrega ficarão r esponsa
veis o juiz e escrivães da alfanclegà. 

Art. 140.0 Os guar tlas ela alfancleg·a, bem como outras quaesquer pessoas po
derão requerer ás anctoridacles, tanto civis como militares, o auxilio q11e julgarem 
necessario para ,os coadjuvar a impedir ou a appi·ehender o contrabando. 

Art. 141.0 E expr essamente prohibido, tanto aos ·guardas ela alfancloga, como 
a outros quaesquer appr ehencledores, todo e qualquer acto de violencia que não 
seja indispensav.el para fazer executar a lei, devenclo, tanto quanto for possível, 
usar de moderação, inclulgencia e bondade no desempenho ele tão im.po>rtantes 
devores que a r egencia, em nome da rainha, lhes confia. 

CAl'lTULO IX 

Art. 142.0 O provimento qnt~ a commissão de fazenda mandar passar a<:>s Í1:1- · 
dividuos, q_ue n.a conformidade elo artigo 3.0 , car>itnlo r, nomear pan1. wlm·clas. da 
alfandega, se1:vu·-lh.es-ha para cmquanto estiv6lrem empregados no chto serv19o, 
sem .que preCls.o SeJa renovar o l?rovimento ou que hajam ele pagar por este. umco 
pro.v1m.ento mms elo que até aqm pagavam pelo provimento que eram obl'lgaclos 
a tu·ar todos os annos . 

. Palacio do governo em Angea, 18 de j aneiro de 183 l. =Ltdz dct Silva JJ1ot~
smho de Albuqum·que. = (Seguem·se quatro mo delos, sob letra~ A, B, O e D.) 

Officio 

(~. 0 28 rcscmulu) 

nJ.mo e ex.mo Sl'. - Finalmente concluiu-se o omprestiruo, de cnj as particulari 
dades dará conta a v. ex .a o sr . D. Thomaz MascarenhaS". 

Foi bastante difficil obter do marquoz ele San·to Amaro a declaração, que_ a 
final ,deu, não tal ~qual se ~he pedia, mas sufficiente para se t erminar a transn:c
Qão . r anto aquella_~e.claraçao como a nossa nota, a que elle r es1Joncle, foram chf
fer entes vezes corng1clas para as pôr ele accorclo uma com outra ele modo a po
de1·em ser 1mblicadas. A guerra qLle nos têem feito os miD'uelistas alliados elos 
•d .. J o J " N l J 0 ' JU cus, proctnzm a nec1sao c o stoc11:. exclwnge) qne não permitte a cotação dos 
nossos novos fundos na praça ele Londres; mas esta decisãGJ n ão im1Jecli1rá a su::t 
Yencla e circulaçJ.o, posto que sem duvida deva in:B.uir no seu preco, o q ne nos 
será preji.lcli.cial, visto q ne, na confor'midaélc elo convenio adclicional 'com mr. Ma
b~rly, o prodncto do~emprestimo depende d'aquellc preço, e do elos fundos brazi
l~n:o~ no momento ela ventla. V . ex . ~ achará junta a copia de um officio que cn 
d.ingt ao ruarquez ele Santo Amaro cltas antes ele elle se prestar a nos da:~;_ a clc
claração, o c1uc mo pareceu l)Ocler fazer-lhe alguma impressão. Igualmente acharít 
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v. ex.n as copias ela carta que dirigi a mr. Maberly, c da minha declaração, re
lativas ao pagamento do emprestimo de 1823, actos que julguei elever fazer para 
estabelecer o nosso credito, e que muito estimarei mereçam a honrosa approva
ção da reg·encia e de v. ex.n 

Antes ele publicar aquella declaração, j l!tlgnei conveniente prevenir cl'ella a 
lord Palmerston, e perguntar-lhe se elle não levaria a mal que eu a fizesse na 
qualidade de plenipotenciarío da regencia. Lord Palmerston clísse.-me que não 
achava inconveniente algum em tornar eu vagamente aquelle titulo ; mas entre
tantã percebi bem que este ministerio se não achava ainda disposto a reconhecer 
a r egencia, admittindo a minha qualificação ele ministro jtmto a sua magestadc bri
tannica. Não se pócle, todavia, duvidar que o dito ministerio não deseje vivamente 
o nosso tritrm}Jho ; porém, infelizmente, em um paiz onde os negocias tanto de
pendem do patronato, mal posso eu, sem relações algumas, influir nas decisões 
do govm:no, e cada vez me perstlado mais do grancle bem que n.os poderia resul
tar da vmda U.o sr. marquez ele Palmella a esta côrte, onde s. ex. a conserva nu-
merosos amigos, e os mais influentes no momento actual. · 

I?eus guarde a v . ex .a Lonelres, 19 dejaueiro de 1831.-lll.mo e ex·.mo sr. Lui2J 
da Silva 1\iousinho de Albuquerque. =Ll~iz A~~tonio ele Ab?·eu e Lima. 

Cartas acima mencionu.clas 

1." 

Copia. da carta de Luiz Ahtouio de Abrctt e Lima ao nin.rqucz de Santo .Amaro 

Londres, 22 de dezembro de 1830.-IU.mo e ex.0
'
0 sr .- Na ultima confgren

cia que o sr. D. Thomaz :Mascarenhas e eu tivemos a honra ele ter com_v . ex. a, no 
dia 17 do corrente, quanelo lhe entxegámos um officio nosso, solicitanclo de v. ex.a 
a remoção dos obstaculos que se oppunham á conclusão final elo empres tírno con
tratado em nome da regencia de Portugal, declarou-nos v. ex.a que, em conse
quencia das ordens do seu governo, e das communicações que aeabava de receber 
do Rio de Janeiro, iá não podia presüw-se a tomat· sobre si a responsabilidade 
d'aqnella remoção , ele que aliás v. ex.a nos tinha feito conceber lisonjeiras espe
ranças nas nossas precedentes conferencias. -gma tal declaração, simultanea com 
a que poucos dias antes tinha feito ao sr. D . Th0maz Mascm~euhas o encarre
gado de negocias do Brazi.l n'esta côrte, da ::;uspensão elo pagamento da prestação 
de f, 8:000, que sua magestade o imperador D: Pedro, por despacho dirigido ·á 
regencia, promettêra fm:ma.lmente ma:nda.r-lhe fornecer todos os mezes at~ qne se 
concluísse uma convenção (redigida debaixo das vistas elo sr. marquez de Barba-

- cena), para o :fim de mel.hor habilitar a dita regencia a contratar o empTestimo 
de que carecia (~j nstado tambem sob a inspecção d'aquelle senhor); uma tal de
claração, digo, seria um golpe. mortal para a causa ela rainha :fidelíssima, que as
sim snccumbiria por effeito de um acto espontaneo e privativo do governo ·do Bra
zil; no momento mesmo em que tudo se achava disposto para o seu indubitavel e 
proximo triumpho. Um tão terrível e certo resultado me força a importtmar ainda 
a v . ex.n., para lhe expor algumas reflexões que me occorrem, e solicitar nova
mente o apoio ela sua auctoridade para libcrtat· a causa portugueza do grande e 
inesperado risco qne a ameaça. Releve v . ex.a esta minha importunidade, na cer
teza de que ella é o maior sacrificio que posso fazer ao meu dever, por ser tão 
contmrio e repugnante á minha natmeza e ás minhas incli_nações. 

üs despachos elo Rio de Janeiro são ele outubro, e então já se conheciam n'aquella 
côrte os primeiro3 acontecimentos de Pads, que se completaram com a elevação 
elo . duque de O l'leans ao throno (los francezes . As noticias à. e Inglaterra no Rio 
eram d'aquella mesma epocha. Ora v. ex . a sabe qne os acontecimentos de França, 
longe ele desa.uirnar os protectores de D. Miguel, de lhes abrir os olhos e de lhe; 
fazer acloptar uma coud1tcta., não só mais justa e coherente, mas mais favoravel 
aos seus proprios interes::;es, augmentaram pelo contrario a sua impaciencia de re
conhecer nquelle usurpador. Os mesmos protectores, deslumbrados pelo desejo· fre
n.etico e insensato de oppor barreiras ao espírito cita liberdade, e de sustentar o 
poder absoluto, não viam, ou não queriam ver, que o trinmpho de D. Miguel era 
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uma nova brecha féita no prinetplO da legitimida.cle, unico apoio ele grande parte 
dos thronos do continente· da Europa. Os acontecimentos de França· pTovocaram, 
pois, a resolução tOJ.nacla pelo ministerio do duque ele Wellington, ·e pelo gabinete 
de Vi0]1'1:1, de proceder sem demora ao reconhecimento de D. :Miguel. 

A existencia da regencia era, todavia, um embaraço que deixava ele algum modo 
incompleto aq tl"Clle reconhecimento, porquanto. a monarchia portugneza perma-ne
cia clividicla, e a legitimidade conservava um nucleo de resistencia, que ameaçava 
~onstantemente a usurpação e impedia que elb se consolidasse em Portugal. Era, 
pois, do interesse ele D. Migtlel fazer caír aquelle nobre bnJnarte ela ~delicla~e 
portun:ueza, e como o não podesse conseguir pela força cbs armas, que .Já em vao 
c par~ soffrer vergonhosa derrota havia tentado; é mais que prova v e!, çlirei quasi 
certo, que os agentes crnglezes e a~1striacos no Hio de Jaueir0 recebessem. ordem 
de forçar, per ~uas astucio~a'l intrigas, sua ma,gestade o imperador D. Peà:r@ e o 
seu go'V.erno, a privar a regenCia da 'l'erceira de toclos os meios de sustentar-se, 
obrigando-a por esse abandono a render-se á discrição do us~a·pador. 

As Qn·dens do Rio ele Janeiro foram, pois, mui provavelmente passadas debaixo 
d,a influencia da,s intrigas e das importunidades com que aquelles agentes affiigi
J.•am o maguanimo coração de sua magestade imperial e oiroumd::w:am o seu gabi
nete. Em todo o ca':lo não pocl.ia o mesmo gabinete ter em contemplação o estado' 
ac~ual da Europa, tão diverso d'aquelle que então era conhecido no Rio ele Ja
nell'o. · 

A mHda11ça elo ministerio ing-lez, tendo desassombraclo o governo ele sua ma
gestade imperÍal das exigencias desastrosas do governo britUtnnico, e os espanto
sos acontecimentos da Ecu·opa, havendo dado c1ma nova face ao estado político 
d'esta parte elo munclo, é evidente que as in~strucções ou ordens elo Rio de Ja-
neiro periclitaram e sãq hoje comp1etalnem.te inex:equiveis. . 

Seria temerari0 apontar a v. ex." os numerosos exemplos que a historia eliplo
matica apresenta de ministros que, forçados por çasos imprevistos, se julgrum eom 
rasão a1.1ctorisados a obrar contra as su~s instrucções, e a exceder mesmo os seus 
poderes pa:ra salvar a h e :ará e es interesses elos seus soberan@s. Ora quando isto. 
tem acontecido na Europa, on&e as distancias permittiam 19rompt0 recurso :í,s côr
tes respectivas, com quanta mais T::tsão não será justificado um igual proceder pe
rante um governo tão distante como o do Rio de Janeiro? 

Acha-se, pois, v. ex. a na ·collisão de cluas responsabilidades, entre as ouaes 
forçoso lhe ~erá escol~er: 1.0

, de ex:ecu~ar à letra as ordens do seu governo,~ per
dendo c0m 1sso mfalhve1mente a causa da minha· fidelíssima, compromettelildo a 
honra e a clignidad!e do imperaclor, e caHsando irreparavel e grande claruno ao 
credito e aos v.e~·daeleiros interesses do Brruzi~l; 2. 0 1 de não executar aquellas or
dens, salvando por esse modo cousas ele ~auto preço c ele taRt flJ transeendencia. 

A letra mata e o espírito vivi:ffi.ca, e se assim nã-o fosse, os homens seriam me
ros at~tomat~s, a q2"Hiln;t a ras~~ e o discernimento s~rviriam mnis de pes,o que .de 
proveito. A mtençao e o esptnto elas ordens do mimsterio d.o Rio ele .J aneÍl'o não 
podiam. certatneute ser _de ca:lsar p1·ejuizo n.os· mais poderosos e sagrados inte:res
ses elo 1mperaclor c chv ImpEmo ; clefen «ler e promover aquelles interesses são sem 
duvida as vistas que determinaram todos os actos cl'aquelte mínisterio. As suas 
O'rJeBs dev~n;t) J?Ois, ser inte~pretadas. segtmcl9 ~quelle espirit0, que necessaria
mente pres1~1U a sua confecçn.o. Pernutta-~~' po1s, v. ex. a ele lhe dizer que, se
gundo as mmhas poucas luzes, a respousabJltclaele ele que v. ex.a se encarregaria, 
cxecntand? á letra. as ·ordens do se_u governo, se~·ia !infinitame.nte maior que aquelb 
que toman~ o~ranclo em contrano ~'ella, e sunplesmente segundo o espírito ele 
rasão e de JUstiça que as deve ter dtctado. 

V. ex:. a sabe perfeit~m~nte as revelaçõe: a .que a rege:m.cia seria forçada para 
perecer com honra e cltgmdade. A narraçao sunples e ino·enua da sua historilll, 
provada com documentos anthenticos, que não fallecem, oa: ta:ria para sa[val-a ele 
qualquer imputação injuriosa, e para patentear ao mundo a constancia os sacri
fi.cios lieroicos, a lealclaclc, e os terríveis e tão poucos merecidos infortunios elos 
íieis clefel'l.sores elo augusto tln·ono ela s<mhora D. Maria II. 

Não póde 11 simples proposta do ministro da Brazil ao embaixador de Portll-
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gal em Lomlres, por via de uni simples officio, proposta, nunca admittida, e só 
uma vez consentida pór mero e expresso acto de cortezia, nfto pócle, digo, uma 
tal proposta ser apresentada como um convenio, sem comprometter gravemente 
os direitos e o decoro ele um governo independente, a quem assim se quereriam 
impor conclições e obrigações d~shonrosas. As ordens, pois, que se fundam em tal 
snpposto convenio, periclitam tambem por falta de ftmdamento, quando mesmo 
não estivessem em contraclicção com as declarações elo ministro elos negocias es
trangeiros elo Brazi1·no protocollo da conferencia celebrada entre s. ex.a e o mi
nistrp ele st1a ma.gestacle fi.delissima. 

A vista, pois, do exposto, em que~omitto muitas outras rasões, que a sabedo
ria de v. -ex." torna desnecessarias, confio que v. ex .a, animado por aquelle zêlo 
c intere-sse que com tanta satisfação minha lhe tenho visto desenvolver a favor 
da causa da rainha fi.delissima., tomará a resolução ele salval-a n'esta importante 
crise, adqu.irindo por tão honroso proceder novos títulos á gratidão e á estima que 
lhe consagram os leaes e desventurados portuguezes. 

A proveito esta occasião para reiterar a v. eJÇ. a os protestos da mÜ;J.ba mui alta 
consideração. 

Deus guanle .a \'. ex.n L.ondres, 22 ele dezembro de 1830.-Ill.mo. e ex.1110 

sr-. marquez ele Santo Amaro.=L~âz Antonio de Ab1·etb e Linw. .. 
Dear Si r.- I enclose the cleehra.tion which I. promisecl you shoulcl be macle 

with regarcl to the loan of 1823. 
you, I have no ~l~ubt, will recoll.~?ct that Her Majesty has never been in pos

sesswn of Her Dommwns, anel that m consequence of the usurpation 0f tbem by 
D. J.\iiguel, she was cleprived of the means of continuing to pay fait.ID.fulJy the 
interests of the portuguese loa.n, as it had regularly been clone by the govern
ment of Her Father till that deplorable event. She cannot therefore be accused 
of having broken faith with the creclitors of Her Ki.ngdom under such circumstan
ces, and I trust that the enclosecl cleclaration wiU satisfact0ry prove to you and 
the worlcl, the good faith of Her Majesty's governmen.t. 

I am, sir, with the greatest esteem, y-our obedient .servant. = Chevalie1• 
d' Ab rezb e Lima. = London, the 1 6th J a1ruary 1831. 

The under;;igned plenipotentiary of the Regency of the Kingclom. of Portugal 
A.lgarves anel its Dominions, in thc name of Her l\iost Faitbful:Majesty the Queen 
D. Mm·ia II, declares in the most formal and positive manner .that the said Re
gency recognizes,. anel respects the va,lidity of the debt contracted in Lonclon in 
the year 1823, by Ris Majesty D. João VI, August Granel Father of Her Most 
Faithful Majesty anel that, as soou as Divine P1:ovidence shoulcl p.ermit Her said 
Most Faithfnl Majesty to enter into the possession of Her usurpecl Dominions, Her 
goveFnment will immeclia.tely pro.ceed ·to pay religiously a.nà punctually all the ar
rears and redemption clue on the same deht, anel that may hereafter beco:ne due, 
in the same manner as was effected. by the preceding legitima,te government of 
Portugal in the naJPe of King D. Pedro IV, Augnst Father of Her l\Iost Fa~thf'Lll 
Majesty, till the cleplorable usurpation oecurred. . 

Lonclon, the 16th January 1831. = Cheval-im· d'Ab1·eu e Lima. 

Officio 

(N.0 29 ·reservado) 

ru.mo e ex. mo sr. _Tenho a honra de remetter a v. ex. a a copia inclusa ele 
uma carta que recebi do nosso encarregado ele negocias em Petersbnrgo, a 
qual dá alguma luz elas primeiras pro_posições do marquez de Santo Amaro ao go
verno inglez e resposta do dito governo. Continuarei a fazer cliligencia para obter 
as eopias completas cl'aquelles importantes documentos, que convem possuirmos 
na sua integridade._ 
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Acabam de chegar ele Paris Francisco Gomes da Silva e J orio da Rocha Pinto, 
tendo o primeiro p1:ecnchido a missão mencionada no men ·officio reservado n. 0 27. 
El-rei elos francezes recebeu a carta do imperador, na qual este lhe recommen
dava os negocias ela rainha nossa senhora, o lhe dizia que muito estimaria se ef
fei tuas se o consorcio ela mesma augusta senhora com o cluq ue de N emours, que 
tinha sido proposto ao manluoz do Barbacena. El-rei respondeu ao imperador, re
pellinclo a idéa de que a pro}JOsição tivesse emanado el'olle (então duque ele Or
leans), e qne não obstante lisonjear-se ainda infinito de uma. tal alliança, tinham 
mudado muito as circumstaneias, e os interesses elo estado exigiam que eUe clis
pozesse ele seu filho ele outi·a maneira.. Ao .. mesrno tempo el-rei disse verbalmente 
a Francisco Gomes (que sempre f!) i acompanhado pelo marq uez de Reze.nde ), q.ue 
muito conviria aos interesses do seu amo, que este não prestasse ouvtdos a m
trigantes e s·eguisse fmncamente uma linha constitucional e uma política decidida, 
dando el-rei ~t entender que outra tinha sido até agora a condueta do imperador. 
Assim parece ter-se ainda mallogrado, pela leviandade de D. Pedro e inclecenci~t 
ela missão de Jl..,rancisco Gomes, um negocio da maior importancia, que parecia 
bem encaminhado. 

Segundo agora me consta, Francisco Gomes e Hocha Pint~, vendo, pela~ ul
timas noticias do Rio, muito abalado o th1'ono elo i:rpperador, e este ameaçado por 
uma facção, á testa da qual se acha o marquez ele Barbacena, de ser forçado a 
a1dicar a favor ele sou filho, querem tratar de lhe n,planar as vias do throno ele 
Portugal; mas como tal preject9 me pareça, não só irtexequivel, mas Í\lllestissimo, 
tmtarei por baixo de mão. de o empatar, continuando, todavia, i1 frequentar estes 
homens para cs:mhecer os seus intentos. 

Detls guarde a v. ex. a Lonch·es, 19 de janeiro de 1831. --:-111."' 0 e ex.mo sr. 
Luiz ela Silva JYlQnsinho de Allmquerq_ue. = Ltbiz Antonio de Abrett e Lima. 

Carta n. que se re.Cet•c o offi.cio supra 

In. mo e ex.mo sr.-Tive a honra de rece@er a om·ta de v. ex.a de 10 de no
vembro proximo passaclo, e não perdi um instante em ver se alcançav-a os docu
mentos relativos á negociação do mm:quez de Santo Amaro. Com esse . fim pro
curei lord Heytesbury .c pedi-lhe que me confiasse os sobreditos papeis poa: llUUIJ 
ou duas horas para e1' elles tomar umas notas que me eram uecessarias; elle recu
sou 9 meu pedido, permittindo-me toclavia de os ler na sua p1·esença .. 

E de uma leitura rapida, iuLerrompicla por observações do embaixa.clor, qtle 
colligi a substancia elos sobreditos documentos, c dos quaes esforçar-me-hei de 
dar a v. ex. a uma icléa., principalmente da . riclicula proclucção elo marquez ele 
Sfmto ·Amaro. -

A nota cl'este embaixaelor ao governo inglez tem a data de 16 ele agosto proximo 
passado, c contém o exposé historico Jos passos dados pelos governos de IngüL
terra c Austria ]Jara induzir o senhor D. Pedro IV a nomear o infante D. Miguel 
setl logar-tenente em Portugal, da conch10ta e usurpação de sua alteza, e do es
tado actual ele Portugal, etc., e acaba o ·preambulo por dizer que sua magestadc 
o imperador elo ·Brazil, pondo de parte os sentimentos ele um soberano e irmão 
offendido, e des~joso tão sónuentc ele pôr mn termo aos males q:ue desolam o 
reino de Portugal, offerece, na sua q1.1aliclacle elo tutor e protector natural da rai
nha., as _seguintes proposições, como base de uma reconciliação ; confessando, to
davia, não poder entrar em an:arijos que deteriorassem os direitos soberaRos da 
sua augusta filha, nem obrigal-a, quando chegar á S'ua maioridade, a um consorcio 
com seu tio, cujo caracter e a~ções deviam oJferecer-lhe poucas esperanças de fe
licidade·: 

1.0 O infante D. Miguel devia g·osar desde já elo titulo de rei reinante de Por
tugal, e governar o reino clurante ~ m~noricla~e c1a rainha, mandando sem perd~t 
ele tcmpQ uma embaixada cxtraorclmana ao Rw de Janeiro comprimentar sua ma-
gestade fidelissima; _ . 

2. 0 A senhora D. Maria li clevHt scr· logo proclamada em Portugal, segundo 
as leis do :reino ; _ 

3. 0 Devia-se conceclcl' uma amnistia completa e sem ox.cepção alguma ás pes-



33 

soas que se acham cumprometticlas pelas suas opiniões políticas, restituir-lhes os 
bens confiscados, e conceder-lhes a faculdade ele gosar das suas rendas fóra ou 
dentro do reino de Portugal i 

4. 0 Rehabilitar a. rnemoria d'aqucllcs que desde 1828 soffrerarn a 1)ena ele 
morte por mQtivo ele suas opiniões politicas i . 

. 5. 0 Quando sua magestacle a rainha chcg!Lsse á idade de dezoito annos, ele
via-se effeituar o seu casamento com o senhor infante, e não consentindo sua rna
gestade fidelissima a este consorcio devia, ipso facto) abdicar c renunciar os seus 
direitos á. corôa de Portqgal i 

6. 0 Effeituando-se o casamento entre a rainha O· o infante, SLlas niagestacles 
el-rei de Inglaterra, el-rei de França e o imperador ele Austria, no caso que sna 
rnagestade fidelíssima tivesse motivos ele queixa ou fosse maltratada por seu es
poso, deviam interpor os seus bons officios, e mesmo, se fosse necessario- empre-
gar a força a favor ela rainha i 

1 

7. 0 O governo de Portugal devia obrigar-se a. pagar ao Brazil a somma ele ... 
que o thcsom·o.imperial tem gasto com sua magestade a rainha, 

Aqui tem v. ex.a as famosas proposições elo marquez de Santo Amaro, docu
mento que passará á postoriclacle como a peça cliplomatica mais ridícula que se 
tem apresentado a governo qualquer ·I. 

1 O consul portuguez no Rio ele Janeiro remctteu, com officio de 14 ele junho de 1831, a 
copia inte~ral das iustrucções dadas ao marquez ele Santo Amaro, pelo te01: seguinte: 

"1.• A missão com que sua magestndc o impentclor se dignou honrar a v. ex.• tem por ob
jccto remover as d.illiculdacles occoniclas na Europa, para que seja reconhecida ele facto a au
ctol'idade legitima de sua ma.gcstacle fidclissima a senhora D, Maria II, e restituído o reino ele 
Portugal á ordem e tranquillidade de que tanto carece. 

u2.• A abdicação co:tclicional da corôa portugueza, feita por sua magestade imperial como 
rei fidclissimo e successor elo senhor D. João VI, na pessoa de sua augusta filha a senhora 
D . Maria ela Gloria; o reconhecimento de sua magestaJe imperial como D, Pedro lV ele Por
tugal, e da senhora D. l\laria. II como rainha reinante d'aquelle reino por todos os soberanos 
e governos ela Europa i a nomeação elo senhor infante D. Miguel, então em Vicnna de Austria, 
como regente do Portugal c logar-tenente de sua magestade imperial na qualidade de rei fide
líssimo i o complemento ela abdicação po1· se acharem preenchidas as' condições do juramento á 
carta, e da assignatma elos cspousaes da jo>en rainha com seu augusto tio o senhor infante i o 
modo insidioso, pelo qual o regente apenas chegado a Lisboa, e a despeito elos seus jm·amentos e 
])romessas constantes do protocollo feito em Vicnna, tratou de usm·r.'.ar a corôa, conseguindo ser 
acclamado rei pelos tres estados do reino; finalmente, a partida de sua magestade a rainha 
para ser confiada ao cuidado de seu augusto avô o imperador ele Austria, e a estada da mesma 
senh01·a em Inglaterra, onde não pôde conseguir os soccorros que devia esperar do seu mais 
antigo e fiel alliado, e o seu regresso para esta côrte, onde se acha debaixo ela protecçã.o e tu
tela de seu augusto pae, são factos tão notorios e tão conhecidos por v. ex.•, que, apesar ela 
necessidacle de aver igual-os escrupulosamente, para maior illustração elo negocio, que vaa a 
ser commettido ao seu zêlo e saber, julgo-me comtudo dispensado de lembrar-lhe n'esta occa
sião as circn.mstancias em que tiveram logar, as rasões ou pretc~-tos em que se fundaram e os 
effeitos políticos que produziram. • . . . 

«Nas copias ele n.•• 1 a 3 acha~·á v. e;x.• os decre_tos que maLs mteressam á mütel'HI. em ques-
tão expedidos por sua magestacle lill}JCnal como re1 de Portugal. 

'«3." Releva, porém, que v; ex:.•. seja informado com 117ais . al~uma particularidade áccrca do 
que se passOLL du-rante a restclenc1a de sua magestade ficlehssLma na Grau-Bretanha. O mm·
quez de Barbacena, como plcnipotencim·io de sua magesta~e imperial1 e g';la_rd~ ela senhom 
rainha, logo que cl1egou a ~glaterra, e em. prese?-ça elas emmmstancLas cltfi~c~ns em que se 
achava a augusta pessoa, confiada. ao seu CUld~~o, JUlgou. do seu dever : 1.•_, exigir d~ governo 
britannico a intervenção prometttda, e o attxt_ho garanttdo por tratados amda em v1gor }Jara 
restaurar a auctoridn.de da senhora D. Mm·ia li em Portug'al; 2.•, lembrar á côrtc de Austria 
a obrigação em que se achava ele def~ndcr a causa da rainha fidelíssima, _não s? pelos ajustes 
cou~tantes elo protocollo de Vieuna, ~ conselhos dacl~s a sua magestade ampenal, c?mo pelas 
rasoes ele sangue e amisacle; e 3.•, mteressar o gabmete _fr~ncez, que .ta!llbem bavm ~ornado 
parte nas conferencias ele Vieun.a, em favor da at1gu_s~a .nettma da tra_u~.ao elo .senhor .m~antc 
r egente. As copias de u."' 4 a 9 contêem ~s notas dmg1das pelo refendo plempotcnct::tno ao 
conde ele A.berdeen, ao príncipe de i\Icttermch e a mr. de ~a F err?nays, ass1~ eomo as respos
tas dadas pelos dois primei.ros, c a evasiva de que se servu1 o ult11no pal'a na~ responder. 

. •Igualmente cumpre informar a v. ex.•, que o m~smo.mm·quez, nas en~·ev1stas c c?nferen
etas que teve com os ministros de sua magcstade bntanrnca e aom o embaixador austnaco, re
sidente em Londres, ouvira algumas }Jroposições tender:tes ~a reconcilia~· sua magcstade i.mpe
Tin.l, como chefe da. augusta casa de B1·agança, com seu nmao o senhor mfante, e estabelecer a 
trauquillidac1e e socegcr em Portugal. 

«Às copias ele u.•• 10 a 13, que são ele officios do sobredito plcuipotenciario, instrui1·ão 
Y. ex .• sobre a uattu·cza ele tacs proposições. 

' 



34 

Lord Aberdeen na sua resposta, trata de refutar :1J parte da precitada nota, 
que diz respeito á

1 
ingerencia do governo. inglez para que o infante D.' Miguel 

fosse nomeado regente em ,Portugal, servmclo-se pam esse fim dos argumentos 

«A missão de lord Stranrrford como embaixador de sua magestade britannica n'esta côrte, 
teve finalmente por objecto

0 apr~scntar as mesmas proposições á consideração do imperador 
Itosso augusto amo. . · . . · . . 

«4.• Verificado o regresso de sua magestade fidel~ssm1~ para o Braz1l, fica~do amda os .ga
bincto~s ele Londres e París, real ou a1)parentementc, mdec1sos sobre a resoluçao que devenam 
tomar ácerca do estado em que se acha a mona~·chia portug:u~za,.~ra .de espcra,r que em pouco 
tempo fossem renovadas n'esta côrte as instanc1as e propos1çoes JU fe1t3:s em. Londres. . . 

«Com efl"cito no dia 10 dc ·fevereiro cl'cste anno o encarregado bntanruco transm1ttm a.o 
nosso govei·no ur~ despacho que recebê1·a de lord Aberdee!l, dat.ad0 de 17 de dezembro do anno 
passado exigindo p,eremptoriamente que sua magestade 1mpenal houvesse ele declarar quaes 
eram a~ suas vistas e intenções a respeito das futuras relações políticas elo Brazil com Portu
gal. O envia'clo ele Austria e o encarregado 'tle França, apoiando esta exigencia do governo .ele 
sua magestacle britannicn, apresentaram, aqucllc um memo1·anchtm, e este um cxtracto das In
strucções que reccbêra do príncipe de Polignac, concebidas no mesmo sentido. 

«Nas copias de n. 0 ' 14 a lo v. ex.• achará a integra d'estas peças officiaes, e vení ao 
mesmo tempo que as tres côrtcs são unisonas a res1)eito da uecessidacle de terminar, sem de
mora a questão portugueza; e que a de París insinua, e a de Vienna aponta, como unico meio 
tle c~nseguir esse fim, a conclusão do caRamcnto ela jovcn rainha com o senhor infa,nte, 
seu tio. · · 

uf>.a O governo imperial, tendo respondido ao encarregado britannico com a nota por 
copia n. 0 17, que foi communicacla ás legações ele Austria e ;França ;c'esta côrte, rece
beu do mesmo encarregado outra nota constante da copia n.o 18, que foi contestada pela de 
n. 0 19. . 

«6." A vista elos seis ultimos documentos, v. ex." reconhecerá quanto é forçoso que sua ma
gestade imperial trate de explicar-se em negocio de tauta gravidade, e a respeito elo qual 
acabava de ser tão solemnemente inte1:pellaclo. 

"O seu silencio, em caso tal, seria impolitico, .ou compromctteria, tahez, os interesses do 
Brazil, e ofl:'enderiu ele certo o decoro dos governos da Europa. 

«Esperar ainda pelos acontecimentos sel"ia, em regra, um conselho plausível ; por6m no 
ponto em que se acha o negocio, melhor é tentar dirigil-os do que expor-se a ser dirigido. 

•Igualmente reconhecerá v. eJ(." que na impeliiosa necessidade ele cxplirar-se, e na dolo
rosa alternativa de recorrer ou á força ou á conciliação, sua magestadc imperial não pod~a 
deixar ele preferir o segundo meio, embora custoso, ao violento arbítrio ela guerra. 

«Nem o desejo ele empregar a f0rça, e ainda para o justo fim ele restaurar a c01·ôa de sua 
augusta filha podia caber no ·coração mag·nanimo de sua 'magestade imperial, que se acha })C
uctraclo da uecessiclade ele. reparar com a paz e trauqtüllidade os males que sofl:'rêra o seu im
perio dm·ante a u]tima guerra, e que tem solemnemente prometticlo não prejudicar os interes-
ses elo Brazil, por causa ela usm·paç~o portugueza. . . · 

«7.•. Isto posto, sua mages.tade .Imperial l~a por ~em que v. ex.•, logo. que apresente a sua 
credencial a sua magestade bntanmca, passe Immedu.t.tamente a commumcar a lord Abercleen, 
,c depois d'elle aos embaixadores d·e Austria, França, Russia c Prussia, xesidentes em J._,onclres, 
.a_os q~u:es v. ex.• entregará. ao m~smo tempo as cartas de gabinete qu~ S!;la magestade impe-
~al chngc aos seu~ respectivos s.oJJeranos, qual seja o objccto da stla nussao. . 

«Esta co.m~umcaçao será fe1~a com a franqueza e dig·uidade que convem mamfestar, para 
que a n~g~Claçao possa ser cons1dcnaela como definitiva, c attrahir a attençílo ele alguns e a 
benevole~c1a d~ outros soberauos; sendo :;tleril cl'isso mister que v. ex.• empregue toda a sua 
n~odcraçao c zelo para a.ttenuar 0 11 clestruu· qualquer azedume que haja ele cncontnw, em rlt
sno de passados acontectmentos da parte elo ministerio brita.nnico e dos embaixadores CO!D 
quem tratar. 

«8 .. • .Ao fazer esta commu ... ni.caç~o .a ,v. ex_; a, alem do mais que poderá all~gar, em presença 
ela fertüidfl,de. elo .assm~p~o, nao om tthra rasoes c argumt;ntos que façam sentir aos di:ffercntcs 
governos a dd?c1l P.os2çao em que sua n.1agcstadc ·e imperador se acha infelizmente colloéaclo 
por <:ausa da m~ratldao e e~o i"eJ)rehcnsiYell)r.ocedimento de seu a,ugusto irmão em Portugal, 
c ltSSlm na rcfend~ commumcaç~o, como no progresso da negociação que encetar, fará oppor
tunamente as scgumtes accla.I·açues : 

«Que sua mag~s~ade imperial,yelas ntsões já ponderadas, está na firme rcsolnção de não 
perturbar :'L tranqu1lhdade do. Brazd, c, conseguintemeute, de não restaurar pela força das ar
mas a coroa de sua augusta filha. 
. «~ue julgando. ele ~nteresse geral evitar qne o socego ela Europa seja compromettido pelo 

stlenc1ol que poden~ awd~ guardar, e querendo dar aos sobe1·ands a quem se dirige uma proY!t 
authentrca ~la co;:tsideraçao que lhe merecer~; suas r epre~entações, instancias e desejos, sua 
magestade 1mpcnal está tambem ua resoluçao ele repTimir 0 justo resentimento ele um sobe
rano atraiçoado, ele um rei ~ggravado e de um hmào ofl:'endido, e ele pl'ocurar, ele accorclo co1:n 
o.s S,?ber::tnos. da Europa, por 11m termo ao cleplor::tvel estado de Portugal, por meio de conc1· 
haçao; cleseJanclo,. por~m, antes ~e tudo, q~1e _os mesmos soberanos se dignem reconhecer em 
sua h~nra e consc~enc~a a extensao .do sacnl:icw que sua magestaele· imperial se propõe fazer, 
c avahaT em sua J ust1ça e saucdona os arduos deveres que o mesmo augusto senhor tem de 
pt·ecncl1er arJ tratar d'eEt!L coneilifl.),i.'í.o; quo sua magestaclc imlJCrial, nem como soberano, ncl\'1 
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contidos na correspondencia elo duque ele ·yi,T ellington com o marquez ele Palmella, 
c na sua com o marqucz de Barbacena. 

(-{uanto á proposição que devia servir de base ao arranjamento proposto, isto 

como tutor de sua magestade ficlelissima, póde consentir em acto algum que priYe a jovcn 
rainha do seu indisputavel direito ao throno portuguez, por efti?ito da abdicação do senhor 
D. Pedro IV, successor do senhor D. João VI,. de gloriosa memoria, isto é, de um dir-eito jul· 
gado e reconhecido bom por todos os soberanos e governos da Europa. 

«Porquanto, como soberano do Brazil não deve offender o principio da successão legitima, 
que, em beneficio commum dos príncipes e dos povos, deve ser mantido e respeitado mor
mente na Europa; e, como tutor, não tem poder para renunciar a direito algum de sua au
gusta pupilla, sendo de mais certo que, pelos princípios de legislação universal, seria nnlla e 
de nenhum effeito qualquer cessão que fizesse em prejuízo d'ella. 

«Que, se por uma parte o dever e a justiça se oppõem a que sua magestade imperial, como 
soberano e tutor, consinta em que sua magestade fidelissima seja esbnlhada do seu direito; 
por outra parte a religião e a moral obstam a que su~ magestade imperial, como pae, consinta 
a dar a joven rainha, ainda infante, em casamento úquelle mesmo que ajuntou á usurpação da 
sua corôa a publica repulsa da sua mão. 

• •Porquanto, alem de importar similhantc consentimento a cessão do seu direito que o pae, 
ao mesmo tempo tutor, não -deve fazer, seria este acto não sómente h-rito, segundo a religião, 
que exige no matrimonio a expressão do mutuo consentimento, mas tambem reprovado pela 
moral, segundo a qual o pae deve supprir, porém não violentar a presumida vontade de uma 
innocente. 

nQue em taes circumstancias sua magcstade imperial, appellando para a justiça divina e 
para a honra c consciencia dos soberanos da Europa, deixa i decisão dos mesmos :;oberanos a 
actual questão portugueza entre a ra.inlia de direito e o rei" de facto, assegurando-lhes ao 
mesmo tempo que da sua parte está disposto a sacrificar tudo, menos a sua honra e con
sciencia, para aplanar as ilifficuldacles que possam occorrer na final decisão cl'este grave 
negocio. 

nQue, em prova d'isso, ou para testemunhar o sincero desejo que tem de auxiliar com 
quanto esteja em si os esforços dos mesmos soberanos, para que se decida a referida questão, 
sua magestade imperial não cluvída declarar que, se for mister para a decisão que a joven rai
nha case com seu augusto tio, sua magestade imperial promette não se oppor a està união, 
quando sua augusta filha, chegando á idade de dezoito anrios, queira dar a mão de esposa ao 
senhor inf,mtc, seu tio, pois que n'este caso a sna propria Yontade poderá exonerar a conscicn
eia paterna de qualquer remorso ulterior; sendo, porém, valiosa esta promessa, no caso de se 
verificarem as seguintes condições: l.n, de que seja e fique resalvada de qualquer modo ·a so 
berania d:t joven rainha no ajuste ctne se fizer para a conciliação; 2.•, de que o senhor infante 
mande ao Brazil um embaixador, a fim de completar a mesma conciliaç.ão, e de saudar a rai
nha como legitima soberana; 3.•, de que seja publicada uma amnistia geral, garantida pelos 
governos da Grau-Bretanha, Fr-;J.nça e ;tustria, a favor de todos os presos, degredados c emi
grados, por causa dos actuaes acontecimentos políticos, restituindo-se a todos os seus bens, 
quando confiscados, ou o seu r espectivo valor, quando alienados, quer voltem para Portugal 
ou não os amnistiados ausentes, e reparando-se, outrosim, a memoria elos executados pela 
mesma causa, a fim de que seus descendentes sejam isentos da infamia legal; 4.", de qun 
suas magestacles o imperador de Austria e os reis da Grau-Bretanha e de F1·ança se obriga
riam a reparar e evitar, por meio de conselho ou de força, qualquer injuria que a rainha possa 
so:ffrer ou receiar da parte de seu esposo. A estas ~onsiderar;ões v. ex.' aj~ntará como 5.• a ~e 
que sejam approvadas e pagas por parte de Portugal todas as despezas fettas por conta da rai
nha pelo thesouro elo Brazil, na importancia de f. 350:000. 

«Que, finà.lmente, desejando mostrar a boa fé e sinceridade com que faz a mesma pro
messa, e remover todo o receio de que possa ser illudida, sua magestade imperial não duvi
dará violentar o seu generoso coração e reprimir as affeições de um pae carinhoso até ao 
ponto ele entregar sua magestacle :fidelissima de~sde log~ ao cuidado de seu augusto ayô o imp~
rador Francisco, e em sua falta (o que_ :Qeus n.ao penmtta) ao de. sua_ magestade a 1mpcratnz 
ele Austria, em cujo poder ficará deposltada ate completar a refenda 1dade. 

«9.• Sendo acceitas as referidas condições pelos soberanos que se propozerem decidir a 
questão portugucza, sua magcstade imperial ha, outrosim, por bem que v . ex.• concorra, como 
plenipotenciario seu, para a celebração de um tratado ele ~-onvenção que assegure e legitime 
as estipuláções que se fizerem. 

•10.• Quando fodas ou parte elas condições acima indicadas sejam rejeitadas, v. ex." pas
sará s~m perda de tempo a declarar ao g~verno britannico e aos embaixadores _elas_ differentes 
potenmas, que sua magestade imperial, nao devendo comprometter sua honra, dtgmdade e con
sciencia, deixa abso'lutamente á ·discrição dos soberanos da Europa a decisão dos negocios 
de Portugal, removendo de si toda a responsabilidade que da mesma decisão possa -resulta-r, 
e protestando, na qualidade de tutor da joven rainha, contra a úsurpação da corôa de sua au-
gusta pupilla. · 

«11.• Feita esta declaração final, que importa o rompimento ela negociação encetada1 
v. ex.• apresentará a sua credencial a sua magestadc britannica, pedirá o seu passaporte e re-
gressaní. para esta côrte. · 

. «Deus guarde a v . ex.• muitos annos. Palacio elo Rio ele J;meiro, em 21 qe abril ele 1830.= 
11f~gttel Calmon du Pin e Almeida., 
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é, o casamento da ra.inha. com o infante, lorcl Abercleen acha-a inadmissível, e por 
conseguinte todas as mais : 1. 0 , pela mesma observação do marquez de Santo 
Amaro, que esta união offeTecia poucas esperanças de uma felicidade mutua; ·e 
2 . 0

1 
pvHJUe sua magestade cl-rei da Grau-Bretanha nunca consentiria a figurar 

. como mentor do infante , e impedir as bulhas que houvessen1 entre mariclo e mu
lher, etc.; e remata 'a sua resposta observando que a conducta elo governo do 
Brazil era muito de estranhar, pois havendo o mesmo declarado aos agentes das 
tres potencias no Hio, q lLe estava disp.osto a entrar em negociações 1 conciliadoras 
úcerca dos negocios de Portugal, tinha não obstante reconhecido um ministro elo go
verno estabelecido na Terceira, e posto assim uma barreira a qua,lquer negociação 
a este respejto; que o reconhecimento da regcncia da Terceira por sua mages- • 
tade imperial fazia recaír sobre a mesma regencia a faculdade de tratar dos ne
gocias · em questão; todavia, que o governo inglez não reconhecia o direito pelo 
qüal o imperaclor creou similhal!,.te governo, q Lle se in titula regencia elos reinos 
de -Portugal e Algarves, e que recebe para a sua manutenção uma somma men
sal paga pelo thesouro do Brazil; que pelo tratado ele sepm·a.ção de Portugal e
Brarúl, no qual a Grau-Bretanha serviu de mediadora, tinha garantido a integri
dade elas poss<::ssões · que restavam a Portugal, por couseguinte não podia to]Ol"ar 
que uma ilha no A tlantico, que pertence a este reino, passasse a obedecer ao im
perador D. Pedro, etc., etc. 

Seja-nos mq.ito para bem a quéda elo ministerio W ellington1 o ~ual para cu
mulo de iniquidade se dispunha a reduzir pela força o ultimo baluarte da fide
liclacle portugueza ... { 

Quanto ao reconhecimento do infante lisonjeio-me com v . ex. a que não ter{L · 
logar tão cedo, apesar das intrigas das côrtes ele Vienna e Berlim. Esta ultima 
tem-se declarado hostil a nosso r espeito pelos conselhos de mr. de Aneillon e 
Royer, ambos os quaes têem empregado todos os meios para indispor contra nós e 
favorecer a . causa da usurpação; um d'elles (Royer) acaba de morrer. Seja-me 
agol'a licito obse1·var a v. ex. a quanto é imprudente a medicla que a regencia 
acaba ele tomar adaptando para o laço ,nacional as côres ele 1820, qt'le nos identi
fica com os revolucionarias d'aquella epocha e com o partido ele João Cm·los e do 
dr. Abrantes. 

Apesar das ordens ela regencia não tenho dado publicidade a esta medida, 
pois seTia . comprometter a nossa causa n'esta :importante côrte, e dar armas aos 
inimigos que aqui temos. O imperador Nicolau é firme e inabalav.el nos seus prin
cípios, e será a nossa culpa se perdermos o bom con<;:eito que de nós tem for
mado este esclarecido soberano. 

Queira v. ex. a continuar a favorecer-me com as suas cartas, e acreditar as 
véras com que tenho a honra de ser, de v. ex.", etc. S. Petersburgo, 26 de no
v~mbr0 (8 c1e c1ezembroj ele 1830.- 111.1110 !3 ex. mo sr. Luiz Antonio . de Abreu e 
Lnna. =José 1Jt[a1.wicio Co?Teia. 

Officio 

(N.0 30 rcscnmlo) 

Ill.mo. e ex. mo sr. - Lord Palmerston, tenclo-~e convidado para antes de hon
tem lhe Ir falia~· no ministerio elos negocios estrangeiros, deu -me a ler as inst rttc
ções que l~vára o ~ovo COJ?sul geral que foi mandado para Lisboa, mr. Hoppner. 
Nas ditas _mstrucçoes se chz que, tendo-se mandado retirm: mr. Mackenzie, e não 
pode?-do n· occu:r:,ar o seu posto mr. Ma,tthews por motivo de molestia

1 
s·e coro

metttam as funcçoes do c_onsulado geral ao dito mr. Hoppner, o qual o receberia 
com os competentes a:rcluvos e pa-peis ela mão do vice-consul mr. Meagher. Que, 
achando-se mterromp1clas as relações diploma ticas entre os dois paizes o consul 
geral, alem das funcçõe~ d'este cargo, exercerá todas as outras que f~rem con
d~cente~ a f~vorecer ós mt~resses da Inglaterra, e a proteger e defender os sub
ditos bntanmcos. Que o cl1to consul geral deverá abster-se de toda a ingerencia 

1 Assim term.ina esta carta no registo officia1, que nos serv.iu ele guia· mas o voi'nme da 
Con·cspondencia do conde da Ca.rreira (edição ele 1874) contém mais os doi~ snhseqnentcs pa
ragraphos. 
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nos negocias internos de Portnga1, e recommendar aos subditos britannicos tocla 
a circumspecção a tal respeito, defendendo-os, todavia, com toda .a energia quando 
sejam ioj ustamcnte perseguidos . Que, não obstante não considerar o governo in
glez a amnistia geral, restituição de bens confiscados, soltura elos presos e admis
são dos emigrados pelo governo de, Portugal, como uma condição su:fficiente 1)ara 
o reconhecimento de D. Miguel, todavia o consul geral deverá insinuar que um 
tal procede!" collocaria aquelle governo em uma situação differente perante o de 
Inglaterra, e muito mais favoravel áquelle reconhecimento . 

Taes eram em summa os mais interessantes pontos d'aquellas instrucções, que 
li uma só vez_ 

Finda a leitura lord Palmerston perguntou-me como achava eu aquelle papel, 
ao qu~ respondi que elle me parecia de accordo com o systema ela neutralidade 
adaptado poT este gabinete, e que não obstante ainda ali ler com magua a possi
bilidade do reconhecimento de D . lVIiguel, eu m.e lisonjeava, todavia, que os nossos 
e~forços _destruiriam aquella possibilidade, e que alem d'isso a hypothese que ele
na serva· de fundamento áquelle reconhecimento me parecia impossível ele reali
sar-se, como bem se provava pela continuação do r egimen de terror, unico apoio 
do usrrrpador, que em Portugal comprimia a vontacle nacional, demonstrando ao 
mesmo tempo quanto esta era contraria á usurpação. Lorcl Palmerston, deixan
do-me perceber que desejava o bom exito das nossas t entativas, me disse que se 
D . ~iguel fosse, como Luiz Filippe, 1·ei pela -vontade unauime ela nação, não po
dena a Inglaterra deixar ele o reconhecer. Comrnunicou-me clepDis que as instruc
ções ele que se trata tinham sido lidas pelo ministro ele Hespanha, Zea Bermu
dez, e por mim, mas que ainda as não tinha visto o visconde ele Asseca, o que 
não pude perceber .se indicava a intenção ele -lh'as mostrar ou ele lh'as occultar. 

1\-lr. Hoppner gosa da r eputação ele homem prudente, sensato e ele boas opi-
J.lÍÕes políticas. -

Até agora ainda não foi removido elo. seu logar o agente dos paquetes mr. 
Dodwell, o qual se justificou plenamente elas imputações articuladas contra elle, 
causa que muito me mortificou, advertindo-me ele ser mais circumspecto para o 
fuhu-o, e não me fiar mais em clictos nem cartas, posto q11e em grande numero e 
unanimes, quando não prodt1zam provas ou factos irrefragaveis em quê funde as 
ininhas represenk'tçõcs. 

Deus guarde a v_ ex. a Londres,· 19 de janeiro ele 1831. -111.010 e ex. 010 sr. 
Luiz ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = Ltâz Antonio ele Ab1·et~ e Lima. 

O:fticio 

(N. 0 206 rcsmado) 

Ill. mo e ex. m~ sr. - Não tendo recebido o:fficio algum p elo paquete elo 1. 0 d' este 
mez, e não tendo chegado outro depois, vejo-me em grande di:fficulclade de poder 
fazer diligencias para que este governo faça alguma abertma sobre o assmnpto 
de que estou encarregado; defende-se sempre lorcl PalmeTston quando se insta 
sobre a sua clecisao n 'este negocio, fazenclo-se-lhe ver a necessidade ele o ultimar, · 
que não se póde exigir nada d'este governo sobre este objecto sem que o governo 
d~ Portugal responda ás propostas que lhe foram feitas ultimamente;_ não pretendo 
dizer qua.l eleva ser a. decisão de sua magestacle, mas, sem ella, seJa de que na
tm:eza for, não pócle haver esperança alguma de que a actual administração deixe 
ele aproveitar a occasião que se lhe fornece para nos conservar no estado em que 
nos achâmos, e que as complicações que se nos apresentam são immensas e que 
todos os dias augmentam. . . N 

. Um emprestimo quC! os chefes dos. rebeldes aqm contratava~, atn~la CfllB na.o 
f~1 approvaclo pela comm.issão do jO?·etgn stock excha'}'tge, e P?r Isso nao tem cre
dito na praça, pócle comh1do passar como emprestlmo part1cular, e com o qtle 
elle pro(lul?IÍ.l" inquietarem os recebeclores o governo de sua magestade, re&lisando 
parte elos seus immensos planos de que já tive a honra. de participar a v . ex."; a 
determinação ele nll". l\Iarberly, contrataclor d'esta operação, deu as maiores es
peranças aos rebclcles c aos que seguem o seu partido, por ser aquelle individuo 
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extremamente ligado com l0rcl Puime1·ston; inferc-s·o que ello reconhecen cusposi
ções que o animam a effeituar esta ncgociaç~io de que ha tanto tempo tratava, 
mas que não se atrevia a pôr em pratica. 

Rep~tirei por esta occasião o que em outras tenho clíto sobre o pouco que os 
princip1os proclamados pelos membros c~'est~ ministerio1 e hoje a ordem elo cli~, 
poclem ser favonweis :i causa ele el-rer nosso senhor; emquanto ao reconheci
mento ele facto já tenho exposto a minha icléa, emquanto á não interferencia ex~ 
1)lica-se bem pelo que lorcl Pahnerston disse ao ministro ele sua magestacle ca
tholica, começando por lhe perguntar se é verdade haver um tratado offensivo e 
defensivo entre o seu governo e o ele Portugal, a que ell e lhe respondeu que não 
tinha d'isso conhecimento, mas que a posição ele Hespanha é tal, que em qualquer 
acontecimento que ameaçasse o governo existente ele Portugal, el1a era obrigada 
a obrar como se trul ~rataclo existisse; a isto replicou-lhe lonl Palmerston que visse 
o que fazia, porque a França nunca consentiria n'essa intervenção, e que a este 
governo nunca poderia ser incli:fferente este novo principio ele direito publico, que 
estes dois governos querem estabelecer, qu~r dizer, a meu ver, que se proteja a 
revolução em toda a parte que ella possa apresentar-se; só nos resta a esperança 
ele que este governo, vendo como resnltado cl' estes princípios a separação ela Ir
landa, que tanto se approxima, como as gazetas mostram, o ·abandone e seja um 
quo proteja mais a ordem na Europa. 

O governo ela Prussia ja executou o quo o ministro ele sua magostacle n'aquclla 
côrte annuncia no officio que t enho a honra ele remetter. 

Por esta occasião torno a pedir a v. ex. a ele beijar por mim, assim como por 
esta legação, a augusta: mão ele sua magestacle . 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 19 ele janeiro ele l831 .. - Ill.mo e ex.mo sr. 
visconde ele Santarem. = ·visconde de Asseca. 

Officio 

(N. 0 3 7 rcscnado) 

DJ.mo e ex: . mo sr. -0 mez passado veiu a esta côrtc Francisco Gomes ela 'Silva., 
antigo secret~ri_o do gabinete ele sua magestacle o. imperador elo Brazil, sendo por
tador ele t1ma carta elo imperador pm·a o rei elos francezes e ele outra ele sua ma
g:estade fi~elissima a tainha ele Portug·al para a .rainha elos francezes. Francisco 
Gomes fot apreselltaclo a suas magesta;cles pelo marquez ele Rezende, c n'esta oc
ca::nao entl'egon as cattas ele qt1e era pertador, causando a todos grancle admira~ 
ção q:1e mn subclito brazileil'O foss.e escolhido pata fazer a enti·ega ele uma carta 
da ramha ele Portugal, tendo sua magestacle em París 1.rm ministro c um grande 
numero de s'Ubclitos ele grandíssima clistiltcção. 

Consta-lne que o Ímperaclo:t elo Brazil, · !J.a citada carta, communicava ao rei 
elos francezes o desejo que tinha ele casat sua; augusta filha a rainha ele Portu~ 
gal com sua altez.a real o duque ele Nemours, alliança que sua magestacle o re1 
elos francez.es, senclo cluque de Orleans, havia proposto ao marquez ele Barba
cena, etc. Seguram-~e que o rei elos f:tancezes clissera, tanto ao marquez ele Re
zende _con_:o a Ft:anCisco Gomes, que o imperador do Brazil estava enganado, que 
~lle re1 nao ~av1a faUacl.o e~ similhantc a.lliança, ·p0sto que ella m11Íto o lison~ 

.1 easse , mas s1m ella hav1a ~tdG proposta pelo marquez ele Barbacena, e que, por
tanto, na st1a resposta ao 1mpe1·ador, elle tencionava desfazer aquelle erro, quo 
ora grave . 

Pou?os cli~s depois ela cheg~cla ~le Francisco Gomes a esta côrtc espalhou-se 
no p_ubhco, nao só que elle hav1a .stdo pot·tador ele uma carta elo imperador para 
? rei elos fr3;ncezes, mas até o O~J~cto da carta, e a Quoticlienne e muitos outpos 
JOrnaes pubhca~am a mesm~ notJcta, a qual foi logo tracluzicla pelos jornaes ü~
glez~s . Os motiVos que obngaram a escr ever uma similhante carta são inexph~ 
cav_ets; pr~vam, comtudo, a pouca circumspecção ele que são dotados os conse
~helro~ elo l~perador. Apesar elo proft~~o respeito que consagro a sua magestadc 
1m penal,. nao lhe p~sso reconhecer cluelto ~ara propor uma alliança opposta ás 
nossas leis, e que, na.o obstante a sua convcmencia, uão pócle ter Iogar sem a lc-



39 

gal derogação ou dispensa elas leis que lhe sãó oppostas. Alem el'este embaraço 
legal, não se deve julga\' de pouca monta a elifficuldade que uma similhante al
liança póde encontrar no governo inglez. Emfim, são tantas e tão grandes as in
conveniencias d'este passo, que difficil seria notai-as todas . 

Quando no dia 13 elo corrente F1>ancisco Gomes se foi clespe·eli~ elo rei elos 
francezes, sua magestade entregou-lhe a resposta á carta elo imperador, e disse 
ao marquez de Rezende : «Aqui tendes a resposta á carta elo imperador, na g_ual 
tive o cuidado de corrigir o erro sobre o casamento elo meu filho com a rainhn 
de Portugal : se eu ti.vesse proposto uma alliança, que então, como agora, muito· 
me homa e lisonjeia, eu achava-me ligado e não poderia dispor de meu filho; 
porém, repito-vos, eu nada propuz, portanto estou perfeitamente livre» . Disse 
depois sua n;tagestade ao marquez de Rezende, «que muito desejava ver-se des
embaraçado dos emigrados portuguezes a quem tinha concedido soccorros, pois 
não via meio db lh'os poder continuar por muito tempo». · 

A. seccura co.m que sua magestade fallou em uma alliança, que em outro tempo 
pareCla ter considerado com pi:azer, as observações sobre a impossibilidade de 
continuar os soccorros ainda ha pouco concedidos, poderiam fazer suspeitar que 
o rei elos francezes não conservava pela causa da :ra.inha ele Portugal aquelle 
mesmo interesse de que havia dado não eqtúvocas prova~ . Eu tenho, porém, for
tes motivos para julgar que os sentimentos ele sua magestade são os mesmos, e 
que as phrases menos agradaveis .ele que sua magestade se serviu na audiencia 
em que entregou a resposta á carta do imperaelor do Brazil, devem ser attriqui
das ao estado em que n'aquelle dia se achava o seu animo, em consequencia das 
importantes communicações feitas pelo cornité diplomatico· belga ao congresso na
cional. Alem d'isso, tendo sua magestacle conhecimento de que o conteúdo da 
carta do imperador elo Brazil havia sido publicado, e não podenclo ignorar que 
Francisco Gomes não era um homem digno de confiança, julgou, quanto a mim, 
dever dar uma demonstração do seu desgosto pela criminosa divulgação elo se
gredo, bem como do pouco que estimava o portador da carta, e prevenir quail
quer má intelligencia com o governo inglez, que poderia resu:ltar elo conhecimento 
ele um projecto, o qttal aquelle governo poderia yer com desagrado, principal
mente sendo elle tratado sem a sua participação'. A vista elo referido (que é mais 
uma prova dos males resultantes elas intrigas brazileiras), estou persuadido que 
nenhum seguimento póde ser àado por agora á negociação de uma alliança que, 
sendo tratada legal e convenientemente, poderia ser de g.ranele utilidade para 
Portugal. Devo observar a v . ex.a que do Brazil não vein ordem alguma para 
me ser dado conhecimento official d'esta i~n;portante negociação, ela qual só tive 
conl1ecimente confidencial pelo marquez de Hezencle. 

Deus guarde a v. ex."" París, 19 de janeiro de 1831.-Ill. "'(J e ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho de Albuquerque. = D . F1·ancisco de Almeida. 

Offi.cio 

(N. 0 31 rr.scrvado) 

ru.mo e ex.mo sr.-Junto tenho a honra de levar á presença de v. ex.a o ori
ginal· de um convenio que o marquez de Santci Amaro exigiu que o sr. _p. Tho
maz Mascarenl1as e eu assignassemos com elle, para o fim, como o d1to mar
quez se expressava ele attenuar perante o seu governo a grande responsabilidade 

. de que se encanegára, assignando a declaração sob a fóT~a dos pa.g~mentos da 
divida elo Brazil a Portug·al não obstante as ordens offic1aes e poslt1vas do seu 

l . a h . 
go~erno em contrario . De.paszagem.notarei a v . ex.· , que o mar~uez . . ayia.an-
tenormente asseverado que nao hav1a taes orclens, como a. v. ex. pmhmpet no 
meu offici0 reservado n. 0 27. 

Tendo consultado com o sr. D. Thomaz Mascarenhas e com outras pessoas 
mais, assentámos que não havia inconveniente. em assignar sub spe 1'CGti (} cli~o 
convenio, porquànto elle realmente no~ não Nobnga a con~:a- alguma, podendo nos 
sempre illnelir a execução elas suas esttpulaço~s .. Apesar. cl ~sso cleclarámos ao mar
quez -que a nossa condcscenclencia n?to conshtma um chr~Ito, e era um mero acto 
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ele cortezia e uma prova dos no3sos desejos de estabelecer relações de íntima c 
reciproca coufid(:mcia entre o governo da rainha c o de seu augusto pae. Devo 

·dizer a v. ex. a que, desejosos de obter do marquez a importante dcclaraçlto, o 
sr. D. Thomaz e eu nos tínhamos comprometticlo a assignar aqnelle acto, como 
v. ex." poderia já perceber elo meu citad? ?·fficio n .. 0 27 .. ~} marquez~ toda:ia, re
cusou-se, sob frívolos pretextos, a admlttu· a ~·ecqn:?Cldade do artigo 2. , como 
nós lhe requeremos, o que bem prova a contmunçao do systema de rese;rva a 
nosSo respeito, ou o receio de receber do sen governo orelen:? que lhe convenha 
occultar-nos. 

Os ultimos officios do sr. col1de de s,~bugal fazem receint que o Brazíl ?fio 
pague os dividenelos e amortisação do emprestimo portnguez de 1823 no prox1m~ 
futuro praso de junho, como nos convem e é jLlsto . Em 5 do corrente escrevi 
áquelle senhor, rogando-lhe dGJ empregm· toelo o seu zêlo para obter que o go
verno do Brazil expeça ordens e instrucções claras, explicitas e porütivas, mão só 
para aquelle pagamento, da maneira cleclaracla pelo marquez de Santo Amaro, 
mas pa.ra a liquidação e pagamento da divida atrazada. 

, O marquez de Santo Amaro, explicando a nota de Calmon ao sr. conde ele 
Sabugal, pretendeu que a phrase continua?·â a paga?' devia entender-se da conti
nuação dos pagamentos 9-e tle~embro ultimo em diante, e não da continuação dos 
mesmos pagamentos desde o momento da sua suspensão, como parecia obvio. Em 
vão se lhe argumento~J com o orçamento mesmo official da divida externa doBra
zil,, e com a celebre defeza do marquez de Barbacena; elle não quiz deixar-se 
convencer, e forçoso foi fixar a somma do emprestimo na conformidade da sua 
violentada interpretação. O nosso empenho tambem não era de grancle utilidade, 
e alem d'isso a diminuição do capital diminuirá a perda que necessariamente te
mos de soffrer com o emprestimo. 

Quanto ao modo do pagamento, o marquez de Saato Amaro está convencid.o 
da nossa justiça, e de que o seu governo nenhum direito tem de intervir na apph
cação das sommas que nos houver ele pagar. Esta convicção adquiriu elle pelos 
nossos argumentos, e pelas provas irrefragaveis em que os fnndámos .. 

Cumpre-me participar a v . ex." que, na negociação do emprestimo, Henrique 
José da Silva nos prestou grande auxilio e essencial serviço por sua intelligencia, 
seu zêlo e sua incansavel actividade, devendo confessm que a elle se deve em 
grande parte o bom exito d'aquella negO'ciação. 

Deus g1,1arcle a v. ex. a Lonch·es, 20 de janeiro de 1831.--!11.'"0 e ex.mo sr. LLÜZ 
da Silva lVIousinho de _Albuquerque. =Luiz Antonio de AbTett e Lima. 

Convcnio a.cinll:l. alludido 

<?.3 abaixo assi~·naclos, plenipotenciMios de sua magestadc o imperaelor elo 
Braz1l, e da regen01a de Portugal em nome ela rainha fidelíssima a senhora D. Ma
ri_a li, considerando a necessielade urgente de tomar medidas qne m11s circumstan
ctas actuaes podem com a maior probabilidade salvar a causa do sua dita ma
gestade,. e por outra parte devendo zelar os interesses reciprocas de cada um dos 
s~us rec1pro?os gov_er~os, tanto ma.is que para os meios de 1·ealisar aqnellas mc
d.Iclas o plempot~nc1ano de sua magestade impm•ial declatou não se achar aucto
n saclo ~td hoc pelos seus plenos poderes; convieram em formar os artigos abaixo 
transcnptos : 

Artigo. Lo O _.p_lenip?ten?iario ele sua m~gestade imperial, tendo conhec:imento 
dos negoetos J?OlttlCos relativamente á causa de slta magestadc :fi.clelissima a se- . 
nhora D. Mana li, e por outra. parte convencido de que sem cliuh.eiro se. perderia 
esta causa, e mesmo a regeneta e os subditos fieis de sua maO'estaclo fidelíssima 

· fica~iamN sem meios a!guns d~ s:1bsistencia, tomou sob1:e a sua ~·esponsabj]idacle. _a 
o~ngaçao ele dar a cleclaraçao JUntn, (::J.nc fará parte cl'este artigo com a rcqnisi
çao que a ella se refere), a fim de tn·ar o obstaculo nascido elas ordens d~1. sua 
côrte, para que se podesse realis~r o en;tprestim.o a]ustaclo em nome da regenóa 
cl.e Portugal, como consta ela escr1ptura JUnta por copia. 0 mesmo plcni potcncia
no declarou que o. acto ele declaração por elle clacb nem ao·ora nem em tcJJ.111o 
1 l ' 'l l . ' o a gnm poe era ser conste Cl'ac o como garantta do governo do Brazil ao flObrcclito 
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emprestimo contratado pelos plenipotenciarios da mesma reg-cncia, ficando, todavia, 
em pleno vigor a garantia resultante elo pagamento directo, e sem jntervenção na 
sua applicação, mencionada no sobredito acto de declaração . 

Art. 2. ° Convieram os d~tos· plenipotenciarios _que todas as ordens da re
gencia, expedidas aos seus plenipotenciarios em Londres, serão executadas de 
commum acc·orclo com o plenipotenciario ele sua rriagestade o imperador do 
Brazil. , 

Art. 3. 0 Que este commum accorclo terá desde logo lagar em todos os nego-
cios relativos ao emprego do producto elo sobredito emprestimo. . 

Art. 4 .° Convier am em que se fará }Jartir para a ilha Terceira, ou serão em
pregados na expedição proj ectada, todos os emigrados portuguezes que se acham 
na Enropa, c possam em qualquer serviço dar utilidade e vantagem á causa da 
rainha a senhora D. Maria II nas actuaes circumstancias . 

Art. ó. 0 I gualmente convieram que, no caso de faltar no mez proximo de abril 
dinheiro. á legação do Brazil para fazer o pagamento do dividendo do emprestimo 
do Brazil, se fornecerá da_ caixa do empresti.mo da r egencia a somma que para 
esse fim lhe for requerida, ha>endo-a disponível. 

Art . 6. 0 Da mesma sorte convieram que, acontec~ndo baixarem os fundos do 
emprestimo brazileiro, em consequencia da emissão das apolices do emprestimo 
ela r~gencia, a caixa dos fundos cl 'este emprestimo comprará fundos brazileiros, 
a fim ele impedir a quéda d.' estcs :ft.mdos. · 

A1·t. 7.° Convieram em declarar que. as estipulações conteúdas nos artigos 5.0 e 
6. 0 são .reciprocas. -

Art. 8. ° Convieram ultimamente em dar a to elo o referido a fúrma ele um con· 
venio, ele que se farão dois exemplares, que serão remetticlos um a sua magestade 
o imperaelor do Brazil e outro á regencia de Portug-al em nome de sua magestade 
fidelíssima a senhora D . Maria II. · 

Em fé do que os ditos plenipotenciarios assignaram este convenio sub spe 1·ati 
dos seus respectivos governos . Londres, aos 29 ele dezembro ele 1830. =L~tiz 
Antonio de Abn~t e Lima= D. Thomaz Masca?·enhas=llim·quez ele Santo Ama1·o. 

Offi.cio 

(N. 0 3 2 rcscryadu) 

Ill.mo e ex.m" sr.-Em conformidacle elas ordens da r egencia ao sr. D. Tho
maz Mascarenhas, tem este senhot·, ele accordo commigo, principiado a tratar ela 
execução de um projecto, cujo fim é derribar elo throno o usurpaclor e r estam·ar 
em Port·ugal a legitimiclacle e a carta . O sr. D. Thomaz dará conta a v. ex. a dos 

, particulares cl'aquelle projecto, sobre o qual anciosos esperâmos conhecer a von
tade da regencia. Na falta de communicações promptas, forçoso nos foi tomarmos 
sobre nós a immensa r~sponsabilidacle de formar o dito projecto e de começar a 
sua execução, e se por desg-raça errámos, sirva-nos ele elesculpa o ardente desejo 
ele ver quanto antes terminadas as nossas desgraças. Pareceu-nos que o momento 
era opportuno e que o não devíamos pereler. O ministerio inglez é-nos favoravel, 
mas pócle ser mudaclo, e o esi.ado actual cl'este paiz não offerece muitas garantias 
ele estabilidade ác1uelle ministerio, o qual nas questões e nos projectos de l'e
forma que medita encontrará certamente ·grandes e fortes resistencias . O estado 
ela Europa tambem nos é }Jl:opicio; porém as questões que se ag- itam, a guerra 

. do absolutismo contra a liberdade, não nos dão a certeza ele que a ultima preva
leça, e a crise de transicão do reg-imen absoluto ao constittlcional (transição que 
me pare~e iuevitavel) póde ainda ser momentaneamente compr~~icla ou r etardada . 
Os pape1s publicas pocleTào senrir a v . ~x ._a para forma1: um JlllZ~ ~egm·o ~o es
tado preçario ela Europa e elas suas poss1ve1s consequencms . O espnto clon:mante 
em França tende a transpor os limites ela neutrahclacle, _a r eun1r a BeJgtea e a 
socconer a Polonia; e S!3 o governo não tiver força suffic1ente para. conter o en
thusiasmo desordenado elas icléas 1iberaes , uma guerra geral se seg-uirú, a qual 
pódc mui bem terminar pelo triumpho do absolutismo e restam-ação elos Bour
bons. Confesso a v . ex.a que uno julgo pTovavcl um tal desfecho, porém elle é 
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· sem duvida possível. O genera.l Lafa.yette é hoje um dos maiores embaraços elo 
governo francez, por sua imprudeneia, sua estulticia e suas icléas fixas ele repu
blicanismo. A revolução ela Belgica e as intrigas que ali motivaram a exclusão 
na casa de Orange1 for~m o~ra sua, sendo seu agente em Bruxellas o concle de 
Merode (Felix), casado com sua sobrinha1 que dizem aspirar tambem ao throno 
ephemero d'aquelle paiz. E lle é agora tambem o centro das intrigás a favor âa 
Polmüa, e não cessa de comprometter o governo de Luiz Filippe perante as po- · 
tencias estrangeiras1 favorecendo indiscriminadamente e selll discernimento algum 
todas ~ quaesquer tramas revolucionarias. Lafayette elil.baraça ele tal modo aquelle 
governo, que a um agente francez ouvi eu dizer que em Paris muito se des~java, 
que sendo Lafayette o h_s~roe dos dois mundos, não se demorasse elll ir receber o 
JII.esmo titulo no outro. 

Em um tal estado de causas, de tal modo incerto e vac1llante, pareceu-nos de 
grancle transcendencia obrar sem demora para concluir a nossa questão, e como 
o golpe que meditâ.mos convem que seja det!isivo, julgâmos que é mister dal-o 
com força safficiente, para que o seu successo seja, quanto possível for1 infallivel. 
Por isso se trata ele formar aqui um corpo auxiliar de mil e duzentos homens, 
visto que n'essa ilha não ha um numero de tropas sufficiente1 e que este, à meu 
ver1 eleve ser ele cinco lllil ou mais. 

As quatro frngatas parecem bastar para se baterem mesmo com a esq11:adra 
de D. Miguel em caso de necessidade1 e ao mesmo tempo escusam-se outros trans
portes, 1)odendo ellas conter a totalidade da expedição, ainda quando esta excecla 
ao numero ele cinco mil homens . As ditas fragatas poderão levar cl'aqui os emigra
dos que estiverem no caso de ir para essa ilha, seja para n'ella fi.carelll1 seja para 
acompanharem a expedição. 

Com impaciencia esperâmos as ordens e i-nstrucções ela regenciàl sobre este 
importante objecto, lisonjeando-nos ele que o capitão Thornton já nos poderá tra
zer algumas indicações que nos sirvam de governo. 

Segtmdo as noticias de Lisboa, tudo ali se acha disposto para um levantamento 
a favor da rainha, logo que appareça uma força que apoie o espírito publico con
tra o barbaro governo do usurpador. 

A necessidade ele obrar em grande segredo, e ele não comprometter este 
-rpini.sterio, obrigando-o a explicações ou a indagações que nos pocleriam preju
dicar, nos fórça a não empregar senão um limitado numero ele pessoas seguras 
para as nossas operações1 e Henrique, José da Silva é uma d'ellas, que escolhe
JII.os, não só pela sua capacidade, mas porque elle já gosava ela confiança ela re· 
gencia. · 

Acabo de receber elo marechal ele campo José Maria de Moura nma carta, em 
qLle me diz que, correndo o boato ele uma expedição contra Portugal, ellb deseja 
ser. empregado n'ella, mesmo na qualidade de simples artilheiro, e me pede de 
ass~m o fazer constar á regencia. Iguaes des~jos manife;;tam grande numero ele 
em1grados bons, e p_arece-me conveniente que estes todos, sem excepção, sejam 
mandados para essa ilha quando a occasião se offereça para o seu commoclo trans
porte. 

J:?eus guar~e a v . ex. a Londres, 20 ele janeiro ele 1831.-Dl.mo c ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mousmho ele Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Officio 

(N.0 24 rcsemdo) 

111.1110 e ex. mo sr.-Tenho no meu officio reservado n. 0 17 dado conta a v. ex. a 

ela deliberação que havia tomado, ele accorelo com o conselheiro Luiz Antoni0 ele 
Abreu e Lima e com D. Francisc~ de Almeida, ele. entregar o comma.nclo da es
quadra que se houvesse de orgamsar para o serviço ela senhora D . Maria li áo 
capitão SartoTius, por julgar que n'elle conconiam toda::; as qualiclacles requeridas 
para o bom desempenho ele uma tão import"ante commissão e igualmente por se 
não achar entre os emigrados algum official de marinha a quem este se poclesse 
entregar. . , 
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Á vista, pois, do qnc acabo de commtmicar a v. ex.a, logo que se conclniu o 
emprestimo, de accordo com o conselheiro _Lima, me dirigi ao capitão Sartorius, 
e fazendo-lhe ver que me achava auctorisado para lhe propor o tomar o commando 
da esquadra, que se devia organisar para o serviço da rainha de Portugal, lhe 
propuz effectivamente o tomar o referido commando, o que elle do melhor grado 
acceitou, aproveitando a occasião para ele novo Tepetir o quanto elle folgava de 
poder activamente servir a causa da justiça e da liberclade, e igualmente que muito 
o lisonjeava a escolha que d'elle se fazia para uma tão importante commissão. 
Tendo, pois, acceitado o commando da esquadra o capitão Sart01·ius, tratámos, de 
accordo com este ultimo, da compra de navios, da qualiclade cl'estes, do e~gaja
mento de officiaes marinheiros e soldados; e para sobre esta ma teria podermos 
dar a v. ex.a uma exacta informação, rogámos ao dito capitão nos quizes::;e dar a 
memoria inclusa, que me parece claramente explica todos os pontos acima refe
ridos. Como julgassemos do maior interesse o prompto armamento ela esquadra, 
jttlgámos tambem que, auctorisados pelo conteúdo nos despachos ela serie resei·
vada n. os 1G e 17, que por v. ex.a me foram dirigidos, podíamos, convindo com 
o que nos propunha o capitão Sartt,rius, reduzir a uma especie de convenio as 
suas propostas, para qne, approvadas estas legalmente, elle poclesse tratar de en
gajar os officiaes clebaixo elas condições expendiclas no clito convenio, parecendo
nos que este nosso procedimento, apressando a prompti:ficação ela esquadra e por 
consequencia a salvação da causa, ele maneira alguma excedia a auctoridade que 
nos havia sido dada nos já citados despachos. _ 

Julgando o conselheiro Lima, com quem sempre tenho obrado ele accordo, e 
igualmente eu, que seria de grande utilidade para o serviço ele sua magesta.de a 
rainha, que a primeira embarcação que se apromptasse se fizesse immediatamente 
de véla para a Terceira, levando a seu bordo o commandante da esquadra, a fim 
d'este pessoalmente poder receber as ordens de v. ex.a relativamente á grande ex
pedição, emquanto o seu segundo, que é igualmente de grande capacidade, t:ra
tass~, debaixo das instmcções do referido commanclante, de apromptar o resto dos 
navios; e tendo communicaclo ao capitão Sartorius esta nossa opinião, o referidu 
cap~tão, convindo em que ella era acertada, a porá em pratica logo que o primeiro 
naVIo ela esquadra se ache prompto a fazer-se de véla. _ 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 22 de janeiro ele 1831.-Ill.mo e ex. mo sr. Luiz 
da Silva Motlsinho ele Albuquerque. =D. Tlzonw,z Masca1·enlws. 

Documentos annexos 

1.0 

London, January 14, 1831.-Captain B ... begs to -inform captain S ... . that it • 
will not be in his power, to accept of employment in the projectecl expedition, 
unless he receives a permanent anel effectual indemnity for the risk he would in
cur, which he considers, as follows: 

In the :first place, if the risk of losing life only affected an individual, it wottld 
perhaps be a secondary consideration to a naval or military man, the loss thereby 
incurreel by his family is one that cannot be overlooked. 

In the next place, the losiug of an officer's commission is a risk not limitecl 
to pecuniary consicleratious, the clegradation to which he -is exposed thereby, to
gP-ther with the loss · of profissional prospects are much greaterthau can be recom
pensed by pecuuiary considerations . The chan~e of this would be inevitable should 
the late administration be restored to office, and incleed at any future period this 
ri~hle~~. · · · 

Under such considerations captain B ... woulcl not accept o f less than a sum 
of money, that woulcl produce him in the british funds an income equal to that 
arising from his 1'auk, which will be enjoyed by his family, in the event of bis 
decease. 

Captain B . . . will at the same time guarantee the restoration of this sum in 
the e;ent of his declining to serve, or of any misconduct, ·whereby he may incur 
the chspleasurc of thc officers commancling thc expeclition. . 
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2.• 

A rough statoment or ex pense~ for mn.nning, !Ln<l fi.Lting out cpmpl ~te for wn.r, four lm·gc frigatos, 
for tl.le scrvi co of ller lii":JCSty tl.lc Q ueen o f Poi·tug:.l , cous1stmg of 1:000 m en, &c., &c. 

l~nte 
ofpay 

per 
month 

Total 
per montb 

for tho 
squadroo 

S. D . S. 

1 commancler in chiüf ... .. ... .... ..•..... · .. ... .. . · · . · · · · · · · · · 
4 captains .. ... ........ . .... . . . ............... · · ·. · · · · · · · · · · · · 
8 lieu tenants commanders (being lieu tenants in their own service) .. 
8 lieutenants (past midsbipmen) .. . ...••.......• . ...... .. . . . .. . . 
4 master s .. .. .......... . .... . .... .. ...... . ....... .. ... . . .. · · · 
4 surgcons ... . ............................• . ....... · .... ... . . . 
4 assistant surgeons . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . , ........ .. . . ...... . . . 
4 pursers ......... .. .. . . . ... . . . ........•. . ... . ... . ... . ... . .. . 
8 marine officcrs ..... . ....... .. ........ . ......... . . . .... . .... . 

24 midshipmen . .. . . . ...... .. .... .. .. . ....... .. .. . . .. .. . .. . . . . . 
4 clerks. . . . ....... . .... . . . .. . .. . ••...... . . . ...•...... . ..... . 
4 boatswains ............. . .... . .. : ........... . .... . . . . . ...... . 
4 car penter s ...... . ... . ....... . ............ . ... .. ........ ..... . 
4 g unu ers .. . . . .... . .... . . : . .. .. . ............ . .. . .... .. ..... . . 

Officers per month .......... . ... . ....... . .. . 
200 first class seameu .. .. . .. ... . ..... .. ....•.......... . . .. .... . . 
300 seconcl class seamcn . .... . . ... ... . .. · .... ............ . . . .... . . 
450 third class seamen . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ....... .. ... . .... . 
40 boys .. ... .. .... . .. .. . . . . .. . .. . .. . ...• . ...... . . ... . ... . .. . . . 

35 
23 

9 
12 
16 
10 
10 
10 

6 
G 
6 
6 
6 

. . . . . . . . 
3 5 
3 
2 10 
1 5 

Total expense of the squadrou per month . . . . . . .. . . .. . 

Supposed V'lLluc of an I ndia ma,n of 1:000 tons, fi t for ser vice with probably 24 guns 
anel some ol d stor es ..... .. . . ... . ... . ... ... . .. . . ... . ...... . .... . . . ...... . 

F our mou th s provisions for 300 men .... ..... ... .. .........•.. . ............. 
Additional guns (20 r eqnired) . .... . . . ... . . . .... ... .. . ........... . ..... . ... . 
Powdcr and ball for 50 broadsides ..... . .... ... . .. .. . ..... . .... .. . . .. .. . . .. . 
Small arms, &c., &c .. . ... .. .... ... ......... . ..... .. ......... . . .. : . . . . ... . . 
Cloathing . .. . • . .. . . . .. . . .. .. .. ... ...... . .. . . . . . . .. .. .......... . . .... . .... 
.A.l terations nccessary to fit the ships as men of war, repairs, new sails, corclage, 

anel varions stores, cannot be estimated, u eing the most expensive par t, next to 
the original pm·chasc, be estimatccl in less thau .. ........ . .... . ...• . . . . ... . 

Cost of one fr igatc with fom· montl1s provisions, ahout . . . 
Four months pay for thc same periocl, cstimated,.according to the annexed calcu-

iation, in . .. . . ..... . .. .. . .... .. . . .. ... ... . . .... . .... . .... . .. . . ..... · · ·. 

Total estimatcd expcnse of one sh ip for fonr months .... . 

140 
!84 

72 
48 
64 
40 
40 
80 

144 
24 
24 
24 
24 

908 
650 
900 

1:125 
50 

3 :633 

:t 

7: 500 
2 :000 
1:400 

700 
200 
450 

4:000 

16:250 

3 :633 

19:883 

T he above statement of expenses is g iven merely as an approximation (but 
it is t rusted) as near to the truth as it can bc made. 

The following is the basis of the arrangement as regards the officers and men . 
Officers engaging for the service ar e to have à grade in aclvance of their actnal 
rank, and to serve until the obj ect of th e expedit ion has been given u p or 
attaineà, in the latter case they will have the option of remaining in Her J\1a
j esty's service, conforming to the established regulations of the conntry, or to 
quit w ith a gratuity equal to two years pay, beyond th.e fi rst year, according to 
their last rank. 

A s discipline uncler present cü:cumstances can only be efficiently preser ved by 
a system of rewards and encouragements iu the case of a successful issue of the 
expedition it is proposecl to give to each of the three classes of seamen and ma
rines, a gratuity of six months pay to each n~an, iuc1epenc1ent of th eir propor tion 
of the captures of any government vessels anel st ores, macle in action. 

I n the case of wounds or death happ ening when in Her M~esty's scrvice, the 
regnlatio us of the british navy are to bc adoptccl towards irídividuals or to. their 
fami lics. 
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The laws and discipline of the british navy, are to be t~e laws and discipline 
of the squadron, from army whose officers all courts In:artta~ are to ?e selected. 

It is to be clearly understood that the commandcr m chtef of thls squaélron, 
can only receive his orders from the regency anel that ou no account can he be 
made snbject to or placed under the orders of any portuguese officer~ n~val or 
military of ivhatever rank or nation he may be, and_ that a~l orclers, ~vhteh lt may 
be nccessary to give to the squadron or to any portwn of It (unless msurmounta
ble circunstances should prevent it), must be transmittecl through the commander 
in chief thereof. 

Lonclon, 22 J anuary, 1831.= G. M. S. 

Offi.cio 

[N.0 25 rcsemdo) 

lll.mo e ex.mo sr.-No meu officio reservado n. 0 23 tive a honra de communi
car a v . ex. a que felizmente se achava concluído o emprestimo, e no presente offi
cio terei a ele communicar a v. ex.a os promenores da referida transacção. 

Depois de ter dirigido, jtmtamente com o conselheiro Luiz Antonio de Abreu 
e Lima, ao marquez de Santo Amaro o officio de que dei conhecimento a v. ex. a 

em o meu officio Teservado n. 0 17, e haverem tido logar as conferencias de que 
igualmente dei conta a v. ex.a no citaclo o:ffi.cio, assim como das respostas que o 
referido marquez havia dado ás nossas representações, e que nos haviam ao prin
cipio dado toda a esperança de um bom resultado, succede, em consequencia de 
novos despachos e1ue o dito marquez r ecebeu ela sua côrte, que este julgasse não 
poder anmür ás nossas justas representações, o que nos fez conceber o justo re
ceio de vermos perder a justa causa em que nos achâmos empenhados; porém 
}ulgámos que devíamos de novo dirigir ao marquez de Santo Amaro a nota junta 
po.r copia (letra A), para fazermos o ultimo esforço ~m defeza ela citada causa, e 
felizmente a Pl'ovidencia, que visivelmente nos tem sempre protegido, permittiu 
que o marquez de Santo Amaro, dando o devido peso ás rasões que allegámos na 
'citada nota, se elecidisse a dar a generosa âeclamção junta por copia (letra B), a 
qual, pela maneira positiva e explícita em que foi concebida, dando toda a reque
rida garantia ao contratador do emprestimo, o deciuiu a concluir o referido em
prestimo, como se mostra da copia elo gene?·al band. 

Julgo ter dado conta ele todos os promenores da transacção e conclusão do 
emprestimo' que muito folgarei mereça a approvação da regencia em nome da 
rainha a senhora D. Maria li. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 22 ele janeiro ele 1831. - In.mo e ex.mo sr. Luiz 
ela Silva Mousinho ele Albuquerque. = D. Thomaz 111ascarenhas. . · 

Notas a que se refere o offi.cio supra 

A 

Os abaixo assignados, plenipotencial'io~ a~ regencia ~o reino de Portugal e 
seus domínios em nome da senhora D. Mana II, em cumpnmento dos deveres que 
a àita regencia lhes impoz, têem a ~1om:a de se d!Tigir 3: s .. ex. a o sr. marquez ele 
Santo Amaro, embaixado1· extraorclinano e plempoten01ar1o de sua magestade o 
imperador do Brazil, encarregado especialment_e ~e tratar dós negocias tenllentes 
á rec~lperação do thl'ono de sua magestade fi.~ehss1ma, ~ugusta filha ele sua mages
tade Imperial, para lhe representar que nas cu·cu:I?-stancws em _que se _acham aquel
les negocios, de que s. ex . a tem perfeito conheCimento, o umco meiO de s:>Jvar a 
cansa ele sua magestade fidelíssima seria a conclusão elo emprestimo contratauo 
em nome d'aquella 1·egencia com mr. Maberly. 

E como, para aquella conclusão, se careça indispe~savelmente uma declm·ação 
official J.e que o governo do Brazil continuará, sem mtcrvenção na sua applica
ç~o, com o pagamento elas sommas dcstinaelas aos jur~s e amortisação do empres
tnno portuguez, a que se obrigou o governo do Braz1l pela convenção ele 20 de 
agosto ele 1825, á pessoa ou pessoas para isso devidamente auctorisaelas pela mesma 
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regencia, :ficando o dito governo ~lo Brazil desonerado de toda e qualquer respon
sabilidade: os abaixo assignados, confiando no vivo interesse que s. ex. a tem con
stantemente testemunhado a favor da causa ela rainha fidelíssima, rogam a s. ex. a 

que, na sua qualidade acima referida, haja de lhes fornecer a dita decla?·a<;ão 
official~ com a qual se salvará a causa da legitimidade e ela liberdade portu
guerz;a. 

S. cx.a, com este importante acto, grangeará novos e irrefragaveis títulos {L gra
tidão dos leaes portuguezes. 

Os abaixo assignados aproveitam, etc. 
Londres, 28 ele dezembro de 1830. =Luiz Antonio ele Abrez~ e Lima=D. Tlw-

maz JJI[ascaTenhas . • 
B 

O abaixo assignado, embaixador extraorelinario e plenipotenciario de sua ma
gestade o imperador do Brazil, respondendo á requisição que s. ex. as os srs. Luiz 
Antonio de Abreu e Lima e D. Thomaz Mascarenhas, plenipotenciarios da regen
cia de Portugal e seus domínios, em nome da rainha a senhora D. Maria II, lhe 
dirigiram em data de hontem, declara francamente que o governo do Brazil con
tinuará a pagar, sem intervenção na sua applicação, as sommas annuaes destina
elas aos juros e amortisação do emprestimo portuguez a que se obrigou o governo elo 
Brazil pela convenção de 29 ele agosto de 1825, á pessoa ou pessoas para isso de
vidamente auctorisadas pela mesma regencia, dando as ditas pessoas os recibos ne
cessarios de plena quitação de cada um dos ditos pagamentos, :ficando a,ssim des
onerado o governo do Brazíl de toda e qualquer responsabilidade. 

Londres, em 29 de dezembro de l830.=1Jila?·quez de Santo Amm·o. 

Oflicio · 

(N.0 26 rcsmado) 
# 

Ill.1110 e ex.mo sr.-Tendo presente o mappa da força disponível que se acha 
na ilha Terceira, e vendo que esta não excede á de dois mil e oitocentos homens, ' 
c parecendo-me que não é sufficiente para poder efl.'eituar um desembarque nas 
çostas de Portugal com aquelb certeza de bom resultado que tal operaçl'ío exige, 
attendendo ás terríveis consequencias que poderiam seguir-se se hotlvesse um re
vez, julguei, de accordo com o conselheiro Abreu e Lima, que seria conveniente 
orgaqisar um corpo de tropas estrangeiras do numero ele mil e duzentos homens, 
que juntos aos elois mil e oitocentos, que se acham disponíveis na Terceira, fa
riam um corpo ele quatro mil homens, que, senclo commandados pelo valente conde 
de Villa Flor, poderiam com a certeza de nm feliz resultado tentar a salvação da 
nossa cara e bem desgraçada patria. Em consequencia, pois, do que acabo de in
formar a v. ex.a, tratei de procurar um offi.cial inglez, que me podcsse in.dicar os 
meios ele que me havia servir, para conseg-uir a formatura do referido corpo de 
tropas estrangeiras, e havendo-me indicado o capitão Sartorit1s, sir John Scott 
Lillie, que já em outra occasião similhante tinha sido recommendado ao ex. mo mar
quez de Palmella, procurei o dito ·si r J ohn Scott Lillie, e fazendo-lhe ver qual era 
o meu projecto, me disse que seria facil formar um corpo de mil e duzentos irlan
dezes, e que sobre este objecto me daria um·a memoria, e com que condições tal 
formatma se podia e:ffeituar. 

Apresentando-me a dita memoria, por ella conheci que era facil engajar os 
officiacs, tanto superiores, como subalternos, e com iguaes condições áquellas com 
que elevem ser engaj~dos os o:ffi.ciaes de marinha; e emquanto aos soldados, que 
estes podiam ser engaJados como colonos, e que sendo enviados em destacamentos 
de cem a duzentos home~s , de modo. algum este governo poderia embaraçar a sua 
saída cl'este paiz; e que melo-se renmr na Terceira, ali encontrariam os sens res
pe.ctivo~ o~ciaes, que em pouco. lhes podiam dar a precisa organisação e .disci
plma. A v1sta do exposto, JU1gum, de accordo com o conselheiro Lima, que era 
c,onveni~n~e encarregar a ?rganisa~ão e co~mando do referido corpp ao dito sir John 
Scott Lilhe, o qual ~Jelas mformaçoes ele str Robert Wilson, que é boa auctoridade, 
pa,recia e3tar nas c1rcumstancias ele bem desempenhar uma tal commissão, tendo 
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entre outra~ a qualidade de fallar bem portuguez, e ·a de ter feito a guerra da pe
ninsula no exercito portuguez, onde serviu no 7.0 batalhão de caçadores. Tendo, 
portanto, feito escolha do dito sir J ohn Scott Lillie para, na graduação de ma-rechal 
ele campo, tomar o commando de dois batalhões de irlandezes (que me parece.con
veniente organ~sar e equipar como os nossos batalhões de_ caçacl~res), comecei por 
dizer ao dito sir J obn Scott Lillie, que elle, posto que ttvesse Igual graduação á 
elo general conde de Villa Flor deveria sm-vir debaixo das ordens d'este; e, acceita 
esta condição, tratei com elle de começar o engajamento. dos offi.ciaes . e soldados, 
debaixo das mesmas condições com que devem ser engaJados os offic1aes de ma
rinha e marinheiros, como claramente mostra a memoria e plano assignac1os pelo ca
pitão Sartorius, e que remetto a v . ex.a 

.T ulguei, de accordo com o conselheiro Lima, capitão Sartorius e sir J ohn Lil
lie, que seria mui conveniente, como estratagema de guerra, o vestir de encarnado 
os soldados irlandezes, com a precaução de que elles só usariam das fardas da re
ferida côr no momento do desembarque, tendo para uso antes d'aquelle momento 
jalecos de panno branco, que ao mesmo tempo lhes serviriam de fato de policia, 
e todo o resto do fardamento, firmamento e equipamento seria igual ao do exercito 
inglez. Talvez que a responsabilidade que eu tomei sobre mim ele começar, seni 
previamente o participar a v. ex. a, a organisação, tanto da esquac1ra como do corpo 
de tropas, pareça de alguma maneira excesso de auctoridade; porém o ardente 
desejo de habilitar a regencia quanto antes a poder derribar o ustU'pador e a ele
>ar sobre o throno de Portugal a nossa legitima soberana, me poderá servi1· de 
desculpa, como igualmente as ordens que v-. ex.a me enviou nos já citados des
pachos, e que me auctorisam a aproveitar a primeira occasião O].)portuna que se 
me .apresentar de poder, com a quasi certeza de bom resultado, salvar Portugal 
do jugo de ferro, que hoje desgraçadamente sobre elle pesa. 

l\Iuito folgarei que a regencia do reino se digne approvar o que tenho feito, e, 
não querendo jamais roubar o merecimento ele outrem, cumpre-me dizer a v. ex. a 

que o conselheiro Abreu e Lima muito me tem coadjuvado com os seus conselhos, 
~ignos de ma~or apreço pelos seus bem conhecidos talentos e pela sua gra;nde pra
tiCa de negoc10s. 

Deus guarde a v.ex.a Londres, 22 de janeiro de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
da Silva M:ousinho de Albtlquerque. = D. Thomaz MascaTenhas. 

Documentos annexos 

1.0 

London, January 21, 1831.-I have been this day informed by admirai Sar
torius, that Yom Excellency approved of the statement I lately submitted for your 
consideration, with the exception of th~ number of lieutenants I have accordingly 
amendecl the estimate by reducing the number from 24 to 12. 

The admiral has likewise informecl me that Your Excellenr,y requires a cer
tain number of men to be Teady if possible for embarcation to-morro.w, which- I 
shall endeavour to accomplish. . . 

From what I have observed in procuring the men I have already engaged, 
I do not consicler that it woulcl be pruclent to continue recruit-ing in London, as 
the publicity that must necessarily attend such a measure would, I fear, prove fa
tal to the objects we bave in view. I am sme that a few men collect~cl from 
differents parts of the kingdom, as colonists, would be the better mode of canying 
our arrangements into effect, without exciting observation ot· suspicion. 

I would 1·ecommend that the pTomise of a grant of land shoulcl be procurecl 
from the brazilian ambassaclor for colonists from this country, such colonists en
gaging at tbe same time to enter the n:iilitary or naval service of the Emperor, or 
of his claugther tho Queen of Portugal, if required so to do, either pTevious to, or 
after their ar rival in Braz i L 

Admirai Sartorius bas consulted with rr:e on the subject of rcmunerati.on to 
officers, for risking the loss of their commissions anel professional prospects in the 
british service (as specifi.ed in captain Binghem's letter) anel we are of opin!on that 
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such remuneration may be limitecl to two officers of . the army anel two of the 
navy; in consideration of wbi.ch we should exei't omselves to p!L·ocull!e ali the 
other oíficers in our .respectives services ·without any stl<>\h conclitions, not making 
it known · rhat any such hacl been grantecl to us. Thus the inclemn1ty on this li
mitecl scale, will be procluctive of considerable economy, as regm·,d the offi.Ce'l·s of 
the entire expeclition. · 

As recruiting for the army is very di:fferent from employing ready macle sea
men, a gTeater expense will necessaray attencl this mm·ch of service, I esti
rnatecl it at an averao-e of 10 pouncls for men in my :6.rst calcuL tion as I then in
tendecl bringing mo:J; of the men from Ireland, but if I c~n procure one half of 
the number in this country I dare say it may be e:ffectecl at the average of ;€ 7 10s 
covering all expenses of enlistments, travelling 'anel furnishing eacb. man with a 
sui t of undress clothing. 

By this calculation the pay for six months would amount to ;e 16:7·35, and. 
the expenses just allucled to ;€ 9:000; making exclusive 0f arms anel equip]]}ents 
;f.25:73õ. 

I have the honour to be Your Excellency most pbeclient anel humble servant = 
"J. L. S. 

2.• 

Estimn.te of tl1e monthly expenses a.ttending t.4e formn.tion of a brdgn.cle, consisting of hvo bn.Lta.Hons of light iufantry 
. of GOO men eacl1, accordjng to the pay, aud nllowa.nces, gr:.uted in the briHsru service 

' ' 
Per diem Per monlh 

f, S. D . f, s. · n. 
2 lieutenauts colouels ... . . . ..... . .. ... .... . . . .. .. . · . . . . . .. . - 17 51 2 -
2 majo1·s colonels ..••.•.... •. : ... .. ...•.... . . . . . . . ....... - 16 - 48 2 -

12 captains ..... .... . .... .. . ... ... .. . .. ... .. ...• · .· ·· . .. .. . - 11 6 2®7 
12 lieutenflnts . ..... . . . . .... ..... . . .. ... •... . ... . •... . .. . 6 6 167 
12 ensigns .. .. ....... .... . . .. .. . . . .. . ... . . . · ... , . . . . . . . .. 

2 paymasters .. . .. . , . . .. . .. ... ... .... ... .. . .. . . . .. .. .. . . 
5 3 94 

- 11 6 34 10 -
2 surgeo:Js . . . .... . . ... . . ... , .. . : . . ... .. ... .. .• .... .. . , . 11 4 34 - -
2 adj u dan ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 assistant surgeons ... .. ... . . .. ......... . ..... . .. . ..... . 

. 2 quarter-masters . .. ...... · .. . . .. .. ... . .. . .. . .. . ........ . . 
36 sergeants . . . .... . , . .. .. ... , ... . . ... ... . • .. . . ... . ...... 
24 secoud sergeants .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
4.8 corporal s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . . . 

1:200 in·i vates . .. .... . . . . . .....•. . .. . ..... . .•.... .. . . .... . . . 
General staif : · 

8 6 29 10 -
7 6 27 15 -
6 6 25 10 -
2 - 108 - -
1 6 55 8 -
1 3 90 
1 - 1:800 

1 major general. ... .... ......... .. .. . .... . .. .. . . ..... . . . 1 17 6 56 17 6 
1 aicl·de-camp ...••... . .. . .•. .. .. . . ' ............ . .. . .. . . . 
1 brigade major .. , .. , .. . .... .. . ..... .' .. ... . . .•. . . ..... . 
1 staif surgeou .. ..... , : . . , ••.. , .... , • • . , . . .. . ......... . 

- 11 6 17 5 -
- 11 6 17 5 -
- 14 - 26 

Total. . . .. ....... . .... . . 2:789 4 6 

Officio 

(N . 0 71 ·resma H o) · 

I~l._mo e ex.mo sr.-:-Assim como o conde de Nesselrocle foi um ,dos pri.meir 6>S 
a fehc1i:ar-me elo proxil.mo, como estava persuadido reconhecimento de el-rei nosso 
senhor, tambem_ foi um dor; ultin~os a manifestar-rri~ quanto era pa!lia depl'orar que 
isto se nã.o reahsasse, tanto mms que, segundo se dizia a culpa ti.l!l•ha sido nossa., 
recusando ele satisfazer ao que o ministerio W ellington

1 
nos pedia, . e ele que não 

podia prescindir IJara tapar a bôca á opposição. D'aquella persuasão cll.o conde 
1~articipou o mesmo lorcl_ H eytesbury, _o qual não só t inha começado a mucil.ar d-e 
lmguagem a nosso respeito, mas a-té tmha proctwado de ~nculcal' a este governo 
a converiiencia ele não tardarem ~s outras potencias em seguiT o exemplo de In
glaterra. A Prussia ti~h~ mandado ordem ao _seu ministro n' esta "côrte para repre
sentar o quanto convn·m que esta e as mms potencias alliadas rcconhecesse])ll 
simultaneamente os ~lireitos ele sua magestacle. 

\ 
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Esta 01·clcm chegou ao mesmo tempo que a noticia da mudança do ministerio 
em Inglaterra, uc modo que, ou porque o imperador se achasse desgostoso elo fal
limento da nossa negociaçao, ou porque o estado cada vez mais precario da Eu
r opa absorvesse totalmente a sua attençfio, o certo é que o conde ele Nesselrode 
disse ao ministro ela Prussia, que não lhe parecia occasião opportuna ele jallar a 
sua magestaéle imperial nos nossos negocios. 

Este ministro ele Hespanha, o qual não obst.:'tnte não ter até agora recebido 
Ol'Clem ou instrucção alguma a nosso respeito, não deixa escapar nenhuma occa
sião opportuna de promover os nossos interesses, aproveitou uma para dizer ao 
conde de Ncsselrode que, segtmdo lhe escrevêra mr . Zea ele Londres, esperava 
ainda que aqueUe novo ministerio não se afastasse da política que o precedente 
tinha adaptado a nosso respeito. O conde, que tinha OuV1clo o contrario ela bôca ele 
lord Heytesbury, respondeu-lhe: «Üxalá que assim seja» . Nao obstante o mau 
aspecto que actualmente apresenta o nosso negocio, eu n ão perco animo e r edo 
bro ele zêlo. Em consequencia tenho procurado de persuadir a este embaixaclor 
ele Austria e ministro ela Prussia, que inculquem aos seus respectivos governos 
que, aproveitando-se da oacasião que offerece a corresponclencia clirecta em que se 
acham estes soberanos com o imperador da 1{-ussia, sej am clles trazidos a escr e
>er pessoal e directamentti a sua magestacle imperial, a fim de o determinarem a 
favor da nossa causa mais do que actu;;tlmenté parece estar . 

. Deus gna1;de a v . ex:. a S . Petersburgo, ~de janeiro cl.e 1831.-lll.mo e ex .mo sl' . 
V1sconc1e de Santarem.=Raphael ela Gntz Gz~e?'?'CÍ?'O . 

Representação 

Senhora:- A ?fl:m.ara m1micipal d'esta cidade, não tendo, na supplica que a 
vo_ssa. mag_estade dmgm em 12 do corrente, ácerca da mudança elo hospital da 
m1sencordJa para o convento ele S . Francisco, requerido a preliminar abolição 
elo mesmo convento, para qt1e, alcançado isto, a doação pedida se possa fazer de 
um modo estavel e permanente, como o interesse ela hmnanidade urgentemente 
r~quer, vae de novo supplicar a vossa magestacle a graça ele flllzer abolir o supra
chto _convento, e dar-lhe a religio sa applica.ção que já foi impetrada. A camara 
não tgnora a morosidade que em circumstancias orclinarias deveTia experimentar 
o an~lamento d'este negocio, mas, impeUicla por tuna~ força maior que tod?s estas 
constderações, qual é a saucle dos mais desgraçados subditos de vossa magestade, 
que em vez ele acharem o r ecobramento da perdida saude no hospital, em que a 
piedade christã os recebe, vem, pela insalubridade do local em que está situado, 
a ganhar outras enfermidades, que ele dia em dia encmrtam a carreira Yital de 
cada um, não póde deixar de supplicar a vossa magestacle, em nome dos povos 
que representa, qne se digne tomar na sua alta consideração as vantagens que r e
sultam a seus subclitos enfermos do p1:ompto r emedio ele que carecem; r emecl io, 
senhora, que vossa magestade póde dar, nfto só pela m•gencia das circumstancias, 
mas até pelo podei' que nossos monarchas exer ciam nos primeiros t empos da mo
naTchia, e que a rasão não manda renunciar. 

Como, poTém, senhora, outras rasões, que a camara não alcança, pocleriio 
obstar á prompta realisação da abolição que r equer, el1a supplíca que em tal 
caso não sejam prej-udicados os míseros enfermos, conservando-os pm· m;;tis tempo 
no eclificio em que mendigam a saude, e que vossa _magesta~e, . levada dos senti
mentos r eligiosos qne a animam, mande com a poss1vel breVIdade remover o hos
pital para o convento ele S. Francisco, deixanclo para ao depois a ultimação ela 
~crcê que a cama r a requer: _Finalmente, senh?ra, a cam~1·a. não desconhece que 
nesta muclança vem os mthtâ.rcs a fazer mfiiS um sacn:ficw, qual o de ficarem 
com menos commodidades em outro quartel; mas a camara, que sabe fazer jus
tiça a estes bravos guerreiros, não cluvícla q11e a nobreza_ ela applicação do seu 
actnal quartel sirva de lenitivo a alguma perda de commodtdacles que hão_ de ex
perimentar, pois que, sempre que os sacTificios são justos, marcha a par d 'clles a 
conformidade. 

Angra, 22 de janeiro de 183l.=Theotonio de 01·nellas B?·~~ges Avila= F?·an-
4. 
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cisco de Menezes Lemos e Om·valho =José Ma1·ia da Silva e Cm·valho =José JJ1on
tei1'o de Cast?·o = Ma1·tinicmo Eva1isto Smpa. 

Está conforme.=.Mánuel J osé Bo?·ges clct Costa.=Foi ordenada em aceordão 
de 19 de janeiro de 1831. 

Officio 

. (~.0 33 rescmdo) 

111.mo e ex.mo sr.- Tive a honra de receber os despachos r eservados de v . ex.a 
de n. os 13 a 19 inclusive, o n. 0 9 ostensivo e a circular de n . 0 4 . A partida im
mediata do navio que hoje expedimos para essa ilha não me permitte de respon
der cabalmente aos ditos despachos, o que farei pela proxima viagem do capitão 
Thornton, a qual espero não haja de tardar muito. Cumpre-me, todavia, participar a 
v . ex.", que, em consequencia elo ultimo paragrn.pho elo despacho reservado n. 0 17, 
combinado com outras noções de cartas particulares, julgâmos dever sobreestar 
na formaçao ela brigada auxiliar estrangeira, até qne sobre este assumpto receba-
mos as terminantes orclens da regencia. . 

Queira v. ex.a fazer-me a honra de exprimir ú regencia os sentimentos do 
meu vivo reconhecimento pela approvação que se dignou dar ao meu proceder, 
recebendo tambem v. ex .. " pelo mesmo motivo os meus sinceros agradecime'D!tos . 

Deus guarde a v. ex." Londres, 24 de janeiro de 1831.-Dl.mo e ex.mo sr. Ltúz 
da Silva Mousinho de Albuquerque.=Luiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Oflicio 

(N. 0 2 hcsmatlo) 

ill. mo e ex. mo sr. - Tenho a honra de accusar a ;recepção elos despachos da 
serie reservada de n.0 23 até n.0 26, que v . ex." Ip.e dirigiu em datas de 22, 24 
e 31 ele dezembro, assim como o da nova serie reservada n. 0 1, datado de 3 do 
corrente, e, ficando cm·to elo seu conteúdo, dar-lho-hei a devida execução. 

Pelo que v_. ex." me communica, tanto nos referiàos despachos, como igual
mente nos que v. ex.a dirigiu ao conselheiro· Lima, vejo quaes são as intenções 
ela regencia relativamente a medidas que se devem tomar para habilitar a mesma 
regencia a poder saír da forçada inacçZw a que a falta absoluta de meios l3ecunia
rios a tem reduzido desde a sua installação, e que felizmente agora acaba de 
cessar em consequencia elo emprestimo. 

Tenho, em consequencia de ordens e attctorisações que v. ex.a me dirigiu em 
seus despachos ela ser i e reservada n. os 16 e 17, procm·ado, de accordo com o conse
lheiro Lima, o apromptar, com a maior brevidade que a~ circumstancias exigem, 
uma força naval que poss:l' habilitar a reg·encia a começar as operações contra o 
usmpador; tratâmos, de accorclo com o capitão Sartorius, cuja intelligencia e zêlo 
pela justa cau~a em. que nos achâmos empenhados não podem assaz elogim·-se, 
ele apromptar unmediatamente a força naval ele que faço menção no meu o:fficio 
reservado n. 0 24, da qual ao menos duas ~mbarcações se acharão promptas a. 
fazer-se de véla no espaço ele um mez ou se1s semanas. 1\'húto folgarei que a re· 
gencia se digne approvar as condições qtte foram propostas pelo capitão Sartorius, 
e que eu, de aecordo com o conselheiro Lima, julgtlei dever acceitar. 

Vendo, pelo que v. ex.n diz ao conselheiro Lima, que a regencia não está de
cidida a ~cceitar o serviço d~ officiae~ estrangeiros, fica susp~nsa, emquanto a re
gencia nao mandar o contrano, a proJectada formatura da bngacla estrano-eira ele 
que trata o meu officio n._0 _26, posto que eu me ·persuaU.~ qu_e não seria p~·udente 
tentar qualquer golpe deciSIVO contra Portugal com uma tao cl1minuta força como a 
que se acha á disposição da regencia. 

Devendo hoje ir, conjunctamente com mr. l\Iaberly, depositar no banco de 
Inglaterra todos os papeis rel3;ti~os ao emp_restlmo, e não me sendo possível adiar 
esta operação, não me é permlttldo ser ma1s extenso, e portanto deixo ao conse
lheü·o Lima a tarefa ele communicar a v. ex. a to elos os pro!llenores 1:elativos aos 
negocios de que nos achâmos encarregados. 
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Deus guarde a v. ex. a Lonches, 2-:b de janeiro de 1831.- Ill. 100 e ex. m~ sr. 
Luiz da Silva JYiousinho de Albnqnt?rque. = D. Thomaz JJrfaseet?'enhas . 

Repre:sentaçfto 

Senhora: - A camara constitucional d' esta. cidade de Angra, desejosa de pro
mover 0 bem publico e de concorret· com as suas supplicas a vossa magestade 
para a continuação d;s saudaveis reform&s que pelos sabios decret?s de vossa ma
.gestade se têcm obticlo, vem expor a vossa magestade a neces~tdade de cortar 
pela raiz, por meio cl,e uma lei regtlla_mentar, os abusos commetbdos nas arreca
dações dos dízimos pelos a.nimaes e mmnças, para que vossa magestade, tomando 
em sua alta consideração o ·vexame dos povos, os liberte dos males que soffrem 
por esta causa. Ainda que as cobranças d'estas taxas tenham em parte melhorado 
ha tempos, comtudo a falta de regularidade dá causa a milhares ele abusos, todos 
offensivos aos pl'incipios de igualdade perante a lei . A liberdade que têem os co
bradores, ou caclerneiros, ele lançar no seu caderno o nome ele qualquer indivi
duo, com qualquer numero de animaes, ou outro qualquer genero, sem audiencia 
da parte interessada; e o direito que dizem tem de fazer com que se passem 
mandados a seu arbítrio contra as pal'tes, é a causa de se commetterem excessos 
de. toda a qualidacle . Por contemplação aos poderosos, dizimam um potro que a es
tes pertença pela qtlantia ele 500 até laõOü réis, quando aos pobres exigem mui
tas vezes maior dizimo do que o elo seu valor real, no acto de ser dizimado! 
Querem deduz·ir o dizimo do valor do animal, quando este, por effeito do sustento 
e despezas que seu dono com elle tem feito (de· cujo sustento já terp. pago o di
zimo respectivo), _tem um --valor muito m~ior do que o que tinha quando devêra 
ser dizimado. O mesmo abuso se commette com a cobrança dos diúmos dos be
zerros, levando aos poderosos 300 réis por cada bezerro, e aos pobres 400 a 500 
réis, e mais. Da. mesma fórma obram a respeito dos leitões, cordeiros e cabritos, 
levando 30 réis por cada leitão na cidade e pelos campos, esperanclo que passem 
de leitões a bácoros, os vão dizimar por 300 c 400 _réis . Muitos outros factos se 
poderiam enumerar, se estes não fossem suffi.cientes para merecer a benefica 
attenção de vossa magestade, e sobre elles fazer recaír ·a regularidade de uma lei 
justa, que, segurando os rendimentos d'estas taxas, afaste para sempre d'estes 
povos os vexames que soffrem por falta d' ella. 

Angra, ~7 de janeiro de 1831.=F1·etncisco de JJ![enezes Lemos e Ccwvalho= 
José JJ!la1ia da Silva e Ca?-valho=Pecl?·o I-Iornern da Costa No1·onha = José Go · 
mes Panei?·a=José Montei1·o ele Castro= MaTliniano Eva1·isto Ser-pa. 

Está conforme.= Manuel José B01·ges da Costa. = Por accordão de 27 de ja
neiro de 1831. 

Officio 

Ill.mo sr.-Tendo sido mandado, pela regencia em nome da rainha, em com
missão temporal'ia do real serviço, o ministro e secretario de estado Luiz da Silva 
Mousi.nho de Albuquerque, houve por bem a mesma regencia encarregar-me elo 
expediente da Tepartição dos negocios estTangeiros, como v. s.a verá do decreto 
que lhe transmitto por copia; o que me apresso em communicar a v. s.a, lison
jeando-me de ter esta occasião de entrar em relações com v . s .", e ele cooperar 
para tudo qu:anto for a bem da sagrada causa em que nos acbâmos empenhados. 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo em Angra, 31 de janeiro de 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima.= Concle ele Ficalho. 

Officio 

( ~ - 0 H 4 reserrauo) 

lltmo e e~.mo sr . - Tive hontem urna entrevista com mr. Ancillon, que, ha
vendo recebido por via de mr. de Bulow a resposta que de Londxcs se esperava, 
me disse a esse respeito o seguinte: «Lord PalJ))erston pareceu admirado cl~ a 
Prussia estar tão mal informada, relativamente ao estado da q1.1estão portugueza, 
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a qual se não se achava jú terminada, era unicamente por falta do nosso governo, 
que b~m longe de preencher o con-vindo com o antigo ministro, persistia em re· 
cusar-se ao ~'.umprimento do que se lhe havia pro1Josto, sem o que o. ministerio 
actual da sua parte tam bem se recusaria ao l'econhecimento de el-rei. 

N'este mesmo senticlo era concebido o despacho, por lord Palmerston escripto 
a mr. Chad em Tesposta ao officio que este lhe dirigíra, em consequencia da 
conversação' que mr. Ancillon com elle ti-vera na conformidade do que sobi·e isso 
ti-ve a honra de escre-ver a -v. ex.a Tinha-se alem d'isto aqui conhecimento das 
instrucções dadas ao novo consul de Inglaterra em Lisboa, nas quaes, inhibindo~ 
se-lhe de se occupar de relações políticas comnosco, e pres~r.evendo-se-lhe de se 
dedicar meramente ás privativas do seu conslJ]ado, se lhe chzw. ao mesmo tempo 
que lhe ficava, outrosim, permittido observar opportuna, porém não officialmente, 

' ao nosso governo, que emquanto da nossa parte nos não decidíssemos a preen
chm·· na sua totalidade _o que o ministerio britannico de nós exigia, por modo al
gum de-víamos contar com o reconhecimento de el-rei pela GTan-Bretanha. Finda 
que foi esta communicação, observando-me mr. Ancillon, que toda a questão para 
a Prussia se decidir, sim ou não, a escrever á Russia e á Austria no sentido por 
mim suggerido., fica-va sendo que factos pro'vavam ou modificavam esta a11egação, 
porquanto a Prnssia havia partido do principio que da nossa IJarte nenhuma fal'ta 
havia no preenchimento do que com o ministerio W ellington se negociá.ra, e per
gtmtou-me se eu sobre isto lhe podia dar uma resposta positiva. Não me achando 
no caso de satisfazer á sua pergunta, até mesmo em virtucle elo despacho reser
vado ele v . ex.a, n. 0 82, lembrei-lhe, comtudo, que á vista da resposta de lorcl 
Palmerston me parecia mais opportuno, que por via ele mr. de Bulow o inqui
rissem cl'aqui sobre o que elle entendia por não preerrchimento das promessas do 
nosso governo, pedindo-lhe ao mesmo tempo especificasse os pontos a que esta 
sua allegação se referia, e funclei esta minha suggest~o sobre a possibilidade de 
Jorcl Palmerston haver depois ela ·sua elevação ao ministerio exigido do nosso go
verno mais do c1ue o ministerio W ellin gton exigira, Ot'l. talvez mesmo dado ao que 
com este se tivesse convindo uma interpretação clifferente da primitiva, tanto mais 
que a animosidade de lord Palmerston contra el-rei nosso senhor assaz constava de 
suas falias })arlamentares, e até mesmo era ele suppor dos princípios políticos 
que elle professa. lVIr. Ancillon promctteu-me que assim o faria pelo primeiro cor
reio; mas declarou-me que, sem que este ponto ele controveJ"sia se aclarasse, ele 
aqui se não podia escrever ás duas· côrtes acima mencionadas, e muito menos 
ainda proceder isoladamente no nosso caso. · 

Inquirindo-o eu sobre a resposta que a côrte de Vicnna ha-via talvez jiL dado 
ao officio elo concle Trautmanndorf, de que tive a honra de fallar a v. ex. a no 
metl n. 0 465 reservado, replicou-me a isto que nenhuma se havia por ora ainda 
recebiclo, o que só de passagem e muito em geral ó sobredito conde lhe ilissera 
que a sua côrte, persuadida ele que o ministerio actual britannico não era adverso 
ao reconhecimento conformemente á política do precedente, lho não parecia no
cessaria ter por ora para com elles outra linguagem. 

Alem ele que lôrd Palmerston dissera sobre o não preenchimento do que ela 
nossa parte se promettêra, relevou como um j tlsto motivo ele queixa contra nós o 
sua magestade não haver permittido que na Gazeta de Lisboa se publicasse o dis
etu·so de el-rei ele Inglaterra, queixa assaz singular, sobre que eu chamei a at
tcnção ele mr. Ancillon, para corroborar o motivo que lhe l1avia dado para 0 mo· 
ver a escrever a mr. ele Bulow no s~ntido acima ref~rido. A estas communicações, 
de que acabo ele me fazer carg.o, aJl.mtou mr. Anclllon outra a que elle parecia 
dar grande . peso, e que me Citou em prova de que a allegaçrio ele lord Pal
merston pouia mui bem não ser clestitLúda de fundamento. Seg·undo as noticias me 
clisse elle, que acabava de receber_ cl.e Madrid, f~ziam-se d'ali todas as dilige~cias 
para que o. n_osso. govem_o se clectd1s~e a acqmescer quanto antes á ul6ma pro~ 
posta do m1msteno W ellmgton, e ate mesmo sua magestacle catholica havia cs
cripto uma carta autographa a el-rei nosso senhor, em que amio-av~f energica e 
instantemente lhe pedia que seguisse sem maior delonga este c;nselbo. Alem ela 
sobredita }Jrova, tambem mr. Ancillon via n'este facto uma poderosa indicaçl:to 
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do muito que o interesse da peninsula reclamava a adopção da medida proposta. 
Nãp me achanclo no caso el e poder responder pertinentemente ás suas observa-
ções, preferi,, como me cumpria, ouvil-as em silencio. . 

P elo conteúdo d'este officio verá v . ex. a até qtle ponto o nosso negoClo se acha 
presentemente recuado; mas se todos os meus esforços o não hão }JOdido impedir, 
resta-me a esperança de poder ser mais feliz, r ecebidas que haj~ as instru~ções 
de v. ex.a para vencer es tes novos empeços e fazer por fim trmmphar a JUSta 
causa de el-rei nosso senhor. 

Sirva-se v. ex .a de beijar h11mildemente, em meu nome e no do secretario 
d'esta legação, a augusta mão de sua magestade. 

D eus guarde a v . ~x.a Berlim, 31 de janeiro de 1831. - 111. 1110 e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. =Conde de O~·iola. 

Officio 

(N .0 29~ rcsenado] 

m.mo e ex.mo sr . - Ju]g·o dever repetir aqui a v . ex..a o que tive a honra ele 
lhe communicar na confidencial que lhe dirigi hontem, por um correio da embai
xada de Hespanha. 

Os gabinetes inglez e francez intimaram ao governo hes1Janhol, que, no caso 
de uma expedição d,e Tefugiados portug~1ezes contra Portugal, os hespanhoes de 
modo algum auxiliassem o governo portuguez. Pela parte da França acrescenta-se 
mais, qLte ne caso do exercito hespanhol entrar em Portugal para proteger a nossa 
causa, o exercito fi:ancez entrará em :S:espanha. 

O incluso jornal contém a cliscussão elo clia 28; vae marcado no discurso do 
general L afayette o logar em que elle falia sobre Portug::~.l de um modo não só 
indigno, mas totalmente contrario ao principio proclamado ela não intervenção : 
imm~diatamente fiz um artig_o para a Quoticz.ienne em resposta áq1tella falia, mas 
este JOrnal, não o tendo inserido até hoje, não posso remettel-o a v . ex. a 

Deus guarde a v. ex.a París, 31 de janeiro de 1831.- Ill;mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = Conde da Ponte. 

Extracto a qu.e se ref~:t· e o officio supra 

La Q11otidienne, so.médi 29 janvicr, o.nnée 1S31, n° 29 

Ou vous a parlé elu Portugal: j'aime à penser que le gouvernement du r o1 
s' occupe partout à faire respecter le nom et les couleurs de la France. 

On m'a parlé êl'insultes contre notre pavillon à Sétubal, d 'un françáis pro
men6 et battu dans les rues d 'une autre ville. 

Nous avons été traités de scélé1·cits clans un journal officiel, sons les auspiccs 
de l'assassin du márq_uis ele Loulé, le meilleur ami clu roi son pere. 

A ce mot de Portugal, j e m'indigne qu'on ait osé mêlcr le nom de souverai
neté du peuple au nom. de ce lâche et cnwl tv?·an, comme disait si bien sou pro
tecteur, lord Aberdeen. O'est comme si l 'on appelait 'république lc r égime ele 93, 
et religion la St. Barthélemy. OJlo l~vernent en sens dive?·s .) Q.u'on ne traite clone 
pas avec ce D. Miguel, mais q_u'il solt puni; il mérite d'être chassé et il sera 
chassé . (Mouv.ement.) 

Officio 

(N .0 84] 

Dtmo c e:x:.mo sr .-Ha dias r-ecebi, por via do c01:reio qtw vem todos os mc
zc:s ao embaixador ele Hespanha, o officio reservado de v. ex.a n. 0 55, em data 
de 23 ele dezembro proximo j)a'ssaclo, e no qual v . ex. a faz menção de lmver re
cebido os meus n .05 7G, 77, 78 e 79. Em resposta ás communicaçõesimportantes 
c1ue tive a honra ele fazer a v . ex .a e á solicitação elas credenciaes para o conclave, 
me responde v. e:x." : «Convem por estas citcnmstancias esperar o andamento ela. 
negociação em Londres e a eleicão do novo pontificen . Uma das circumstancias 
que v. es:." pondera é não poclcr~m chegar a tempo as mencionadas cxeclenciaes, 
o que v. e:x. a b em vê não acontece cl' esta vez, nem tão pouco no ultimo conclave 
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depois do fallecimento de Lcí'io XII, para o qual eu havia igualmente pedido .a 
v. ex.a, não ve;rdadeiramente credenciaes, mas uma carta para monsenhor Pol1-
dori, o que fiz no meu officio n .0 10, datado ele 18 :le ~evc~·eiro ele ~829, ao qual 
se me r esm•ncleu que não cheo·ando a tempo, sena mutil, xesposta dada por 
v . ex.a no~ seu officio 

1

reservado
0

n .0 11 ele 21 de março ele 1829. Ora, pois, este 
conclave dura e durará talvez muito tempo, e, conseguintcmente, rogo de novo a 
v . ex.a a remessa das creclenciaes, as quaes, ainJa quando cheguem depois de 
eleito o novo papa, não serão de todo inuteis, porque, fazendo v~r que as tin~a 
recebido para ser acreditado pelos cardeaes, como outros embaL'{adores, e na_o 
embaraçando já as relações com as outras côrtes que o faça por este reconheCi
mento, me po~lerá o papa novamente eleito receber logo, ainda antes de me che
gnrem as credenciaes que me acreditem jtmtõ á sua pessoa, como acontece aos 
outros que se acham no meu caso. 

Tendo-me v . ex. a significado no seu officio n . 0 1 O, reserYado, em data ele 11 
ele março de 1829, o sentimento que sua magcstacle fidelíssima havia experi~en
taclo com a noticia ela molestia e morte de Leão XII, e não me dizendo cousa al
guma a este respeito n'esta occasião identica, achei-me um pouco embaraçado; 
mas ultimamente resolvi escrever a' monsenhor Policlori, ::.ecretario d0 conclave, 
a nota cuja copia tenho a honra ele enviar a v . ex.a n'esta occasião, e indo jun
tamente a polida e obrigatoTia resposta á mesma. 

A cltll'ação do conclave mortifica a t odos, e os maus têem-,se }Jronunciado com 
satyras, e já por duas vezes fizeram rebentar bombas }Jerto elo palacio elo Quiri
nal, onde os padres se acham reunidos e fechados. Em Benevente tambem 
houve algum clesassocego, que se calmou já. 

Com a chegada das Gazetas de Lisboa; pelo correio de hoje, fiz desmentir o 
boato espalhado em alguns jornaes, ácerca ele sua magestacle el-rei meu s~nhor; 
procurarei, portanto, ele novo escrever a monsenhor Policlori para annunciar aos 
cardeaes a falsidade de similhante noticia. . 

Não é possível ter ainda resposta, mas quando vier remetterei a v. ex.a a 
copia de uma e ele outra cousa. Igualmente espe1·o que ámanhã ha de apparecer 
n'este Dia?·io um aTtigo para este mesmo fi.rn. 

Deus guarde a v. ex.• Roma, 31 de janeiro ele 1831.- Ill.mo e ex. 1110 sr. vis
conde de Santarem, ministro e secretario ele estado dos negocies estrangeiros .= 
lelcwquez ele Lavmdio, D . Antonio. 

Copia,s a. que se refere o offi.cio supra. 

1." 

_ All' ill . '~0 e r .mo monsig. r Polidori, segretario dei sagro collegio in conclaYe, , 
a1 22 gennalO 1831.-Ill.mo ex.mo sig.re_pel' mezzo del c.orriere di S]Jagnami e 
pervenuta ieri_ la _ris posta di sua eccell enza il sig ."0 vis conte di Santarem, minis: 
tro e segretano' clt stato degli affari esteri in L isbona all ' officio da me cli1·ettagh 
})ee annunziare al mio governo la t r istíssima notizia d~lla mOTtc clella sa : me: del 
sommo P?~tefice . Pio VIII . Il cordoglio veramente figliale, che ne ha risentit~ 
sua maesta Il r e m1o augusto padrone ( sebbene non avvi:satone cli.rettamente come gh 
altri sovrani, d~gl~ e.mi sig.ri carclinali capi cl'orcline) non si poteva mal,lifestar da 
esso con magg~on. pu?bliche . ~mostraz i oni cli quello che h a fatto, essenêlosi ri ti
ra~o per al c~m1 g1orn1 ~e suot app~rtamenti senza neppure accordare lc solitc 
uchenze, orclmanclo Ia ~hm~ura de tnbunali, per tre giorni, e prel'cri vendo illut~o 
della ç?rte per lo spazw cl1 un _mese. Sebbene io non clubiti, che il sagro collcg;to 
ne a~·a contempo:::m~ame~te ncevuto ~a m01;~ig . r nunzio apostolico l'officialc n::;. 
contro, non vogho clal m10 canto lasc1are clmformarne per lo stesso fine v . s . 
ill."'a e r ."'•, onde supplire, nel miglior modo a me possible ai di piú ch~ le cir
costanze clel momento non m i pern:ettono di _fare, per non 

1
essersi pe~· auco veri~ 

:ficat~ yer parte dello stesso nu_nzto apostol!Co la prescntazione ele Brcvi, con 1 
quah 11 lod~~o sommo pontefice m ?ata d~ i ?O . cl~l prossimo passato novcmbN 1~ 
aveva accrea~ta~o presso sua maesta fedehss1ma ll re Don Michele I. Giova pe'l.·o 
sper~r~, che mformato, corçe lo ~ebbo creclere, il sagro collcgio clclle clctcnnina: 
zwm g1à prese clcl governo austnaco, c dcllc clisposizioni non mono favorcvoli cl1 
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altrc corti rispetto al Portogallo, non esiterà iL nuovo sovrano ponte:fice di ulti
mar tosto un' affare, qual' e questo., della massima importanza, e della piu grande 
urgenza per il bene della religione, cui non puo es~>ere indifferente la ve·dovanza 
di sedici chiesi_vescovili spettanti al Portogallo, fra le quali non poche de dominii 
oltremarini in Africa c nell' Asia. Tali appunto sono i :voti, e tal' e la :fiducia del 
mio governo, in di cui nome prego v . s." ill.ma e r.ma di voler umilia!·e al sagro 
collegio questo mio rispettoso officio, onde l'eletto da esso al supremo governo 
della chiesa unive!'sale abbia fino dai prirrri istanti di sua esaltazioni a ri volgere 
i suoi benigni sguardi verso una nazione, ch'e cosi devota ·alla cattcdra di S. Pie
tro, e verso l'augusto religiosissimo prin:cipe, che la governa. 

Ho l' ou ore di rassegnarmi con alta, ed ossequiosa consiclerazione, di v. s. a 
ill.ma e r .m" - devotissimo ed obbligatissimo servitore.=Ma1·ohese ele Lavradio) 
D . Antonio. 

A sua eccellenza il sig. re marches e ele Lavraclio (D. Antonio), dalla segretaria 
del conclave li 23 gennaio 1831.-0norato dell' obbligante lettera di vostra eccel
lenza in data di ieri mi sono fatto un clovere ben grato di porta sen,za indugio 
sotto gli occhi deg1i e.mi padri accompagnanclola con quelle notizie che io ho po
tuto raccogliere sul suo oggetto, e che ho crecluto necessarie al suo perfetto in
tendimento. 

Sono quindi autorizzato acl accertare l'ecceltenza vostra che qú.alunque siano 
~tate le disposizioni date dalla sa : me: di Pio V li I nel g.i01·no ela lei indica to, o 
m altro, esse savanno rispett::üe, e venerate dal sag1:o collegio, onde qualora giun
gano a veri:ficarsene le conclizioni, nulla sarà dai canto suo per r.i.tarclarne e molto 
meno per vietarne l'effetto. 

Per coerenza allo stesso principio di dovuta uniformità alle clisposizioni del 
defonto sommo ponte:fice, il sagro collegio non potea non attenersi secretamente 
nelle sue rela.zioni diplomatiche al sistema in cui esso le ha trovate all' epoca del1a 
deplorata di lui morte, senza permettersi di estenclerle punto. V ostra eccellenza 
nella sua nota perspicacia troverà in questa riflessione di ehe spiegare ilil m0do 
sodclisfacente la omissione ela lei toccata incidentemente. · 
. Il sagro collegio non saprebbe intanto ne p.uo punto anttcipare sulle determina

ztOne del futuro capo che Di o vorrà dare alla chiesa nella sua misericorclia; ma non 
teme . di errare se 01·ede, che qnesto non sarà per appartarsi clalle tracce a lui 
lasoiate dall' ultimo suo predecessore, e pro:fitterà del primo istante che a lui si 
presenti opportuno per accorrere prudentemente ai· bisogn.i delle chiese clel Por
togallo, parte cosi bella del cattolicismo, e cosi cara alia santa sede. 

Tralascera à lma pal'te esseuziale di quanto cleggio communicarle in rispo_sta, 
se omettessi cli accennare a vostra eccellenza quanto siano stati serrsibili gli 
e .mi padri all~ climostrazioni éti sincero e profondo ·dolore date dai príncipe che 
governa il Portogallo all' anmmzio del tristíssimo avvenimento, che ha t0lto alia 
chiesa il sno capo visibile. L'eminenze loro vi si attendevano infallantemente dopo 
le molte e segnalate prove di religiosa pietà date da: lui in tanti incontri. Ella sarà 
per ben meritare di loro se le piacerà colla orclinaria di lei compitezza fargli 
gilmgere a tale proposito \a espressione de~a loro piú sent~ta rieon.oscenza. 

Io mi prevalgo intanto di questa.?ce~s t_one p-er ?'vere .1 onore clt r3;sse?nare _a 
vostra eccellenza i sentimenti de11a pm chstmta coustcleraz10ne, con CLU mt preg10 
di essere, tli vostra eccellenza --umilissimo, clev'otissimo ecl obbligatissimo servo .= 
Paolo Policlm·i. 

Officio 

(~. 0 2i ) 

Ill . m3 e ex.mo sr.-Tenho a honra ele annunciar a v . ex." qne acaba de ser eleito 
summo pontífice o cardeal Mauro Cappellari, q~1~ tomou o nome cl~ Gregorio XVI. 

Peço a v. ex." 0 favor de expedir esta not101a para: a se_cretana ele estac1o1 pela 
J_JrimeiJ:a occasião que se lhe offerecer, não me ·sendo poss:vel, para aproveitar o 
correio que expede o embaixador ele França, escrever mats que estas duas pala
vras a v. c:x.a 
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Não déixarei, comtudo, ele dizer a v. ex .3 que., a julgar pelos precedentes 
sentimentos do sobredito cardeal, considero a sua eleição mais depress~ favoravel 
que hostil á nossa causa. 

V cremos sobre quem recáe a escolha do secre~ario de estado, que-: a ind_u não est~~ 
nomeado e se o for e eu o souber a tempo, aqm mesmo o commumcarm a v. ex.· 

D eus' g~1arde a v. e:x.a Homa, 2 de fevereiro de 1831. - Ill.mo c ex.mo sr. 
D. Francisco de Almeicla.= J oão Pecl?·o MigM·is ele Cm·valho. 

Officio 

(N.0 85) 

111.mo e ex.mu sr .- Quiz Deus unir os corações elos em. mo& padres da igreja, 
os q uaes fizeram recair a eleição elo pontificado na pessoa do cardeal Cappcllari, 
ao qual se impoz o nome de Gr egorio XVI. Eu fui imrpediatamente r ecebido por 
sua _santidade com tlma affabilidade que admirou os circumstantes, pois que me 
distinguiu, entre todos, com expressões as mais obrigantes . I-Iontem mesmo r ecebi 
a r esposta da segunda nota que havia mandado a monsenhor Polidori, a qual re
metto juntamente com este, indo tambem a Gazeta ele hontem, em qtte v. ex.a 
verá como desmenti o boato aterrador que alguns jornaes estrangeiros tinham 
feito circular. 

V. ex.a deverá, poisl manclar-me, quanto antes , as creclenciaes, tendo en as 
maiores esperanças ele que com este papa nós possâmos concluir o r econhecimento 
ele sua magestade fidelíssima. Não sabemos ainda quem seja o secretario ele es
tado, mas devemos persuadir-nos que é o cardeal Bernetti, apesar ele se fallar 
ele Giustiniani . 

Deus guarde a v . ex.a Roma, 2 ele fevel'eiro de 1831.-lll.mo e ex.mo sr. vis· 
conde de Santarem, ministro e secretario de estado elos negocias estrm1geiros.= 
Mm·quez ele Lctv?·adio_, D. Antonio. 

Not:as acima allu.cl.idas 

1.u 

Ali' ill.mo e r.mo monsig.r Policlaxi, segretatio del sagro collegio in couclave, 
li 31 gennaio 1831.-In.mo e r.mo sig."0-Le sinistre notizie date, e repetite an
che con qualche elettaglio in varii perioclici francesi su la preziosa salute ele sua 
maestà fe~elissima il re Don Michele I, mio augusto padrone, non possono non 
aver' ecCitata nel sagro collegio un' affiittiva incertt:zza, ch'e mio dovere di to
gliere senza ri tardo, assicuranclo l'cminenic loro per mezzo cli v. s. a ill.ma e r.ma, come 
la p,rego di voler fare, clclla intiera insussistenza di tali voei, che si rileva clalle 
lettcre cli Lisbona., pervenuta con il corriere cl'oggi in data dcgli 8 clcl corrente 
mese, e dalla Gazzetta cli quella. corte della stess~ data, chc ho l 'onore, di qui 
acchiude1:le .. L'interessc, che il sagro collegio prende per l'augusta persona clel 
lodato p;nnCipe, e per la ;prosperità della nazione portog;hcse (cli che ho avut0 una 
nuova rtprova nell' obbligante ris posta di Y. s. a ill.'"3 e r.ma in data dei 23 cli ques to 
s~ess? mese alla mia lettera. del g iorno antecedente) non mi lascia dubitarc, chc 
nu~cn·à grato ali' eminenze loro qucsto mio positivo riscontro, non mono che l'assicu
r~zlOne,. che posso pu7·e aggiun!3'ere, della perfetta tranquillità, che per la Di o gra~ 
zta contmua a goclerst ne r egm di Portog·aUo e cleg1i Algarvi. Pcrmetta })Oi v. s.'L 
"11 ma ma h . fi . d' ' , . . 
1 · e. r. . , c e lO pro tt1 1 questa opportunità per assicurarla ele senttment1 
cl~lla m1a nc?noscenza, n~n clisgiunti da quelli clell' alta ecl osscquiosa consiclera
zwne, con cu1 ho l'onore d1 rcpetcrmi, di v. s. a ill. ma c r.ma_ umilissimo ccl obbli
ga.tissimo servitor e.= n J.lfa1·chese de Lav1·adio (D. Antonio). 

A su~ eccellenza ~1 sig."6 marche~e _de Lavradio, dalla segretaria clel conchve~ 
1 febbraw 183 l.- JYh fo un clovere d1ntornare a vostra eccellenza ao·o-iuno·enclo-vl 
i miei piú vivi ringraz.ia~enti, la c~Gazzctta di Lisbona» , della qdai~0l'ec~ellenza 
v:os~ra ha. vo]uto favonrm1 1 dopo cl1 avcrme fatto l'uso da lei inteso con obblio·:w
tlsSJma prevcnzionc. Gli c .mi paclri vi hanno rilevato con piacere la mcntita,

0
chc 
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viene a darvisi di fatto alle note voei poste in campo clalla malignità., o dali' avi
dità di qua1che speculatoi·e di borsa; e la certezza che se ne l'itrae della perfetta 
tranquillità, onde si gocle in tutto il Portogallo. I voti clell' eminenze loro ne in
voc~mo ardentemente la continuazione piu luoga, e piu salda. 

Mi. onoro di ripetere a vostra eccellenza in questo ip.contro i sensi della dis 
tintissima stima e perfetta considerazione. Umilissimo ecl obbligatissimo servo .= 
P. Polidori. 

Officio 

(~ . 0 86) 

ru.mo e ex. 1110 sr.- O mincio de París mandou dizer a este governo, que partiam 
ou tinham partido emissarios d'ali, encarregados ele assassinar el-rei em Lisboa. 

Esta deliberaçã~ !odi topmada por combinaçao do comitt3 clirector de París1 jlm-
tamente com o c01mte e ortug-al . · 

Deus guarde a v. ex.a Roma, 2 de fevereiro ele 1831.-·lll.mo e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem, ministro e secretario de estaclo elos negocias estrangeiTos. = 
Ma1·quez de Lavmclio, D. Antonio. · 

'• Officio 

(~ . 0 í8 reservado) 

. ~ll.mo e ex.mo sr.-Á vista da carta (inclus~ por copia, letra A) que recebi do 
m1mstro de sua magestac1e em Berlim, e sobretudo em obediencia á ordem con
tida no despacho de v. ex. a, reser>ado n. 0 52, «de continuar as minhas· instancias 
pru:a mover est~ gabinete a tomar na sua inc1ependencia natural a resolução ele 
reconhecer el-re1 nosso senhorJJ, em consequencia, digo, de uma ou outra causa 
dirigi ,a este vice~chanceller do imperio a nota, cuja copia v . ex. a achará inclus~ 
~om a letra B . Amda que pelas rasões expendiclas nos meus ultimas officios, eu 
pouco ou :t;tada espe1:o d'este vasso, serviu-me para proeeder á execução do plano 
que formeL, e que tlve a honra de levar ao conhecimento ele v . ex.a no meu ul
timo ?ffi0io, isto é, de trazer, se for possível, os dois soberanos ela Austria e ela 
Pruss1a a escreverem clirectamente ao imperador Nicolau a fim de remover do 
s_eu animo, por este unico moclo, a repuguancia que elle ~empre mostrou (e con
tmtí.a a mostrar) ao reconhecimento de sua magestacle, e ser este effeituado com 
~ Ingl~terra ou sem ella. Em consequencia dirigi êartas (das quaes, sendo iden
ticas, Jlmto só a copia letra C) ao embaixador ela Anstl'ia e ao ministro da Prus
sia n'esta côrte, e para esgotar todos os meios quiz dirigir tambem ao ministro 
de Hespanha a carta letra D, junta ao projecto . Lendo-lhe este, respondeu-me 
este ministro que, não tendo até agora recebido da sua côrte a mínima instruc
ção a nosso respeito, mal poclia encarregar-se do que en lhe pedia. 

O que eu pedia, e::s:.mo sr., ha nnúto tempo que deveria ter sido espont::mea
mente feito pelo governo hespanhol, tão interessado, quasi como nós, no acaba
mento d'esta questão; pois d'ella tanto depende a continuação · on a cessação elas 
complicações, sejam internas ou externas, em que mais 011 menos se acha ' envol
vida a monarcbia hespanhola. E para que não haja duvida sobre a eventualidade 
cl'este perigo, apresentarei uma prova recente e de grande monta. Este ministro de 
Hespanha recebeu pelo ultimo correio um officio da sua côrte, em que mr. de 
Salmon lhe participa que o general Sebastiani cl~clarára a mr. de Ofalia que o 
seu governo, informaclo que sua magestacle cathohca ordenava uw recrutamento 
ele quarenta mil homens, exigia que elle se não levasse a effeito, quando não a 
França se veria no caso de fazer a guerra á Hespanha, e que uma das primeiras 
hostilidades seria de largar contra ella toclos os descontentes hespanhoes que se 
achar~m em França. O governo hespanhol, info;·rnaclo cl'esta declaração pelo se:1 
embmx:aclor, clesculpou-sc com.o pôde, e v . ex.a Já saberá, e ordenando ao seu m1~ 
nistro aq1ú ele informar e~te governo do que se pã_ss~·a, orclena~do-lhe ao mesmo 
tempo de solicitar o seu conselho e direcção em snmlhante conJunctura. 

Espel'o que na execução d'este plano (o _u~co, . a ~eu ver, de que alguma co usa 
se póc1e esperar depois ela mudança do mUDsteno mglez) sua magestade achará 
mais uma prova ele zêlo incansavel que no se11 ~eal serviço e ele sua patria eni-
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prega um seu :fiel servidor, que ao mesmo tempo não cessa de fazer os votos 
mais sinceros pela conservação de sua preciosíssima sauüe. 

Deus guarde av. ex.3 S. Petersbourg,22 de janeiro (3 de fevereiro) de1831.
Ill.mo e ex.mo sr. visconde de Santa_rem. = Rcphael da Gn~z Guer1·ei1·o. 

P. S. -Para .completar a correspondencia que acompanoh.a o·officio1 junto tam
bem copia, letra E, cln. resposta que dei ao ministr0 de sua magcstade em Ber
lim, bem como o original da resposta que n'este momento acabo de receber 
cl'este embaixador da Austria. 

Documentos a que se refere o officio supra 

A 

Berlim, 17 de janeiro de 1831. ~Ex. mo sr. -Nas circumstancias presentes, 
em que devo suppor a v. ex."' auctorisado pelo nosso governo a reclamar d' essa 
côrte uma prompta decisão no nosso negocio, sem esperar pElb iniciativa de In
glaterra, cuja política nos é actualmente por tal modo contraria, que nenhuma es
perança podemos ter de a v-er termil.1ada, se as outras potencias se não resolverem 
a obrar independentemente n'este caso, cumpre-me fazer sciente a Y. ex. a elo es
tado em que as causas aqui se acham, para, á visi;a d'isto, podermos reciproca
mente coadjuvarmo-nos em nossas diligencias para obtenção do :fim que o nosso 
governo tanto deseja e que tanto nos interessa. 

A Prussia consiclerou .sempre a nossa questão com aquella imparcialidade e 
acerto que era ele esperar da probidade do seu governo; procurou ser-nos, e foi
nos, util em differentes occasiões; mas ligada pelo systema ela sua política ex
terna, núnca se pôde . resolver a tomar a iniciativ-a no nosso negocio. O aspecto 
favoravel que este assumira anteriormente á quéda elo ministerio W ellington era
lhe grato ]_!lela proxÍl;nidacle da epmcha que elle augmava ao reconhecime!).tO de· 
el-rei, de cuja necessidade e rasão ella estava intimamente c0nvencida, e prompta~ 
por isso immediatamente a segui~· o exemplo da Grau-Bretanha. O conhecimento da 
marcha actual do ministcrio Grey muito a consternou, e a presumpção das noti
cias de tão subita mudança, a incompatibiiiclade d'estes com o socego da penín
sula e o sentimentGJ da sua propria dignidade muito a abalaram. Entretanto, dis
posta como ella está a representar á Russia e á Austria o muito que o interesse 
continental europeu, a justiça da causa e a consideração que as tres potcncias Be 
devem a si mesmas, exigem a'elias que, de commum acc0rdo, declarem á Ingla
terra a sua intenção, de procederem separadamente e sem maior delonga ao re
conhecimento de el-rei, quando o ministerio britannico persista em p1·ocrastinar 
a barbara incerte2a em que ainda se deixa Portugal, tenho não obstante toda a 
rasão para snppor que muito aqui se estimaria que d'ahi se lhes rlzesse uma in
sinuação n'aquelle sentido antes ela, expedição da representação que para lá se 
intenta dirigir; e estou p<::rsuadido de que, obtendo v. ex.a isso d0 comale de Nes
selrod~, de grande ·efficacia ficaria aqtü sendo esse impulso. O encarregado dos 
nego01os de Hespanha n'esta côrte escreveu hoje n'este mesmo sentido ao gene
ral Paez. 

Queira v. ex.a acceitar a offerta da grande consideração, com que tenho a 
honra ele ser, ele v_. ex. a, muito attento v-enerador e :fiel creado. =Conde de 01'iola.= 
111.mo e ex. 010 sr. marquez ele Lavradio. 

B 

St. Petersbour~, .le ~; janvier 1831.- Vous sav-ez, mr. le comte, que .par le 
changement du mrn1strc en Angleterre la reconnai ssance de 1' éta.t ele choses 
actuellement ótabli .en Portugal a été au' moins ajournée. En ~onséquence legou
vm·nement portuga1s a cru que le moment était arrrivé oil il devait et ponvait 
s'adres~er. avec confiaJ?-ce aux grandes puissances qui somt clevem10s le soutien 
des prrnc1pes monaTch1ques en EtUO})C1 pou:r eu réclamer ce soutien et cette re-
0011naissance si néccssaire, si ·urgente mêmc pour la c,onservartion ele ces mêrnes 
prin?ip.es. monm:chiques dans l~ póninsule. Car il est éviclent, et it no faut pas se 
le chssimtller, cette conservatwn a seule, jusqu'it ce moment mocléré parra.l,lsé 
même en Europc les effets de la dernier·e r6volution française. · 'ot~i mr. 

1
le coni.te; 

si l'état d'inccrtitnclc dans leq~1el lo Port;ugal se tronve actnellem~nt1 vient ú. se 
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prolonger encore qtwlqne temps, il est à craindre, il est même, j'ose le dire, trcs 
}Jossible' c1uc l' Espa.gne, qui a eu le bonhem· d'échapper aux pr emil:n·es tentatives 
qu'ont dirigé contre elle du côté ele la France les révolutionnaires espagnols, 
ne pui-sse r ésister aux doubles e:fforts qui se feront indubitableme?-t contl·e cette 
monarchie tant du côté eles Pyrinées, que de celui du Portugal, s1, clans ce der-' 
nier royaume, les príncipes purement monarchiques qui s '.Y trouvent he1.u·eusement 
étabüs, vienuent à être r emplacés, comme on doit le cramclre, par ceux que pro
fessent hautement les partisans de D. Peclro. 

Dans de telles circonstances, j 'osc me flatter, mr. le comte, que la demande 
que j e stus chargé d'adresser, et que j'aclresse ici au gouvernement ele sa maj esté 
impérial, sem favorablement accueillie; et c'est, que sa majcsté l 'empereur, con
jointement avec ses augustes alliés l'empereur cl'Autriche et lc r oi de Prusse, 
daigne reconnaltre le soaverain actuel du Portugal; soit immédiatement, s'Oi.t apres 
s'être ass1.1rés que l'Angletene refuse de prendre l'initiative clans cette reconnais
sance , laquelle se trouve si intimcment liée avec la copservation eles príncipes 
monarchiques en Enrope, que ces trois grands souverains ont un si. puissant in
térêt à defendre et à conserver. Cette demande, enfin, se trouve clans l'intérêt ele 
tout le monde. 

J 'ai pris la liberté de vous écrir e, ror . le comte, pensant qnc vous mettriez 
moins de temps à :m:e lire qu'á m'entendre. . 

J'ai l 'honneur el'êtr e, mr. le comte, avec 'la plus haute considération, de V. E . 
le tres humble et obeissant serviteur. = L e Comrnandem· de Gtce7·rei?·o . = A S. E. 
mr. le comte de Nesselrod~ . · -

c 
St. Petersbom:g, !~ janvier 1831. -1\{onsieui· l'ambassadeur : - En vous com

inuniquant la copie ci-j ointe cl'une lettre que j 'ai addressée au vice-chancelier de 
l'empire, comte de Nesselrode, j e crois ell même temps clevoir vous manifester, 
ror . l'ambassadem·, la crainte que j'entretiens que, malgré la justice ele la cause 
que j 'y plaide, elle ne soit pas gagnée sans le secours ele sa majesté l 'empereur, 
votre auguste ma1tre, par le moyen cl ' nne r ecommandation clirectement aclclressée 
pa.r sa majesté impériale et royale apostohque ainsi que par son auguste · allié, le 
ro1 ele Prnsse à l'empereur Nicolas; a6n de le faire r evenir eles préventions défa
vorables que son granel crem· conserve malheureusement encore contre la cause 
clu souverain actuel du Portugal, et porter sa majesté impériale conjointement avec 
ses augustes alliés, à déterminer l'Angleterre à une r econnaissance à l 'aquelle 
elle c' est solennellement engagée daus le d.ernier discours dn trône et qu'il est ele 
sou intérêt et ele celui ele l' Europe monarchique ele ne pas elifférer plus long
temps. 

T cl est, ror. l'ambassacleur, l 'obj et de ma lettre, tellc est la priin·e instante 
que j e vous aelclresse . Elle n'est l)as indiscrete, j 'espere, j e la crois au contraíre 
clans l'intérêt ele tous les trônes . J'ose clone me flatter, ror. l 'ambassadeur, que si 
j 'ai le bonheur, comme j e n'en cloute pas, que vous en pensiez ele même, vous 
claignerez por ter ma priere aux piecls ele votre vénérable et auguste souveraãn, 
et l'accompagner ele votre 1missante recommandation . 

J'ai l 'honneur d'être, mr. l'ambassadeur, avec la plus haute considération, ele 
V. E . le tres hnmble et tres clévoné ser vitetu. = L e Commanclem· de Guen·eiro.= 
A S . E. mr. le comte ele Fiquelmont. 

N. B.- Uma carta do mesmo teor foi dirigida ao ministro ela Prussia. 

D _ 

. St. Petersbourg, ?J j ::mvier 1831.- Ci-join~e vous tro.uverez,, che~: chevalier, 
copie eles lettres que j e viens cl'aclc~rt:Jsser au Vlc.e-.chancelter d:e l empue comte de 
Nesselrocle, à l'ambassacleur cl'Autnche et au rmmstr~ ele. Prusse. Je doute beaJu
coup que les e:fforts que vient ele fau·e un sin~.J!le parttcuher en. faveur ~e la c~use 
ele son pays, qui est actuellement celle de l Emope monarchique, pmssent etr e 
couronnés ele succes . 

. Apres la lecture ele ces lettres, vous trouverez, mon cher cl1evalier, que .l'objet 
l)Tmcipal que nous clevons avoir cn vue c'est ele portcr l 'empere1.u cl' Autnchc et 
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le roi de Prusse à s'addresser directement à, l'empereur de Rnssic afio de le faire 
revenir eles impressions défavorables qu'il entretient contre nous, et lc porter, 
conjoiutemcnt avcc ses cleux alliés à reconn~ltre le souverain actuel du Port\1~·~l 
avant ou apres que l'on se sera assuré que l Angleterrc se r efu se à prenclre 1 ml
tiative dans c~tte atraíre. 

Qui mieux qne votre auguste maí:tre pourra se cba~·ger, avec suecas, de dé-
terminer les trois puissances à prendre une telle :·é~olu~IOn? . . 

Il ne peut pas êtrc échapJJé à sa baute cons1deratwn, que la slt~1atlon de la 
peninsule scra toujours précaire jusqu 'à ce que l 'état eh1 Portugal so1~ assuré. . 

C'est i:~ sa majesté catbolique qu'il est clone peut-être r óscrvé ele finu ce qu'eHe 
a commenc6 · c'est-à-dire de mcttrc 1m t crme à l'incertitudc cruellc dans laquelle 
se trouve lc 'Portugal, en s 'adeh essant directement aux souverains d' Autriche et 
de Prusse, pour qu'ils l'aidcnt à déterminer favorablement leux granel alli6, l' em
pereur Nicolas . 

J 'ose me flatter, ·cher chcvalicr, que vo11s voudrcz bicn porter à la conn.ais
sance de votrc .augustc ma'ih·e toute cette correspondance et l' accompagner ele rai
sons que personne micux qne vous ne saura elonner, pour qu'cHe puisse obtenir 
le résultat que nous nous proposons. 

Agréez, cher chevalier, l'assurance de ma haute consiclération. = L e Cmnman
deu?· de Guer1·ei1·o.=A S . E. mr. P aez ele la Cadeüa. 

E 

S. Petersburgo, 3 ele fevereiro (22 de janeiro) 1831.-m.mo c ex.mo sr.
Pela carta que v. cx.a me fez a honra de me clirigi1;, com data ele 17 de janeiro 
proximo passado, me informa v. ex. a elo estado em que o n ego ci.o elo r econheci
mento ele cl-rei nosso senhor se acha n'essa côrte, e me convida a coacljuvarmo
nos r eciprocamente para o promover, e me indica, :finalmente, como modo mais 
conducente I ara este fim, que este governo imperial insinuasse ao ele sua mages
tacle pr'ussiana e ao ele ,sua magestade imperial e r eal apostolica o quanto .seria 
conveniente que, de commum aceordo, cleclarem á Inglaterra sua intenção ele pro
cederem separadamente e sem maior delonga ao •r econhecimento ele sua mages
tade, se aqu.ella potencia persistir em a procrastinar sem t ermo. 

Agracl cccndo, como elevo, a v . ex. a. as primeiras duas partos da sua ca1-ta, cum· 
pre-me responeler á terceira c mais importante. Nenhuma duvida ba que o plano 
conccbiclo por esse governo, e q uc clle se mostra disposto a acloptar, parece o 
melhor c o unico que cumpriria seguir nas cir·cLmlstancias em que todos se ach~tm, 
e é de representar á Rassia e á Austria a necessiclacle· de entr arem no accorclo 
acima mencionado; mas o modo ele o pôr em execução não me par ece proprio 
para conseguir o desejado resultado. Este soberano nunca favoreceu a nossa causa ; 
alta c feancamentc a desapprovou em todas as occasiões; comtuclo, ao mesmo tempo 
que declarava que pela sua posição não era chamado a decidir a nossa questão, 
confessou sempre que a iniciativa n'ella }JCrtencia á Austria, e principalmente á 
Inglaterra, cuja decisão deveria servir de exemplo aos seus alliados. Não obstante 
~ sem que :po.ssa adivinhar .a rasão cl'isso, quando antes ela mudança elo ministerio 
mglez, o mtmstro da Pruss1a se dirig·ia ao coucle de Ncsseh·odc, para lhe expres
sar da l?arte ela sua côrte o qua:nto conviria quo, logo clepois elo reconhecimento 
de el-r m pela Inglaterra, as mais potencias procedessem a elle simultaneamente 
e ao mcs~o tempo, ~ão obstaote,, _cligo, o .conde 'l:esp.oncleu que nas circumstancias 
actuaes nao se atrev1a a fallar n 1sso ao Impcraclor seu amo . 

Lorcl Heytesbnry recebeu pouco mais ou menos a .mesma r esposta. Á vista 
d'isto, bem vê v . ex. a que é impossível tentar ele trazer este governo a fazer a 
in~inuação pela q~al esse parece esperar, bem como é pouco provavel q1'lc sim~ 
phces r epresentaçoes ele governo a governo possam mover este a pôr mãos ú 
grande (lbra. 

Foi em consequencia: cl:esta coD:vicç~o que eu adoptei o plano que se clcpre
hendc ~a corresponclenCla melusa, 1sto e, 1n·ocurar persuadir, por meio elos sens 
rc~pecüvos agentes n'osta .côr~e, o augusto sobera.no ela P russia c ela Austria, que 
fehzmcntc r econhecem a Jnsbça ela nossa cm1sa e a conveniencia para a Enropa 
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monarchica de a promoverem e completarem o sen triumpbo 1 que para poder em 
chegar a esse fim cumpre começar por remover do animo do imperador Nicolau, 
por meio de uma corresponclencia dirccta e pessoal com aquelle soberano 1 as des
graçadas prevenções que nutre contra esta mesma causa. rral é o objecto a que se 
dirigem os meus esforços, que senclo approvaclos por v . ex . a e merecenclo o seu 
efficaz apoio n'essa côrte

1 
não cluvido poderão contribuir para o fim por que todos 

os fieis vassallos ele sua magestade suspiram, isto é, o seu reconhecimento. 
Depois de agradecer novamente a v. ex.a a commnnicação com que me hon

rou , só me r E>sta pedir-lhe que acredite a verdade com que pretesto ser, com a 
mais alta consideraçil.o

1 
·de v . ex . a o mais attento venerador e creaclo = Raphael 

da Cntz Gue?Tei?·o .=lli.010 e ex.010 sr. conde de Oriola. ' 

F 

St. Petersbourg, 3 février (22 janvier) 1831.- lHonsieur le commandeur.-Je 
m'ellàPresserai de profiter de l'occasion d'un courrier que j e vais expéclier pour faire 
passer à Vienne la letlre que V. E . m'a fait l'honneur de m'aclresser en date clu 
;.[ j anvier. Dépourvu, comme je le suis, d'insb.·uctions pour la question clu Pm·tugal, 
j e ne puis que me borner à cette simple tránsmission, que je fais au reste avec 
d'autant plus de plaisir, que les sentiments professés et exposés par. V. E. sont 
ceux que nous professons tous . 
' Veuillez bien, mr. le commanclem·, agréer l'assurance renouvelé ele ma haute 
consiclération. =Le Comte de Fiquelmont. = A S. E . le commandetu de Guer
Tell·o. 

Oftici.o 

(N . o 8) 

111.010
_ e ex.010 sr.-Tenho a honr?' de annunciar a v. ex.a que, depois de cin

coenta d1as que dUTou o conclave, fo1 hontem eleito papa o caTcleal Mauro Cappel
laxi, o c1ual tomou o nome de Gregorio XVI. 

Entre os carcleaes que compõem .p sacro collegio, nenhum havia que fosse ge
ralmente considerado tão digno de occupar nas presentes circumstancias a cadeira 
ele S. Pedro como o eleito, que é dotado ele grande saber e muitas virtudes. 

~m. conn1:m~ç~o do que digo, qtte é o jtúzo que formam as pessoas sensatas, 
referiTei, se c hCito, uma pxo"\"'a que não deixa ele ter algum peso, e é que em 
todos os manuscriptos que foi sempTe costume publicarem-se dm·ante os conclaves, 
descrevendo o caracter ele cada um dos cardeaes 1 em todos, digo, que d'esta vez 
correram, qtte não foram poucos, o eleito era considerado digno de o ser. 

Pelo que a nós toca, se se póde julgar pelos sentimentos do cardeal, talvez 
elevamos esperar que o animo do papa não seja hostil á nossa causa, mas antes 
favoravel. 

ua santidade ainda não nomeou secretario de estado, continuanclo a exercer 
as fnncções cl'cste emprego o secretario elo conclave, monsenhor Policlori. 

Ainda que pelo correio que expediu o embaixador ele França immecliatamente 
depois da eleição, escrevi ao nosso minisho em París, dando-lhe a noticia ela mesma 
eleição, e pedindo-lhe que .a transmit~sse a v. ex.a J?~layr~eira occasião que se 
offerecesse, não me julgo, comtudo, dispensado de clmgn· hoJe a v. ex.a esté offi
cio pelo correio ordinario e por via ela nossa missão na côrte ele Londres . 

Deus o·uanle a v. ex.a muitos annos. Roma, em 3 de fevereiro ele 1831.
Ill. mo e ex~mo sr. Luiz ela SilYa :Mot1sinho ele Albuquerque.= J oão P ed?·o Migueis 
de Carvalho. 

Officio 

(N. 0 2 9 5 reservado) 

Ill. 010 c e:s..mo sr.- Tenho a honra ele remetter a v. ex.• a Quotidienne, em 
que vem inserido o artio-o 'que eu mesmo fiz em resposta ao discm·so do general 

o l . a ·Lafayette · espero que mereça a approvação c e v. ex. 
Deus gmu·de a v. e:s: .a París, 4 ele fevereiro de 1831.-Ill.ma e ex.1r.o sr. VlS· 

condc de Santarem. = Conde ela Ponte. 
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A~·tigo junto 

La QuotidiemJC, mardi 1c1· fé\•ricr, nnnée 1831, no 32 

Le général Lafayette a déclaré hier à la triÍnme le 1n·incipe ele non interven
tion; il a acr;usé le ministerc de vouloir intcrveuir dans les a:ffa\rcs ele la Belgi
que; mais em même temps le général est tombé eu contradiction en delnandant 
une intervention tres directe sur le royaume ele Portugal. Nous demaneleTOns à 
notre tour à mr . ele Lafayette si l'opinion publique clu Portugal n'est pas une 
opinion cornme une autre, quoiqu'elle ne soit pas libérale? 

Depuis clemc ans et demi, D . Miguel regne en Portugal: les libéraux portu
gais, amis dn général Lafayette, ont exécnté l'entreprise d'Oporto; ils avaient plus 
ele huit mille homriles; ils ont été rejoints par le mm·quis de Palmella. Tout lc monde 
croyait que D. Miguel succomberait clevant cette croisade libérale, qLl'on ponvait 
croire approuvée par toutes les puissances, puisqu'en même temps elles avaient 
rappelé de Lisbonne leurs agents diplomatiques. 

Tout le monde s'est trompé: D . Miguel a vaincu, et le marquis de Pahnella, 
fuyant d'Oporto, est venu déclarer en Angleterre, , que tout le peuple était contre 
les constitutionneles et qu'on les regardait cornme eles loups. 

Maintenant" nous demandons à mr. le général Lafayette1 si D. Miguel n'a pas 
pour lui l'opinion publique en Portugal? 

Supposons, pour un moment, qu'il ne l'ait pas. De quel éb:oit mr. de Lafayette 
dit-il: D. Migtbel mérite d'êt?·e clwssé, et il se1·a chassé?! Est-cc clone la France, 
qui, malgré ses principes de non intervention, à la main, traverserait l'Espagne 
et irait ·en Portugal changer l'ordre de gouverncment établi? Nous concevons que 
le général désire un gouvernemeut libéral en Portugal; ee sont ses príncipes, nous 
n'avons rien à y di..re, mais tout doit se borner là. 

Proclamer pour la Belgique le príncipe de nou intervention; déclarer que c'est 
la France qui doit le mainteuir partout, et exiger le contraíre pour le Portugal, 
c'ést une moustrueuse coutradiction. 

Nous pouvons du reste ailsurer à mr. le général Lafaye~te, que D. Miguel ne 
sem pas chassé, et que si les réfugiés portugais se présentent en Portugal ils se
rout eucore mieux reçu13 que ne l'ont été eu Espagne Valdez et Mina. 

Decreto 

Achando-se extinc~a u'esta ilha a admiui~tração elo tabaco, _a cujo cargo estava 
a venda ele cartas ele JOgar: manda a regenCia, em nome ela ramha, que em quanto 
durarem as actuaes circumstaucias seja livre aqui a venda d::~s mesmas cartas e a 
importação d'ellas de qualquer paiz, pagando-se na alfandega 50 réis de ,clireitos 
por cada baralho, que assim for importado; e que os baralhos , que se acham na 
extincta administraç_ão do tabaco, sejam veJ?-didos pelo modo e fórma que está dis· 
posto para a venda dos outros generos ex1stentes na mesma administração. Ha
v_erá na alfandega. um sir~ete com uma corôa gravada, o qual será estampado com 
tmta preta no clo1s ele ou·~s ele cada baralho que for despachado por entrada, e 
com a mesma estampa sm·ao marcados, antes _da venda., os que por este deci·eto 
se mandam vender; e todos os que forem achados sem a referida marca no dois 
de oiros, serão havidos por dcscaminhaclos aos reaes direitos. 

O secret.ario da re~encia, eucarregacl0 da repa~-tição dos uegocios dru fazenda, 
o tenha ass1m entenclido e o faça executar. flalaCio do governo em Angra, 5 de 
fevereiro de 1831. =Mavquez ele Palmellct =Conde de Villa Flo1· =José Antonio 
Gl.be1'1"eÍ?·o = Anton·io Cesa?' ele Vasconcellos Co1Teia. 

Decreto 

Exigindo o bem do real serviço que os dois batalhões de milícias d'csta · ilha 
sejam postos em activo serviço, para concorrerem com a brava e fiel guarnição 
da mesm?-. ~ha na gloriosa luc~a em que todo o leal portuguez está empenhado 
para rest1tu1r a senhora. D. Mana li ao throno de seus augustos maiores e á na
ção os fóros c libcrdaclc ele que uma ímpia facção alcivosamentc a tem · privado; 
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ma não quereuclo a regencia tirar de suas casas e familias o grande numero de 
o:fficiaes e soldados dos mesmos batalhões que são casados, para que não fiquem 
seus bens abandonados e privadas suas mulheres e innocentes filhos da protecção 
e amparo tle seus paes e maridos i conciliando portantq, em quanto é possível, as 
exigencias do real serviço com o bem c prosperidade dos fieis habitantes d'csta 
ilha: manda, em nome da rainha, que todos os cabos, anspeçadas e soldados dos 
dois batalhões <i'esta ilha, que não forem casados, nem filhos uuicos de mulher 
viuva, a quem amparem, e em cuja companhia vivam nem tiverem mais de trinta 
annos de idade, sejam chamados para o serviço da primeira linha e ali enc01·po
rados no corpo ou corpos em qLle for mais convéuiente, para servirem por tempo 
de dois aunos sómente, contados da data do presente decreto, no fim dos quaes 
os commandantes dos corpos em que estiverem servindo, lhes darão baixa sem ne
cessidade de nova ordem. Manda, outrosim, a regencia, em nome da rainha, que 
as outr~s praças dos ~·eferidos. batalhões continuem a ser empregadas unicamente 
no servtço menos acttv.o e ma1s suave, para que actualmente são chamadas . 

O secretario ela rcgencia, encarregado da repartição dos neo-ocios da guerra 
nh 

. o ' 
o te a assLID entendido e o faça executar. Palacio do governo em Angra, 5 de 
fevereiro de 1 31. = lvfarquez de Palmella= Conde de Villa Flo?· = José Anto
nio G-uerrei1·o =João Fe1'1"eÍ?'a Sa1·mento. 

Oflicio 

(~ .0 i 9) 

m.mo e ex.m0 ·Sr.-O governo do usurpador, convencido finalmente que o ga
binete britaunico não tomará agora a iniciativa do reconhecimento, ordenou aos 
seus agentes nas differentes côrtes, e principalmente em Berlim e S. Petcrsblugo 
de não poupar esforços para alcançar de uma d'ellas este apoio moral, que lhe é 
tanto necPssario na posição crítica em que se acha, a fim de poder illudir por mais 
algum tempo a de graçada nação portugueza, e evitar que se condensem os ele
mentos de uma nação em favor da causa sagrada de sua magestade a senhora 
D. Maria II. 

O agente do usurpador n'esta côrte, conhecendo o modo de pensar do i~pe
rador Nicolau, tem-se sabiamente abstido de dar passo algum a este respeito i po
rém o conde de Oriola em Berlim, servindo-se da influencia de mr. Ancillon, 
grande partidista de D. J\IigLlel nos conselhos de Sll..'t mag·estade prussiana, tem 
feito adoptar as suas idéas áquelle governo, que, segundo me consta, dirigiu ulti
mamente ao da Russia um 1nernoTandum~ no qual trata de provar a necessidade que 
haYia de reconhecer o infante D . :Miguel como rei de Portugal, a fim de qne as 
potencias fossem coherentes nos princípios e na marcha que as circumstancias lhe 
haYiam feito adoptar. A resposta do governo imperial, segundo me asseguraram 
pessoas mui fidedignas, não variou d'aquella qne tem sempre dado a todas as com
municações ácerca ela questão portugueza, isto é, que a Russia não era a poten
cia chamada para tomar a iniciativa nos negocios de Pertugal, e mesmo quando 
as outras· côrtes procedessem a reconhecer o infante, os interesses da Russia não 
exigiam que ella se apressasse a este respeito. 

Posso assegtuar a v. ex.a que os amigos da nossa causa n'esta côrte, e n'este 
numero podemos contar o imperador Nicolau e seu ministerio, têem visto com pra
zer o aspecto favoravel que ella tem tomado, e fazem bem sinceros votos para o 
seu bom exito. Recebeu-se hontem n'esta côrte a noticia da entrada na Polonia 
da primeira e scgLmcla di-visão do exercito russo, debaixo do commando do conde 
Diebitsch. Antes de passar as fronteiras, este marechal dirigiu á nação polaca uma 
proclamaç~to, copia da c1ual tenho a honra de remetter inclusa a v: ex. a. Suppõc-se 
geralmente que o exercito russo encontrará pouca· ou nenhuma reststenCia da pal·te 
dos polacos, c1ne se acham todos divididos entre si depois que perderam a espe
rança, motora principal da revolução, de receber o auxilio da França e de uma 
guerra geral na Em·opa, na quaJ, achando-se a Russia implicada, não podesse em
pregar contra a Polonia as forças colossnes que agora entraram n'aquelle desgra
çado reino. 
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Deus guarde a v. ex. a S. Petersburgo, G de fev~reiro (25 de janeiro) de 1831.
TII,mo e ex . mo sr. Luiz da Silva lVIonsinho de Albuquerque. =José JJtfatwicio Co?-reia. 

Officio 

· (N. 0 40 rcsmado) 

Ill. mo e ex.111 0 sr.- Dizem-me que o visconde· de As seca e conde da Ponte tê em 
alguma esperança que o consul inglez, resid~nte n'essa ilha, possa ser de utilidade 
aos .sinistros proj ectos elos inimigos ela causa ela rainha. A pessoa que me fez esta 
communicação, ou denuncia, nãó me parece merecedora ele muito credito; refiro, 
poTtanto, o que me disseram sem lhe dar grande importancia. V. ex . a ter-se-ha 
talvez admirado de cu nada ter escripto a respeito do eonde da Ponte, agente do 
usurpador; porém este homem, por seus costumes, poucos talentos e pessimo ca
racter, é tão desprezado, que deve ser consideraclo como um ente perfeitamente 
nullo, e cujas principaes occupações são o jogo e outras similhantes. 

Dizem-me que elle algumas vezes ainda quer affectar principias liberaes, isto 
naturalmente, visto o seu versatil cru.·acter e habito ele tTaição, para abrir cami
nho á reconciliação logo que triumphe a causa da senhora D. Maria II. Não posso 
segm·ar a v. ex. a se elle tem ou- não sido recebido em particular pelo ministro dos 
negocios estrangeiros, o que posso segurar a v. ex. a é que elle não tem ido a re
ce_pções publicas, ãs quaes eu vou com regularidade. Se em minha aJ.·dua missão 
eu tenho encontrado grande numero ele embaraços e desgostos, tive ao menos a 
fOTtuna de achar um antagoni.sta desprezivel e inoffensivo, não por falta ele dese
jos, mas por sua grandíssima incapacidade. 

Deus gtlatcle a v. ex.a París, 7 de fevereiro ele 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuqnerque.=D. F?·ancisco de .Almeida.. · 
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trcntath·n de sublc,·n\'ão <'tn I..i.sbon. - Portaria do ministcrio dos n cgol'ios ecdc!!iasticos e de justi\•a, cn.ca.rrcgando u 

intendente geral da policia cl<l nvcr.igunr o dito facto; c rcmettCI· sem. demora processo smnmnrio dos perturbadores 
da se(;"urant;a pubHca.- Commi~sõe.s nas duas prilneiras cidades do reino para juJgnrem os réus.- O emprestimo 
que a reg~ucia contralliu em Lonêres: reflexões feitas uo Paquete de Portuaal.- Noticias de diversas cõrtes.- O vis
conde (le ~antarem dc,·olve a.o consul franccz um officio que este lhe dirigira, e estranha. a. fónua como se dep1·ccia 
o caracter politico de juizes portuguezcs; respol'ta de mr. Cassas.-?tlcmorin de Rapbncl da Cruz GuerrciTo ao conde 
de Ncsselrode.- O arsenal das forças do exercito c marillha na. ilha. Terceira.- Conjectura do ngent-c libera l em 
Roma a respeito de Gregm·io X.Yl.- Conferencia (lo ministro pruss iano Chad e a cmbaixmlor de Ingl aterra junto :'1. 

cOrte de Berlim.-A.ltcram-se db;posições do decreto que trata. das mi1icias.-O conde de. mnpstio rccusa fazer part e 
da commissüo consultint; nomes dos outJ·os indi,·iduos cscothillos, cuja maioria lambem decHtl:.t simillta.ntc provn ele 
confiança.- Officio apocr)·pho co:n destino ao coronel .\.lcxandre Alberto de, crpa Pinto.-Prcte>.."tOS de ~Iabcrly, 
que procura. illudir o contrato.-As juntas de parot..-hia iucumbe-.l)c a administra~ão dos bens e rendjmentos das i~rc
ja.s.- O Yice-chanceller da Russia declara a 1ord IIey-tcsbuJ•y que o imperador Nicolau mo~trn Eemprc rcpugnancia 
em reconhe•·er D . )JigueL-DeLaies no lJnrlameuto l.Jritannico.-Salmon emitte voto desfa,·ora.ycJ sobJ·e netos do 
go'Ç'erno absolntista..-Dominio ela ilhn el e Galliuhns.-)focdas de cobrc.-Dcs1>achos vurios.-Estudo re lntiYO a co· 
lonias.-Iw;l11.tcções do ga.binctc de S. James no no,·o consul em Lisboa.-lt111Hla-se em Angrn. umn. cscoln. ele ct.luca
~·üo para jovens do se:'\ o fcminino. -Um emigrado apresenta o sou plano ardiloso de nsscnhoriar-se dn esquadra mi· 
gucli s ta.- Jndttlto ás pr::tÇ:J.S do prel que abnud011a-rem a guarnição da 'l'crce ira. - O papa recebe em auüicucia o 
rnnrquez de La·vradio; csperançns d ' esLe diplomntn.-~I.emo1·ial áccrcn d.Ds meios de restabelecer o throno de D. )la
ria li e a carta. de 1826.- R ecrutamento de manceboS i.nsulan.os para o corpo de ordcnan~as . 

As incessantes ordens do goTerno absolutista dirigidas ás eommissõcs e alça
das para acti\arem o julgamento dos presos por moti,os politicos, dizem alguns 
cscriptores, irritaram_ c1c tal fórma os liberacs, qnc foi combinado 11m novo plano re
volucionaria entre paizanos e militares. 

Pela noite de 7 de fe\ereiro Otl\Íram-se em Lisboa vozes de niva a carta 
constitucional e a rainha D. Maria li, morra D. Miguel» ; na madrugada do dia 
segtünte estalaram foguetes em di\ersos pontos da cidade; mas a policia, que dis
p1mha ele numerosa espionagem c tiver a clcnuncia elo proj ectaclo movimento, tomou 
medidas conducentes para mallogral-o, capturando todas as pessoas encontradas 
prox:imo dos quarteis, assim como varios o!ficiacs dos extinctos corpos de atira
dores, muito suspeitos por trazeTem armas c o antigo uniforme. Embora se empre
gassem as maiores cliligqncias para c1escobrir quem fôra o iniciador da conspira
ção e seus primeiros auxiliares, os juizes nunca conseguiram punil-os, e a sentença. 
recaíu só em inclivi~hlOS de modestas condições, segum1o mostram as peças do 
processo . 

Aviso 

Tendo sido presente a el-rei nosso senhor que algLms indivíduos, surnmamente 
crim-inosos têem attentado proximamente contra a segurança do estado, pxocuraudo 
corromper' a fidelidade de alguns officiaes in~erio:_es e soldado~ da guarni9ão da 
cidade de Lisboa alliciando-os para a revolta, e nao tendo podido consegmr seus 
perversos fins, se~pre louva~elmente contra~·iados pela ir:abalavel fi~weza d'aq~el
les que têem buscado seduzn·, ous~ram ult1m!lmente por em pratica a _tentativa 
de perturbar a tnmquillidade publtca por mmo _c1~ gran~e numero de gtrandolas 
de fogo do ar, que lançaram na madrugada do d:a de_ho~e! sendo na mesma occ~~ 
sião achaclos em flagrante delicto alguns dos di~os rndiv1duos, ~1e se_ acham J_a 
presos <1 ordem de v. s .a : é sua magestade servido, emquanto nao_ bmxam ma1s 
ampla providencias, como imperios~mente requer. a se~urança pub~lCa, que v . s.a 
faça immediatamente proceder á mais m~a~ta aven~u~çao dos refe:·1dos factos, en
carregando d' esta dilio-encia um dos mm1stros crunmaes dos bairros, que esco
lher; e que, desoccup~ndo-se de qualqi1er ouh·a, trate de formar sem perda de 
tempo o processo verbal s11mmario, remettendo-lhe a esse :fim, p_ara estabelecer _o 
corpo de delicto, as participações ele que v . s ._a me d~n conhe~rmento e as m~1s 
que tiver recebido, dando-lhe jlmtamente as mstn~cçoes 9-ue Julgar necessartas 
para a devida ex:actidão elas averiguações de que o mcumbu. E detetwina ontro-

5 
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sim o mesmo augusto senhor, que, empregando v. s.a e fazendo empregar n'esta 
diligencia o desvelo que lhe cmTesponde, a faça ultimar com a maior brevidade 
possível, e, apenas concluida, dê conta por esta secretaria de estado, para ser tudo 
presente a sua. ::JJagestade. . 

Deus guarde a v. s.a Salvatcrra de ~Ia·gos, em 8 de fevereJrQ de 1831. · 
João de Mattos e Vasconcellos Ba?·bosct de.JitJctgalhães.=Sr. Antonio Germano da 
Veiga. 

Decre-to 

Tendo constado na minha real presença que alguns inclividuos de perversas 
intenções c depr:wada conducta, esquecidos dos preceitos da r eligião e da fidelidade 
que me 6 devida, têem recentemente, com temerario arrojo, procurado seduzir al
guns officiaes inferiores e soldados dos differentes corpos do meu real exercito, al
liciaudo-os para faltarem ás suas maü; sagradas obrigações, havendo, coin o fim de 
incitai-os á revolta, ousado formar diversas tentativas, que ultimamente chegaram, 
com grandíssimo ee:candalo publico, a manifestar por meio de grande numero ele 
giranclolas ele fogo, que na cidade ele Lisboa fizeram lançar em a madrugada do 
dia de hontem, 8 do corrente mcz, em que algcms elos mesmos perturbadores fo
ram presos no acto de praticarem a referida tentativa; e sendo, portanto, necesea
rio, nas actuaes eircmn!':jtancias, dar prOlJ?ptas e cnergicas JJrovidencias para que 
a justi~a possa empregar, nas diligencias ele processar e julgar sem delongas tacs 
e tão abominaveis crimes de lesa-mages.tade, a e:fficacia e activiclade C1Lle im
periosamente reqncr o importantíssimo objecto ele manter firmemente a segu
rança elo estado e a conservação dos meus reaes direitos, sou servido ordenar o 
seguinte: 

1. ° Formar-se h a immediatamente na cidade ele Lisboa uma cop.1missrio, a que 
presida o clescmbargador que serve de chancellm· e de rcgeclor da casa da suppli
cação, e da mesma sorte se formará na cidade do Porto outra commissão, a que 
presida o governador das justiças, servindo de vogaes na primeira tJ:es clesembar· 
gadorcs, que nomeará o presidente, e tres officiaes militares superiores, que serão 
nomeados pelo· general encarregado do governo das armas da côrte e província 
da Ef'.tremadm·a; e na segunda, elo mesmo modo serão nomeados os vogaes toO'a
dos pelo presidente, e pelo respectivo governador das armas OS officiaes milital~S 
clevenclo liDS e outros fazer constar na minha real presença, ]Jelas competente~ 
secretarias ç}.e estado, as nomeações que fizerem . 

2. 0 Se-rá da priv~tiva comp~tene.ia d'est~s. ch~'ts eommissões, processar c julgar 
os réus comprehe_nd1dos nos . cnmes de all1C1açao para a revolta, sedição, movi
mentos tumultuarws em detl:unento da segurança elo estado, e outros similhantes 
de lesa.-magestadc, _qualquer que seja o estado, condição ou privilegio de que 
gosem os mesmos reus, que forem presos em fl.ngmnte delicto nas duas sobredi
tas . cidades de Lisboa e Porto, e 5 l~guas em redondo; para o que se con
gregarão todos os V?i?'a?s á voz ~o yre~1dente! apenas a est~ e.m qu::tlquer dia e a 
c1ualquer hoTa for chng1cla a parhe1paçao oflicml do facto cnmmoso com 0 relato.
rio ~da~ sl:as cirelrm.sta_neias? -~ ela prisão_ elo~ réu ou réus, ~s q~1acs eles de logo fi
cm·ao mteu·amente a dtSpOSlÇ{lO ela COIDllllssao; devendo nao somente os carcerei
ros, mas quae:5quer outros officiaes de justiça, cumprir cxactamente as ordens que 
d' ella receberem assignaclas pelo presidente. 

3. 0 Sendo as ditas com missões assim congregadas em uma das salas elas res
pectivas rc~ações , ?u no .edificio que, segtmdo as circumstancias

1 
aos presidentes 

parecer ma1s propno cles1gnar, c q~1e~promptamente lhes será franqueado; e ser
vindo em cada uma cl'eUas de escnvao1 fazendo ao mesmo tempo as funcções ele 
relator, como se pratíca nos conselhos· ele guerra, t~m elos vogaes ·magistrados, que 
pelo presidente for nomeado em cada um elos casos occorrcntes, immediatamente 
será autuada a participação ofllcial a elle dir!gida, _que servirá ele corpo ele doli
cto; e formando-se logo um process? st®marw! ~ ~1mrplesmente verbal, pelo qual 
conste do mero_ fa?to e vercll).cle s~b1cla, sem SUJ0l~ao _a formalidades jucliciaes, .de 
q ne se tornam mchgnos réus ele ta o execr:mclos cnmes, e -sendo sem alguma w
terrupção ouvidos os mesmos réus para allegarem sua clefeza mu perguntas jndi-
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ciaes perante as mesmas commissões por ellas sc1·ào :accessivamente ~enteuciados 
como for de direito na conformidade das leis . 

4 .0 Ao; sentenças que assim forem profm·idas sCL·ão irremissivelmente execu
tadas nas 'inte c quatro horas que se seguirem Úfluella em que tiverem sido 
dadas, assistindo-se dcviclameute aos r6ns, que incorrer em em pena ultima, com 
os socconos espirituacs de que necessitarem, na fórma praticada em casos simi
lhantes. 

5 .0 i\as occasiões, em que aconteça acharcm·se de tal sorte impedidos os pre
sidentes quando receberem a participação official do facto criminoso, c1ue lhes s~ja 
impossi,cl concorreT á presidencia, immccliatamcntc remetterão a mesma partici
pação ao magistrado, a qncm seg-nndo a lei e estylo, compete substituil-os nos 
cargos que exercitam, para. proceder em tudo o mais como acima :fica determi
nado; e do mesmo modo nos casos de ignal impedimento f1e algum dos vogaes, 
poderão ser eventualmente outros designados pela3 auctoridades civil c militar a 
que pertencer na fónna declarada no artigo 1. 0 : as decisões serão vencidas por 
quatr~ votos conformes, e em caso de. empate ao pre identc competirá desempa
tar muda me mo com o \Oto de cp1alidacle, sendo preciso. Estas commissões dll
rarão por tempo de um anno a contar da data d'este decreto, havendo-se por dis
solvidas no dito praso, se antes d·isso não forem renoYadas por outro meu real 
decreto . . 

As anctoridades, a quem competir, o tenham assim entcncliclo c façam execu
tar, sem embargo de quaesquer leis, decretos e ordens em contrario, quaesquer 
que ellas sE'jam, po1·que todas sou servido derogar para .este cfti~ito sómente, fi
cando aliás sempre em seu vigor como se de cada uma d'ellas fizesse especial 
menção. Sal,aterra de Magos, e1u 9 de fc,erciro ele 1831.=(C'om a ntbrica de 
el-1·ei nosso senha r.) 

O e1.upres-thu.o <.la regencia 

.K'uma revista ~olitica impre~sa semanalmente em Lom1res e a que temos por 
~t~lta~ 'ezes .allu~1do 1 o Paquete ele Portugal, lê-se a traducção da seguinte no
tiCia, mserta no Twws de 13 de janeiro: 

aO cmprestimo da regcncia da Terceira occupa muito as attençõcs da praça, 
em rasão de achar-se esta· tr~nsacção particularmente conne:x:a com os negocios 
:financiaes do Braúl e de Portugal· porém ainda se não emittiram nem acções nem 
cautelas. O contratador é mr. hlaberly, e a exacta somma é de .t 1.175:000, que 
se offerecerá a 5 1. Os tomadores do emprestimo portugLwz estão indiguados por 
esta operação, qlte elles consideram como um meio tacito de apropriação das som
mas destinadas originalmente para pagamento dos seus dividendos. Diz-se que 
pelo ultimo paquete que saíu para o Brazil enviaram um protesto co!ltra tal vio-
laÇ<'to de fé . l1 · 

Estas laconicas, mas frisantes palavras pro\Tocaram immecliata r esposta da re
dacção do periodico liberal, que, acudinclo pelo creclrto da sua causa, publicou em 
tres numcros (1 e 2õ do mesmo mez e 8 de fevereiro) cliversas considerações, 
cujo teor é como segue : 

1 

Quem não conhecerá n'este miseravel paragrapho um montão de disparates e 
absurdos, qtw não podem deixar de ser arrancos ela embaixada Asseca, despei
tosa e colerica? 

Que têem os tomadores do emprestimo portuguez corn a h·amacção que se fez 
entre os governos do Brazil e Portugal, tanto em 1 2õ como agora? Esses toma
dores elo emprestimo de 1823, quando entraram em a negociaÇ<I'Lo, viram perfei
tamente os seus termos; e tanto cl'elles se contentaram, e elas hypothecas que 
afiauça,am o pagamento, que depois em 1825 recusaram renunciar a ellas, e. 
acceitar para pagamento do juro e annuidades a cli,ida do Brazil a Portugal. Por 
conseguinte o devedor ficou sendo o governo de Portugal, as hypothecas estão em 
Portugal, e quem as possue é obrigado áo pagamento, porque é quem come a 
renda applica.cla para elle. A divida do Brazil a Portugal foi contrato de governo 
a govexno; os credores elo emprcstimo ele 1823 não entraram para nada em tal 
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transacção, e, como de ixâmos dito c é vm·dadc, nem quizeram entrm·; logo stio 
estranhos a este assumpto, como o são os negociantes do. imperio da China. Diz 
a letra do paragrapho citado q1w «a somma por qnc o Brazil se obrigou para com 
Portugal fôra originalmente destinada ao pagamento do cmprcstimo ele 1823,J. 
Ainda concedendo, observflmos que, senclci esta obrigação feita entre os dois gover
nos sómente; se elles ambos q uizerem desobrigam-se d'ella como dois particulares o 
podem fazer sobre as clausulas ele qualquer contrato; e por isso maior absurdo 
:tica sendo o com que se remata o artigo; e vem a ser o protesto que se dilll fôra 
enviado ao Rio ele Janeiro pelos credores do emprcst.ilno portugnez, expondo a 
yjolação ela fé . Esta é ele marca maior! Quando os credores tomaram acções elo 
sobredito emprestimo, com q ne fé Ot6 esperançc6 ele pagamento as -tomaram? Com 
H fé cl.o pagamento pelo Brazil, que sú se constit-aiu devedor clois annos elepois .e 
deyeclor a Portugal?. . . Chama-se CO)ltratar em boa fé quando o ~aracter elas 
pessoas com quem neg~ciâmos nos dispensa de certas seguranças, que o direito 
requer para maior e mais completa validade dos contratos e ela responsabilidade. 
Ora, em que houve aqui boa nem má fé? Os tomadores do emprestimo portuguez 
não quizeram acceitar para seu pagamento o tras1)asse ela divida elo Brazil a Por
tugal, e por isso ficaram corq. o seu devedor origin.ario. A sna divida o BrazU a 
paga ao governo ele Portugal que reconhece legitimo; este é a regencia na Ter
ceira. Mas Sampaio cândc6 consul) e seus adher entes, que são os credores elo em
prestimo ·ae 1823, a quem reconQ.ecem por legitimo rei ele Portugal? A Miguel; 
logo porque não r ecm:rem ao seu de-vedor legitimo e legal) ao possuidor e comedor 
das hypotl;ecas, e sim ao governo do Brazil, que recusaram acceitar por de,'eclor 
c com quem nunca contrataram? A rasão é clara ... Quereriam ajudar D. Miguel 
c clamnar ao governo da rainha; e por isso, para o servir, reconhecem-no legi
timo; e a senhora D . Maria II é sempre tratada 1)elo estolido consul mignelino 
como princeza do Grão Pará; mas para receber os dividendos estamos seguros 
que reconheceriam como legítimos os agentes elo governo ela mesm·a senhora! 

SRa magestacle fidelíssima pagará, quando restauraU.o o seu governo, o em
pt·estimo ele 1823. Não o paga j{t, porque o primeiro objecto de que se trata é a 
restauração do ~hrono legitimo e a manutenção dos portnguczes iieis. Alem de 
que, reconhecendo, como se disse, os credores do dito emprestimo o· infante D. JYH
gLlel, que possue as hypothecas d'elle, quem lhes tolhe que recorram, ·para serem 
pagos, ao seu adorado rnonarcha, devedor e amigo? -

li 

Estes ultimos dias tem-se pelejado uma batalha renhida entre o agente do 
novo emprestimo, mr. 1\laberly, ·c os tomadores do empres timo ele 1823, os par
tidistas de D . Miguel, su11.s creaturas1 seus dependentes, etc. ;N"os papeis d'esta 
capital hão Eido insertos alguns artigos mui luminosos sobre a ma;teria; e é justo 
confessar 9.ue, á ~xcep9ão de gaz~tas tão acre~itaclas como John Bull e Mon2in'g 
Post) cledtcados a glona. ele D. l\11guel e do VIsconde de Asseca todos os demais 
ainda aquelles que menos affeiçoaclos nos são, têem advogado ;, causa ela rainh~ 
de Portugal; têem feito ver que os inimigos elo novo emprestimo, apresentando 
argumentos cont?·a pToclucentem) a fim d.e lhe não dar entrada na praça, demon
stram que o seu objecto é menos pugnar pela satisfação elos clividendos e a.nnui
dades elo ele 1823, do que aug·mentar as d:ifficuldades, que póde haver no caminho 
da r estauração da corôa portugueza á senhora D. lVIuria II, rainha legitima ele 
Portugal. . 

Quando se trato~l d'este ~mprestimo, ou antes ele um cmprcstimo negociado 
pelo governo ela rmnha, .abrn·am grandes olhos alguns u surarios cl'esta cidade 
para vereil1 se podia dar-se a circumstancia de esfolar o desgraçado o·overno tro- , 
canclo um penny por um gtânén; e ainda assim mais seguros elo que 0 b zimborio de 
S. Paulo. , 

Um cl' estes, engrandecendo hypocritamentc os obstaculos que deviam os ven
cer, e reputando quasi impossiv~l que viessemos a t~rmos de ajustar algum ne
gocio, prestava não obstante ouv1clos a. certas propo~tc;ões vagas, que lhe foram 
feitas; e até, tanta era a sua generosidade ! conven1 por fim em que «podi~ 
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ser que alguma cousa se arranjasse, se quizessem tratar seriamente do assum
pto». 

ComttlClo, esta negociação, se assim •póde chamar-se, ficou aqui; nem era pos
sível passar ávante com tal gente. Correram boatos contradictorios ácerca do com
portamento do imperador elo Brazil a respeito de Portugal; apregoou-se que sua 
magestade imperial abandonava a causa de sua augusta filha; disse-se que D.lVIi
guel estava em termos de ser reconhecido (porventl.ua só este ponto era o ver
dadeiro); e por con:;eguinte chegaram a perder-se de todo as esperanças, e até as 
idé~s de emprestimo a favor do governo de Portugal. Entretanto folgavam os 
inimigos ela libenlade e as tribus israelitas, ele haverem tldo a finura, a velhaca
ria de não cair na esparrella elo cmprestimo; e os mais conspícuos millionarios da 
nação nos davam, rindo, os pezames da perda da causa liberal. Levantou Paris 
um grito; -a este grito seguiu-se a quéda de Carlos X i e um dos nossos homens 
nos ~gourou a volta d? _pied_oso Bourbon, antes de dois mezes! ... O cluque dé 
wepm!5ton e o _seu mmtsten~ tor_naram-se ele repente objecto da indignação ela 
naçao mgleza; vm-se que er::t mev1tavel a guerra civil ou a quéda de uma admi
nistração detestacla e funesta; e o mesmo homem nos assegmou em um d' esses 
?-Ias d~ maior inquietação que o miriisterio· tinha pés ele bronze; que desfaria as 
l~SLm.'elÇÕ~s, e não cederia urna pollegada do seu principio aristocratico! ... Tres 
dtas depo1s caiu o rninisterio! ... oD. Miguel está firmissimo; é impossivel ex
pulsai-o de Portugal. . . » Nunca tivemos tão flóridas esperanças dê expell ir o ty
ranno como depois ela prophecia d'este adivinho, tão imperito na sua sciencia.. 
aNão se cansem que não alcançam uma libra esterlina ... » A este tempo estava-~e 
já contratando o emprestimo em nome do goyerno ela rainha de Portugal e den-
tro de uma semana ficou de todo concluído. ' 

Na verdade o exercito dos usurarios foi surprehendido; cremos que o hão de 
negar agora, e nem por isso ternos empenho em contraclizel-os i mas o facto é 
que qua~do deram vista do inimigo já este lhes havia tomado a praça, e o re
curso umco de que poderaru valer-se foi a cidaclella. 

Assec~ andou activo e o zote elo Sampaio não menos. Convocou-se uma as: 
sem?lé_a no stock exchange, e propoz se n'elle que o novo emprestimo não fosse 
admtttldo nem cotado na praça. 

Os inimigos do governo da rainha tomaram por fundamento d esta medida o 
não haverem sido pagos os ilividendos e anmúdades do emprestirno ele 1823, 
desde 1828 para cá, e. chamaram a isto «bancarota» . E como se havia antes 
adaptado a resolução de não ser reconhecido ernprestimo algum levantado por 
governo, que tivesse deixado de pagar aos creclorcs de qualquer emprestimo an
tecedente, tirou.-se por conclusão que o novo emprestimo elo governo da .rainha 
era inadmissível. Grandes debates houve n'esta assembléa; mas como alguns dos 
convocados paTa ella eTarn gente por fas ou por nefas inimiga do governo legi
timo e da liberdade portugueza, venceu-se no comité a questão 1Jela maioridade 
ele votos contrarios·á admissao, e reconhecimento do novo emprestimo. Não foram, 
pois, boas rasões nem a maioria da assembléá qLlem motivou actnella decisão . Se
gnndo informação de pessoas intelligentes, mmca. se ouYiu tanto desproposito, e 
nunca tão miseravelmente se discorreu como nas duas sessões qne houv~ sabbado 
e segLmda feira 15 c 17 elo corrente . . 

Pois que o thema principal dos nossos aelvcrsarios era a suppm;ta. bancarota, 
c a falta ele pagamento dos diviclenclos do ernpr estimo ele 1823, mr. :Maberly pro
duziu a seguinte declaração do agente ela regencia de Portugal, em nome da 
rainha: 

«0 abaixo assignado, _plenipotenciario ela. regencia dos_re_inos de ~ortugal, Al
garves e seus domínios, em nome ele sua magestacle ficlehss1ma. a rainha D. 1\la
ria II, declara da maneira mais formal e positiva que a dita legencia reconhece 
c respeita a validade da divida contrahicla em Londres no anuo de 1823, por sua 
magestade o senhor D. João \"1

1 
augnsto avô de sua magestade ficle\issima; e que 

logo que a Divina. Providencia permitta que sua dita magestade ficleli.ssima entre 
na posse de seus estados usurpados, o seu governo procederá sem demora .11 pa
gar religiosa e exadamente jmos c amortisação, atrazaclos e correntes, cl'aquclla 



70 

divida, do mesmo modo que o praticára o precedente governo legitimo de Portu
gal em nome do senhor D. Pecu:o IV, augusto pac de sua mago tade fidelíssima, 
até á deplorm·el epocha ela usurpação.= l1b1·eu e Lima. = Londres, 14 d~ janeü·o 
de 1801.» 

Á vista cl'esta ·declaração solemnissima :ficava evidente que o p retexto allegaclo 
da bancarota do governo portuguez era. m~s~ravcl invençâo, incapaz de resist!r · 
a qualquer argttmento de facto ou de ramocmw, c que actualmente dcsappareCJa 
para nunca mais poder tornar a merecer commemorctção .. O goYeTno de Portugal 
que agora contrata o emprcstimo é o governo da rainha legitima : este jamais fez 
bancarota, nem deixou ele pagar o cmprestimo, de cnja falta de pagamento se 
queixam os nossos antagonistas . A prova de facto é esta . Desde 1823, cpocha do 
primeiro contrato, até 1828, epocha da usurpaç[o de D . l\Iigue1, pagaram-se Te
ligiosamente diyjdendos c annuidades. E quem os pagou? O agente elo governo 
legitimo de el-rei de Portugal n'esta cõrte . Morreu sua magestade o senhor 
D . João VI , c seguiu-se o governo em nome de scu ·augusto fi lho primogen ito o 
senh or D . Pedro IV, reconhecido por toclas as potencias curopêas; e continuou-se 
o pagamento. 1\Ias em 1828 commettc D . l\}:iguel a usurpação, e portanto deixa 
de haver em Portug-al o governo legitimo, que- se obrigára ao pagamento do em
}Jrestimo ele 1823; tanto que, desde então até ao presente moruento, os dividen
dos e anmúdadcs se não pagaram aos credores . Sendo isto assim, como é, quem 
dirão os Assecas e companbi~t que fez bancarota: o gqvcrno leg·itimo, que pagou 
sempre, ·ou o usurpador, q11e nunca pagou? l\Ias D . Miguel nfio paga (dizem os 
seus partidistas), porque o governo do Brazil lhe não quiz pagar o que lhe deve 
pela. convenção de 1825, somma applicada para pag·amento do emprestimo portu
gnez . Falsissimo! Impndentissimamentc falso! O governo do B1·azil contratou com 
o le·gitimo de Portugal dois annos depois ele fei to o emprestimo de 1823; o seu 
contrato foi com o dito governo legitimo, e em virtude de tal contrato não se al
terou o do primeiro emprcstimo, qtte permaneceu como originariamente fôra ce
lebrado . Os credores n~w quizcram ter que ver, para seu pagamento, com o go
verno do Brazil; logo ncnh.um j us têcm agora a haver do mesmo governo as 
sommas que este só deve ao legitimo de Portugal, o qual era senhor de dar-lhes 
o destino que lhe aprouvesse, porque as nrio obrigúra como bypotheca aos men-
cionados credores. · 

Tendo, pois, o govenio legitimo pago, emquanto e:x:istin em Portugal, aos cre
dores elo emprestimo, segue-se que não fez bancm·ota; c sendo em nome li.' esse 
mesmo legitimo governo que o novo cmprcstimo se contratou, segue-se que é dcs
tituido de verdade o fundamento que se a.llega para a rejeiçvo do cmprestimo na 
p1·aça. Poclia, comtudo, suscitar-se a duvida sobre pagamento futuro, depois de 
restaurado o governo da rainha; mas a declaração, (1ue deixâmos copiada, desfez 
essa e outras quaesquer que podessem mover-se sobre o mesmo objccto. Log·o a 
pcrs i st~ncia do partidü contrario em sua opposição nem tem soli clos fundamentos 
em clemsões tornadas sobre a questão actual, nem mira a bem entendidos interes
ses dos credores elo primeiro cmprestimo, porque o segundo lhes não tira as es
peranças de pagamento, como se vê do seguinte raciocínio . 

. . O governo legit~mo pagou o emprestimo ele 1823 cmquanto existiu. O illc
gttlmo desde q:le ex1ste não pagou um real. O governo legitimo antes ele tornar-se 
credor do ~razil pagou o que clevia pelo rendimento elas hypothccas, qne obrigúra; 
e se, depms cl!3 tornar-se c~·e_dor elo Brazil, applicou as sommas que cl'estc recebi:>., 
parn pagamento da s.ua d1ncla, era esta. uma transac<;ão da sua propria escolhH, 
c com a qual nada tmham os credores . Estes só consen·aram direito ao Tendi
monto dAs hypotheras1 qne se acham em PortuO'al. 

O governo legitimo foi expulso; c desde es~e instante não pagou nem podia 
pagar, por9-ue ~ão existia: ~ra um devedor assassi~aclo, cujos bens h;pothccaclos 
passaram as maos do assassmo, que os ficou dcsfructanclo sem curar de satisfaze!' 
a?s contratos. pactuados com o legitimo antecedente posst1idor. Em tal caso, c :\ 
Yl:;;ta. do cammho que as cousas levam em _Portugal, e elo porte c honm ele D . Mi· 
gnel, convem os credores ele todos os partidos quo de D. lVIio·uel nunca ell es l1 a· 
verão um real, e que propria c vctclaclciramcntc o fallido é clle, e o é com tanta 
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sem-ce1;imonia como tem sido pe1jnro, falsario, enganador á face elos soberanos 
e das nações da Emopa. Bem está emquanto ao governo usnrpaelor; mas, voltan
do-nos agora pàra o governo legitimo da rainha, que é o que se vê? Este governo 
pagou emquanto pqde, e promette p<tgar quando restaurado . ~E porque não paga 
actualmente? » dizem os n ossos inim igos . Porque n fío está na po: se dos se!:ls do
minios : de facto só exerce poder em uma pequena parte cl' elles. Emquanto n~i:o 
tornar a estar de posse elo reino, não tendes direito de lhe requerer o vosso pa
gamento : ou, vale truito que· o requeiraes como se o fizesscis a mn ausente no Jo
gar que elle abandonou, ou ao cadaver de um cleveclor. Se isto é exacto, se 
D . nliguel vos não paga, e come a reucla. elas hypotheca.s; se o governo da rainha 
só p6cle pagar quando estiver ele posse ele toclo o reino, porque só então se en 
tende que tenha os meios de o fazer, applicanclo para pagamento as sommas pro
venientes das hypothecas, ou ontras que satisfaçam o mesmo fim ; se todas estas 
circumstancias são justas, são verdadeiras, que deveriam fazer os credores de 
1823 pam obter o pagamento das sommas que lhes são devidas e se lhes for em 
deven~o? Aj llclar, se poclessem, c com quanto poclessem, o governo ela rainha, 
pros~npto pelo tyranno, a restamar-se; porque clle lhes pagou sempre e promette 
contmuar; porque, fLmclado sobre princípios de justiça e lei, é do seu interesse 
~anter o credito devido a um governo legitimo; e porque, :finalmente, como mais 
lllnstrado que o barbaro governo actual, nao póde deixar de conhecer que o I ro
ceelimento honraclo e o cumprimento r eligioso de seus pactos lhe 6 cssencjalmen.te 
hecessario para que possa manter-se r espeitado e obedecido . De D _ Miguel nin
guem tem que esperar : ha mais ele dois annos que não cessa de c01nmettcr atro
cidades, e ele fazer despropositos, que lhe são prejudicialíssimos, c que o tornaram 
tão precal"io, tão nutante, como presentemente se acha . Tudo isto é notorio, e 
mais que notorio, confessado pelos mesmos partidistas elo usurpaclor. Uns clizem 
que seu senhor é um mentecapto, e por isso homc:ns malvados o arrastam a com
metter crimes para que não propende seu bom coração ; crimes que na verdade 
fazem impossi\el a duração do monstruoso governo mignelista. Outros confessam 
qne D. Miguel é um barbaro, que não escuta um só parecer ele brandura e con
ciliação; que a sua nimia timidez o torna feroz, qu~ não ha quem possa clesvial-o 
dos furo res da vingança, que lhe abrazam o peito . E p reciso ser tão nescio como 
Sampaio para gastar uma hora contando gentilezas elo amo em phrase ele escada 
abaixo, enojando todos os ouvintes, ainda os mais interessados nas prosperidades 
elo a.njo tutelar . 1\Ias qual é o procedimento cl'essa gente, que se cliz ter a mira 
posta no pagamento elo emprestimo ele ·1823 -; cl'essa gente, que :p.ão póde desco
nhecer a impossibi1ic1acle que ha de obrigar D . Miguel a pagar-lhe ; cl' essa gente, 
cm:fin1, que não ignora quaes são os principias q1.1e hão de animar o governo le
gitimo quando restauraelo? Este procedimento consiste em augmentar as clifficlu
dadcs 'e multiplicar os obstacnlos no caminho ela restauração; procurar a manu
tenção de D . :Miguel, que lhe não paga, nem póde pagar; e desviar elo throno a 
rainha, que lhe pagou e qnc_ lhe ha ele pagar quando o .possa fazer . E qual .é o 
corollario que el'aqui se deve tn·ar? Em ~~mma, é que os to~aclores elo empresttmo 
ele 1823 se uniram para damnar ao legttu::p.o governo ela rmnha ele Portugal, e fa
vOl·ecer o usurpaclor. Nã~ lhes invejâmos a glori3:. _Se,"' quando restauracl~, o go
verno ela senhora D. :Mana II respondesse ás sohcttaçoes elos ereclores d aquclle 
emprestimo, que, poil:l tanto fav~rec~ram D - Mignel, ~, elle rccorressem. pm·a qn_c 
lhes pagasse, teriam estes consClenet~sos senhores rasao ~lgumtt ª-.e que1xa? DCl
xariam de conhecer que este procedimento, comquanto 1llegal, era. clesculpavel? 

Sim, deixariam: esses santos varões nfio fazem cabedal da pers!stencia de 
principias e sentimentos quando se lhes apresenta aos olhos o seu umco deus, o 
seu inter esse. · 

l!'elizmente, apesar elo dmuno que nos causa~ suas maraJ?-has-, o grancle ~m 
ha de alcancar-se . 1\Iorclam-se tms a outros, exasperem-se mmto embora: os rn· 
convenientes" que nos }Jodem suscitar não são capazes de nos desviar do fim que 
temos, a dcstmição d.o usurpador e seus sequazes. . 

Poremos termo a este artigo trasladando nma passagem do llio1·mng Hemld 
tlc 12 elo corrente, c outra do JJ!lm ·ning Clwonicle, a respeito elo cmprestimo c ela. 
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assembléa. Jo stock exchange, a que temos feito allusfio. O T •imes c o Cotwie1·, que 
ninguem taxará de muito apaixonados pela nossa c-ausa, têem tambem na questão 
actual feito justiça <i. verdade, e desmascarado a hypocrisia ele nossos adversarios. 

«A assembl6a do comité elo stock exclzange, que ficára acliada, teve logar segunda 
feira, a fim de c1t~tt3rminar se o emprestimo ela regencia ele Portugal devia entrar 
em suas listas. A decisão foi elo modo segu inte: 

«Achando-se atra.zaclos, e por pagar ha aJgum tempo os dividendos elo empres
«timo pol"tnguez ele 1823, este co1nité não pócle pennittir que os preços de qual
(( quer cmprestimo, que pretenda fazer o governo ele Portugal, tenham entrada em 
((suas listas.» 

<c As pessoas quf:l não entendem verdacleiramente o qne isto é e~u s~ podem_ crer 
a decisão de· pouco momento; porém o certo é que ella tem m1.uta mfluenC1a na 
p1:ompta negociação cl'este capital; porquanto é uma cspecie ele marca posta para 
diminuir-lhe o valor. E posto que a decisão na verdade só se attribue :i falta de. 
pagamento elos dividendos elo emprestimo ele 1823, as pessoas que fallaram no 
assumpto o fizeram com fim expresso, e elo modo mais conveniente l)ara deprimir 
o novo emprestimo, deteriorando-lhe o seu valor. Este porte é desairoso; e o co· 
mité exerceu na presente occasião poder mais arbitrario do que nunca se arroga
ria u~a assembléa legislativa, ou qualquer trib1.mal elo reino. 

«E verdade que os dividendos elo emprestimo de 1823, feito por D. Jor·o VI, 
não têem sido pagos desde dezembro ele 1828; mas acaso deixa ele h11vcr motivo 
snfficiente para esta falta? E não é este o de terem os rendimentos do reino sido 
usmpados por D. Miguel, que promettêra desposar-se com a rainha? Foi assim 
que a. rainha se viu roubada de seus direitos, c privada elos meios ele pagar os 
dividendos do emprestimo, que haviam siclo pagos exactamente até o momento clUJ 
usurpação. A pesar cl'isto, o comité quer vingar-se da rainha pela falta de fé pra
ticada por D. Miguel, o que é injustiça flagrante . Se a sua resolução tivesse só 
por objecto o usurpaclor, fôra ella conforme com os princípios de justiça; porém 
D. Maria, cujos domínios foram arrebatados pelo mesmo usurpaclor, a qnem ja
m~is seria permittido pôr os pés em Portugal se não jurasse solemnemente to-

. mal-a por esposa e governar em seu nome; D. Maria é perfeitamente innocente 
dos crimes que elle cornmetteu, e não merece que os seus interesses sejam pre
judicados pela r esolução arbitraria do comité do stock exchange. Ella nunca pos
suiu as rendas de Portugal, e por conseguinte mmca teve meios de satisfazer as 
sommas que se estão devendo . Porém, ainda que não contrahiu a divida, fez uma 
declaração mui ~atisfactoTia, ele que pagari..:1. tod[ls as sommas devidas do emprestimo 
de 1823, e todas as que se fossem vencendo, desde o ·momento ele tomar posse 
elos seus domínios. Em consequencia d'isto, em que mereceu a rainha ele Portu
gal o grosseiro insulto que se lhe fez? Longe d'isso, ella manifestou as melhoi·es 
intenções para com os credores, e. mostrou disposição de fazer quanto fosse pos
sível a favor d'elles, não sendo incompatível com ·os poderosos interesses de qllC 
trata, e que são o objecto a que é destinado o novo cmprestimo . 10 procedimento 
de sua rnagestade fidelíssima foi em todo o sentido nobre e digno d'e1la · e em 

't, 1' ·a ' recompensa o com~ e 1ez quanto po e para estancar os seus recursos e tornar in-
certa a restauração dos seus domínios. · 

aAs pessoas combinadas para e:ffeituru· tamanho mal são miguelistas c mu
tuantes do emprestimo de 1823. Estes nenhum meio hão p0mpaclo para obter urna 
decisão contra a l'ainba; e na verdade 6 contra ella a que se tomou, porque ao 
çomité foi declarado que qualquer di:ffercnça no valor do emprestimo seria posta a 
cargo ela rainha e não elos contratadores. Comtudo, como as fianças cl'estc em-

. prestimo são melhores que as do em1westimo do Brazil (porquanto ellc tem as do 
Brazil e as de Port\1gal, com dois annos dos dividendos elo Brazil na mão) a en
trada n'elle offcrece tanta~ vantagens, que 11ão duv.illfunos ela prompta vcn'da elas 
acções, cujo producto baste para pagar as despezas que ha de custar a restituição 
da rainha á posse ele seus dominios . O publico terá occasião de mostrar o seu 
interesse a favor da causa da librn:elaele, e aversão á tyrannia e á oppressão · e ao 
mesmo tempo o intere&:se que se offerece induzirá 1Ut1Ítas pessoas a que e~pre
gncm o seu cal)ital, sendo tão boas as seguranç~s com que o podem fazer. 
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«Os amigos ela rainha elevem ter a satisfaçãÕ ele saber que a menoridade elo 
c01nité

1 
que na assembléa foi a seu fa-vor, constou ele alguns elos membros mais 

dignos e ele maior influencia.» . . . 
Ainda que, o artigo do B emld1 que deixâmos transcr:pto, é em SI bastante

mente explicito sobre o objecto que nos occupa, nem por 1~so nos parece menos 
interessante o seguinte, c1ne e:s:trahimos do jjion~ing . C'h1·omcle . 

«Em consequencia ela resolução tomada pelo comité do stock_ exclwnge? o agente, 
mr. 1\Iaberly, resol-veu-se a publica:· o prospecto ~o ~m.l?restimo, e n: fixar por 
ora o seu preço abaixo do do Brazd, posto que SeJa mtnnsecamente Igual a elle 
e na verdade ele maior -valor, porque já estão na mão do agente os dividendos de 
dois annos. O errado caminho, por não dar-lhe pcior nome, que o cornité seguiu, 
foi a causa unica d;este··abatimento, e todo o prejtúzo que el'elle provier recáe 
sobre a rainha. Tres pessoas influentes da cidade, mas movidas por interesse pes
soal, têem feito injustas tentati,as para, por meio de insinuações, deteriorar o -va
lor das fianças do dito empr estimo. Por que motivo não dizem abertamente que o 
marquez ele Santo Amaro carece ele auctOTisação elo seu go-verno para afiançar o 
pagamento elo interesse d'este emprcstimo ao.:; representantes ela regencia, e que 
mr. Maberly não é esse representante? Elles sabem perfeitamente qüe taes asser
ções. seriam prompta e cabalmente destruídas . Por ora não publicâmos os nomes 
cl'estes homens por esperarmos que, ao verem que sabemos quem elles são e o 
que dizem, ou nfio continuarão a portar-se cobarde e indignamente, ou declararão 
qual seja auctoridacle e fundamento que têem para suas insinuações.» 

Ill 

Tornâmos a este assumpto, porque os nossos Immtgos a isso nos obrigam. 
Não que os passos que dão para nos empecer hajam de }Jroduzir o E::ffeito dese
jado por elles : isto mesmo bem o sabem os proprios corypheus da comedia; .po
rém na verdade é de receiar que em Portugal os leitores dos papeis em que 
apparecem os artigos que os agentes e escrm·eclores do partido contrario inserem, 
cheguem a desanimar-se por algum tempo, e a suppor os nossos negocias em con-
dição menos 'antajosa do que ·a em que elles realmente se acham. -

T em-se dado á transacção elo empresti.mo contratado pelo governo de Portu
gal em 1823 toda a clareza necessaria; tem-se mostrado que a outra transacção, ' 
feita em 182õ entre Portugal e o Brazil, é distinctiss.ima ela primeira; e depois de 
tudo clemonstr·ado, ele tudo esclarecido legal e historicamente; depois de saber-se 
qual foi a rasão da gue1:ra, que o comité do stock cxchange fez ao novo empres~ 
timo da regencia de Portugal, apparecc ainda no Times de quarta feira 2 elo cor
rente o seguinte artigo : Declcwação da commissão elos nwtuantes do emp1·estimo 
pO?·tuguez aos seus· constitui?ites e ao publico . 

«A commissão nomeada para zelar os interesses dos mutuantes elo emprestimo 
portuguez, julga de imperioso de,~t· seu romper o silencio . A attenção publica ],a 
sido n' estes ultim<ps dias chamada ao novo plano ele emprestimo feito a favor da 
regencia portugueza na· ilha Terceira1 e para. combater as illusorias noções que 
se t êem dado a fa-vor cl'este plano, se vê a commissão, a despeito seu, obrigacl~ a 
advertir o publico a fim ele não deixar-se -enganar. A commissão, preenchendo 
os deveres que lhe pertencem, é forçada a dar este pasEO decisiYo para se oppor 
ao sobredi"to plano pela convicçí'io em que está do prejuizo que resultaria ás suas 
l)l'Oprieclacles, se ~s auctores do proj ecto o le,assem ávante. As representações 
feitas _pela commissão j á tiveram o resultado de vedar a entrada cl 'este empres
timo no stock exchange. A comm.issão protesta ~ue nenhum motivo pessoal a 
move, e que nas medidas que toma, em conform1daele elo seu de-ver,, só obedece 
ao desejo de defender a sua propriedade e a de seus con.stituintes . E impossível 
mencionar todas as explicações inclividuaes por cttio meio os emprehendeclores do 
emprestimo ela regcncia portugueza hão pretendido interess~r o publico. Porém a 
commissão refutará os sophismas dos ad>ogaclos do emprestJmo, recorrendo a fa-
ctos, ~ seu parecer, innega-veis. _ 

«E assaz conhecida a historia da convenção de 182o, em virtude ela qual o 
cmprestimo portngucz foi posto a cargo do Brazil. Ninguem deixará ele lembrar-se 



que o empr estimo portuguez, feito em 1823, foi pela dita convenção de 182õ 
transferido ao Brazil ern resarcimento do que este estava deyendo a. Portugal, 
valor ele navios, armas e munições, que a mãe patria lL e cedeu ao tempo ela se
paraçâo dos dois paizes . O emprcstimo portuguez foi pox uma l~i expressa to
mado pelo Brazil, como parte cb sua divida nacional, e assentaclo no livro grande 
em 1827. O Brazil tornou seLlS credores os mutuantes elo emprestimo portugucz; 
e fez isto espontaneamente, como p[.n·te das estipulações declaradas na convenção 
de 1.825 . Em addição ao que leva dito, cita a commissão as palavras do sr . Cal
mon, ministro ela fazenda do Brazil, proferidas por elle na camara dos deputados 
em 28 de agosto ele 1829: 

«Estou prestes })ara dar á camara as explicações ncccssarias, e mostrar os 
«documentos pertencentes a este negocio, os quaes justi:fi.ca;rão o ministro da fa
« zenda, e tr~nquillisarão todo~ os espíritos . Por ora devo, com tudo, limitar-me a de
«clarar que na verclacle a legaç~io de L ondres suspendeu o pagamento do empres
« ti mo portuguez clesde o momento em que a usurpação começou em Portugal; e 
«deu conta, como dev ia, do seu procedimento ao governo imperial. A resposta do 
a governo foi determinar que pagasse. Mas a lcgaç.ão, julgando, por uma parte, que 
«achando-se consummada a usLU·pação da corôa de l'ortugal, podia considerar-se rota 
«a convenção de 29 ele agosto entre este imperio ·C aquelle r eino; e por outra 
<cpartc, não sabenclo a que embaixador portuguez se luwia ele fazer entrega da 
«somma elo sobredito pagamento, p0is que a convenção ele agosto ob1:iga o governo 
uclo Brazil a paga1· ao governo de Portugal, e não aos mutuantes do emprestimo 
aportuguez; a legação de Londres, digo, sobrcesteve no pagamento, e pccliü in
«strncções. O governo respondeu ainda não ha muito tempo, declarando que a 
«usurpação não desobrigava o Brazil do cumprimento elos deveres nascidos de tra
«taclos existentes com Portugal, e ordenando ao mesmo t empo que a somma dos 
«dividendos do emprestimo fosse clepositacla no banco de Ing-laterra, pelo seguinte 
«motivo: porque não havia embaixadm· a quem se entregasse, e não seria politico 
cipassal-a ás mãos de quem nsa,sse mal d'ella; e finalmente porque era este o unico 
«meio de salvar o 01·cdito elo Brazil em similhante crise. Esta orcleni sub siste; é 
«publica em Londres. A esta, hora deve estar feito o clc:[)Qsito, e nrio entendo como 
a a illustrc com missão, que tanto sabe, ignora ainda todas estas circumstancias . » 

«Tal l1a sido a linguagem elo proprio ministro elo Brazil perante a camara a 
r espei to elas pretensões elos mutuantes do empr estimo portuguez. D'csta sorte 
pócle o publico ver que a nação brazileira se considera ainda obrigada por suas 
estipulações aos sobreditos .mutuantes do emprest imo portuguez, e tanto o vis
conde de ltabayana, como o marqnez de BarLacena foram demitticlos, por ha.ve
rem r etido e al)plit.:ado mal os dividendos que lhes. haviam sido confiados para 
pagamento dos mutuantes elo emprestimo portuguez. N'estes termos, os ditos mu
tuan~es tinham motivos de esperar que se pozesse termo á injustiça que hão 
soffndo; e n}io foi peqnena a admiração da com missão quando se viu inesperada
mente obrigada a ~on;tbafcr D0\":1 tentativa contra seus interesses, feita por parte 
de um agente brazüen·o. Este agente é o marquez de Sll.nto Amaro, o qual offe
receu como segura~ça ao pagamento elo emprestimo ela rcgencia portug·neza as 
sommas que o Braz1l eleve annualmente aos mutuantes elo emprestimo portnguez; 
e offer~ceu estas s~m:nas com sua garantia pessoal, em opposição ao vo~o solemne 
da leg>slat nra lnazlleü·a. O comité do stoclc exchange, depois ele haver examinado 
todos os factos c.onnexos com a tmnsacção, e considerando a evidente quebrr. ele 
boa fé commetüda com os mutnantes elo emprestimo I)Ortuo·uez decidiu não 
d . . 7 h o ' . a m1ttLr no ~~oc:~ exc ange o novo proj_e~to da r~gencia portngueza. 

<'~ co.mmtssao, consultando seus poht10os sentun:entos, clesejára dar apoio á causa 
~onstltucwnal ele Portugal; porém quando vi.u que se lançav;a mão ele meios in
JUstos. par~ promoYer esta causa.; que ~1m agente brazileiro dispunha. sem pejo da 
propr1eclade dos mutuantes elo emprestlmo portuguez, propriedade destinada para 
pagamento dos credores do Brazil, e isto não sómcnte sem auctor idacle mas até 
c?ntra a determinação expr essa da legislatura brazileira, r esolveu-se a t~mar me
didas efficazes para salvar ele esp0liação a sua propriedade. E lla julgou um ele
ver seu declarar por quantos mmos podcssc o fallaz projcc.to c1o emprcstímo ela 
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regencia; e lisonjeia-se de haver repellido nova tentativa contra os interesses dos 
mutuantes do emprestimo portuguez . A commissão assegtua aos seus constituintes 
que proseguirá vigorosamente em suas reclamações no Bruzil, bem como em Lon
dres; e, vista a manifesta justiça da sua causa, não duvída que antes de muito 
ha ele .obter um resultado feliz. 

«Londres, 28 de janeiro.=B. Thomton = H . Ey1·e = D. Salomons= W . Sim · 
pson.» · 

Procuravamos ha muito tempo a falia, que o ministro Calmon fez á camara 
em 28 de agosto de 1829, porque é ella um dos argumentos mais claros sobre ~ 
opinião do governo do Brazil a respeito da divida por qne o imperio se constihúu 
devedor a Portugal, em virtude do tratado de agosto de 1825. A Po?·tugal_, dize
mos nós, a P01·tugal diz o ministro tambem, e a PO?·tugal" concordou a camara. 
E para a:ffirmar que a camara concordou, basta considerar que a commissão de 
que. acima se trata, pobre de document?s, e ainda mais pobre ele rasões, fo i pro
duzir um argument? contm p1·oducentmn na sobredita falla, por não ter outro a 
que recorrer; se o tivesse, quem duvida de que o produziria cheia ele arrogancia 
e cantarja orgulhosamente a victoria? ' 

Este negocio do emprestimo da regencia é materia estafada : tem-se dito sobre 
elle, e sobre· todos os assumptos que têem connexão com clle, tL1do quanto se póde 
dizer; mas isto não nos deT"e eximir de provar, sem sair fóra dos escriptos de 
nossos aclversai·ios, que os seus mesmos argumentos os conclemnam; que tacs es
tão, e ele tal sorte hão perdido a serenidade e o accorclo, companheiros elos ho
mens fortes, ainda no meio dos perigos, que já se vêem recluzidos ao que vulgar
mente se chama dar pQr IJaus e por pedra!>, não fazendo escrupulo ele ajuntar a 
uma logica miseravel a]guns factos de sua propria invenção, como vamos de
monstrar. 

A commissão avisa o publico ele que a rompe o silencio)). Este exordio, pelo 
menos, tem a boa qualidade de ser curto, quando outra não tenha. Mas para que 
toma a commissão a importantíssima eanseira de. romper o silencio? Para avisar 
o publico de que é falso quanto se diz a favor elo emprestimo da regencia por tu
gueza; pois se assim o nao fizesse, snccedêra que os tomadores elo empr estimo 
por tuguez de 1823 ficariam summamente lesados em suas propriedades. E cou
s~gLle a commissão demonstrar essas falsidades? Não, o que ella consegue de
monstrar, e o que ella confessa, é que são verdades e não fa-lsidades o que se 
refere a fa\OT elo mencionado emprestimo. 

Em primeiro logar diz a commissão «que lhe é impossível mencionar- todas as 
declarações iucli v.iduaesn, que se têem feito a favor elo emprestimo ela regencia; 
e como as não póde mencionar todas para as refutar, j á se sabe, que ha de fazer ? 
Ni:o menciona uma só; e este partido, eomquanto não seja o que mais convença, 
é certamente o qtle menos custa . «Porém a commissão refutará os sophismas elos 
seus acl versarias, recorrendo a factos a seu parecer innegaveisD . 

. Tudo quanto a commi;;são diz da historia da convenção de 1825 é. patrLe 
incxacto e parte inutil. O Brazil, pelos termos ele um artigo cl'essa convenção, 
que já foi inserto em um elos numeras elo Paquete de Po1·tugal_, se obrigou a pa
gar a Portugal: 

1.0 i.600:000, valor das propriedades cJe el-rei o senhor D. Jo::to Vf, e alemd'isto, 
po:s; inclemnisação de outros objectos de propried~cle elo gove1:no, uma somma ig:ual 
~í.quella a que o governo portuguez estava obngaclo em v1rtucle elo emprestrmo 
que map.clára contratar em Londres no anno de 1823. Estas sommas deviam, 
como já dissemos e como é verdade, ser pagas pelo governo elo Brazil ao goveTno 
ele Portugal. Ist~ é que é historia \erdade~ra; mas esta historia ...-erclad~ira não 
acaba aqui. O governo portugnez, g.uc se vm ~enhor elo~ fundos n~cessanos pru:a 
pagar aos credores elo seu emprestlmo, e por 1sso em cucumstanc~as ele de_sobn
gar as hypothccas, que lhes obrig<1ra em Portugal, pr~poz aos chtos credores o 
meio de recorrerem d'ali em diante aos agentes do Brazll, para d'ellcs receberem 
os dividendos e· annuillades elo dito emprestimo, dissolvendo-se assim a obrigação 
contrahicla pelo goyerno de Portugal em 1823. A isto que responderam os taes 
crec1otes, que hoje tanta bulha fazem ?·Responderam C< que não queriam o governo 
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do Brazil por seu cle\redor, nem elesobri.ga~· o governo portuguez, com quem ha
viam contratado!» E que succedeu em conseq nencia el a r esposta negativa dos mu
Íllantes do emprestimo portuguez? Succeden continuarem como até ali a receber 
do governo portuguez seus diviclenclos e annuielades, até que o inft:mte D. Miguel 
usurpou a corôa á r ainha legitima, a senhora D . Maria II; não se havendo con
siderado, nem quericlo considerar credores do governo do Brazil, mas sim, e só
mente, elo governo de Portuga1. O Braz~l nunca fez contrato alf!,·um com os clit.os 
mutuantes, mas só com Portugal, o _que é demonstrado; logo, quando a commts~ 
são diz qLLe o Brazil tomou por seus credores os mutuantes do emprestimo p0rtu· 
guez, diz uma histor ia; ruas não .a verdadeira historia da transacção. E se com 
effei to isso assim é, porque não declara a commissão que sommas r eceberam elles 
das mãos do agente elo Brazil, como p.a·gamento elo mesmo governo aos seus cre
dores mutuantes do. emprestimo portuguez? Historias como conta a commissão 
são faceis de fazer, assim ellas podessem justificar alguma co usa ! 

Depois de çxpot· os factos, a seu parecer innegaveis, para r efutação dos so
phismas, ainda que estes fàctos são imaginados a !.Del-prazer ela e0mmissruo, passa 
esta a r cflltar os sobreditos sophismas , não j l1. com facto s innegaveis , mas sim 
com clictos innegaveis; e como era ob1·igacla a apresentar estes elictos, tacs quaes 
na verdade foram proferidos, houve-se a sabia commissno menos brilhantemente 
que ·n o seu capitulo da hi storia . 

Da falla do ministro Calmon., q1:1e vem citada, vê-se: 1.0
1 que a legação bra

Zlileira suspenclêra os pagamentos dos dividendos e annuiclades ela elivicla que u 
Brazil devia a Portugal, desde que n'elle se declarou a usmpação de D. MigLwl; 
2 .0

, que a clita legação não pagou, porque julgou que a usmpação annullára a. 
convenção de 1825, e porque não ahavia embaixador portuguez a quem se fiz esse 
entrega ela somma do referido pagamento, visto que a este, e não aos mutuantes 
do em prestimo portugucz, se devia fazen . 

Senhores da commissão, acaso seria o embaixador portuguez. o procurador no
meado por v. m.cês _para r eceber as sommas que o governo brazileiro devia a 
v. _m .cês? Digam que sim; digam qLle sim, que isto custa-lhes tanto como a sua 
r efutaçno historica. Por que ras1'ío não ,havia embaixador pOTtuguez, a quem se fi-· 
zesse çntrega ela som ma 'elo referido prugan1ento? Não o havia porque o honrado 
marquez ele Pahnella cleclarára "ao governo inglez que não ,c;e considerava um mo
mento mais embaixador ele D . 1\Iigucl, contra cujo procedimento protestou; e 
porque esse visconde ele Asseca, que ahi está, nunca foi embaixador senão da sua 
~mbaixaela, do Sampaio, e ele alguns homens liberaes e pbilanthropícos, enamom
dos ela humanidade e mais v1rtudes que r esplandecem n o mesme> D. JVliign.el. 
Observa-se em terceiro Jogar que o ministro Calmon cleclarou, e declarou bent, qne 
a ustupação n?io desobrigava o Br3tzit elo cumprimento de estipulações pactuadas 
eui. trataelos con1 o governo legitimo; porém conveiu que o se11 effeito ficava sus
penso emquanto não houvesse esse governo legitimo; por isso, longe de mandar 
entregar as sommas,· que o marquez ele Palmellajá não podtia r eceber, ao visconde 
de A~seca, orde"9-ou que cllas fossem depositadas no banco de Inglaterra, a fim 
ele que ni]:o padecesse em similhaute crise o credito elo Brazil. 0 1·a isto é o ma,is 
claro m·gumento que os nossos aclvogaclos poderiam fa.zer, querendo provar que as 
sommas clevicms pelo B razil deviam ser pagas, não ao usurpaclor, ·não aos mu
tuantes elo emprestimo portug~1ez, com quem nunca tivera con.tratos, mas sim ~o 
legitimo governo portngLlez. P.orém este não existia, posto que existia o impe
rante legitimo, espoliado ; logo qne devia o Brazil fa21er para não pr.ssar a somma 
devida ás mãos de quem usasse mal cl'ella, e para ao mesmo tempo salvar 0 s·eu 
credito?· Depositar a dita somma : é o qu~ fez o gqverno, e é com isto que a ca
mara se conformou. Das pn,lavras do mm1str0 Calmon, em (!]_Ue a commissão, ]i>Ol' 

alg uns motivos· que porventura ella sabe, creu poder achar argumentos a seu 
favor, conclue-se o contrario. Tanta era a força da. justiça, e tão claros os dicta
mes ela rasão, qllC ellc não pôde expor a ma.teria por lado que fosse desfavoravcl 
ao governo legitimo de Portugal, e a favor elos mu'tnantes e ele D. lVligL1el, que 
tuclo vinha a ser o mesmo . . 

O gracioso n'este caso é qu13, acabando a c0mmissf~o ele c.itar a falia' de Cal-



77 

mon, falia em que elle diz claramente que o governo manclára depositar as som
mas que devia receber o embaixador portuguez para que não passassem ás mãos 
do agente de D . Miguel, nem ás dos mutuantes do emprestimo portnguez, a 
mesma. co1Ulllissão exclama: nTal ha sido a. linguagem do proprio ministro do Bra
zil perante a camara a respeito das pretensões elos mutuantes do cmprestimo por
tugúez! » Haverá necedacle maior do que esta.·? O ministro nem uma palavra 
disse a favor elos mutuantes ; nem uma iüéa exprimiu, que desse logar a inducção 
a]gnma sobre de,e1·-se pagar a estes ou a D. Mig[el. O deposito que mandára 
fazer no banco de Inglaterra demonstra a idéa contraria a tudo isto; e ôs mem
bros da commi. são acham a falla, nâo só favoravel, mas expressamente favoravel 
ás ptetensões elos mutuantes? Confessâmos que em nossft vida jamais vimos clia
lectica de tal merecimento. 

Os corollarios que a commissão tira · elo seu ju~o são dignos cl' e lia ; o primeiro 
é que o Brazll se consiclera obrigado a pagar aos sobreditos mutuantes· e o se
gundo é que o >isconcle ele Itabayana e o marquez de Barbacena estão' em eles
graça, porque lhes não pagaram a elJes mutuantes o que o Bra.zil confessa dever
lhes. Isto tambem será historia ela commissuo? É a commissão mais historiadora 
e mais historiacla que mmca se creou. Com que o imperador elo Bmzil clemittiu 
dois m~istros, porque não pagaram au visconde de Asseca ou aos credores mu
tuantes ~s sommas que se acham depositadas; e deixou de expedir ordens para 
que as dJtas som mas lhes fossem logo, e logo pagas! ! ! De modo que castiga o 
procedimento de dois ele seus agentes, um após outro, e continúa a ter esse 
mesmo castigado procedimento! Mais: demittidos, e desgraçados por isto o vis
c.onde ele Itabayana e o marquez de Barbncena., chega a Londres terceiro agente 
do imperador do Brazil, o marquez de Santo Amaro, plenipotenciario de sua ma
gestacle imperial, e não só nao paga ao visconde ele Asseca., nem aos referidos 
mutuantes, mas obriga-se a . que se entreguem á Tegencia de Portugal, estábele
cida na Terceira, reconhecido o governo legitimo portnguez pelo governo elo Bra
zil, as sommas que o dito governo do Brazil lhe eleve pelo tratado ele 1825, para 
que a regencia disponha cl"ellas como bem qu.izer!!! Então, á vista d'isto have
mos ele concluir, ou que o governo elo Brazil e todos os seus agentes endoidecem 
assim que se trata da execução elo tratado ele 1825, ou que a commissão dos taes 
mutuantes e a embaixada Asseca1 e toda a mais caterva estão com as mãos pelas 
paredes, segurando-se a pregos podres ou a :fios cl~ lã; e que no ·fogo do frenesi 
qüe os toma, dizem toaos e escrevem despropositos dignos da casa dos orates. 

A commissão, coitada, lá se envergonha de servir tão. claramente n'esta sua 
pretensão o partido do usnrpador (partido tal, que a não serem algucs que nada. 
tenham que perder, ninguem ousa confessar que serve), e por isso vem tambem 
com a sua profissão de- fé política, protestando que ama elo coração a causa da 
liberdade portugueza. Ora Deus lhe leve enl conta mais esta philanthropia e amor 
{t libmidade no stock excha?<ge e adherentes! Quem havia de esperar por tal? 
Pois a gente que vive e engorda com usluas, com secretos con•tratos feitos em 
grande parte pelos governos absolutos, que não só desperdiçam, mas estão livres 
elo severo ex.ame dos corpos legislativos, inimigos mortaes de similhantes trans
acções, que reconhecem núnosissimas, ha de querer capacitru: o mundo ele que é 
amiga ela liberdade? Que metamorphoses se >êem n' este tempo l Esperâmos ler 
dentro ele poucos dias a constituição de lllahmucl ou ele Nicolau! 

Em virttlde elo seu amor á liberdade foi que o comité elo stock exchcmge se 
oppoz á admissào do emprestimo da regencia; e como apesar cl'isto, ainda a re
gencia ganha forcas e meios para derrocar o absolutismo e a usurpação de Por
tugal, não cessa~ as diligencias do partido, que vae reclamar ao Braz!l, diz a 
commissão e continuará a reclamar em Lonches! Reclame, reclame e veja o que 
adqun:e . 

Uma das suas reclamações foi a visita que clois homens fizeram ha poucos 
dias ao encarregado de negocias elo Brazil n'esta côrte. Esses dois homens annun
ciaram a sna vi:;ita sem declarar qual era o motiYO cl'ella; e por este modo sur
prehencleram o mesmo encarregado, ao qual, quando appaa:eceu, requereram o 
pagamento elas sommas, que eraan devidas aos mutuantes do emprestimo portu-
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guez. Esta J;eclamação, pelo disparate inesperado, não deixa de ,ser urn tanto CO· 

mica. O encarregado, apesar de que por ninguem será taxado ele parcialidade a fa
vor ela nossa causa, respondeu mÜiiliJ.'almcnte a estes homens o que elles sa.biam, e o 
que sabe toda a gcmte, que o governo elo Brazil nada tinha, nacla tivera nunca com os 
mutuantes elo empr estimo portuguez, cuja transacção lhe era absolutamente estra
nha. E é em reclamações tão judiciosas e tão justas conio estas que a commissão' tem 
postas suas viçosas esperanças l Faz bem . Diz-se que os taes dois reclamaclores, 
dos c1uaes um era acl vogado, ou co usa similhante, esc-reveram um protesto. _Ontl~o 
disparate. Protesto sobre que, ou para que? Um protesto nem dá, nem tira dt
rei to. Em certos casos .mantem o dit·eito que hn.. Mas aqui poderão porventura 
os r eclamadO'l:es protestar contra a· falta ele cumprimento de estipulações que o 
Brazil com elles fizesse? Quando elles contrataram com Portugal em 1823, espe
ravam que existiria a convenção ele 1825 entre o Brazil e aquella potencia? En
traram elles como parte n'esta convençrio? Fo~·am, subsequentemente a elb, re
conhecidos credores do Brazil? Não recusaràm elles accei tal-o por devedor? Então 
de que, porque e para que fim esse protesto? Para servir ele. espantalho, sem 
duvida; ri:J.as inutil lida é essa! A pesar do seu amor á liberdacle, a commissão 
não conseguirá o que pretende. 

Lá vem a conscienciosa e leal commissão com a phrase favorita dos mL~tuan,tes 
«a cruebra ele boa fé». Quebra de boa fé chamam não lhes clar o Brazil a elles, e 
a D . Miguel, o que não deve nem a uns nem a outro: não lhes deve a elles, ·por
que está provado que j amais contratou com taes homens, nem os fez parte ele 
seus contratos com. Portugal; não deve a D. Miguel, porque, havendo estipulado 
com um governo legitimo, não está obrigado a satisfazer as estipulaÇões a um 
governo illegitimo e usnrpaclor. Mas o Brazil já reconheceu a regencia na Ter 
ceira como o legitimo governo em nome da rainha de Portugal, e por isso, cohe
r entemente com seus princípios, e em prova de qnanto zela o seu credito, a este 
governo é que satisfaz as sommas devidas. 

Os mutuantes têem as hypotheeas em Portugal, e D . Miguel come os rendi
mentos d' ellas, e não lhes pa.ga ; mas cQmo os ditos mutuantes são mui amigos da 
liberdade, não o querem incommoclar, visto que elle, por seu proceclimento con· 
stitucional e humano, se faz credor elo amor da commissão e elos Assccas! i 

Aviso 

A regencia, a quem foi presente a r epresentação da camara a que v . s.a pre
side, datada ele 5 elo corrente : manda, em nome ela rainha, eleelarar que não 
tendo as camaras jurisclicção contenciosa, ein confúrmidacle do decreto de 27 ele 
novembro elo anuo proximo passado, não podem os seus secretarias exercer fimc
ç0es algumas, que não sejam ela pura competcncia das camaras na administração 
do governo municipal; devendo por isso os feitos executivos da camara se~· IJro
oessaclos pelos escrivães do juizo aonde os mesmos feitos hão de ser sentencia
elos. O que communico a v. s.a para sua intelligencia e da mesma camara. 

Deus guarde a v . s.a Palacio em Angra, 9 ele fevereiro ele 1831.= Antonio 
CesaJI' de Vasconcellos Cor?'eia . = Sr. presidente ela camara ele Angra. 

Officio 

(N.0 21 O rcscna1lo) 

Ill.mo e ex<no sr. - ~ecebi pelos tres paquetes chegados hontem e antes de 
houtem os officws ela sen o reservada 350, 3õ1 352 353 a que darei o. cumpri-

I '1 1 'á J! • ' ' ' mento c evrc o, tenc.o-o ~ .telto aos em c1ue sua magcstacle determina o que em 
seu real nome devra dizer ao consul geral, pelo que eu beijo respeitosamente a 
mão de sua magestade. . 

Tambem dei cumprimento á outra parte dos mencionados officios, em cjue v . ex .a 
1 Em 29 de março publlcou-se . outro artigo, Ímalysando a corresp0~dencia de II .. Eyre, 

agente elos mutuantes do emprestuno, par::L Eustaqtuo Aclol1Jho ele Mello 0 Matos· mas omit-
timol-o aqui por ser quasi a repetição dos a rgumentos já expenclidos. · 1 
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me diiia repetisse a este ministro ds>s negocias estrangeiros a maneira por que o 
governo ele sua magcstade tinha recebido a parte das instrucções que foram man
dadas ao novo consul, em que trata dos subditos britannicos. 

Não- posso deixar ele rcpetu· a v. ex. a que nem as abertmas que o consul fez 
verbalmente, nem as suas instrucções alteram em causa algmna a opinião que 
tenho formado d'cste ministerio e. sua conducta a respeito de Portugal. Lorcl Grey 
de-ixa cada um elos ministros obrar 'nas suas repartições, conhecenclG as vistas ele 
cada um d'elles. As ele lorcl Palmerston (on o modo por que elle encara o nosso 

. caso, seja pelos seus principias liberaes, seja pelas mlúta~nelaçõcs quo teve e tem 
com alguns dos rebeldes influentes, e que continuamente lhe estão fornecendo 
noticias de Lisboa ao seu modo), que em Portugal não ·é a maioria da nação que 
quer el-rei nosso senhor; que havia duas facções, uma das quaes supplantou a 
ouh·a, e que é essa que hoje domina, sustentando-se pelo terror; d'aqui segue-se 
a pen;uasão de que este estado não póde durar, e que quaesquer meios que os 
re?e~~es possam emp~·egar ser~o. suffiéientes para triumpharem, e confll-mou esta 
?P1mao com a que ~sse ao mrn1stro ela Prnssia, que por ordem do seu governo 
1nstou sobre o negociO de Portugal ; as duas rasões mais fortes que cleu fo ram : op 
P?l~Se a França a esse reconhecimento, e que era preciso ver o resultado ela exlJe
dtçao que, em nome da senhora D . Maria da Gloria, .se ía fazer contra Portugal. 

Conhece lord Palmerston que não pôde declarar-se em favor do partido re
belde, não só poi: ser contra todos os princípios ele direito publico, mas tambem 
por comprometter desde logo os interesses d'este paiz; porém, quanto não seja 
esta declaração, ha de fazer em favor d'aquelle partido, como mais de uma vez 
tenho repetido :;c v . ex." 

Deus guarde a v . cx.a Lonclres, 9 de fevereiro de 1831.- lll.1110 e ex.mo sr. 
'isconde de Santarem. = Visconde de As seca. 

Oflicio 

[N. 0 2 I 2 reservado) 

In. mo e ex. mo sr. - Na visita que fiz hoje a loí·d Palmerston, como digo no 
meu ouh·o officio, perglmtei-lhe qual era o destino de uma nau que deve chegar 
em poucos dias a Lisboa; informou-me o que pelo paquete passado mandei dizer 
«que não tinha conhecimento de que_ ella ficasse, nem mesmo fosse a Lisboa; 
que ía para o :M:ecliterraneo, para a estação que ali se achava, e que é· provavel 
tocasse em Lisboau . 

Disse-me mais este ministro (o· que eu repito para informar quaes são as no
ticias que elle recebe re lativamente 3: P01:tugaJ): «0 systema que ali se segue é 
sempre o mesmo; prisões contínuas, e um Verissimo auctorisado para prender a 
quem lhe parecer e a qualquer hora». _ 

Estes e outros acontecimentos conduzem a elle, ministro, a tirar sempre as 
mesmas conclusões, e a mim a ratificar a ~e_sma opinião a seu respeito. 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 9 ele fevereÍTO de 1831.-Ill. mo e ·ex .mo sr. 
yisconclc ele Santarem. =Visconde de Asseca. 

Officio 

[Exl rac lo do n.0 20) 

m .mo e ex. mo sr. _Depois de ter escripto a v. ex. a o meu officw pr ecedente, 
s.oube que o aO'ente do usurpador n'esta eôrte acabava de dirigir ao conde de 
Nesseh·ode um~ carta na qual, fallando no mesmo sentido e servindo-se das ba
ses do memorandum p~ussiano, ~i~ 9-u~, não havendo probabilid::'-de que o ga~inete 
actual ele Inglaterra tomasse a micwhva do reconheCimento elo mfante D .-1\'hgnel, 
ora do interesse das outras potencia;s dar este passo, a fim de consolidar um · es
taclo de cousas que dma ha tres ~os, e que é necessa.ri.o para a felicidade ele 
Portugal e elo soccgo do resto da pemnsula. -

Sei que o conde de Nesselro~e nào levou esta carta á presença do imperaqor, 
e· qtre foi mandada para os arch1vos sem resposta. . . 
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Deus guarde a v. ex ." S. Petersbt-irgo, 10 de fevereiro (29 de j aneiro) de 
1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz da Silva l\1ousinho dc·Albuquerque.=José JJ!lau
?'icio Co?'?'eia. 

O:fficio 

(N. 0 1) 

lll.mo sr. - Aproveito esta occasião para remetter a v . s.a as inclusas Chroni
cas, n. 05.35, 36 e 37, a fim de v . s.a as repartu· pela maneira que lhe parecer 
conveniente. 

Não temos até hoje recebido noticias do continente, por f~lta da chegada de 
navios, o que nos não causa admiração, pelos grandes e contmuaclos temporacs 
que tem havido. . 

No estado da guarnição d 'csta :ilha nada tem occorriclo ele novo clepois que a 
v. s . a foi dirigida a ultima correspondencia. 

Deus guarde a v. s .a Pal.acio do governo em Angra, 11 de fevereiro de 1831.
Sr. Luiz Antonio de A breu e Lima. = Concle de F ·icalho. 

Bilhete 

O visconde ele Santarem faz os seus comprimentos ao sr. Cassas, e lhe ma
nifesta a sua smpreza }Jelo desnsa~o c e.xtraordinario officio que lhe dirig·iu na 
data de hontem, alheio de todos os USÇ/S, de todos os estylos, de todo o decoro, 
e manifestamente contrario ás mais patentes declarações ele não intervenção nos' 
negocias internos das outras nações feitas pelo seu governo. 

O visconde de Santarem por todas as Tefericlas rasões lhe recambía o mesmo 
officio, e não póde deixar ele acrescentar que 6 sobremaneira extraorclinario que 
um empregado· estrangeiro ouse suppor nos jttizes ele uma commissão manclacla 
formar pela auctoridacle do soberano do paiz, em que não ·reconhece superior, e 
que hão de julgar na conformidade das .leis elo reino, que elles, nas sentenças que 
derem, serão influídos pelas paixões políticas e sentimentos ele odio contra outra 
nação, figurando desconhecer a gravidade elas circumstancias e os exemplos ele 
iguaes providencias em diversos reinados e em outros paizcs, figurando desconhe
cer a notoriedade dos factos que occasionaram aquella medida, st'tppondo contra 
a verdade a existencia ele escriptos influídos pelo governo para expressarem sen
timentos hostis contra a França, figurando haver um partido dominante, que com 
consentimento do governo influe nas decisões jmliciarias por paixões e fanatismo, 
e, o que é mais, avança um temerario protesto com a.meaça ele reslJQnsabilidade . 
Tal officio, não existindo actualmente preso em flagrante clelicto pelos aconteci
mentos da madrugada do dia 8, francez algum, visto que mr. Sauvinet, que se 
diz francez, o foi depois d'isso, cmão abrangendo as disposições elo citado decreto 
senão os casos ele fl.agrantc delicto, que por sua natureza excluelij. o risco ele de
nuncia por espírito de partido», que gratuitamente se pretende inClÜcar, parece 
ser um ·manifesto argumento de que algum francez lJretenderá aqui fomentar a 
desordem contra os princípios manifestados pelo seu governo. 

O sr. Cassas póde estar tranquillo que todos os snbditos francezes que não 
violarem as leis do ·paiz gosarão da mais plena e ampla segurança e ele todas as 
garantia[>. 

O sr. Cassas não pócle desconhecer um principio fundado na lei natural, ele 
que de nenhum governo certamente se póde pretender que tenha a fraqueza ele 
deixar conspirar contra elle, sem recorrer ·vigorosamente aos meios que á Provi
dencia lhe confiou para ·prover á sua conservação. 

Secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 12 ele fevereiro ele 1831. 

Nota. 

Lisbonne, lo 14 février 1831.- Monsieur le vicomte :- Quelque soit le peu 
cl 'attention que V. E. parait avoir donné à la note que j e lui ai adressée lc 11 ele 
.cc mois ct qn'cllc juge á propos ele me rcnvoyer, il ne peut lni avoir 6chappé 
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qu'elle a été entiercmcnt rédigéc dans la penséc que la commission militaire clont 
il y est fait mention éta.it chargée du jugement de tàutes les personnes accusées 
de faits relatifs aux:. événements de 8, et c' cst ave c beaucoup de satisfation que 
j ai trouvé dans la note de V. E. en date du 12 b déclaration formelle que les 
dispositions du décret du 9 de ce mois ne comprenaient que les cas de flagrant 
délit, et que mr. Claude Sauvinet ne se trouvant pas dans ce cas n'était pas jus
ticiable de la commission instituée ·par le dit décret. 

Dans la supposition que je viens d'indiquer ci-dessus, j'avais présenté à V . E. 
eles observations et exprimé des ·craintes fondées les unes et les autres sur des 
actes judici.aires, des faits incontestables de leu.r nature et des circonstances de 
notoriété publique, auxquels V. E. vient peut-être d'ajouter un nouveau poià.s 
par le ton et la forme offensante de ses clénégations. J e me suis cmpressé de 
tra~smettre. à mon g?uvernement la note que\ . ~· a refusé d'admettre, et apres 
av01r exammé attenttvemcnt les documents et les mformations qui sont déjà sons 
ses yeux, il jugera s'il y_ a eu de ma part une tentative cl'intervenir dans les af
faires du Pm•tuga.l en faisant en faveur des français qui y sont établis·, une dé
marche motivéc par des faits ct des antécédents qui lui sont bien connus. J'aurai 
.soin ele lui transmettre également la note de V. E., re1ative à celle que j c viens 
de citer et il am•a de plus à juger du dégré d'importauce à attacher à l'étrange 
insinuation que V. E . n'a pas fait de diffi.culté d'y insél'er quoiqu'elle en uonnail'?se 
parfaitement toute l'injustice et le manque absolu de fondement . En attendant les 
clécisions de mon gouvernement sm ces clivers objets, jc ne puis me clispenser de 
faire observel' à V. E. que l'insin:uation en qtlestion doit n&cessairement acqnérir 
à mes yeux tm singulier caractere de gr:wité au moment ou la clouble qualité de 
sujet aúglais et de consul de Danemark n'a pu mettre mr. Joseph lVIarie O'Neill 
à l'abTi eles violences d'nn agent de la police depuis longtemps célebre par l 'éten
due et l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, etj'espb·e qtte V. E. ne l'efusara pas ele 
me clonner à cet égard eles cxplications qui me semblent indispensables. 

Je prie V. E. d'agréer les nouvelles assuranct:s de ma haute considération. = 
L. Cassas.= A S. E. le vicornte ele Santarem, ministre- eles affaires étrangeres. 

O:fll.cio 

(N. 0 34 I'CSÇI'Yauo) 

ntmo e ex. mo · sr. -Querendo executar as or·deus da regencia, constantes do 
despacho reservado de v. ex.a, de n .0 19, julguei conveniente pedir mna confe
rencia a lord Pahuerston para lhe expor verbahuente os clifferontes pontos e ar
gumentos contidos n'aquelle despacho. V . ex." terá já visto pelos meus pl'ece
dentes offi.cios as rasões que lord Pahnerston allega contra o reconhecimento da 
regencia, o qual não poderia ter loga.r sem que simultan~a~en~e ro~se re?onhecido 
D . .Miguel. Lord Palmerston assevera que o actual mm1steno nao ter1a segura
mente obrado na questão portug_neza do modo qtle o :fizera o ministerio prece
dente · e exclamando eu que não havia injustiça que não poclesse e devesse l·e
parar-~e, s. ex. a respondeu-me que uma estricta neutralidade era o tmico apoio 
com que poderíamos contar, porqua~to, ~os~o que elle estives~e persuadic1.o de 
que theoricamente se provasse que nao mnstra em P01·tu~al unammrdade naciOnal 
a favor de D. lVIi.o-uel, todavia era constante que elle remáva sem opposição foT
mal e com o con~entimento tacito do povo, sendo por isso inconsistente com os 
principias constantemente seguidos por este governo, e com o actua.lmente pro 
clamado da não inte1je1·encia, qualquer acto patente contra o usurpador por parte 
de Ino-lateTra. Estou certo de que este governo folgru:ia de ter um fundamento 
para ;os favorecer directamente, e se em Portugal, ou mesmo n' essas ilhas, hott
vesse algum movimento que augmentasse as :n~ssas forças e des~e maior consis
tencia ao partido da legitimidade, o reconhecimento da regenc1a não seria tão 
diflicultoso por parte da Inglaterra. ~ntretanto, por agora, parece-me inutil repe
tir as minhas instancias a este respeito. 

O reconhecimento elo usurpador não se ~óde receiar por agora(J:!.1as lord Pal
mer&ton já por cliffereutes vezes me tem dito, qne o estado actua.l elas relações 

G 
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políticas entre Portugal c .a Grau-Bretanha não póde durar sempre, e que forçoso 
será um dia restabelecer as i·elações diplomaticas interrompidas com aquelle reino. 
Consta-me, porém, que este gabinete tem determinado esperar o resulta.do elas 
nossas tentativaR para derribar o ustupador, e que antes cl'isso se esquivará a 
entrar em negociação para o seu reconhecimento. 

Qmmto á nomeação de um consul para essa ilha, lord Palmerston, sem se re
cusar absolutamente a uma tal medida, me respondeu que o systema de economia 
adaptado por este governo a difficultava. Perguntando-me se haveria motivo de 
queixa do actua-l vicc-consul, eu lhe respondi que me parecia que não, e que a 
regencia desejava sómcnte a nomeação de um agente de maior gradL1açã0, sa
benclo que d'ahi lhe resultaria maior consideração e força perante a nação portu
gueza, e mesmo perante os governos estrangeiros. Na minha primeira conferen
cia com aquelle ministro tenciono renovar as minhas instancias a este respeito. 

Por esta occasião fallei a lord Palmerston. na admissão ela nova bandeira azul 
e branca, e elle me disse que isso· não admittia clnvida, porém que tinha lamen
tado que tivessemos mudado as côres nacionaes, o que nos prejudicava muito na 
Europa. Eu procurei justificar a medida pela necessidade que havia de adoptar 
um signal que distinguisse a força armada da rainha ela do ·usurpador, e disse 
alem d'isso que a determinação da regencia podia considerar-se como temporaria 
e tra]:lsitoria. Lorcl Palmerston respondeu-me- que em todo o c.aso mais teria va
lido adoptar qualquer outro distinctivo que não fossem as côrcs ele 1820. 

Expuz depois a lord Palmerston o que v. ex. a me ordenára relativamente ao 
bloqueio cl'essa ilha, e elle me respondeu que lhe parecia que este governo po
deria prestar-se aos nossos desejos, declarando não reconhecer o dito bloqueio 
por não ser clle real e effectivo; potém que, antes ele fallar n'isso aos se'tls colle
gas, me pedia ele pensar e reflectir bem sobre as consequencias provaveis de uma 
tal medida, as quaes seriam um esforço cxtraorclinario ele D. Miguel para au
g·mentar a f01•ça elo bloqueio e tirar o pretexto que se oppunha ao reconhecimento 
cl'elle. Agradeci a lorcl Palmerston o seu pensamento, e fiquei ele lhe responder. 
Consultei depois sobrª-,este ponto o ca1Jitão Sartorius, o qual me disse que por 
agora melhor seria não provocar sobre essa ilha as forças do nsurpaclor, mas que 
assim que estivesse prompta a expedição, elle muito desejaria que se lhe procu
rasse a occasião de bater-se com a esquadra ele D. Miguel, poi~ que o bom sue
cesso lhe não parecia duvidoso. 

Havia já tempos que, por indicação do sr . D. Francisco de Almeida, eu tinha 
communicado a lord Palmerston os receios de que existisse algum ajuste entre 
Fernando VIf e D. Miguel para a clefeza cl'este em caso ele ataque pelas forças 
~a _rainha, e lorc1 Palmerston me pareceu l1aver prestado séria attençfio áquella 
mcltcação, que repeti solicitando os bons officios d'este governo perante os gabi
netes ele ·Madrid e Rio ele Janeiro. A esta solici,tação me t·esponc1eu aqnelle minis
tl~o re_novanclo os protestos da mais estricta neutralidade, c dizendo-me q!le o mi
ntsterw actual estava ·decidido a não se qpartar ela linha da não intervenção, e 
que, portanto, não poderia favorecer-nos, bem COmO nOS não SCl'Ía contrario. 

De tudo 9-uanto tenho ouvido a lord Palmerston por differentes vezes sobre os 
nossos nego01os,_ concluo que o ministerio actual est:i resolvido a esperar o resul
tado elas tentaüvas qn~ sabe termos em vista para o triumpho ela nossa causa, 
antes ~e se occupar ser1a_mente cl'aquelles negocias; porém que, incerto ela natu
l:eza cl es,se .resultado, evltar:á tudo quanto poderia embaraçar as suas resoluções 
futuras, a v1sta elos acontecnuentos; tal é pelo menos a minha opiniã0, que hu
mildemente submctto á consideração de v. ex.a 

Deus guarde a v, ex.a Londres, 15 de fevereiro dE: 1831.- In. mo e ex."'0 s,r. 
Luiz da Silva J.Ylousinho de Albuquerque.= Lttiz Antonio de Ab?·el~ e Lúmt. 

Oflicio 

(N. 0 15 rcsm·yado) 

111 1110 :X: 1110 • II t ·t_. l' · . e e. . sr . ~ - 011 em par m c aqm um correio extTaorclinario para Lis-
boa, enviado pelo nuncio, com a not.icia. ele 1.er sido eleito papa 0 cardeal Cappcl-
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lari, que tomou o nome de Gregorio XVI. Nrio tendo sabido a tempo da partida 
elo expresso, não apro,eitei para escre>er por aquella via a v . ex.a, o que faço 
hoje, tendo a honra de remetter os officios de França, Napoles e Roma. 

Deus guarde a v . ex.3 Madrid, 15 de fevereiro de 1831.- Ill.rr.o e ex."'0 sr. 
visconde ele Santarem. =Conde clct FigtWÍ?"Ct. 

OfficiQ 

(:1.0 Si reservado) 

lll.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra cte passar ás mãos de v. ex.a uma memo
ria em fórma de carta que, na co:qform~dade Q.q que ante~ip.ei no meu officio pre
cedente, dirigi a este vice-chanceller do imperio, para o prevenir do perio·o im
minente c~m que a expedi~ão da Te1:ceira ameaça a tranquillidade ela pecinsula 
e o Tem~dio que, em taes ctrcumstauctas, convem applicar. 

Quetra v. ex.a pôr esta producção d9 meu zêlo pelo serviço de el-rei nosso 
senhor aos stms reaes pés, e alca.nçaJ.! do mesmo aügusto senhor que se digne 
p:::rdoar ~lguma e:xpre~são qtle poryentura se ache na sobredita memoria, e que 
nau est~1a em harmoma com todo aquelle respeito que é devido á sua augusta 
pessoa. Foi-me impossi,el, cQmQ sempre o tem sido, de não ceder ao peso das 
circumstancias e da situação em que ·me ~chq, p;1ra promover a sua real causa, 
que é a da nação portugueza, e act11almente a da :muropa. mo:qarchica. Beijo as 
reaes mãos de sua mag~stade e faço os UJ.ais ardentes votos pela conservação da 
sua preciosa saude. 

Deus guarde a v . ex. a S. Petersbm:go, f; de fevereiro de 1831.-:p.l.mo e ex.mo 
sr . visconde cl~ SantaTem. = Raphael da C1·uz Guen·eiro. 

P. S. - Da memoria inclusa entreguei uma copia a e~ te empaixado1• d~ ,A.ustria, 
pedindo-lhe que a transrn ittisse ao seu governo e &olici tasse c1'elle de fazer apóiar 
em Londres q. representação que fiz na mesma mcm01;ia. Faço tenção d!') fazer ou-
tro tqnto a respeito do ministro da Prussia. -

Ca.rtp. alln!iida 

S. Petersbomg, ft février ~831.-Monsiem le oomte; - J e continue à pro fi
ter de la permission· que vous m'avez donné, {lt que IJ.e m'a pas encare été reti
rée, de vous enh·eteuiJ: sm· tout ce qui peut Fegarcler les intérêts de mon pays; 
lesquels me paraissent être devenus d"ans .ce moment ceux de tout le UJ.Qnde mo
nm·chique. 

Vons savez, mr. le comte, ]e malheureux résultat qu'a eu fl.Otr~ négociation 
avec l'Angleterre, VOl!-S connaissez les effets qu'a produits la derniere révolution 
française dans une partie de l'Em·ope; et vous ne pouv-cz pas vons le dissimuler, 
que, si l'on n'y met pas ordre, tout le reste du continent est megacé de subir lc 
même sort. 

L 'Espagne, plus que toute autre partie du continent, se tl!OL"!-Ve e~posée à ce 
danger. Une premiere tentative a déjà été fa~te conn:e elle; et la derniere clécla
ration du général Sebastiani au comte d'Of;Uta (de fau·e la guerre à l'E~pétgne si 
elle ne suspendait pas ses armements), ?-ccompagnée de la menace de lâcher con
tre ses frontieres les réfugiés espagn.ols, ne prouve que tl:op la nature des projets 
que la France noturit conhe l' Espagne. Ou voit clairement ici l13 pla:n rle tenir 
celle-ci clesarmée afi.u de pouvoir, au premie~· moment, l 'occuper sans résistancc. 

C'est clans de
1 
telles circonstances que les partisans de D . Pec4·o (disons la vé

_rité, ceux du désordre) ont pu obtenir, par nn emprunt qu'ils viennent de conclme, 
les moyens d'enh·eprendre de changer l'état de choses actuelle11$nt établi en Por
tu<ral et d'aicler par là les révolutionnaires espagnols à. r enverser la monarchie 

b ' ' ) 1 l' o 1 1"1 é 1" légitime en Espagne car t el est le plan, te est avemr que e 1 :> l'a tsme fran-
çais prépare à la p;ninsule. Les frauçai~ r~volutlonnaires ont autant d'intérêt à 
bouleverser ce royaume, à changer les prmc1pes ele son gouve~·nement, à y substi
tuer ceux aujourd'hui établis en France, que l' Europe monarch1que a à l'empêcher. 
Aussi longtemps que l 'Espagne restera ce qu'ellc est clans ce moment (et cela 
peut seulement s'obtenir en fixant le sort du Portugal), 18. France ne pourra pas 
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se husarder du moins avcc ava.ntage, dans la lutte qu'clle prépare à l'Europe, 
car ses der:.ier es r esteraient alors exposés aux attaque~ de la péninsule, ouverte 
ainsi à l' Anglcten e, l'allié le plus redoutable que l 'Europe pourrait avoir clans 
une telle éventualité, et par conséquent l 'ennemi que la France redoute le plus 
et qu'elle sait ne pas pouvoir tromper longtemps. . . 

Dans tout ce que j e viens de vous exposer et dans lo tableau que JC. vms vou~ 
présenter ele la situation clans l~quelle le Portug:al ~e trou':"era né~essau·ement s1 
le parti de D. Peclro s'y étabht et dos comphcatt?ns qtu en r esulteront pour 
l' ~urope , VOUS pouve~ êtr~ Slljl'1 IDl'. le COJlltC? C~ r. VO_U~ en clonn~ ma parole 
cl·henneur, nulle cons1clératwn personnclle, nul mteret mdtvtduelne ma porté à le 
t1'acer. 

La nation portug~üse, mr. le comte, est guielée par trois príncipes, que sont les 
mêmcs qui ont guidé ma conclnite .: P L a conscrvation ele sou indépendence, me
nacée clepuis qu'elle perdit sou roi en 1826, par un empire qui avait été colonie 
dn Portugal, et qui a r efusé d 'être son égal. 2" Par une ferme conviction, fondéc 
sur le droit portngais, qu 'elle défend la cause de la légitimité. 3° Par une haiue 

· invétérée contrc les innovations subversives du siecle, qu'elle a repoussées deux 
fois sans aide étrangere, et un attachement inébranlable à ses anciennes institutions. 

Ainsi l 'on pourra peut-être parvenir à renverser le gouvernement actuel; mais 
le r emplacer d'une mauiere stable par celui de D. Maria, ou par tout antre qui 
émane en quelque sorte que ce soit du Brésil, j amais! L'on aunt donc bâti sur le 
sable un édifice qui s'écroulera bientôt; et au .lieu d 'avoir {i~é la paix et la tran
quill.ité eu Portugal, l 'on aura clone contribué à y augmenter le désorclre et à y 
établir peut-être l 'anarchie . Car songez, mr. le comte, combien granel semit 
le nombre eles prétendants à cette malheureuse couronne, si D. Miguel venait lL 
clisparaltre! D. Maria, D. Sebastien, sa roere même, l'cx-r égente D. Izabel Maria, 
finalement la souvemineté dt~ peuple) le plus redoutable de tous les prétem1ants. 

Et comment ces prétensions, dont l'éventualité saute aux yenx, se suocéde· 
raient-elles sans mettre toute la péninsnle eu combustion et porter l'incendie ;plus 
loin? Comment le renversement du gonvernement actucl eu Portugal•, serait-íl 
tenté, saus que le gouvernement espagnol, dont la conservation se trouverait dans 
l'un et l 'autre cas visiblement menacéc, fit eles efforts pour l' empêcher, en venant 
au sccours d'une cause qui es t certainement la sienne. Cette intervention anime
r ait nécessairement celle ele l'Ang-leterre ; celle de la France la suivrait de 1n·es 
et le résultat forcé de tont ceei serait ce que l 'on craint déjà sans cela, une gucrre 
peut-être généralc eu Emo1Je. 

D'apres ce tableau que n 'est certainement pas chargé, il r ésulte que la Frauce 
est intéressée, qu'elle emploie toute sorte de moym1s pour parvenir à changer 
l 'état d<il choses actucllement existant en Espagne et à lo remplaccr par celui qui 
se trouve malheure1tsernent établi chez elle: aussi est-il ele noLlveau ques tion du 
mariage de D. Maria avec le duc ele Nemours; c.e qui coneluirait 'probablement à 
l'e.xe~ution du gra~1d projet conçu elepuis 1820, et aujourd'hui nécessaire, comme 
ou v1~nt d~ le von·, à la :n:ran_ce de for~ er de toute la péninsulc une seule mo-. 
narchw soe1s un chef constttutwnne1, fatsant ainsi disparaítre du trône espagno~ 
b elynastie lé~itim e qui l 'occupe maintenant. 

Il es.t · 6viclent qu 'il est urgent et de la plus gTande nécessité pour l'Europe 
monarchtque, d'empêchêr que de tel proj et vicnne á se réaliser. Car si cela 
?'rri':âit, non ~eulement le, clangcr courrant déjá tous les trôn:es 'devienclrait plns 
tmmment, mms lorsque l Angleterre reconnue de ses errements politiques vou
clrait venir au secom·s de ses a1liés, elle trouvcrait la péninsule fermée à ses ar
m~es et la Fr?'nce, var conséq~1ent, à l'abri cl 'une divers ion la plus cfficace que 
fmre se pourrmt en faveur de l Europe. 

Pour atteindre ce granel but, pour prévenir d'anssi fnnestes éventualités deu:s: 
moyens se présentent qui semble~t dcvoir être employ és à la fois et sans' perto 
de temps: Re~onnaitre _lc souveram actuel clu, Portugal et empêcher l'expéditioll 
de T ercetra el y aller porter lc troublc ct lc desorclre. 

li est rés~rvé à votre augusto maltrc_, mr~_le comtc, ele r endre it l'Europe cet 
mmense scrv1ce, eu r ecommenclant, tanclts qn 11 011 est cncore temps, ces elcnx tnc · 
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surcs à l'aeloption c1Ll gouvcrnement b1'itaunique. Que sou creur granel et genc
reux se fermc aux préveutions quelques fonelées qu'elles puissent être, contre le 
chef actuel d'une nation qui a tailt de droits à la reconnaissancc de l'Europe mo 
uarchique . Cette nation généreuse ne mérite pas d'êh·e la victime de torts qtü, s'ils 
cxistent, ne sont pas les siens . Rappelez-vous, mr. le comte, qu'elle n'a f,üt que 
ce que l'on attenclait cl'elle en 1826; vous ne pouvez pas avoir oubl ié ce que l'Eu
rope monarchique, ce que" la conférence de Paris, qui la représentait ava'Ít médité 
·à l'arrivée ele la fameuse constitution de D . Pedro en Europe. La nation portu
gaise a rempli leur.'> vreux. 

Ellc a sans hésiter, rejetté le brandon c1ui, du Brésil, avait été jété da.ns la 
péninsule, -qu'il a été sí.u· le point d'incenclier et ele ramener en Europe la r6vo 
lution qui en 1814 était allée se réfugicr en Amérique. 

Si l'on examine bieú tout ce qui s'est passé depuis cetlc époque l'on trouvera 
aisément, que le libéra1isme, que alors se trouvait confiné eu Amérique est re· 
venu en Em·ope à l'ombre de la constitution de D. Pedro . C'est depuis lors qu'en
ve~oppé du m.antea_u el'une prétenelue légitirnité, que lui ont pr.;té les actes d'uu 
pn~ce révolutwnnatre, 9-ui à cl'autres titres à ajouté publiqucment celu i de gr anel 
martre eles loges maçomques; c'est alors, dis-je, que le libéralisme a commencé iL 
confondre tons les principes, et est enfin parvenu à faire triompher de nouveau 
la cause ele la rév-olution, en renversant un eles plus arreiem; trônes du monde, et 
en . sub.;;tituant la souveraineté du 1)euple aux príncipes de légitimité que le l ibé
rahsme n'a cessé de profaner en les inv-oquant contre D . Miguel. 

Le libéralisme1 mr. le comte, eu invoqLtant sans cesse dans la question por
tuga1se1 la cause de la légitimité qu'il a renversée en France, et qu'il cherche à 
détruire partout, le libéralisme, dis-je, a toujoud tâché et tâche enc01·c d'eru
pêcher la décision de la question portugaise; car, si cette cause était gagnée con
tre lui, le jeu qu'il joue dans la péninsule serait perclu sans ressource pour la cause 
de la révohltion. Or il me semble que c'est ici le cas cl'appliquer ce granel a.xiôme 
en politique - qt~ 'il Jaut toidou?·s ja1:1·e ce que not1·e ennerni ne tJeut pas que l' on ]asse. 

·' Je terminerai cette lettre, eléjà trop longue, eu vous priant, m r. le comte, 
d'agréer l 'assurance de la haute consiclération avec laquelle j 'ai l'honneur cl'êtrc 
de V. E. le t res-humble et tres-dévoué serviteur . = Le Gomrnandetb1" ele Gue1·-
1·eú·o. = A S . E . mr. le comte de Nesseh·ode. 

Portaria 

A regencia, r econl1_ecenclo as grandes vantagens c1ue resultam, tanto ao bem 
do serviço, como aos interesses ela fazenda publica, de que na clirecção de cada 
um dos ramos da administração da mesma fazenda se observe um systema de eco
nomia exacto e unifonne, regLllado por um methodo de escripturação e contabili
clacle quanto p:lssivel simplificado c claro; e querendo pela applicação cl'estes meios 
dar ao t rem e;;tabeleciclo no castcllo de S . João Baptista aque lle desenvolvimento 
e regularidade de que é susceptível nas presentes cu·cLlmstancin.s : manda, em nome 
da rainha, que o refericlo trem seja ele- ora em diante considerado o arsenal elas 
tropas da guarnição e marinha ela ilha Terceira, ficando exch1sivamenLe perten
cendo a esta repartição a aélqtürição, arrecadação e distl·ihuição ele tuclo quanto 
respeita ao armamento, fardamento e equipamento elas tropas da lnesma guarni
ção, ao material ela artilher ia e ao apparelho e armação das embarcações do go
verno; e ha por bem a mesma regencia commetter a inspecção e direcção elo so
bredito arsenal a<f actual director do trem, o ca.pit.l'í.o Antonio José da Silv-a Leão, 
o 9-ual passaní. desde logo a occupar-se, não só da organis~ç~o. elo syst~ma ela cs
ci'lpturação e contabili.dacle por que deve ser regnlarment~ dm.gtdo este u;nporta~te 
estabelecimento, mas a r ecolher quaesquer generos, papets e hvros que muda e~t s- . 
tam em poder e a cargo elas pessoas até aqui encarregadas de distribuições ·aos 
corpos, c a verificar a exactidão d'estas distribuições e a tomar eonhecimento da 
maneu·a pela qual se tem feito aos mesmos corpos car~a dos objectos ele arma
mento, fardamento e equipamento, que lhes têem sido distribuídos; a fim de que, 
conv-enientemente r ecolhidos estes claclos, possa com clareza saber-se o estado cffe-

' 

., 
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ctivo de taes fornecimentos e dar-lhes ele futm·o aquella regularidade que as cir
cumstan~ permittirem. Manda, outrosim, a rege)1cia, em nome da rainha, qne 
em tudo o qu'll- respeita aos trabalhos das officinas c mais detalhes de serviço eco
nomicó do mesmo trem, fique subsistindo em vigor o regulamento da sua crea
ção; devendo o capitão director propor por esta secretaria ele estado quaesquer 
medidas que a experiencia mostra1' deverem acloptar-se a bem elo· melhoramento 
e regular arrclamento do importante ramo ele administração que lhe é confiado. 

Palacio elo governo em Angra, 16 de fevereiro de 1831. =João Fen·eim Sar
mento. 

Oflicio 

(N. 0 21) 

Ill.mo c ex..mll s1;.-=-N'uma conferencia ele mr. Chad (ministro c1ue dirige in
terinamente. o ministerio dos ilegocios estrangeiros ele sua magestacle prussiana), 
fallando-se dos negociós de Portugal, disse estç ultimo ~•o ministro de Inglaterra, 
que era muito de estranhar que o gove1'no britannico não preenchesse a promessa 
feita na abm·tura do parlamento áce1'ca do reconhecimento do infante D. Miguel; 
que o governo p01·tuguez estava disposto a conceder uma amnistia, e que não era 
justo que a Inglaterra demorasse por mais tempo um acto que as côrtes ele Ber
lim, .Yieniia e S. Petersbúi.'go espei'ava.m éom impaciencia, e que era necessario 
para o bem estar e tranquilliclade ela penrnsula. . 

Mr. Chad communicou sem perda ele tempo esta conversa ao seu governo, o 
qual respondeu qtte a côrte ele Berlim podia fallar dos seus proprios sentimentos 
em favor ele D. Miguel e mesmo reconhecei-o; mas que a Inglaterra não devia 
nem podia considerar mr. Aneilloil como intel'JH'ete elas opiniões ~ dos desejos de 
suas magestades os imperadores da Austria e Russia; que este ultimo soberano, 
longe ele elesejar reconhecer o -qsurpaclor; tinha declarado ao ultimo ministerio bri·· 
tannico, que as outras potencias podiam p1'oceder a este acto, mas que elle não 
tinha impaciencia de seguir este exemplo. Quanto á amn'istia promettida pelo go
verno de D. l.rJ:iguel, o cons1.u inglez mr. Mackenzie nem sequer pôde alcançar do 
visconde de Santarem que ·accusasse por escripto a recepção elas differentes notas que 
lhe havia clirigiclo sobre este ass1.m1ptç. Que á vista· ele trma conclucta simillumte, 
o governo britannico jt'llgav-a de nenhum effeito a promessa conclicional feita na 
abertm'a do parlamento, e obraria ele modo que a honra da InglaterrUJ não ficasse 
comprometticla. 

Esta resposta ele lord Palmerston, bem como o clespUJcho de mr. Chacl, foram 
envia~os ao embaixador ele Inglaten'a n'esta côrte, com ordem ele os communicar 
ao governo CLe sua magestacle imperial. 

O agente do usm'paclor, Raphael da Cruz Guerreiro, apesar de não ter rece
bido resposta ás cliffet'entes cartas que dirigiu ao conde de Ncsse1rode solicitando 
o reconhecimento de seu amo, continúa a escrever a este mimstro de estado; e 
n'uma nova carta g_ue la~ poucos cli?-s lhe dirigiu, e que trata elo mesmo assumpto, 
allega como nma 1mpenosa neces::nclacle o reconhecimento de D. Miguel, não só 
paut o bern da lmm.anidade> evitando a guerra civil, mas para o socego de Hes
IJ.anha,. ameaçada de um~ prompta }evolução se Je_ ambos ?s laclos for atacad-a pelo 
ltberal~smo e a demagogza i que nao era por m<Jtlvos de mteresse prirticular que 
(elle Guerreiro) solicitava este acto em favor ele D. Miguel, pois estava resolvido, 
logo que elle fosse reconhecido, de dar a sua demissão, e pedia desde j~t a sua ma
gestacle o imperador da Russia um asylo n'este imperio. 

Esta carta teve a sorte elas outras, isto é, foi mandacla para os archivos sem 
resposta. 

Deus guarde a v. ex.a S. Petersburgo, !f de f!3vereiro de 1831.- Iltmo e ex.111•0 

sr. Luiz ela Silva lVIonsinho ele Albuquerque.= José 111/.au?·icio Con·.eia. 

Decreto 

Tendo constado á regencia qnc, pela execuçã0 do decreto de 5 elo feverei1·o 
corrente do presente anno, tem acontecido terem passado dos batalhões de mili-

' 



87 

cias ,d'estu ilha, para o serviço da primeu:a linha, alguns soldados que ;pelas suas 
particulares cirCLlmstancias, ou deixam abandonadas as suas casas ·c grandes es
tabelecimentos de lavoura., ou importantes ramos ele industria, ou privam do am
paro e de todos os meios de subsistencia paes decrepitos OLl doentes, cujas casas 
e lavomas administravam, ficanclo ao mesmo tempo sem ser chamados para o dito 
serviço de primeira linha muitos outros em quem não concorre alg~1ma d'estas cir
cumstancias, e que só têem ~ seu fa:.vor o excederem a idade taxada n0 sobredito 
decreto de 5 do corrente mez : para remediE~~r esie mal, manda a regencia, em nome 
da rainha, o seguinte: - · 

Artigo 1. 0 :::lão chamados para o serviço da primeira linha todos os cabos, ans
peçadas e soldados dos _dois batalhões ele :iRilicias cl'esta ilha, que não tiverem mais 
de trinta e cinco anhos ele idade, para servirem pelo mesmo tempo e com as I)Jes
ma.s condições declaradas no decreto ele 5 elo corrente mez e anno. 

Art. 2; 0 São exceptuaclos da disposição elo artigo 1. 0 todos os cabos, anspeça
das e solclad@s isentos do recrutamento para tropa de linha pelas disposições do 
artigo 5. 0 1 capitulo «Das obrigações elos capitães móres l) do regulamento de or
denanças de 21 ele fevereiro ele 1816 e pela lei ele 8 de março de 18271 com de
claração, porém, que os casados serão isentos, de qualquer idade que sejam, uma 
vez que tenham casado antes d0 dia 5 de fevereiro do presente anno. · 

Art. 3. 0 Alem das isenções cleclarada.s n_@ artigo antecedente, será tambem 
isento ele passar para _o serviço ele primeira linha aquelle que tiver outro irmão, 
que actualmente esteja no mesmo serviço ·(não sendo por substituição), ou que 
d'elle tenha saído por feridas ou molestias ganhas em acto de serviço, sendo isen
tos tantos itmãos quantos estiverem nos mencioiD.adus 'Casos. 

4-rt. 4. 0 O marechal ele campo commE~~ndaut-e elas forças fará subir á presença 
da regencia com toda a brevidade possível a lista dos que passaram para o ser
viço ele primeira 1inha; em virtude do clecreto de 5 do corrente mcz e anuo, e que 
estão comprehenclidos em alguma das isenções mencionadas nos artig-os 2. 0 e 3.0 

elo presente cleercto, c.om todas as observações que occorrerem a r espeito ele cacla 
um d'elles, para se mandarem reverter para o serviço ele segunda linha, de onde 
saíram. 

O secretario encarregado ela repartição elos negócios ela guerl"a o tenha assim 
entendido e faça executar . Palacio elo governo em Angra, 18 clé fevereiro ele 
1831. = 111cuqtbez de Palrnelia= Conde. ele. Villa Flo1·=José Antonio G~~e1Tei?·o= 
João Fe1'1·eira Sa1·mento . 

O:ffi.cio 

(li.'() 3 a resen·;ulil ) 

Ill.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra de remetter a v. ex.a a -copia inclusa elo 
ófficio que dirigi ao sr. conÇle de Sampalio, participand0-lhe a sua nomeação para 
membro d:< commissão ·consultiva •, bem ~orno da resposta d'aqudle fidalgo, o qüal 
Se reCUSa a acceitar aquelle empTego, allegando as SU-RS molestias e a SUa avan-
çada idade . . . 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 18 de fevereiro de 1831.- IJl:mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva Mousiuho de Albuquerque.= Luiz Anronio el-e AbTeu e Lirna. 

Offiêim; a li udidos 

1:" 
\ 

In.mo e ex. mo sr. -Tenho a honra de participar a v . e'X.a que a regencia do 
reino, em nome ela rainha D. l\iaria II, tem creaclo uma commissão consultiva 

l~Não encontrámos nos reo-istos officiaes o respectivo cliplon1a, mas consta que a J:egcncia 
nomeou uma commissão consultiva pa.ra servir jm;to cl'eHa.como con~elh.o ele e_s~aclo, sendo_ com
posta de D. Filippe ele Sonsa Holstein, José Xav1er M~usmho da ?Ilveira, Filtpp~ Fe~reu·a cl~ 
Araujo e Castro, ~Ianuel Gonç:>Jves ele Miranda,, Francrs~o AntoniO de Campos, C~nchclo Jose 
Xavier, marquez ele Fronteira, conde de SampaH~.' Joaqm~ ~e Sousa Que':,eclo P~zarro, J osé 
da_ Silva Carvalho e Joaquim Antonio ele M_agalbaes, a ~awna elos .quacs nao _accCitaram; ~1e~ 
po1s por decreto de 3 de junho c.reou-se aJunta consult1va, que adiante menc10naremos. V1de 
Joi[e~wrias com, o titulo ele annaed, po1· José Liberato Freire de Carvalho, e o McmoriaZ a pag. 1:,33 
d'este tomo. . 
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que possa elucidai' a mesma i'egencia com o seu con?elho, e aj~dal-a com a~ suas 
luzes a melhor cumprir os fins urgentes para .que fo1 estabelecida, e :om a m_ten
ção de supprir com esta con:..missào o conselho de estado, que 11ão existe, ouv1?-Üo 
o seu parecer sobre os actos e as resoluções mais importantes do _poder exec:t:ttlvo. 

A r egencia, fazendo a devida justiça ao zêlo, aos talentos e acr1soladAa ficlehdac1e 
que v. ex. a tem tão nobi'emente patenteado na ~ucta em ~ueN nos achamos empe· 
nhados, nomeou a v. ex." para membro . da refenda .comm1ssao, ordenando-me de 
assim o fazer saber a v. ex." 

Cumpre-me ao mesmo tempo dize1• a v. ex. a que o navio do ~apitã? Thornton, 
que cl'aqui se expedi1·á pam a ilha Terceira por estes dez ou qumze dw.s, se acha 
disposto para transportar a ,v. ex. a, bem como aos outl'os membros nomeados da 
sobredita commissão para a mesma ilha. 

Queira v. ex.a acolher, etc. 
Deus guarde a v. ex . a Londres; 4 de fevereiro ele 1831.- Ill.mo e CX.

1110 sr. 
conde de Sampaio.= Lt~iz Antonio de Ab1·ett e Lima,, 

2.• 

Ill. 1110 e ex. mo sr.-Recebi hontem, 11 do corrente, o aviso de v. ex." datado 
ele 4 elo mel:!mo mez. Cumpre-me, portanto, transmittir a v. ex.n a minha res- 
posta r elativa ao seu importante, e para mim mui honroso conteúdo, com a pos
sível breviclacle. 

Dou o apreço mais valioso á benevola lembrança que a regencia elo reino, em 
nome da rainha D. Maria II, teve da minha pessoa para me designar um dos 
membros da commissão consultiva, que foi servida crear para auxiliai-a com o 

' seu conselho a poder cumprir os fins sagrados para que foi estabelecida. Consi
derando; porém, a minha capacidade curtíssima, e conhecenclo assim com clara 
evidencia que ella poderia avaliar-se como infinitamente p·equena comparada 
com a grande massa de luzes que levará ao mesmo conselho a maior parte dos 
habilissimos membros de que elle deve ser composto, e qne assim a Tninha ausen
cia nada póde influir em detrimento do serviço da nossa cara patria, nem tão 
pouco da justa e mui devida defeza dos inauferiveis direitos da nossa amabilis
sim~ soberana, cumpre-me em consequencia declaratr a v. ex.a, para que assim~ 
qumra fazer -constar á mesma r egencia, que, tendo soffrido pelo clecm·so de quas1 
todo o invern~ um defluXio de peito ele alguma consideração, acompanhado igual
mente de um mcommodo de garganta, por muitas vezes repetido, e do qua~ .ainda 
conservo alguns restos, não me atrevo portanto a aventurar-me p0r ora á longa . a . ' ' V1~gem 0 mar, necessana para poder transportar-me á ilha Terceira, visto q~1e 
aqt:elles anteced:ntes, acm~~ulaclos á minha idade de qnasi setenta ann?s, arns
c~nam, com mmta ~robab~hdade, a minha existencia, cujo sacrificio, muda que 
dtsposto a fazer mm cordtatlmente sempre ·que 0 bem da patria e a defeza do 
throno da ~ossa augusta sobe1·aE.a assim o exigirem, nao julgo, comtudo, que _o 
ache_ essenClal_mente empenhado no objecto para cujo serviço a mesma regenCia 
se chguc:m Gl.es1gnar-me. 

Quei:ra v. ex. a acolher os. protestos da minha, etc. 
Deus guarde a v. ex. a Btuxellas 12 ele fevereiro de 1831. ·--ll1. 1110 e ex .1110 sr. 

Luiz Antonio de Abreu e Lima.= Conde ele Swmpaio. 

Officio 

(N.0 36 rcscrvatlo) 

Ill. 111 ~ e ex_.mo Sl'.- T~nho a_ honra ele levar á presença de v . . ex.a a copia de 
um 0ffic1d falsificado, que c1'aqm ele Londres foi dirigido ao coronel Serpa I into

1 
e 511e este me ;·en;te_tteu com cm•ta de 5 do ?OITe?ie. As indagações a que pTocedt 
clao -me fc::_rtes mÔ.1c10S ele. que aquelle ?fficw fm escripto pelo ex-corregedor elo 
Porto, Joao Cardoso, sobrmho do clr. VICente José Ferreira Ca1,doso e assignaclo 
por José Ferreira Borges. 1 

_Deus &uarde a v . ex.a Londres, 18 de fevereiro de 1831. -llt.mo e ex.mo sr. 
Lwz ela S1lva 1Y1ousinho ele Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab?·eu e Lime~. 
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Copia junta 

Ill. n1o sr.-Os encatregaclos em Londres pela regeucia do rejno, tendo, em 
consequencia elas ultimas ordens da mesma regencia, de proceder á creação de 
uma commissãq para administrar os fundos do emprestimo portuguez destinaelo 
a lançar fóra o usurpador da corôa da senhora D . Maria TI, nossa legitima sobe
ra,ua, e que alem das suas attribuições administrativas possa igualmente ·ser con
sultada sobre as ulteriores 11;1edidas necessarias a tomar para alcançar tão nobre 
como honroso resultado: em attenção á bem conhecida probidade de v. s.a, ao 
seu patriotismo nunca desmentido em nenhuma das epochas desgraçadas em que 
ultimamente se tem achado a nossa patria, assentaram ele commum accordo no
mear a v. s .a presidente d'aquella commissão. Os mesmos encanegados esperam 
que v . s. a se não esquivará a tomar parte em tarefa tão hom·osa, de que actual
mente depende a salvação ela patr.ia, e aonde o chamam tão bellos antecedentes. 

Deus guarde a v. s.a Londres, '27 de janei.xo de 183l.=Luiz Antonio de Abretb 
e Lima. =lil.mo sr. Alexandre Alberto de Serpa Pinto. 

P. S.- No caso de v. s.a acceitar, como espero, o logar a que o chama a con
fiança elos encarregados ela regencia, elles esperam ele v. s. a o lembrar cl' ahi ?-1-
gum ou alguns que igualmente o coadjuvem em seus trabalhos, visto que a com
missão deverá ser composta de sete me)llbros !. • -

Officio 

[N.0 28 resmado) 

lll.mo e ex. mo sr. - Tendo no meu officio reservado n. 0 23 communicado a v. ex. a 
haver assignado o gene1·al bond> de .que remetti a competente copia a v . ex. a, 
·inlguei que estava finalmente c legalmente completo o contrato de emprestin_Jo 
com ror. Maberly, e que este, como me havia communicado na sua carta de 10 
de janeil:o, de que tambem já enviei copia a v. ex.a, havia dado á regencia cre
dito pelas quantias estipuladas no dito contrato. Succede, porém, que os accionis
tas do emprestimo .de Portugal ele 1823, julgando-se lesados com o novo empres
timo, dirigissem uma representação ao- comité do stock exchange> dizendo que o 
referido comité devia não permittir a livre venda elas apolices do novo emprestimo 
portuguez, porquanto era uma lei expressa do stock exchange o não conceder a 
venda das apolices de um segundo emprestimo a _uma nação que tivesse deixado 
de pagar qualquer outro emprestimo que houvesse contrahido; e, confundindo a 
regencia em nome da rainha com o intruso governo de Portugal, pediam ao co
mité elo referido sfock exchange tivesse de attender á já mencionada representação, 
o que tendo effectivamente logar, decidiu-se que as apolices do emprestimo da 
regencia não podiam, pelas especiosas rasões já expendidas, ser recebidas no 
stock exchangfl. Esta injusta decisão induziu mr. Maberly a pôr duvidas em cum
prir a clausula elo contrato de emprestimo relativamente ao pag·amento das pres
tações, allegand0 e1ue, não tendo as apolices livre venda no stock exchange> não 
era possível fixar o preço determinado na convenção addicional ' ao dito contrato, 
de que tambem enviei copia a v. ex.a, e que, n'este caso, elle só era obrigado a 
entregar o . producto das vendas que podesse fazer fóra. do stock exchange> uma 
vez, como já disse, que nf:o podia fixar o preço das apohces. Acrescentou que a 
entrega do proclucto da mencionada venda (que monta a ;t 7:000 de stock) s·ó me 
seria entregue quando a regencia lhe enviasse pleno poder, de que faz menção o 
despacho de v . ex.a n. 0 31, e cuja formula remetto inclusa, e que, portanto, nada 
mais daria alem das ;e 11:000, que me entregou, e de uma carta de credito de 
;t 4:000 que remetto inclusa. Á vista do que acabo de participar a v . ex.a póde 
v . ex.a avaliar o estado em que se acha a transacção do empresti~o, devendo eu 
informar a v. ex. a que não me ].JOu_pare~ a esforços para destruir os fal~os prete~
tos com que mr. JYiaberly procura Illudn· um contrato, que elle só nao Julga obn
gativo em consequencia da injusta e extraordinaria decisão elo comité do stock 
exchange. Tenho consultado clifferentes letrados, e, entre outros, o ela embaixada, 

I O original tinba letra disfarçada e a assignatma fingida ele Luiz Antonio de Abreu e 
Lima. 
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e todos são confe>rmes na opinião, de qne a decisão do stock exchange em nada al
tera as condições do contrato do cmprestimo. 

Hoje mesmo vou encarregar o letrado da embaixada ele me redigir, em fórma 
legal, o estudo da questão suscitacla ·por mr. Maberly, para com elle poder co~
snltar alguns magistrados, e, segundo a sua opinião, poder decidir se posso obn
gar mr. · Maberly a cumprir o contrato, devendo, comtudo, prevenir a v. ex. a quo 
só usarei da força quando tiver esgotado todos os meios de persuasão amiga:vel, 
pois que peso, como devo, as terríveis consequencias que se podem seguir para 
a nossa causa se o publjco tiver conhecimento elo que acabo de expender. 

Se v. ex.a não encontrar exacia, detalhacla e clara a exposição que lhe a.cabo 
de dirigir, v. ex.a me fará a mercê ele me desculpar, attendendo a ser esta, ma
teria muito alheia ela minha profissão, e igualmente ao estaclo de quasi desespe
ração a que me tem reduzido o comportamento inesperado e não franco c gene
roso de mr. Maberly. 

D eus guarde a v . ex.a Londres, 18 de fever eiro de 1831. -Iu.mo e ex .mo sr. 
conde de Ficalho. = D. Thomaz JJ!Iasca1·enhas. 

P . S. - Sendo hora de fechar os officios, c não tendo chegado Jorge Manders, 
que mandei a casa de 1\laberly, a fim de ti·azer a carta de credito de que trata 
o meu presente officio, faço esta communicação a v . ex.a para sua intclligencia, 
devendo dar conta d 'este inesperado acontecimento pela proxirna viagem do ca
p itão Thornton. 

Decre-to 

Tendo subido á presença da regencia r epresentações das juntas ele \arias pa
rochias d'esta ilha, nas quaes expõem have1· nas mesmas parochias varios bens e 
r endimentos deixados para o culto do Santíssimo Sacramento ou de alguns santos, ou· 
para outras obras pias, os quaes são administrados por juizes, mordomos e outros 
officiaes eleitos por intervenção da provedoria dos resíduos, aonde dão contas, e de 
que r esultam excessivas despezas, que muito bem se podiam escusar; e sendo por 
outra parte muito conforme com o espírito do decreto de 26 de novembro de 1830 
que a administração dos mesmos bens e rendimentos pertença ás juntas de paro
chia; e que, havendo algum resíduo, es te seja empregado em beneficio commum 
dos parochianos, o que é sempre obra muito p ia, e por essa rasão conforme á von
tade dos instituidores, que deixaram aquelles bens e renclimentos: manda a r e
gencia, em nome da rainha, o seguinte : 

Artigo 1.0 As juntas de parochia são, e ficam de ora em diante, encarregadas 
de administrar todos os bens e r endimentos pertencentes ás respectivas igrejas, 
ou fossem deixados para satisfazer as despezas do culto divino em geral, ou com 
qualquer applicação especial para o mesmo culto ou para quaesquer obras pias, 
e bem assim os bens e renilimentos pertencentes ·a ermidas ou eapellas dependen
tes elas mesmas igrejas, com obrigação em todos estes casos ele cumprir quaesquer 
encar_g;os a que os mesmos bens e r endimentos sejam legitimaomente obrigaclos . 

Sao exceptuados da disposição d'este ar6o-o: 
§ l.o Os bens e rendimentos pertencente~ a irmandades ou confrarias legiti 

mamente erectas, com irmãos ou confrades encorporados . 
§ 2. 0 Os bens c renclimentos, cuja administração foi pelos instituidores dei

xada a pe::;soa certa, por _titulo de morgado ou capella. 
§ 3. 0 Os bens e rendimentos elos hospitaes e albergarias. 
§ 4. 0 Os bens e rendimentos de qualquer ermida pertencente aos vizinhos e 

moradores de algnJJ?- logar mai~ distante da parochia, e destinada especialmente 
para estes com ma10r commod1dade poderem assistil: á celebracão dos divinos 
mysterios . Todos estes bens continuarão a ser administrados com~ até agora. 

Art. 2. 0 O residL10 d' esta .administração, depois ele satisfeitos os encargos, será 
empr egado a bem ela parochm, como quaesquer rendimentos do commum d 'ella. 

Art. 3 .0 As contas serão prestadas no tempo e pelo modo ordenado nos m:ti
g·os 26 . 0 , 27 .0 e 28.0 <lo decreto de 26 de no,embro de 1830 ficando ·o juizo de 
provedoria e o:fficiaes d'clle inhibidos para mais se não entrem~tterem n' ellas , nem 
tomarem conhecimento elo cumprimento ou não cumprimento dos encargos . 
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Art. 4.0 DentL'o de dois mezes, contados da data do presente decreto, o rege
dor ch parochia, com o seLl escrivão, procederá n.o inventario circumstanciado de 
toclos os bens e rendimentos comprehendidos na clisposição ·elo artigo 1. 0 1 e bem 
assim ele todas a.i escripturas, sentenças e mais clocummltos que a elles disserem 
respeito. 

Este inventario será feito em duplicado e assignado por todos os membros da 
junta de parochia e pelos offi.ciaes que até agora administl:avam aquelles bens c 
rendimentos. Um dos exemplares ficará no archivo ela parochia, e o outro será Te
mettido á CamaTa elo concelho. 

Art. 5. 0 Movendo-se algllrna duvida sóbre quaes bens e rendimentos são ou 
não comprehenclidos na disposição elo artigo 1. 0, a parte mais diligente, dentro elo 
praso marcado no artigo antecedente, a representará por escripto á junta de jus
"tiça., acompanhando a sna . representação com todos os docümentos que a podem 
justificar; e a junta de justiça, mandando responder em termo breve a parte con
tra~·ia, decidirá com audiencia do procurador regio as duvidas occorrentes, sem 
ma1s recmso nem :figura de juizoi e o que assim for decidido isso se guardará . 

. Art. 6. 0 Acontecendo haver entTe os bens comprehenclidos na disposição elo 
artigo 1.0 alguns para cuja acquisiç.:"Lo ou posse fosse necessaria licença regia, e 
que esta tenha faltado: a regencia ha por bem confi.Tmar e approvar, em nome da 
rainha, a acquisição e posse dos taes bens ou rendimentos, supprinclo assim a 
falta da sobreclita licença regia. . 

O secretario da regencia, encarregado elas repartições dos negocias elo reino 
e dos negoci.os ecclesiasticos e ele j nstiça, o tenha_ assim entendido e o faça exe
cutar. Palacio do governo em Angra, 19 de fevereiro de 183~. = Ma?-quez de Pq,l
milla=Conde de Villa F'lo?· = José Antonio Gt6e?'?'ei?·o= Antonio Cesm· de Vascon
cellos C01-re:ia. 

Otlicio 

[N. 0 2 9 resmado) 

lli.mo e e:x.mo sr. - Tive a honra de receber os despachos da s~rie reservada 
de 4 até 6, que v. ex. a me enviou em data de 1 e 2 ele fevereiro; :ficando certo 
do seu conteúdo, clar-lhe-hei a dev.ic1a execução . 
. ~m consequencia elo que tive a honra de communicar a v. ex. a em o meu offi · 

mo n.0 28 reservado, :fica por agora suspensa a compra e armamento dos vasos 
ele guerra, o que muito lamento, pois que me lisonjeava que no fim do primeiro 
mez de março se podessem fazer de véla os _dois primeiros dos referidos vasos. 

Com impaci.encia e cuidado espero ·a chegada de s. ex.a o sr. Luiz da Silva 
Mousinho de Albuquerque, pois que, segundo as informações_ que me deu Antoni0 
Joaquim Ton:es Mangas, já ha. perto de um mez que s. ex. a partiu d'essa ilha, e 
infelizmente ainda me não consta ter chegado a Inglaterra. 

A molestia do capitão Thornton tem demorado a sua partida até ao presente, 
porém creio que em oito ou dez dias se achará capaz de seguir viagem, e por elle 
terei a honra de responder extemamente aos despachos de que elle foi portador, 
assim como aos que me entregou Antonio Joaquim Torres Mangas, estimando 
muito pocler já annunciar que se acham removidos todos os obstaculos qne se op
põem á execução do contrato do emprestimo. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 19 de fevereiro de 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. 
conde ele Ficalho. = D. 'I'hornaz JJfasca?·enhas. 

Offi.cio 

(N. 0 22) 

Dtmo e ex.mo sr.-Tenho a honra de participar a v. ex.:t que, em resposta á · 
communicação feita ao gabinete da Russia pelo embai:x;adot de sua magestade bri
tannica n'esta côrte ácerca da ingerencia de mr. Anmllon, em nome da Prussia, 
.Austria e Russia, p~ra alcançaJ.· o reconhecimento do usurpador, o conde ele Nes
selrode acaba de dirig\r a lord Heytesbury uma nota formal, na qual declara que 
a Russia nao sómente não tinha anctorisaclo o governo prussiano a dar este passo 
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em seu p.ome, mas que no decurso do anno de 1830 nem sequer tinha cscripto 
uma unica palavra áquelle governo a respeito da questão portugneza; qne os sen
timentos do imperador ácerca de D. Miguel não_ tinham variado, e que sna ~a
gestadc imperial teria sempre a maior repugnanc1a de reconhecer ou ter relaçoes 
com aquelle príncipe, etc.. . . . . . , . 

Esta resposta, que fm 1á rem~tt1da ao go~er~o. bnta~mco, servu·;~ ao mesmo 
tempo como uma nova prova de firmeza de pnnc1p10s do 1mperador Icolau, e elo 
manejo infame que os nossos inimigos não hesitam empregar para seus perver
sos fins. 

Deus guarde a v. ex.a S. Petersburgo, ~o de fevereiro de 1831.- ru.mo e ex.mo 
sr. Luiz da Silva l\1ousinho de Albuquerque.= José Mau?"icio Co1'1·eia. 

l..~elações co::n:unerciaes e::n:t;re Ingla-terra e Por-tug·al 

F.xtracto cln sessão il:t enm11r:t dos lor!ls em 21 elo f'overo iro 

O viscoucle Strangford, depois de um exordio que pouca rcferencia podia ter 
com o assumpto da sua proposição, entrou na materia d'ella, dizendo que ía fal
lar do tratado feito entre Portugal e Inglaterra, pelo qual se estipulára que os vi
nhos portuguezes fossem recebidos n'este paiz, e os lanificios inglezes em Portu
gal com um terço menos ele direitos - os vinhos portuguezes do que os ele França, 
as lãs inglezas elo que outras quaesquer. O nobre lord não tratava de examinar, 
disse elle, ·se alguma das partes contratantes, ou ambas, tinham direito de annul
lar taes estipulações; mas não podia deixar de dizer que hav-endo o trataclo pre
scripto o tempo durante o qual deviam estas observar-se, fôra uma quebra de fé 
violal-as antes de findo o praso. da sua duração. Se Portugal fosse o viola,clor, con
tinuou, tinha Inglaterra forças para obrigal-o a entrar em seus deveres; se lng!a~ 
terra violasse estes, Portugal, menos forte, não possnia taes recursos. al\la,s dtra 
alguem que estas circumstancias nos dispensa.riam de se1· fieis a nossos tratados ?v 

Terminada a serie ele victorias, ganhas pelos exercites iDg1ez~s sob as ~rd~ns 
de Marlboro11gh, :fizemm-se do;is tratados, o de Methuen e o de Pans . Pelo pnme11·o 
forn.m os vinhos de Portugal preferidos aos de França, dando Portugal igual prc
fcrencia aos lanificios de Inglaterra. N'aquelle tempo vog:ava o principio erroneo 
de que era conveniente comprar os vinhos e demais generos francezes por menos 
preço que os de qualquer paiz, não importando nada os inconvenientes que d'esta 
barateza poclessem resultar ás nossas .manufacturas. QL1em lançar os olhos sobre 
os escriptos ela mesma e1Jocha se d.escno-anará cl'esta verdade. Comtudo, a rasão 
prevaleceu contra o partido favoravel aotvinhos de França; e o emprego dos teares 
de Inglaterra e o ·augmento da sua industria parecet·am melhor elo que as compras 
baratas de vinho . Alem de que, foi sempre materia clara que Inglaterra não devia, 
á custa da sua 1:ropria iD:dust~ia, alentar a inclustria franceza; que a França nuncn. 
procedeu com exacta rec1proctclade a nosso respeito; e que se isto aconteceu sem
pre com a França dos B?urbons, que seria com a actL1al, obrigada a ela~· emprego 
a seus numerosos. operanos e a usar de restricções com as manufacturas inglezas? 
A segunda tenta,ttva para annullar _o trata.do de Methuen (continuou o nobre l01·d~ 
fez-se em 1787; mas teve contra s1 poderosos argumentos, 0 maior dos quaes fot 
o de ror . Fox, que chamou a esta p t·etensão nm sacrificio de nossos interesses á 
.França. Nã0 obstante isso, a influencia de mr . Pitt venceu; e o tratado de J\Ie
ti~uen esteve s?-spe~so por_ a2gum t~m po, emquauto não rompeu a guerra., que v e in 
p:n· em s~w, pnmana condu;ao os :vmhos e lãs de Portugal e Inglaterra . E fallando 
~a n~go?l~ÇaiJ em que mr. Cannmg entrou com o governo de PortLlgal, este ul
tuuo mststtu e1?' que as clausul ~s elo tratado de. JV[ethueu, taes quaes eram decla-

' ra~las, lL_e ~erv1ssem de. oase. Nesta mesma estipulação assentou-se qne os respe
ctivos chrettos sobre vmhos e las nunca se alterariam senão quando uma das 
pat•tes contratantes fizesse saber á outr~ c1ue desejava p;·oceder á mudança. 

Mas o que ha pouco se observára (dtsse o nobre lord) parecia-lhe clirectamente 
01)posto ao tratado ele .1\Jetlmen; nem elle sabia como justitlcar similhante proc~
duucnto. aO tratado dtz que as duas altas partes contratantes se reseryam o ch-
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reito de alterar o dito tratado passados quinze rumos, não se devendo fazer mu
dança alguma em qualquer das clausulas d'elle emquanto não precedesse o aviso 
de uma das altas partes contratantes á outra, a fim de ambas concordarem na 
mudança. Pergunto eu agora (continuou o nobre lord), satisfizeram-se acaso· estas 
formalidades, não formalidades, mas sim condições essenciaes? Julgo que não, 
que se nãq fez o respectivo aviso para a proposição ela mudança>>. O commercio de 
que se trata importa immenso capital; os ministros por isso deviam ser assaz cir
cumspectos; mas em logar de pn1dencia, elle observava uma confusão que amea
çava a nuna d 'cste ramo importante. Esta confusão descobria-se desde que o go
verno insistia em obrigar Portugal a executar todas as estipulações em que entrára 
com elle, ao mesmo tempo que os ministros escolhiam esta occasião pam as alte
rações que se propunham fazer. Similhante porte mostrava pouco zêlo pelas pro
priedades dos subclitos britannicos; e era o motivo por que elle, lord ~trangfo·rd 
pedia explicações, desejando que ·o governo attentasse pelo grande numero d~ 
negoc.iantes interessados na questão, antes que elle pozesse ~;;obre a mesa muitas 
petições a respeito elo mesmo objecto. Declarava que a sua intenção não era susci
tar embaraços ao governo: sabia de quanta importaucia eram às mater.ias que pre
sentemente o occupavam, e quantos perigos inte,rna e externamente o estavam 
ameaçando. Porém c1ue a questão de qtte elle tratava era de honra nacional, e por 
isso não podia guardar silencio sobre tão grave assumpto, merecedor da attenção 
de s. s .as Concluiu o nobre loFd pedindo copias dos tratados existentes entre In
glateiTa e Portugal; copias elas communicações relativas á sus,pensão ou revoga
ção ele quaesquer clausulas contidas nos sobreditos tratados; copias ou extractos 
ele instruccõcs dadas desde 30 ele novembro de 1830 aos commandantes dos na
vios ele sU'a magestade na costa de Portugal para protegerem as pessoas e pro-
priedades dos subditos br.itannicos. , 

Lord Goderich declarou que os ministros conheciam perfeitamente toda a im
portancia do passo que haviam dado, ass.iJ11 como não deviam deixar de ver que 
uma accnsação de quebra de fé podia ser gravíssima nas presentes circumstan
cias . Elle, comtudo, ía mostrar a falsidade da imputação, e fazer ver que o ·proce
dimento dos mesmos ministros, longe de ser violação ele tratados, era inteiramente 
conforme a clles . Disse o nobre lord que em 1703 se fizera o tratado ele Methuen, 
cujas bases serviram para o de 1810: «Ponhâmos de pa,rte a questão de política 
commercial (disse o nobre lorcl), po_is faltam os documentos para apoiar as rasães 
que se C:lessem, visto qtte não venho preparado para discutir este ponto. Trata-se 
de boa fé, e a tal respeito peço licença (continuou) de observar que a citação ele 
lord Strangford engenhosamente deixou em silencio a parte favora,vel aos minis
tros. Diz o tratado que os vinhos de Portugal pagariam um terço menos que os 
vinl10s de França; mas aonde é que se n'elle faz menção ela previa noticia da 
alteracão elos direitos, quando conviesse fazel-a? Em pal'te nenhuma; o que se 
diz é,' que se esta tivesse logar,. o _rei de. Portugal J?Oderia pôr term_o _á ,importa
ção de lanificios segundo as condLçoes estLpulaclas. Eis a clausula mms notavel do 
tratad0 ; porque auctoTisa Port~gal a !azer-se justiça a si proprio, u~a vez que a 
Inglaterra quebrantasse as est1pulaçoes pactuadas». O nobre lord citou então os 
artigos 26. 0 ·e 33.0 do tratado ele 1810, mostrando que o governo bútannico não 
era obrigaclo a prevenÍT Portugal d~s alteraçõ~s que desejasse fazer no~ direitos 
do vinho portuguez, e continuou dLzendo: aLord. Straugford parece p~nsar qu.e 
elo tratado ele Methuen nos vieram grandes prove1tos ; e chama loucura o pôr-se 
um dedo sequer n ' este ti·atado . ])~as acas~ tem já o nobre J.orcl ouvido ~aliar ~m 
uma cousa que se chama companhia dos vmhos do Porto? ;::;abe qual fm o effmto 
d'este estabelecimento em 17 42? Pois digo-lhe que nunca houve monopolio mais 
detestavel, mais nocivo tanto a Portugal como aos paizes cujos direitos invadiu. 
Este g0\7 erno queixou-se da flagrante infracção ·que da_ companhia ~esyltou ao 
tratado; mas o effeito foi nenhum e os seus clamnos contmu~ram. EU e, lOl'd G o
derich, negava ter-se estipulado no tratado de 1810 a necess1dade do supracitado 
aviso a respeito ele alterações nos clireitos de vinho .. o que se fe~ em 1813 (doze 
annos antes do período em que o nobre lorcl de~ermma a necessidade ela revisão) 
fui uma representação á r.ôrte do Braúl sobre a mfracç:ão elo tratado; causada pela 
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companhia elos vinhos do Porto; e o procedimento de Portugal foi tal que moveu 
a indignação do governo .de sua magestacle britannica, o qual declarou, que se os 
negociantes inglezes não poclessem comprar e vender á sua vonta:de (o que ne~ 
ainda hoje podem fazer) sem ser embaraçados pela companhia, o parlamento bn
tannico recebeúa. proposições elo governo ele sua magestacle para facilitar a im
portação de vinhos ele outra parte . A representação feita fi côrte elo Brazil foi obra 
de lord Londonderry, que era incapaz de trahir a honm da sua patria e ele faltaT 
á boa fé. O nobre lord não ousará de negar isto. Esta r~presentação foi feita quando 
s. s.a. era embaixador e foi entregue nas suas mãos. E certo que nunca se fez obra 
por ella; que a côrte ele P·ortugal não lhe· prestou a menor attenção; que o odioso 
mon0polio continuou; e este procedimento torna injustificaveis os argumentos elo 
nobre lord. Elle (lord Goderich) não tratava de opinar sobre a justiça ou injus
tiça da alteração qu~ se .queria fazer nos direitos do vinho; o que assegurava era 
que a imputação de má fé não tinha logar e era iníqua. E fallava assim porque 
durante muitos annos tinha tratado dos negocios publicos d'e,ste paiz, e por con
seguinte fôra vergonha para elle proprio dei)Çar de vindicar com firmeza, fundada 
no testemunho ele uma consciencia pura, a parte que tomfLra em similhantes trans
acções, ,provando que a honra da sua patria nunca fôra comprometticla. ~o nobre 
lorcl (disse elle) argumentou sobre a falta de fé e perda ele reputação, que d'ella 
se segtlÍa em consequencia da medida de que se trata; mas ele que modo justifi
cou elle a Bll.a a('lserÇEto? Citando inexactamente os ·tratados, e occultanclo a parte 
d'elles que mais ess(3ncial em para o nosso caso . A respeito da sua moção, não 
me opponho a que se satisfaça, excepto emquanto ás instrucções dadas aos com
mandantes dos nqvios ele gueTra, porque nunca se usou patentear taes docu
mentos». 

Lord Ellenborough disse que o seu ::J,migo lorcl Strangforçl tinha negociado o 
tratado de 1810, e por isso devia ser-lhe familiar o assumpto ela sua proposição; 
por conseguinte elle, lord Ellenborough, não hesitaria em recorrer ao seu no.bre 
amigo, no caso de haver necessidade de explicações s'obre a matel'ia; e no pre
sente momento entendia que taes explicações e1·am necessarias. A considerar-se 
tmicamente o tratado ele Methuen,. não se offereceriq, duvida; porém, o que se 
apresentava era o tt:atado de 1810, no qual se estipulou que, passados quinze an
nos, as qltas partes contrata.ntes fa.riam a revisão de todos os outros tra.tados para 
alterarem ou omittirem quanto entendessem necessario. O nobre lord declarou que 
isto não podia ter logar sem dar-se uma noticia previa ela determinação; e aqui, 
comparando o original com a tPaducção do tratado, mostrou que n'esta faltav:iL 
uma palavra ~ssencial rclativamente 'ao objecto da revisão; e conchúu que, ha
vendo as ditas altas partes conh•ata:ntes reservado para si o direito d.e fazer taes 
emendas no fim de quinze annos, estava claro que as não podiam fazer antes d'este 
pr~so. Que se não devia faltar ao previo aviso, de que· fallára seu nobre amigo, 
aVIso que dentro em duas semanas se podia dar ; e assim ficariam pi·eenchidas as. 
formalidades. 

Le~brou o nobre lord á camara que, fosse qual fosse o lucro resultante das 
alteraço_e~ que se pretendiam fazer a respeito de Portugal, grandes inconvenientes 
se segumam d'ellas ao commercio com aquelle paiz. Que ;f 300:000 de lanificios 
s~ exportavam cada armo cl 'aqui ,para os seus portos, e os ministros deviam con
siderar a perda a que expunham este ramo de commercio. O au"'mentopois nos 
d. . d 'nh b ' ' lrettos o VI o pol·tug~'lez e~·a uma operação arriscada, o que se tinha provaclo 
pelas alterações que haviam s1do feitas a respeito dos vinhos francezes. Era pro
vavel que tal a:ngment? ele direitos não conh·abalançasse as perdas que por outra 
parte se expenmentanam. Que dada a existencia de um tratado entre duas po
tencias, ~1m?' fraca e outra forte, deviam concecler-se á primeira aigumas vanta
ge.n_s, pn?CI19almente attenclenclo qul:l ele assim se não faze1' o povo era quem pa
dema ma1s do que o governo. 

Declarou s. s.a. qu~ .desejava TI?-uíto a conservação das r elações de Inglaterra 
com Po~·t':lgal, setr. antlgo .e fie~ alhado; ~ considerava que as medidas propostas 
pelos lUJnistros tcr1am effmto d1fferente, vmd.o assim a resnltur não só quebra ele 
boa fé, mas tambem diminuição de proveito para este paiz. 1 
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·O lord cbancellel' clisse que elle considerava elo seu dever, como membro elo 
governo, repellir as accusações que se lhe faziam, de quebrantar a boa fé e de 
violar a honra nacional. Elle preferiria, como seu nobre amigo, que defendeu o 
governo cortar a sua mão direita a ser merecedor da mais leve accusação de violar 
a hom·a' nacional; e não recusava a:ffi.rmar que~ em caso de dar-se tal· violaç~io, 
quizera antes que se commettesse err, tratados feitos com a.s maiores potencias, elo 
que com Portugal. P or ém, examinando os tratados como JUrisconsulto, nem uma 
sombra ele violação encontra,-a n'elles, fallando a respeito ele direito das gentes, 
que se podesse attribuir ao governo de sua magestade: Os ministros foram accusa
dos (continuou o nobre lord) em uma occasião bem crítica ele ter violado os tra
tados com Portugal, sem dar-lhe aviso previo . Elle, lord chanceller, julgava que 
a mais propria occasião que podia dar-se para a accusação se fazer era depois de 
se ter co~et~ido o supposto clelicto. Os vinhos de Portugal não podiam ser igua
lados em dire1tos aos de França antes ele isso assim se clete1·minar por um bill 
apresentado ao parlamento : n'esse momento é que os nobres lm·ds podiam per
gLmtar se se tinha feito aviso a Portugal, é então se yentilaria a questão sobre o 
dever de dar tal noticia. · , 

O lord chanceller .disse que negava a :necessidade ele a dar; mas que, ainda 
suppondo-a, como podiam os nobres lords oppostos assegurar, quando a questão 
se ventilasse, que tal aviso não fôra feito? A accusação, comtudo, poderia ter logar 
então, mas antes cl' esse tempo era inteiramente impropria; e por isso elle, lord 
cbanceller, passava a outro assumpto . aQuaes são (continuou) em substancia as 
p~avras do tratado ele Methuen? Por certo nao dizem. ellas que a Inglaterra ha 
de sempre preferir os vinhos ele Portugal, nem que jamais lhes imporá direitos 
iguaes aos francezes . O que diz 6 que, emquanto Inglaterra quizer os vinhos de 
Portugal e os admittir com a reducção de direitos estipulada, Portugal admittirá 
tambem com a mesma reducção lanificios inglezes ; e que altemnclo Inglaterra 
estas estipulações, pondo os direitos no vinho porttlguez a par elos que impuzesse 
no de França, perderia as vantagens concedidas aos seüs lanificios no mercado 
pOl'tuguez. No artigo 26 .0 elo tratado declarou-se que as duas altas pro-tes contra
tantes haviam ele proceder a uma revisão ele todos os antigos tratados, a fim de 
concordarem nas estipulações que deviam continuar e :u.as que não. E que é o que 
se seguiu d'aqtü? Seguiu-se o concordarem amhas que as estipulações relativas á 
admissão dos vinhos portuguezes em Inglaterra e dos lanificios inglezes em. Por
tugal, continuassem sem alteração po1· 01·a. O nobre lorcl fallou da omissão de 
uma. palavra, mas esta omissão é sem consequencia. O artigo 26 .0 do tratado de 
18 1 O diz que se farão as alterações necessarÜls cp.mndo isso se julgar conveniente; 
e eis-aqui a meclicla qne se diz tomada para que não haja alterações ! Porventura 
não se tinha estipulado no h-atado ele Methuen que daríamos a preferencia aos 
vinhos ele Portugal emqnanto q_ujzessemos mandar os nossos lani:ficios ao seu mer
cado, e que desistindo d'esta vantagem, nos seria licito levantar os direitos no 
mesmo vinho? O que se seguirá d 'esta ultima deliberação é perder as vantagens 
que os nossos lanificios tinham no mercado de Portugal. «Di :a o nobre lord ( conti
nuou o lord cbanceller) que tal alteração ~e não podi~ fazer senão depois de pas
sados quinze annos e tendo-se dado prevwmente aVIso. Esta clausula não foi es
tipulada no tratado' de Methuen ; mas ainda suppondo q_ue. n ' elle se continha, os 
quinze annos passaram ha muito, e no tratado de 1810 diz-se que as condições 
do de Methucn st1bsistiriam as mesmas po1· emquanto. No tratado original nada se 
disse a respeito de aviso previo, e . por consequencia não ha quebrantamento de 
boa féD . . . 

Depois d'is.to procedetl o lord cbanceller a demonstrar que fura inntil a pro
testação ele lord Strangf01·d sobr e não querer causar embaraços ao governo ele 
sua magestade. Lord chanceller fez ver que o~ m·gumentos do a.uctor da moção, 
bem como os de lord Ellenborough, que a apo1ára, era~ de tal u~portancia, que 
nem embaraços nem cuidado davam ao governo . Depots pxosegLUu mostrando a 
política absurda em que se fundára o tratado de J\:fethuen, em consequencia do 
que mr . Pitt o quizera revogar; que isto se não .conseguíra pela opposição do 
corpo mercantil, n 'essa epocha bem pouco entenchdo dos verdadeiros priBcipios 
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de CODllllercio. Os negociantes ingl~zes consideravam então que o Brazil mandava 
immenso oiro para Pol'tugal, c assentavam que em virtude elas estipulações cl'aquelle 
tratado lhes cabia uma boa parte de tanta riqueza. Mas ainda dado que em ~ 703 a 
política seguida no tratado de lVIethuen. fosse menos absurda do que fôra, como 
poderia ella ser defendida em 1831? «O Brazil já n ão pertence a PoTtugal; e ~e 
as lãs inglezas eram trocadas em Lisboa por oiro elo BTazil1 quem nos toll1e ele 11' 

buscar esse mesmo oiro ás praias brazile.iras ?» 
Depo is fallou mais extensm;nente o nobre 'lord sobre o favoravel e:ffeito que 

produzia na fazenda publica a igualclacle elos direitos no vinho ele França; sobre 
as vantagens que resultariam a este paiz de negociar com a nação vizinha, e con
cluiu dizendo que presumia haver demonstrado ser injusta _a accusação que se fa
zia ao governo ele quebrantamento de boa fé e violação ela honra nacionaL 

O duque de W ellington, dando uma favoravel interpretação ás palavras .de 
lord Strangford a respeito da sua intenção de não causar embaraços ao gove<rno, 
disse que não acreditava que o mesmo governo quizesse quebrantar a boa fé, nem 
romper o tratado de que se fallava. Elle admittia que a r evogação elo mesmo tra
tado custaria á Inglaterra a pena de que tinha feito menção o nobre lord; mas que 
era certo dever o governo inglez dar previa aviso ela determinação de o alterar. 
Defencl eu tambem lord Ellenborough do s sarcasmos com que lorcl chanceller com
batêra a fLltilidade de seus argumentos sobre dever- se consultar lord Strangford 
para a intelligencia do tratado, dizendo que elle lorcl Strangford, como encarre
gado que fôra da negociação, tinha motivos de poder clar, se não a melhor, ao me· 
nos uma boa opinião . 

Depois discorreu o nobre duque sobre a questão tanto :financiai, como com
mercialmente; e concedendo que podia ser vantaj osa a medida proposta pelo go., 
verno emquanto á primeira parte, nega-va que outro tanto succedesse emquanto á 
segunda. «A exportação (disse elle) d 'este pai·z para Portugal e Hespanha, com
prehendendo a península inteira, é mais importante que para qualquer outro paiz, 

' excepto a Allemanha . É uma quinta parte do valor da exportação de Inglatetrn 
para o resto da Europa; e a este systema de commercio se pretende pôr termo a 
troco de um rendimento de /!, 100:000, quando muito! e por causa do nosso com
meTcio com França, que, em logar. de i!, 6.000:000, rende ;L 550:000, isto é, menos 
de um duodecimo do nosso commercio com a peninsula ,J . O nobre duque discorreu 
sob~e a ~mportancia política da continüação do tratado de lYiethuen, e da boa in
tellJgencw. entre Inglaterra e Portugal, da qual não eram menos vantajosos os· re
sul~'l.dos pa1'a a ~rlanda . P erguntou se já se não julgava importante a abertura do 
TeJO aos vasos mglezes, como ainda ha poucos annos se r eputava? O nobre du
que declarou que não tratava de discuti1· os direitos de D . Miguel e D. JYiãria i 
que só de~ejava sustentar a opinião de que a amisade de Portugal era necessari.a 
a este pa1z; e acrescentou que, quebrantando a boa fé para com Portngal, e pr1~ 
vando-o ela vantagem que da:amos aos seus vinhos, e il:l to por causa de f, 100:000 
de r enda, o governo commetba o maior erro político que ha muitos annos se com· 
mettêra. _ · 

O ~o!,lcle de Stanhope disse que não era elle elo numero dos que apoiavam a 
propos1~ao. de .lorcl Strangforcl pa~·a causar embaraços ao goyerno; que tal emp~
nho s~na mutd emqt~anto subs1st1~se a actual constituição do parlamento, a m~ns 
prop.l'la para fazer trmmphar o mmisterio e todos os seus projectos. O unico r e
med.io qt;te. o nobre lor~ achava pa1•a terminar estes males, era a reforma proposta 
pelos mm1 stro~,. a favoJ? da qnal não cessaria elle de pugnar a.té ver posto t~ 
termo ao servlltsmo d.as camaras á vontacle elo governo, ao qual se podiam attr1· 
buil' todos os males que pesavam sobre a nação. . 
. 9 nobre lo~·d pPoseguiu dizendo que as vantagens das medidas propostas pel?s 

llllmstros fi.Ganam todas do lado de França, que parecia estar mui longe de acluut
tir nossos generos em seus mercados . «Se me concedeis um estabelecimento bana 
fi~le ele perfeita reciprocidade ent~·e os. dois paizes, não me queixarei de taes me· 
d1das ; mas não havendo esta reClproCldacl!'l, o proveito será só para uma das par
tos, e por certo que não para Inglaterra . E verdade ( c.ontinuou o nobre lorcl) que 
mr. Pitt annunciou em 1780 a intenção ele revogar o tratado de Mcthuen; por6.1u, 
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o miui;;tro pretenuia fazer-lhe substituir outras convenções m:üs vantajosas para 
o commercio d'este paiz. Se do mesmo se tratasse agora, eu me calaria; mas o 
ministcrio trata -de medidas bem di:fferentes, e por isso dou o meu voto a favor 
ela moção do nobre lord. Se a r eforma elo parla,mento csti1era já feita, por certo 
que os ministros não ousai:iam agora infringir o tratado de l\Iethuen; porém, es
tes males não têem remedio antes de cffcituada a dita reformn. » .. 

O conde de Grey disse qn~ depois ele ·tuclo c1uanto se tinha exposto contra o 
nobre lord auctor da moção, por um lado, e ele quanto se déixára ele dizer a seu 
fa1or por outro, desnecessario lhe parecia entrar na qtlestrio a hora tão adiantada. 
Fazia-o, comtudo, para responder á accusação que o duque de Wellington fizeru. 
ao governo, denominando quebra ele fé c erro político a revogação do h·atado ele 
l\Iethuen. Es.ta asserção feita gmciosamente, sem llm só argumento ou rasão ql.w 
tendesse a compro1al-a, n~o podia resistir ao combate, e de tal modo havia sido 
refutada por lord Goderich e o lorcl chanceller, que o voltar a ella era uma super
abnndanc·ia de demonstração . Emquanto á importancia, em que tanto se alargára 
o duque, d~ manutenção de nossas relações commerciaes com Portugal, concor
dava elle (lord Grey) com a opinião do mesmo chlque; mas não podia ver como 
o. termo ele taes relações se devesse seguü· da alteração que os ministros enten
diam dever fazer a um tratado originalmente nocivo a este pai~; trataclo ao qual 
lord Strangford concordava não haver Portugal annuido. Q,ue tal alteração não 
podia procluzir similhantes e:ffeitos bre1e o reconheceria ~ camara, à qual o as
snmpto seria presente antes de muito . « Ver-se-ha (proseguiu o nobre conde) que 
emquanto nos occupâmos ele beneficiar o nosso commercio com as outras nações, 
o que temos com Portugal não padece em virtude ele uma mudança de tão pouca 
1alia, que nao póde influir no consumo geral elo vinho em o reino unido. Isto mais 
claro se mostrará quando se conheça qlte o nosso con1mel'Cio com Portugal tem 
desde algtms anuas ido em progressiva clecadencia por effeito do pernicioso mo
nopolio da companhia elos vinhos do Porto, estabelecido em manifesta violação elo 
tratado de 1\iethuenD. 

O nobre conde declarou que não tinha á mão todos os documentos necessarios 
para mostmr quão g1·ande influxo as mudanças propostas haYiam de ter nas rendas 
provenientes d'este genero; porém, que seguramente não seria o que o duque de 
W ellington parecia· prophetisar; e · que ainda dado q ne po1~ um par de annos o 
augmento nao fosse consideravel, tornar-se-ia depois importante o lucro, e se da
ria um estimulo geral ao commercio do reino. «lVIas o duque de W ellington disse 
(prosegtlin o nobre lord) : Com vossas alterações no co!lllllercio de Portugal ides 
causar grande damno em o commercio que fazeis com vossa alliada a Hespanha. 
Eu não posso ver que e:ffeitos pi:ej ucliciaes se sigam para H espanha das medidas pro
postas pelos ministros, a não ser o mate que se dá ao contrabando, .e este não póde 
reputar-se um dos inconvenientes a que allude o nobre dL1que. Diz o nobre lord 
que l1a de em tempo opportuno entrar ruais a fundo na parte commercial e finan
ciai d'esta qnestão, limitando-se por Ol'a a olhai-a politica e historicamente. Dis· 
se-se qne 0 tTatado de 1810 fizera l:ma alter:_ção ao de :M:ethnen; .porém, o nobre 
lord Goderich demonstrou o erro de Lal asserça.o, porquanto a terceira clausula que 
determina a revisão de quinze em quinze annos, partictuarisa distinctamente que o 
tratado de Methuen :fica intacto. Muito se tem fallado a respeito elos superiores co
nhecimentos e aptidão que presidiram à feitura do tratado de 1810, obra do nobre 
lord; o certo é que, segundo observou o meu n?~re e .sabio amigo .lo;,d chancel
ler, houve dois expositores .a este tratado: o mmtstro mglez e o tmmsb:o portu
guez, e nenhuma das exposições quadra com a letra, como se póde ver das re
presentações e despachos datados de 1813 ». Q,u~ Jor~ Strangford concordava em 
que a companhia dos vinhos do Porto er~ ~lllla vwlaçao permanente d~ b·atado de 
lVIethuen, e ainda assim accnsava os mm1stros de q:nebra.ntarem a fe dos b·ata
dos ! Q,t\e o nobre lord escrevêra em 1813 que· ba.v1~ de1xado cl~ propór certas 
alteTacões ao acto de 1810 crporque (palavras propnas) conheço que o governo 
portuguez se ha ele oppor a ellas vigorosamente» 1 e apesaT d'isto \Íllha agora 
accnsar gravemente • os ministros de faltarem á fé sobre condições que elle, so . 
gundo sua propria confissão, se não ah·cveu a propor ao goYerno portuguez. « Víu-se 



jamais (exclamou o nobre lord) accusaç~io tão absurda, feita por um diplomata?» 
Elle se envergonhava de que tal tivesse sido a diplomacia ingleza n'aqnella occasião. 
ccHou>c omissão, já se viu que motivo se deu para clla, e o homem que a com
metteu aceusa o governo de quebra ele fé por não sujeitar-se ás condições que 
clle omittíra! Quem poderá citar· facto igual a este desde Adão até agora? Por 
outra parte, o ministro portuguez olhou a qucstr-io a seu modo, opinou que. não 
poclia haver accorelo sem consentimento, e por conseguinte sem o conhecimento 
ele ambas as partes;· e sustentou que era inaclmissivel qualquer restricção mental 
on amplificação; porque, ele ontro modo, haveria um ~notivo permanente de queixu
mes guerras e desordens a que não seria possível dar fim. Esta annuencia, era 
a q~1e o nobre lorcl quizera obter elo governo portugnez; mas, segundo a opinifio 
cl'elle, conde ele Grey, a política empregada pelo negociador n2~o - fôra·nem ele admi
rar, nem ele applandir. O que podia notar-se de extraordinario consistia em que 
o nobre lorel, :B.or e nata ele toda a pm·eza e escrupulo ele negociações, dissesse 
que a l).onra, nacional podia ser comprometticla pelos procedimentos ele que se es
tava tratanclo. O tratado ele lVIethuen auctorisa-nos a fazer o que q_ueremos fa
zer. Não ha ahi quebra ele fé, mas unicamente o uso de um privilegio" util a este 
paiz. N'esta parte a áccusação da quebra ele fé sempre foi feita· contra o g·overno 
portug·uez. As queixas nun.ca foram rcpelliclas, mas os vexames da companhia 
continuaram os mesmos até hoje. 

Elle, conde ele Grey, entendia que nenhuma elas pessoas que tinham assistido á 
discussão, se retiraria sem ir plenamente convencida ele que o governo era aucto
risado a reduzir a effeito o que se propozera fazer, sem a menor falta de boa fé 
c de honra nacional; e que, pelo que respeita á outra parte ela questão, elle de
monstraria, quando se tratasse d' ella, que o governo podia fazer as alterações nos 
direitos elos vinhos portuguezes sem pôr em risco os interesses commcrciaes e po
liticos ela nação. A respeito ela apresentação elos tres primeiros papeis, pedidos pelo 
nobre lorel, não ha duvida alguma, disse lorcl Grey; mas pelo que pertence ao 
quarto, isto é, ás _instrucções dadas aos commanclantes elos navios ele guerra, elle 
jnlgava que o · nobre lord reflectiria sobre a improprieclacle que havia, ele as ma
nifestar; mas quando assim s. s. a não discorresse, elle, lorcl Grey, entendia dever 
seguir a opinião ela camara a ·este respeito. . 

Lord Strangforcl .clisse que sentia muito haver o nobre conde misturaelo certos 
pontos de referencia individual com o assumpto ela discussão. Era-lhe clolmoso 
ouvir que s. s.a se envergonhava da diplomacia da nação, e perguntava quai era 
o scmtido d'esta expressão . Disse mais que não era exacto o que se affirmava ele 
que elle, lorcl Strangforcl, não tivesse procurado introduzir no tratado ele 1810 
um artigo em que se revogasse o tratado ele lVIethuen. Que na verdade elle qui
zera fazer isso, mas de modo nenhum o pocléra conseguir. Que o lorcl cbanceller 
havia imaginado que clle, lórcl Strangforcl; falhha em favor elos Bom·bons, quando 
pelo contrario as palavras ele que. se servíra tinham o sentido inteira.m~nte opposto 
ao de lo·uvor. Nunca elle esperára ouvjr da bôca elo lorcl chanceller expressões 
injuriosas ao tratado ele Metbuen, antes julgava, con'Sicleranclo a firmeza de prin
cípios do nobre lorcl, que elle devia sustentar as opiniões que defendêra em 1806 
a respeito elos cultores ele assucar das vVest Inclias e elos cultores de Yinho de 
Portugal. 

A camara decidiu que se apresentassem os documentos pedidos menos as in-
strucções aos comma.ndantos elos navios ele guerra. ' 

Corumentarios do •Pti<JUOte de Portugal· 

A discussíto ele _q:1e temos clad~ o ex~r:cto facil~e~te poderá avaliar-se por 
um e::;tratagema J?Oltt:co, cleL que. nao cluVldamos attnbutr o louvor ao profundo 
jesuíta e santanano d1plomaLa, Vlsconde ele A.sseca. · 

Fal1idas as. esperanças cl' es.se decantado reconhecimento, com que tufava em 
Lisboa o Santarem e em Londres a récua política miguelina, tratou-se ele um mo
vimento ele flanco para obrigar o governo inglez ao reconhecimento ou a uJll 
quasi reconhecimento, encarregando ela reYisão do tratado él.e 1810 l:m ministro 
que procedesse a ella juntamente com o ele D. Miguel. 1\Ias o gnbinete britan-
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nico, propondo-se acabar n. vantagem nominal que dava aos vinhos portuguezes 
esse famoso tratado c o de 1\Iethuen (que tão caro nos custou sempre), quasi que 
fechám o caminho ao ataque da diplomacia de Park Crescent. ]'oi preciso que 
um campeão poderoso, abraçando a digna causa de D. Miguel, atac~sse o governo 
corno violador da fé devida a Porty.gal; a Portuga1, aonde D. l\ilguel tem sem 
pejo, nem vergonha, insultado os subditos illglezes, q_uebrantaclo os seus privile
gios1 roubado as suas fazendas e opprimido a sua liberdade. l\Luito m~l se hO"Q.V\3 
o rnantenedor .de frei Asseaa. Lord Ellenborough e o duque de \Vellmgton, que 
marcharam em seu soccono, disparatavam ainda mais que elle; e o visconde de 
Godericb, lord ch:mceller e lorcl Grey reduzil'am ao seu clevido valor os misera
veis sophismas e as. ridículas doutrinas politieas e com}Uerç:iae:=; dos proteç.tores 
de D. Miguel. . · 

P.elo. que respeita á armxtllação do tratado de 1810 e do de Jylethuen, elll que 
elle se, funda, é este um dos. maiOl'es ob~eq_uios q-q.e o ~overno inglez nos pód.e 
fazer i e uma carta de alforna que nos hberta do seu JUgo commer~ial. Oo!ll o 
termo d'estes tratados terão igualmente fim conservadores inglezes, concon-en~ia 
~le negociantes da mesma nação para feitura e reforma ele pau~as, e todas quantas 
1senções e todas quantas cabalas até agora tornavam as vantagens do tratado illu
sor~as p~ra nós, e ~nicamente proveitos~s a inglezes . Acabar-se-ha e!>:=;a IP.agic;:J. 
reetpr0c1dade1 em VI rtude d·a qual QS lb por cento das fa~endas in.gle~?;Ui'l Se :VC~ 
duziam a 5, e os lfl po~: cento nos vinhos portuguezes montavA-m a mais de lOO, 
e de 30 a óO em todos os dem;ús generos. 

Esperârnos que, rastamado o governo ela rainha, os mj.nisq:os portug~let\es 
nunca mais se e:Gravisem com tratados commerciaes, cuja recip:rocidade, p. res
peito de na1;ã.o mais podexosa1 signi:lic;t verdadeil'a perd~t para Portug;ü. Todo o 
tratado COmm~rcial deve constar . cl~ U1ll SÓ artigo «rec.ebcrei: OS teus gent3!)0S CO lU 

o mesmo direito com que receberes Of:l meus». · 
Não podemos despedir-nos de lorcl Sh·angford sem tno:=;t].,ar a n.os:=;o::; lettores 

de Portugal o juizo que cl'elle faz o Times no seguinte artigo; 
a Coitado de lord Strangford e do seu tratado ele JHethucn! S(:lrá maravil);Ja 

que o homem repita o ataque! Se não fosse a. perda. de tempo, podia. de quando 
em quando a.drníttir-:=;e uma. proposição absurda, feita. por indivicluos mal avisa
d.?s, a frm de que os princípios e os seus defensores fossem combatido;; e pulve
risados por argumentos judiciosos e adversarios rcspeitaveis. Mas em tal caso é 
força que a materia c as· rasões com que ella se sustenta sejam propostfls por ho
mem de pou.ca rep1ltação i porque a não ser assim, póde caá:=;ar inéonvenientes a 
proposição ele doutrinas erroneas e perniciosas, feita por pessoa que mereça a es
tima publica. Comtudo esta incongruencia não se acha entre o tratado ele :Methueri 
e l01·d Strangfor<\ e por is13o não ha rasão para que nos queL'Cemos cl'ella .. O tra
tado teve um defensor que lhe é sirnill+ante em toda a força da expressão. O no
bre lord advogou uma causa, da qual não podia aGhal:-se estadistp. OU p.egociador 
mais digno do que elle desde 1703 até agoFa. Se lord Grey ou a cama1ra elos pa
res se envergonham da diplomacia seguida na reuovaçã? temperaria do tratado de 
Methuen em 1810 não acontece o mesmo a lord Strangfoxcl. Se o povo inglez foi 
T"iolentado pela obrigação que se llie ÜIJ.poz de bebe1' só vinho do Porto1 quando 
podia beber outros ao menos tão bons, pelo mesmo preço, que importp. iss0 a 
lord Strangford, Cl~O paladar e política· se achalll: embotados poJ? abun~ant~s tF~
gos elos armazens dos monopolistas do Porto, beb1clos á saude elo prot{lg1dp D, ~t
guel? 

ocParece que lord Strangford, urrico representante de fortugal aqui, accusa o 
governo britannico (que nunca reGOnh~c~u D. JHi~u~l) ~e lhe não dar notici~ de 
querer acabar em seus usurpados domm10s UP1 pn':rlegw, gosado. á custa de In
glaterra desde c1ue o estabelecimento elo monopoho elo Porto v10lou o tratado 
de J.Iethueu. A resposta do ministro foi sem réplica. Elle disse que o tratado nos 
não obrigava .a igualar os direitos do v:inho, sePJ. submet~er os nossos lanificios no 
mer~ado portttguez a alteração de direttos, e até sem deiXar a PoFtugal a escol}la 
de comprar os ditos lanificios onde quizesse. Jós estamos promptos a pagar a pena 
<1a infracção. E como não preferiremos para nossas fazendas o mercado francez 
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no de Lisboa, e a amisade de um governo livre <'~ de um homem vil, que não res· 
peita nem promessas, nem honra, nem juramento, e com quem se não podem fa· 
zer estipulações ~qmo de potencia a potencüt? 

a Mas o valor de nosso commercio com toda a Hespanha foi, com singular libcr· 
dado, arrastado á discussão como argumento contra o termo elo despotismo por
h~gnez no mercado dos vinhos da Grau-Bretanha. Até aqui nunca tínhamos sabido 
que o tratado de lVIethuen comprehendia Fernando, assim como lVlig·uel; nem que 
Hespanha tivesse direito a castigar-nos tambem por darmos :fim a esse tratado. 
l\fas se o que se disse a Tespeito ela exportação ele Ianificios pam Portugal se en
tende de 2.000:000 ou 3 .000:000 da mesma fazenda, que annualrnente IJassam po1· 
GontJ·abaitdo a fronteirD. de Hespanha, em ta.l caso não podemos deixax ele admi
rar a congruencia do principio, por que se accusa a illcgalidadc do goveTno in
glcz para com Portugwl, com o fundamento ele que põe em risco lucros commer
c:iacs adguiridos ú custa de uma continuada violação das leis de Hespa.nha. 

cc Comtuclo, sem embargo ele concordarmos com os ministros no jLúzo que fazem 
do tratado de Methnen, e admittindo que os m·gmnentos de lord StTangford fo
tam c1issipados1 11ào devemos omittir que ambas as partes perderam de vista um 
ponto interessante. Não se tratá sómente se n6s podemos, sem violação ele trata
dos e conforme as regras da justiça e ela política, prefm·ir o mercado francez ao 
portuguez. Este caso não admitte questão; JJOl·ém, a duvida está no seguinte: no 
presente estado político de França, achando-se em c:lecaclencia todos os ramos elas 
suas manufacturas, ousm:ia ali algum minish·o ela fazenda abrir os portos france
zes aos generos inglezes? Deixaria ele levantar-se um grito universal de operarias 
e mestres contr,a a admissão de productos iguaes ou superiores aos de suas pro
prias fabricas? E um absurdo esperar qualquer systema de reciprocidacle commer
éial entre França e Inglaterra ~mquanto mna longa paz e mutua-confiança não 
removerem qualquer ciume entre ambas as nações. Homens honrados e intelli
gentes de ambos os lados do canal podem avaliar cleviclamente UJJ?. systcma libe- • 
ral ele commercio ; mas 0 geral do pova fra.ncez clesconhece inteiramenté a mate
l•ia. E será impossível que dois diplomatas removam com uma folha de papel 
escripto a ignorancia e prejuízos ele seculos. Este :fim só póde alcança1·-se po1· 
meio de discussões; mas quem dll·á que o presente estado ele l!'rança é pxoprio 
para taes discussões?~ 

Oflicio 

(N.0 2) 

Ill. mo sr.-Não devendo dem01·ar a resposta ás importantes communicações 
que se receberam pelo navio Ma1·ia L1dza, nem confiai-a ao capitão d'este bTigne, 
q ne sáe d'aqui para: Ramsgate, expeço, na qualidade ele expresso, o alferes Au
gusto Sotero de Fana, o qual deverá ir immediatamente entregar a v. s. a os des
pachos ele que é portador. Este official póde voltar pela primeira occasião oppor
tuna, e v . s. a lhe prestar<'L I)ara esse :fim o subsidio necessario assim corno' IJara 

- d ' a sua sustcntaçao m·antc. a sua demora em Londres. 
Deus guarde a v . s. a Palacio do governo em AnoTa 23 de feyerciro de 1831.

Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima.= Conde ele Picdllzo. 

Ofticio 

(N .0 5 resenado) 

Ill.mo sr.- ~e]a esc~na Maria Ltdza, ql'lC entrou n'este porto no dia 20 çlo 
corrent.e, rec~b1 os o:ffic10s reserv~clos de :'· s .a, desde o n.o 28 até 33, os qua:es 
foram lilllllecliatament~ pre~~ntes a regcnc1a, c bem póde v. s. a imaginar a satts· 
fação que lhe causou a notlCJa que v . s .a dá, ele se haver concluído o emprestiroo, 
objecto ha tanto tempo dos nossos desejos, e fructo ele tanto trabalho. Falta-nos 
por agora daclos su:fficientes para poder avaliar qual será o resultado liquiclo d'estt~o 
operação ele finanças, mas a resolução que tomaram os membros do comitJ de 
lloyds, ele não aclmittirem o preço das novas apoliccs a ser cotadas nas suas lis
tas, faz-nos receiar que ellas sejam muito depreciadas. Espera, pois, a régenc.ia 



101 

~mciosamente pelas noticias e explicações ulteriores, que naturalmente virão pelo 
Jack LantenL, para formar uma idéa exacta dos recursos que terá á sua dispo-
sição. · · 

· Entretanto a mesma regeneia me ordena que signifique a v. s._a a plena appro 
>ação que. lhe merecem os dois documentos illclusos no seu o~clO n . 0 28, sendo 
muito conforme ao espírito da rectidão ·de que o governo deseJa em tudo dar pro
vas, a declaração que y~ s. a 

1 
c~mo seu _IJlenipotenciario, assiguot~ e dirigiu . a 

mr. Maberly, pm:a se fazer puhhca pela unprensa, a qual declaraçao a regenC1a 
confirma se necessario for. 

Com o officio n. 0 30 ficou a regencia. inteirada das instrucções dadas pelo go
verno inglez ao novo vice-consul em Lisboa, e esperâmos, como v . s.a, CtUe me
diante os nossos esforços não chegará nunca a epocha prevista por lord Pa.lmcrs ton 
do possível reconhecimento da usui·pação. 

Viu a regencia com summo interesse a copia da carta elo encarregado de nc
goci'os em S . Pctersbm-go, inclusa no seu offieio n. 0 29, e a mesma regencia não 
póde deixar de ver com surpreza e summo pez;ar as bases da negociação proposta 
pelo marquez ele Santo Amaro, até agora .coberta com um denso véu. Será muito 
conveniente qul:l v. s. a continue a praticar as possíveis diligencias para conse
guir copias d'aquelles docmuentos, a fun ele que o seu conteúdo possa a todo o 
tempo contribuir para demonstrar á nação portugueza as innumeraveis contrarie
dades atravez elas quaes tem sido até agora, por mercê divina, sustentada~ causa 
da rainha nossa senhora e da carta. 

Set:á igualmente conveniente que v. s. a continue a informar a regencia. de 
quanto possa chegar ao seu conhecimento ácerca dos projectos que se attribuem 
a Francisco Gomes e a Rocha Pinto, proj ectos que custam a acreditar, e g~le, a 
serem ÍLmdaclos, elevem revoltar o coração de todos os bons portugnezcs. E las
tima que a taes indiv-iduas fosse commettida pelo imperador a missão confidencial 
qne os levou a Paris, e que teve o effeito de destruir, ao menos por agora, o. plano, 
cujas prjmeins linhas haviam sido traçadas. Não occorre n'esta ilha novidade que 
mereça ser communicada a v. s .", nem mesmo achará nas Ch?·oniws c1ne se re
mettem medida alguma legislativa ele importancia; o governo todavia não perde 
de vista esta parte essencial dns seus deveres, e trata entreta~nto com activiclade 
de effeituar um recrutamento segLmclo as limitadas proporções que esta novoação 
offerece, assim como de tirar o possível pa.rtido das duas pequenas embarcações 
de g~erra que possue, uma elas quaes saín hoje, e a outra sairá dentro em pou-
cos dtas a cruzar n 'este archipelago. · 

Deus guarde a v. s .a Palacio do governo em Angra, 23 de fevereiro de 1831.-
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima.= Conde ele l iiicallw. · 

O:fficio 

(N.0 6 re11cmdu) 

ru.mo sr.-Subiu á presença ela regeucia o conveuio assiguac1o por v. s .a e 
por D. Thomaz Mascarenhas, com o marquez de Santo Amm~o, e posto que a 
regencia não estivesse preparada para a exigencia de novas condições por parte 
dos ministros de sua magestade o imperador dó Brazü, para a execuçfio tao sim
ples quanto justa das obriga~es contratadas no protocollo do Rio de Janeiro, re · 
conhece todavia que na situação em que v . s.a e seu colleg~;t se acham collocados, 
e vista a inclispens~vel urgeri.cia da ve~ific~çâo do emprestimo pa,ra resalvar _o 
golpe mortal da causa ela senhora D. l\fana II, tanto um como o1,ltro cmnpn
ram, exHrcendo a faculdade discricionaria de que estão munidos, um sagrado 
dever, e deram mais uma prova elo seu zêlo. Seria, porém, ele desejar que v. s.a, 
aproveitando para este fim o inter>allo que forço_same?~e _ha de clecorr~r antes de 
se receber a ratificaç1io da. côrte do Rio ele Jan.~1ro, dmg1sse á reg~nC1a a~gmnas 
c~plicações, que se não encontram no seu officw n. 0 31,_ sobre vanos arttl?os _do 
d1to -convenio devendo eu por m·dem expressa ela r egencta, observar em pnmeu·o 
l 

) ) - N 

ogar a ' · s.a, que os artJ.gos nos quaes se expressa, que senta executadas ele 
commum accordo com o plcnipotenciaTio ele sua mag-cstade o imperador _do Bra-

• 

... 
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z.il todas as ordens expedidas aos plenipotenciarios de sua magcstade fideJissimll. 
em Londres, sobretudo as que forem relati"n1s ao cwprcgo ·ao proclucto do em
prestimo, denotam por parte elo plenipotenciario impe1·ial uma injusta desconfi~nça 
das intenções do governo, o qual se pe1·suacle ter dado provas sobejas do espu:to 
que o anima para 1nei'e·ce1' o ··conceito de sua magestade imperial e de seus minJs
tros; alem de q1.1e. não pocleriâ a regencü1, n não se cegar htteiramente sobre os 
interesses ela senhora D. J\Iaria II, deixar de continuar. a usar da mais completa 
e cspontanea f1'anque!iía com os agentes do à11gnsto pae da rainha, e especialmente 
com o mru·quez de Santo Amaro, que junto a ella se acha acrellitado, e acaba de 
dar o ·maior testemunho do seu empenho a favor da nossa causa. · 

. Ácerca do artigo 4. 0 carece a regencia saber o genuíno sentido que deve dar
lhe; porque se n'elle se trata tão sómente de declarar que ella não reconhece a 
scisão ou scisma que desgraçadamente existe catre os emigrados, e os e~pre
gará a todos oppm·tunamehte e segunclo M circumstancias o permittirem, não vê -
a regencia. a menor ,objecção a annuir a uma declaração em tuclo conforme ás suas 
vistas. Mas jt.üga ao mesmo tem}JO, que não poderia, sem atraiçoar o seu dever,, 
abdicar a auctm•idade que tem para escolheT os empregados militares ou civis que 
julgar proprios pata o serviço, da maneira que lhe parecer .mais util, nem póde 
admittir desJe logo a hypothesc ele amontoar inutilmente nos navios de guena 
destinados a uma expedição, na qual sobretudo se · cai·ece ele bayonctas, os pai
zanos e mesmo a m[).i0i·ia t1os officiaes que actüalmehte se acham na Etuopa. Se
gundo as app~rencias, infelizmente é de recciar qüe o emprestimo produza uma 
somma comparativamente tenue e pouco proporcionada ás applicações que devem 
dar-se-lhe. N'estes termos parece á :~:egencia muito duvidoso que exista em eaixn 
no mez de abril uma somma de dinheiro que possa ser subtrahida sem frustrar a 
tentativa da expedição; a este respeito espera, po1•tanto, a regencia ulteriores in
formações de v. s.11 , para formár idéa, tanto do product,o do empt;estirno, como ela 
pro habilidade qüe possa haver de ser reque1•icla a execução do mencionado artigo 
e do seguinte. . 

Está a regencia cohvenGicla ge que o marquez de Santo Amaro; em cujo ca
racter muito confia, não poderá deixar de ttsat para com os pleni potenciarios~ a~ 
senhora D. Maria II da mesma inteira franqueza que com rasão cl' elle se espera 
em tudo quanto disser respeito aos interesses de sua magestade fidelíssima, e so
bretudo se persuade que não haverá à menor fallenciaJ nos futuros e successivos 
pagamentos dos dividendos do emprestimo de 1823, cuja interrupção, depois do 
que acaba de se effeituar, desacreditaria inteiramente 0 goyernG> de sua ma.ges· 
tade imperial, e arruinai·iH, sem remedio os negQcios da senho~a D. Maria IL 

V. s.a deve considerar o presente despacho como sendo-lhe commum com 
D. Thomaz Mascatênhas, a fim de combinar com elle todos os passos que n'esta 
tnateria se houverem. de dar. 

Deus guarde a v. s.:1 Palacio do governo em Angra, 23 de fevereiro de 1831.
Sr. Luiz Anto_ni.o de A'breu é Lima.= Conde ele J?ú;alho. 

O:flicio 

[Re~cn-adissimo) 

n1.mo st.-beterm1na a tegenêia, em acldição ao que communico a v. s.n no 
despacho reservado n. 0 6, eu lhe dirija, é conjunctamente a D. Thomaz Mascare
nhas, algumas obsel'vações inteiramente confidenciaes, vjsto que o mencionado des
pacho foi escripto com o fim de haver ele ser por v. s. a communicado ao marqucz 
de SHnto Amaro. . 

É com e:ffeito bem triste a hecessidacle que obriga o gov13.rno, em nGme ela 
senhom D. Maria II, a sujeitar-se a uma injm·iosa tuteJa de .que tantos incom·c
nientes já têem resultado; considerando, porém, como inclispensavel este ultimo 
sacrificio, a regencia, não só approva a responsabilidade que seu collega e v. s." 
tomaram de assignar o convenio Sttb spe 1·ati, mas não se negará a e11viar pa.ra a 
epocha elas trocas a sua ratificação, no caso que subsista ainda então a mesma 
neccssiclacle; entretanto pareceu-lhe que não havia inconveniente em dilacionar 
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esta remessa, ta.nto mais que pelo que toca á. franqueza das co_mmunicações, pela. 
nossa parte sempre. a tem havido e a ~eve co~tinuar a hàv~er, mdep~nde~t~men~c 
de qualquer convemo; mas pelo que dtz r~spetto á execuçao dos ~rt1gos o. ~ G. , 
J·u[O'a. a regericia que niio se podendo o D.0 verificar antes da vmda da ratifica· 

o ' a • ] a· ,, ção do Brazil, fornece com a sua resposta a v: s. um mew GLe eva ~r uma tao 
lesiva estipulação, sem quebra da boa fé_ devida, e igl1almente. suppõe qu~ se p~
derá differir a execução do , outro . Todavia reconhece a res-errCJa que, na sttuaçao 
totalmente extraordinaria em que se acha, não lhe convem, nem mesmo sobre· 
este objecto, enviar a v. s.a ordens impreteríveis; e c-omo confia plenamente na 
sua fidelidade e discriçãl31 assim como na de D: Thomaz Mascarenhas, auctori
sa-os em ultimo caso, até mesmo a executar de seu motu proprio, e quando re
conheçam a imperiosa ·necessidade de o fazer, as estipulações dos mencionados 
artigos. 

Emquanto á vinda de emigra-elos na expedição e ás instrucções que v,. s." pede 
para a escolb.a ou exclusão de alguns cl'elles, não julga a regencia necessario 
acrescentar quasi nada ás ordens ele que o sr. Luiz da Silva Uousinho ele Albu
querque foi munido, e a elle, assim cOIJ:!O á pruclencia de D. Thomaz ·Mascare
nhas e de v. s. a se refere para a decisão de qua~squer duvidas e solução de im
previstas difficuldades que possam suscitar-se. E bem claro que não se devem 
empregar n'uma ernp1·eza como a que vae tentar-se, senão os indivíduos ele que 
se·necessitar para0 seu bom exito, e que não devem entul-har-se navios des tinados 
a conduzir tropa com wn grande numero de individuas não empregados nos coT
pos, pondo-se ele parte considerações inclivicluaes, e olpanclo firmemente pam o 
bem do serviço, sem attender a injustas criminações. E igualmente certo que a 
causa, a cujo favo1· se vae tentar um decidido esforço, é a causa de todos os por
tuguezes :fieis ·á senhora D. Maria II, e que todos e cada um d 'elles serão cha
mados a servil-a successivamente, e á medida que se alargue a nossa esphera, c 
merecerão bem ela patria se forem coroados de successo . Inclusa vae uma carta, 
que os membros da regencia, segundo: o costume que adaptaram, dirigem ao ~u
gusto pae da senhora D. l\Iaria II, e que v . s.~ envim·á por meio do conde de Sa
bugal, juntamente com os clespachos que envio pa.ra o mesmo ministro, com o 
cuidado de os não remetter pelo -gabinete imperial, mas sim em clireitura. 

Para conhecimento ele D. Thomaz Mascarenhas e de v . s." vae inclusa n'estc 
despacho copia da, mesma carta. 

Tambem previno a v. s." de que, attendendo ao que representou á regencia 
o conde de Sabugal} a mesma regencia o auetorisa., se elle quizer, a ausentar-se 
c~m licença temporaria da côrte do Rio de J aneirD, deixando n'ess~ cn.so o secre-
tario de legação Bayard encanegado elo expediente· da ~issão. . 

Deus guarde a v. s." Pala cio do governo em Angra, 2<:J de fevereu·o ele 1831.
Sr. Luiz AntonÍ() de Abreu e Lima.= Conde d·e Ficalho. 

· P. S .-Reservo-me a communicar a D . 'I'hoiD.f:lZ. Mascarenhas, na intelligencia 
do perfeito accordo que entre elle e v. s." existe, as ordens da regencia ácerca, 
do conteúdo nos seus officios n.05 32 e 33, relativamente a preparos navaes, alis
tamento ele tropas estran.geiras c insümci.as de alguns officiaes emigrados. 

Offi.cio 

(N. 0 4 8 2 rcscmtrlu) 

Ill. 1110 e ex.1110 sr. - O ministro da Sardenha .re·ceheu ·e mostrou-me a ordem da 
sua côrte, para tepresenta.r a este ministerio o muito que importava á causa eu
ropêa proceeler quanto antes ao reconhecimen_to de el-rei n_osso senl1o:·· Esta or
dem, conseque.ncia ela communicação <lon:fi.denCial P?l~ elle feita em Ttmm, na con
formidüde do exposto no meu n. 0 A466 reserva!=lo, fo1 h<>ntem posta em_ exe_cução 
por ror. de Breme, com ac1nelle zelo e calor de que eu sempi'e o achet ammado 
pela nossa causa. · • 

lYir. Ancillon, fi'egundo elle me clisse, acolheu muito bem esta abertilxa, mani
festou-lb.e os bons desejos da Prussia a v. ex.a já conhecidos, não lhe encobriu 
qnc a Austria estava presentemente nas mclhore1'> ·disposições a nosso respeito, e 
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conveiu com ellc da importancia. da prompta conclusão do nosso negocio para a 
Europa continental; observou-lhe, pOTém, que, sem entrar na questrio se fôra bo~ 
ou mau1. ceder a iniciativa á Inglaterra, pois isso se fizera., era agora ncccssano 
qu)&n la mit on 1_u)on la tl'ouuât dans le toTt1 para então .d'ella se podermn con
sequentemente separar. Esta observaç~io, sem outras explicações1 mal podia ser 
entendida por mr. dé Breme; mas para nós, que conhemos as anteccdencias e o 
estado actual do negocio, é uma confhmação do que tive a honra de escrever a 
v . ex. 3 em meus dois antcpenultimos o:fficios reservados . 

Como esteja certo da zelosa cooperação ele mr. ele Brcme e intimamente per
suadido da sua probidade e diserição, conto de o pôr prudente e succossivnmento 
ao facto do que convenha que elle saiba, a fim de etl poder tirar maiores V!lnta
gens das instancias que de accordo commigo elle está decíclido a renovar seguich 
c e:fficazmente para com este ministerio . 

Espero que sua magestade se digne approvar esta minha conducto'l, e De·us 
queira que o ganho de um tão bom auxiliar contribua a promover o feliz resul
tado elo meu desvelado empenho pela obtenção do fim que desejâmos. 

Sirvá-se ·v. ex. a de beijar humil.deme.nte, em meu nome e no do secretario 0-'esta. 
legação, a augusta mão ele sua magestade. 

Deus guarde a v. e.s..a Berlim, 23 de fevereiro de 1831.-Ill.mo c ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = Concle de 01·iola. 

Officio 

(N. 0 8 2 rcsenado) 

n1.mo e ex. mo sr.-Segundo consta n'esta côrte, por meio de boas jnforma
ções1 o actual ministerio britannico adaptou a nosso respeito1 co·mo era bem ele 
es1Jerar, um systema em completa opposição éom o que1 a fina1 1 segL1ia a adminis
tração elo cluque ele Wellington. Para que a differcnça fosse completa1 mudou logo 
o consul que estava em Lisboa, natUI·ahn~nte porque ·nos era affeiçeado. 

Pelo seu successor mandou1 d.iz-se1 o actual ministeri.o, declarar ao governo 
de el-rei nosso senhor, que se considerava desobrigado de toda e qualquer obri
gação que os seus predecessores houvessem contrahido durante a ultima negocia
ção, e que o restabelecimento das negociações diplomaticas, entre os dois gover· 
nos, dependeria inteu·amente elo futuro comportamento do nosso governo! Que no 
entretanto devia ficar bem entendido qne a Gran-Bretanha nem por isto julgava 
ficar obrigada a cousa alguma. . . 

Este comportamento do actuitl ministerio britannico, fcrmaclo ele elementos }I
beraes, é mais uma prova1 se fosse ainda necessaria1 do que esta seita entencle 
por não inte?·vençâ·o. 

N~o ªe i o que xesponcleu o governo ele el-rei nosso senhor. Em taes circum
stancias) e em attcnçâo a ellas mesmo, seja-me licito dizer, que muito e bem_ 
clm:amente cumpriria1 depois ele expor ao ·o·overno britannico o quanto sua mages- · 
tad~ ~ente e deplor~ esta mudança, que m~l podia esperar nos sentime?-tos e cli~
posJçoes do seu antigo alliado declarar ao mesmo temr)o nue nem por 1sso perdHl 

• - ' . ' ] -.l 
o Justo e mcontestavel direi.to1 fundado nas solemnes e reiteradas declarações d{~ 
G:ran-~reta.nhal ele neut1·alidade e ele não intm·venção; de requerer e mesmo de cxi
g~~:~ nao só . que o. governo britannicp observe á risca esta declaração1 mas que as 
nao torne illusonas1 tolerando q\le os sens subditos csta.beleciclos em Portuo·al, 

• l l . ' o 
esteJam escanna osamer:tedprote.gendo os inimigos do governo, e a sua marinlw de 
guerra e mercante servm o mats escandalosa1nente ainda de cauto a conspiradores 
contra o mesmo govcrno1 que protege aquelles nos seus estados e recebe esta nos 
·seus portos. -

A -nota por_ que isto se pe.di.ss~ e a resposta do ministerio .ing-lez deveriam não 
só ser co~mumcadas pelos m1rustros ele sua magestade em toda a parte1 mas tam
bem pubhcladas em todas as gazet~s 1 para que se não encobrisse a justiça da nossl!
causa; no tempo em que vivemos1 ex. mo sr., não ha já segredos, e ha ·cousns que 
nunca o devem ser. ~ _ 

Na sitnaçã0 em que nos collocou clcsgraça.clamcutc a clesastracla· mudança que 
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se fez nas resoluções ela Grau-Bretanha, é do dever de todo o fiel vassallo de el-
rei suggerir o meio que mais proprio lh~ pareça p~ra safr ~·e~ a. . . . . 

Parecendo, portanto, que em taes cucumstanCias o pnme1rt> e prmetpal em· 
dado do governo de el-rei nosso senhor deve ser procurar ~1e trazer a Ingl_:terr?' 
a fazer boa a declaração que nos fez, ele tornar· o 1·estab~lectmento elas 1·elaçoes clt
plomaticas entre as cltGas côrtes dependente da '11WJ1'cha. jut1.wa do nosso gove7·1w, e 
de lhe tu·ar todo e qualquer pretexto de a illudir e faltar a ella, acho que o me
lhor meio para chegar a este fim é o mesmo que sempre to~ei.a liberdade de sug
gei·ir em outras occasiões, i:::to é, a cõncessão de uma amrustta; acto que neces
sariamente obrigaria a Grau-Bretanha ao que se deseja, e dispensaria as potencia.s 
suas alliadas a interessarem-se em c1ue ella o fizesse, e até, ele um certo modo, a 
exigirem o d'ella. A. amnistia actualmente seria reputada como um acto espontaneo 
da clemencia de el-rei, acto que de nenhum modo poderia ser considerado como 
arrancado por uma potencia estrangeira, ficando, por consequencia, completamente 
salvos o decoro e dignidade de el-rei. Este acto poderia e deveria ser condicional 
para a ilha Terceira, a entrega ela crual, como por >ezes tenho representado a 
v. ex.._a,_ devia ter sido uma condição que sua magestade tinha o direito ele pôr c 
ele ex.tgtr de Inglaterra e mais potencias em compensação do grande sacrificio que 
fazia para as satisfazer. 

Esta .amnistia, ex.mo sr., cujos effeitos começariam a produzir-se dentro de 
casa, pona logo o governo no caso, tanto para desejar; de decidir da sorte d'aquel
les indivíduos c1ue a segmança publica exigiu fossem postos em 1·ecato, e faria 
cessar, por uma vez, o pretexto que esta providencia, aliás necessaria, tem forne
cido aos liberaes de todos os paiz!?s, pm·a apregoarem, e desgraçadamente fazem 
acreditar, que as prisões em Portugal estão entulhadas ele victimas do seu aferro 
á causa por elles chamada da legitimidade. · 

.Aquelle acto, ex.mo sr., pouparia ao mesmo tempo aos fieis servidores de 
d-rei nosso senhor, o desgosto e nausea com que onvem attribuir a demora ela 
publicação d'ella a motivos que, por serem extravagantes, não deixam de ser 
infelizmente acreditados no publico, quando, como aqui snccede, são apregoa
dos por pessoa como este embaixar1or ele Inglaterra. Elle não cessa de affi:nnar, 
que a clifficuldade qt1e os servidores ele sua magestacle allegam para justificar a 
demora que tem havido em conceder a amnistia, não provém, como elles clí
z~m, ~e querer o governo contemplar, como cumpre, a opposição que esta pTO· 
>IclencJa encontra da parte da opinião publica da naçao; que o verdadeiro e unico 
obstaculo á sua verificação provém da aV'idez de cértas classes ela mesma na.ção, 
q~e, não contentes com o q11e lhes foi já dado, . querem ·o mais que resta dos 
t1tulos, commendas e be)ls da corôa que pertenciam aos indivíduos que foram 
condemnados . 

Eu sinto n6 fundo da minha alma o maior desgosto, acompanhado de igual 
·pe;o, de ver-me obrigado a sujar as paginas d'este officio com a exposição ele si
milhantes aleivosias; mas, na crise actnal em que nos acbâmos, p~de o serviço e 
o interesse do nosso adorado soberano, que nada ignore, que se lhe não encubra. a 
verdade; porque só assim poderá, na sua alta sabedoria, divisar, mais ao justo e 
certo, os meios com que possa triumphar mais seguramente do monstro do libera
lismp, que Teconheceu em sua magestade o seu maior inimigo. 

E necessario lembrarmo-nos que nada é eterno n'este mundo, que a conse:c
>ação do actual ministerio inglez depende, por assim dizer, do tombo de um dado, 
que, se falhar na execucâo dos seus planos, será. obrigado a ceder o leme do es'
tado áquelle que 0 pre~edeu; que, por consequencia, muito cumpre termos nós, 
da nossa parte, removido toc1os os obstaculos que, desgraçadamente, se encoptra
ram com as boas disposições ela 1:utima administração em nosso favor . Por outro 
l~do, <.un systema. patente de moderação da nossa parte, adaptado ~ posto em pra
tiCa, deve necessariamente trazer as outras grandes potenctas (ate mesmo talvez 
a França) á rasão e clispol-as a intcnir com a Grau-Bretanha para que se acabe 
a nossa questão . Eu disse a F1·ança, pm·que, apesar de tudo, o seu governo tem 
o maior interesse n'este · desenlace; e se elle alcança de superar, como procura, o 
pru:ticlo ultra-liberal, qtle o quer opprimir, é natural que abrace toclos os meios de 
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poder conservar-se e consoliclàr-se, o que só pocler<Í obter contribuindo para que 
se rcstabeleÇlQ a paz c socego em toda a Europa. . 

Termino este- officjo prostrando-me aos rcaes pés de el-rei nosso senhor, soh· 
citando da fiUa generosidade e paciencia o perdão de que necessita a liberdade 
com que me atrevi hoje a escrever; não o faria se ao mesmo tempo não estivesse 
persuadido que assim o pedia o bem do seu real serviço, e convencido jgualmentc 
que calar hoje a verdade é uma grande traição. 

Deus guarde a v. ex.a S. Petersburgo, ~ de fevereiro ele 1831.-Ill.mo e 
ex. mo sr. visconclc de Santarcm . = Raphael da Cntz GueneiTo. 

AViso 

El-rei nosso senhor, por sua regia resolução de 14 de janeiro do corrente anuo, 
tomada em consulta do conselho ultramarino ele 24 de novembro do antecedente, 
houve por bem acceitar c mandar encorporar nos domínios da sua real corôa, el1l 
as·pa1·tes de Africa occidental, a ilha denominada de Gallinhas, uma elas du archj
pelago de Bijagoz, adjacente á. praça de Bissau, determinando qne na mesma 
ilha se ar>ore a bandeira portnguezà; e houve sua magestadc, outro::;im, por bem 
conferir o senhorio honorifico d'aquella ilha, para o gosar vitaliciamente, ao co
ronel de milicias de Cabo Verde, actual governador da praça de Bissau, Joaquim 
Antonio de Mattos, que offereceu e sujeitou a dita ilha á real corôa, tendo-a adqui
rido por doação, que lhe fizera o rei Damião de Canbabaca · bem como foi o 
mesmo augusto senhor servido dar toda a meneionada ilha de Gallinhas ao dito 
Joaquim Antonio de Mattos de aforamento em fatcosim, que será feito perante n 
junta da fazenda das ilhas de Cabo y erde, com todas as clausulas e condições, 
que são elo estylo em taes aforamentos·, e demais com as seguintes: 

1.3 Que elle Joaquim Antonio de :i\Iattos, em reconhecimento do domínio di 
rccto da mesma ilha, a qual fica encorporada na real corôa, pagará annualmente 
de fôro o valo1· de um marco de prata, isto é, õi$600 réis da moeda conente uns 
ilhas de Cabo Verde, o c1ual fôro será pago no cofre da junta da real fazenda 
d'aquellas ilhas, da mesma maneira que ali são pagas todas as outràs rendas 
reaes. 

2. a Que será. perante aqnella junta que todos os snccessores d'aqnelle prazo 
deverão ir fazer na fórma elo estylo o sen reconhecimento dentro do prefixo te1·mo 
ele seis me:z;es, contados do dia que n'elle succederem, com a costumada pena ele 
commisso . 

3. a Que no caso de venda, ou de outra qualquer alienação elo dito prazo, as
sim como i.ambem no caso de hypotbeca, deverá preceder a competente licen~:n 
da mencionada junta da fazenda, pagando-se no caso da yenda laudemio de qua
l'entena; com declaração, porém, que nem a junta da fazenda poderá no caso do 
venda negar a liccuça, tuna vez que não haja dolo, nem malícia, nem a cscriptura. 
se poderá lavrar, sem que n'ella vá inserta a licença da junta, e o conhecimento 
do pagamento do laudemio, com a mesma costwnada pena de commisso. 

4. a Que e~e· J oaquirn Antonio de 1\Iattos, primeiro emphyteuta, ficn auctori
sado em sua v1da a fazer n'aquelle prazo as subemphytcuticações que jQlgar llle 
convem, clcvenclo, comtuclo, preceder licença ela junta da real fazend~L das ilhas do 
Cabo Verde, a qual lhe não poderá ser neo-ada mas que deverá ir insert.-'L na cs-

. d b h . b ' cnptura a su emp ytcuticação, pena de commisso ficando em todo o caso estas 
subemphyte~ses suj.eitas em ca~o ele >enda ao pagdmento elo mesmo lauclemio ele 
quarentena a real fazenda das 1lhas de Cabo V ercle, devendo . tambem para estas 
vendas preceder a competente licença da referida junta da faz011da, tudo como 
fica dito a respeito das vendas, alienações Otl hypothccas, da emphyteuse prin· 
cipal. 

5.a Qtle toclas as culturas c1 aquella ilha ficam ieentas ele pagar dízimos até o 
fim do anuo ele 18-±1, da mesma maneira que por cru.·tas regias de 13 de maio 
de 1708, de 5 de setembro de 1811 e de 11 ·de agosto de 1813, se estabeleccn 
para os que fossem cultivar as margens do rio Doce, na capitania de Minas Gc
raes1 e elos rios Tocantins, :l\Iaranhão e Grajaú, na capitania de Goinz, ficando 
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as ditas culturas suj eitas aos outros direitos (inclusive os de exportação) que se 
pagarem em Bissau. 

6.a Finalmente que, acouteceuclo haver n'aquclla ilha alguma producção, que 
seja objecto de contrato real, se procederá á seu respeito da mesma ma_neil·a po1· 
que se procecle nas outras terras suj eitas a Bissau. 

O que o conselho ultramarino manda publicar por ordem do mesmo a;ugusto 
senhor. Lisboa, 26 de fevereiro de 1831. · Antonio Nicolcm de Motwct Stockle?', 

Sobre n relnção que ns possessões tolcm com a. snn mctropolc 
e sob~c o dcgrcunr t'J1cínorosos pnrn ns colon tas 

Um _cst:ado, q~1alquer que _seja a su~ ~enominação, é sempre uma conf~cleração 
de vrovmc:tas,· urndas terntona~, ou pohtlCamente, que concorrem com dinheiro, 
mcws e gente para a manutençao do mesmo estado. · 

As províncias a respeito dé um estado são o mesmo que os socios de uma com
panhia commercial a respeito d'essa mesma; só tem direito em uma companhia 
quem é socio, isto é, quem se inscreveu primordialmente na sociedade e tem con
corrido com os meios que lhe pertençeram para o estabelecimento e tra-balhes ela· 
mesma sociedade, ou quem debaixo de similhantes condições · que soffreram os 
socios, é admittielo por elles na sua communidade. ' · 

O homem que, não sendo socio de uma companhia commercial, tentasse ter 
dil·eitos n'essa sociedade, seria julgado como mentecapto, e a sua pTetensão como 
uma parvoíce; aquella logica ou política, que se empregasse para estabelecer taes 
direitos, não poderia jamais ser julgada senão como uma recopilação de sandices. 

O territol'io pertencente a um estado, que longe de concorrer para a. sua: ma
nutenção recebe d' elle, a fim de subsistir, dinheiro, meios e gente, ou sómente 
meios e gente, está no mesmo caso que o homem que _não pertence a uma commu-

.nidade e pretende ter elil·eitos n'essa çompanhia. . 
Esta theoria, sendo evidente, segue-se que das possessões pertencentes a Por

tugal só podem ser províncias p01'tuguezas aquellas que concorrem com dinheiro, 
meios e gente para a manutenção do estado 1~ortuguez. 

Actualmente só estão n'este caso as ilhas dos Açores c 1Vladeira, porqu e, con
corTendo com todos os meios que lhe são possíveis, os seus habitantes guarnecem 
nossas fileiras, nossa marinha, e entram na commum despeza de gente necessaria 
ao estaclo, como todas as oub:as províncias continentaes. 

As possessões africanas, tanto do occiclente como do oriente, não estão n'este 
caso, porque sendo a maior pal'te d'ellas productivas de differentes especies de ri
que:zas, o governo portuguez e a nação nao tira d'elJas nem riquezas nem gente ; 
pelo contrario consome com ellas muita gente e meios de guerra. 

Das ilhas 'ae Cabo Verde t ira-se alguma riqueza c1eri vada da urzella, porém o 
numero de homens e o valor de outros meios que a mãe patria gasta annualmente 
com esta possessão equivalem bem aos seus procluctos . . 

As possessões asiaticas da costa do Indostão acham-se a este respeito -em peio
res circumstancias, porque estas, não só deixam de produzir especie alguma de I~
queza conveniente a Portuo-al, porém nem promettem em algum tempo dar o eqm- . 
valente á despeza contínu~ que se faz com_ ellas; Goa, capital d 'estes pequenos 
estabeleci._mcntos, gasta hoje a Portugal mm pouco, porém g~sta sempre annual
mente 300:000 cruzados em metal ou em tabaco, que para ali se manda em iodos 
os mezes de março, e pelo menos du~entos homens ; ~não s~ mette n' esta . conta _a 
despeza c1ue se faz com a nau de VIagem : até 180::> a ~esp_eza era mmto ~ars 
forte· alem das municões de guerra e fardamentos, o dmhe1ro que para ah .se 
remettia amu1almentc, não era menos de 600:000 cruzados, geralmente subia 

·acima d'esta somma; os homens que ali se consumiam em cada anno no hospi
tal, e por effeito do elimu. e mau t ratamento, .a menor conta a que montava era 
a trezentos. 

~e pelos registos da casa de ln~a e Nina s~ tirasse .u:n balanço da g?ntc que 
ha cmcocnta annos nos tem consnm1do este hornv:el presic1Jo, e SG. elo erano se ex-
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trahis.se outro da somma de numerario, que ali se tem abysmado~. nós nos horro
risariamos das despezas inuteis que se têem feito n'aqnelle desgraçado paiz, eb 
nossa deshonrosa ignorancia e da nossa incapacidade política; ess~ oiro, que se ~eDl 
mandado de Portugal para Goa, logo· que lá chegOLl, passou ás mãos dos subdltos 
inglezes, e quanto for, com a mesma veloc~clacle lhes será entregne. · . 

A posses&ão Macau, supposto q\le seja rica e util, comtuclo não nos fornece 
especie alguma ele riqueza, pela qual possa aspirar a ser considerada como pro
víncia portugueza; o miseravel _Timor e Solor é um onus que sobrecal'rcga as 
outras possessões asiaticas. . . . 

As côrtes de 1820, mais habeis em grammatica que em polttwa e geograplua, 
consideraram estas possessões çomo p1·ovincias, porém ele certo eJlas não eram 
capazes ele demonstrarem a rasão política d'esta consideração; a aptidão gcogra
phica cl'estas côrtes deduz-se bem do artigo 8 .0 ela constituição cl'aquelle anuo. 

A càrta ele 1826 a respeito elas possessões portL1g·nezas commette ·o mesmo erro . 
Têem-se consiclerad·o legalmente as possessões portuguezas como províncias, e 

ele facto têem sido tratadas como vis presídios de esct·avos e criminosos; a política, 
a humanidade e a economia publica exigem o conlrar.io; isto é, que se tratem como 
províncias "contiuentaes portuguezas, sem, corntudo, as declarar províncias, ero-

. quanto e lias não concorrerem para a manutenção do estado, como as outras. 
O clegredar um malvado, assassino ou ladrão, ou uma e outra cousa juntamente, 

para uma possessão portugueza, é um erro grosseiro de economia publica, c uma 
perversidade que não cabe em nações barbaras. 

Logo que um malvado é mettido a borc1o para ser conduziclo á colonia do sen 
destino, o estado toma conta d 'elle, e principiando pelo vestir, calçar e nutrir, cu
ra-o de todas as molestias. que lhe sobrevem, umas incidentaes, outras resultadas 
dos seus vícios e mesmo dos setlS crimes ; assim, por meio dos crimes que um fa
cinoroso commette, elte vem a constituir-se filho adoptivo do estaclo; cnti·etanto o 
filho do bravo cidadão, qnc;l morreu em combate pela sua patria e governo, s~m 
educação, n em industl'ia, esfarrapado e nu~ mendiga uma miseravel subsistencw,. 
geralmente pcior que aquella que um indigente dá ao seu cão. 

Aclopte-se uma colonia para servir a esta demonstração; seja esta Goa. Quando 
um clegrcclado chega a Goa desembarca sem clemor~ para o quartel que lhe é. des
tinado; apresentanclo-~e na sua companhia trata logo ele examinar os seus ~oJ;~tor
nos, e apesar das ma1s escrupulosas cautelas e reclusão dentro dos quartets, elle 
tem no fim ele quatro ou cinco dias todas as r elações a seu modo, qne lhe são nc
cessai'ias para illnclir a disciplina, e continuar em profissão similhante á que t"evc; 
feito o seu reconhecimento d<l. ao registo, que geralmente traz comsigo, c a.ppa
r ece com uma dom1ça; passa ao hospital d'onde não sáe sem estar bem montado 
em todas as espccies de eonhecimentos que lhe são necessarios para se dirigir se
gtmdo seus fins sabia e impunemente; geralmente não se demora n'este estado 
~1en~s de. dois . ou tr!'ls mezes; durante todo ·este t empo cura-se de tpclas. as ~ales
tias nnagmave1s por orclem successiva, até muitas vezes se cura ele palpitaçoes de 
coração e de atacp.tcs de imaginacão . 

Esta imposição ele ema é sen:i"pre mui desptmcliosa, porque no hospital ele Goa 
todo~ os medicaínentos são mui bons e transportados ela Europa ; orclinariamen~c 
são mgtezes, e não chegam áquelle hospital sem soffrer sobre o seU: custo na pri
meira mão quatro . ou cinco commissões e dois transportes, dos quaes um é da In
glaterra a bombanu, e otltro de ·Bombaim a Goa · estas commis;;ões verificam-se 
pouco mais OLl menos ela maneira seguinte: ' ' 

O governo de Goa, ou um encarregado, cncommenda as chagas a um canarilll 
de Bombaim, este cncori:Imencla-as ao seu gentio; o gentio vae ao agente .inglez 
incumbido das drogas, e o agente recebe-as elo seu oonsignatario de Jn,giatena i 
muitas vezes ellas ainda soffrem mais comm.issões . 

O clegreclaclo, jL1lgando-se em estado de estar senhor de si e ele poder clirigir-se, · 
volta para o seu r egimento ; porém não se demora muito ten1po, que não torne ao 
hol:"pital; póde-se affirmar geralmente que um tal soldado tem em cada auno tan- · 
tós mezes ele hospital como de quartel ; assim elle vem a ser o soldado m::tis clis
pcndioso e menos util; pela maior parte os nossos clegrcdaclos são bravos homens, ' 
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porém pessimos soldados, e apesar ela disciplina ser a mais forte, não é possível 
fazer d'elles um bom solcla.do. 

um deo-reclaclo, depois que chega ao seu destino, nãQ cessando de andar do 
quartel pa1~ o hospital e do hospital para o quartel, nã? dura ~eralmente mais de 
trcs até cinco annos; em todo este tempo, não tendo fetto serVIÇO correspondente 
a f>0$000 réis tem gasto 1:000~000 réis, pouco mais ou menos. ' . . . . 

Um governo que fa~ clespe~as para pumr crrmes, pune os cnmes que commet-
tem os facinorosos nos cidadãos contribuintes, porque essas despezas são á custa 
do pacifico cidadão, util productor . . . . . 

A sabedoria de um go>erno, quando pune os cnmes, consiste em tn·ar elos cri
minosos toda a cspecie de riqueza pessoal que elles podem produzir; esta riqueza 
pessoal tira-se applicando-os aos trabalhos publicas, porqne o trabalho de um ho
mem sadio e robusto, bem dirigido e bem aproveitado, é pelo menos de um valor 
tTiplo do necessario para o sustentar frugalmente e agasalhai-o; com os prisionei
ros de todas as classes fizeram os romanos os maiore·s trabalhos publicas . 

. O _dcgredm· um facinoroso ou· um ladrão é o mesmo que tirar um tigre san
gumano ele uma povoação e soltal-o em outra i mandar um malvado para mna co
lonia ê dizer a esse mal>ado: aBasta aqui de crimes, vá agora commettel-os a tal 
colonia». 

Os habitantes das colonias têem tanto direito á sua vida, á sua propriedade e á 
sua sewua11ça, como .qualquer habitante de Lisboa; clizer qu_e elles são portugue
zes e hvres, e soltar-lhes todos os annos t1ma. quadrilha ele salteadores e assassinos 
para os destruir e corromper é uma ?niguelada; isto é a mais grosseira de todas 
as perversidades e de todas as perficlias. 
- O governo de Lisboa, que, ralhando sempre dos éri·os dos seus predecessores, 
marcha constantemente pelas mesmas formulas e pelas mesmas sediças maximas 
políticas, suppõe que o degredar para as colonias facinorosos, sem educação, nem 
industria, é um meio de povom· e naciona.lisar as mesmas colonias; tal supposição 
é a mais estnpicla ele todas as supposições que se têem feito no mundo : trezentos 
annos de experi.encia contínua não têem sido capazes de ensinar o governo de 
Portugal e corrigil-o ele um erro tão vergonhoso! ! ! 

A população das colonias portuguezas está reduzida ao seu mi'llimo e perfei
tamente miseravel; a cansa cl'esta assolação e desmoralidade insoffrivel que se 
observa em todas ellas, são os clegreclaclos, o despotismo, voracidade e incapaci
dade política de todas as especies de auctOTicladcs que Portugal lhe envia : a im
moralidade elos padres, a sua grossa ignorancia e arbitraried;tde acaba ele destruir 
o que resta a essa immensiclacle ele insectos ele tyrannia, que por toda a parte 
aonde pousam roem, mordem e empestam; é mais feliz o escravo mais clespré
zado do bey ~ais cruel de Argel, que um habitante de uma colonia portugueza; 
a ras~o por que se vive ali é pela mesma que em alguns poços vulcanicos, cujo 
calor ela agua mata qualquer animal; vivem peixes e propagam. . 

O mal pertence a quem o procluz, pela mesma rasão que a riqueza ao seu pro
dnctor i o malvado deve ser punido elos seu_s crimes na sua patria, para que a pu
nição seja exacerbada pela >ergonha propr1a, e para que a sua família seja tam
bem punida pela cleshoma publica., que lhe resulta da má educação que deu a 
esse malvado; é aste o meio d~ estabelecer o e~emp~o e fazer ver ás famílias po
bres e ignorantes, que é absolutamente necessar1? crud~r na_boa educaçã~ ele se~s 
filhos; a patria que teve a deshom·a de produzll' um mfame, deve ser mclemm
sada. éom o trabalho d'esse mesmo infame. 

O degreda'!: um malvado não é punil-o, é dispensai-o do castigo ou adiar-lhe a 
pwrição . 

• Geralmente um malvado não tem propriedade, não tem amigos, nem ac1uellas 
relações que tornam nosso paiz preferível a o1.1tro qualquer, ainda que melh0r 
seja i sempre vagabundo por entre _montanhas e d~spovoados, é para elle indiffc
rente o estar n'este ou n'a.quelle patz i -pelo contrano, quando o deportam, melho
ram sua situação, porque lhe fa-zem perder o estad? .de s_usto em que anda sem
pre; clao-lhe socego, seg·m·anya p-essoal eN uma subs1s_te~C1a certa para supprir as 
faltas, que os seus crimes mmtas. vezes nao lhe submtmstravam. 
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O malvado, seJi{]o geralmente cln. mais baixa ralé, homem sem educação, h~m 
industria, ·para ter uma subsistencia miseravel, precisa um trabalho ·contínuo e VIO

lento; passando a ser deportado, sem precisão d 'esse trabalho violento, melhora 
de nutrição ele vestuario e de casa; logo o qtle senta praça _augmenta em c?n
sideração; ~ trabalho a que elle fica sujeito é geralmente de cinco em cin~o. cluts. 
a uma guarda ele estnpicla observação, e no bom tempo a duas vezes exerCiclO na 
semana. · • 

Deportar malvados é pôr procluotores de orimes em conserva; a ,riqueza da 
· maio.r parte dos magistrados são os crimes, e assim como os lavradores guardam 
as melhores sementes para ter mais valiosas colheitas, assim os magistrados guar
dam.os criminosos para ter maior quantidade de offi.çinas procluctivas í. 

De ore to 

Attenclenclo á falta que ha de moedas pequenas ele cobre para facilitar os 
trocos e pequenas transacções ele commercío n'esta ilha, manda a l'C'gencia, em 
nome ela ràinha, que a commissão ·encarregada ela administração da faze!Jda pu
Llica ponha em circulação a quantia de 4:000~000 réir:;, em moedas de cobre de 
10 réis cada uma, e a quantia de 1:400~000 Téis em moeda de cobre de 5 réis 
cada uma, as quaes existam nos cofres ela fazenda publica, ounbadas com o nome 
ela senhora D. Maria II; e manda, outrosim, que a mesma moeda corra n'esta ilha 
com o seu valor; e que todo aquelle que recusal' acoeital-a ou a falsificar, incorra 
nas penas dos que engeitam moeda ele el-rei, ou a falsificam. 

O secretru:io ela regencia, enoarregaclo ela. repartição dos negocias da fazenda, 
o tenha assim entenélldo e faça e}í:ecutar. Palacio elo governo em Angra, 28 ele 
fevereiro de 1831.-:- Mcwquez de Pctlmellct =Conde de Villa Flo?·=José .Amtonio 
Gzte?'?·ei?·o =Antonio Cesa1· de Vctsconcellos. Co7'?"eia, 

Offi.cio 

(N.0 30 reserradu) 

Ill. 1110 e ex. 1110 Sl'.- Constando-me que o navio em que d'aqui partiu o capitão 
Bill arribá r a, vou - aproveitar esta occasião para dirigir . a v. ex. a o presente 
offieio. 

Tendo chegado a esta. cidade S . cx. 3 o sr. Luiz da Silva Mousinho de Al
buquerque, e tendo-lhe commlmicado, como me foi ordenado, tudo quanto se havia 
passado a respeito elos obstaoulos que inesperadamente sobrevieram á prompt.'ll 
execução elo cont1·ato do emprestimo, como igualmente já havia commlmicaclo a 
v. ex." em o meu officio n. 0 28, cumpre-me ago1'a dizer a v. ex.a que, debaixo 
da· direcção elo referido senhor, ·e de accordo com o ministro de sua magestadQ 
fi.delissima n'esta côrte, tratámos de remover os citados · obstaculos, o que· nos 
lisonjefmros ele pocler conseguir particularmente, e a opinião ele sir Ja.mes Sca
blett, que havíamos consultado a tal respeito, foi, como espera vamos, favoravel, quer 
dizer, este letrado julga que, apesa1: ela declaração elo stock exchange, mr. lVla
berly está obrigado a cumprir as condições elo contrato. 

Tendo, no meu ofi1cio já citado, communimiclo a v. ex. a q11e eu obraria coro 
a maior cireumspecçã.o quando se desse occasíão de chamar a juizo mr. M:ab>erly, 
~ qne só t eria logar quando. se houvessem esgotado todos os meios brando.s e ami
gaveis, agora ele novo o repito a v. ox . ~, acrescentando que esta é io·ua1mtmte a 
opinião ele s. ex.a o sr. Mottsinho. . 

0 

Desg1:a~adamente, não se podendo satisfazer a importancia elos bonds que eu 
havia dado em pagamento das letras s.acadas por s. ex. a o' sr. conde ele Villa Floi', 
julguei, de accorclo com o sr. lVIousinho e c0m o conselheiro Lima, enviar os por
tadores elos referidos bonds para mr. Mabcrly, o que effec tivameute fiz e ámanbfL 
tcl'á logar a entrevis ta d'este ultimo com os ref01·iclos portadores, esp~ranclo que 
esta medida, unica ele que podia lançar mão, procluzírá um bom effeito, e elo sen 
l'Csultaclo darei eonta a v. ex." 

l Pnblicou-sc, sem assignaturu, na Clwonica da 7b-ceiTa, n.o 40, de 27 de fcycrch·o. 
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S. ex. a 0 sr. :Monsinh_o, que igualmente escreve a v. ex. a, poT esta occasião, dará 
a v. ex.3 conta de tudo que tem occorriclo depois da sua chegada a esta cidade. 

Deus guarde a v . ex.3 Loncb-es, 28 de fevereiro de 1831. - m.mo e ex .1110 sr. ' 
conde ele Ficalho. = D . Thomaz 111asca?·enhas ~. 

Nota 

Lisbonll.e le 28 févTier 1831.- Monsieur le vicomte:-1\Ir. Bonhomme vient 
de me prévc~ir par une l~tt:·e en date de ce jour, _qneJa sen~ence prohoncée con
tt·e hú venait d'être con:finuee daus -toutes les parhes a la srute du seconcl et der
nier appel qu'il avait interjeté. 

Saus ren:ouveler les observations continues dans les nombreuses notes que j 'ai 
eu l'honneur d'adresser à V. E., ou considérant principalement cette condamna
tion sous eles rapports politiques, je me trouve aujourcl'hui dans la pénible néces
sité d'attaquer le fond même de la sentence et d'cn fail'e ressortir aux yeux de 
V. E . la révoltante injustice. 

Il Tésulte eles termes de cette sentence : 1°, que mr. Bonhomme est con
damné lt une peine infamante et barbare sur la déposition de trois· témoins qui ne 
déclarent pas l 'avoir vn commettre le délit, mais affirment seulemcnt qu'il éta.it 
dans le lieu oi.1 le délit a été commis; 2°, que l e moyen de· défense de mr. Bon
homme fondé sur un alibi a été rejeté, non pas seulement pour le défaut ele 
preuves, mais pru:ce que clans le cas même oh cet alibí eut été prouvé il n'ex
cluait pas la po.ssibilité du clé~it; 3°, que la défense de mr. Bonhomme ne saurait 
d·ailleurs être admise parce que «les actas du proces combinés avec les dépositions 
de témoins inculpent l'accusé comme -me?nbn de la sac1·ilége association for:mée 
pour outrager la majesté divine et sou saint culte». La conséquence rigoureuse de 
cette denúere cause du rejet de la défense de mr. ~onhomme est c1u'il pouvait 

1 No relatorio qne José da Silva Carvalho, ministro dos negocies da fazenda, apresentou 
á camara dos deputados com a data de 30 de agosto de 1834, lê-se o seguinte sobre o referido 
assumpto: 

• N'aquelle período de desgraças presentes c i11certezas futuras se contratou com a casa de 
mr. 1\Iaberly, membro do parlamento e então mui r!lspeitavel negociante da praça de Londres, 
~n cmprestimo que se l]lallogrou por dois fortíssimos moti-vos : 1.•, porque as camaras doBra
zü se negaram a afiançai-o, com o pretexto de que, não podendo prever qual das partes con
tendoras triumpharia em Portugal, não queriam tomar responsabilidades para com o governo 
que de facto ficasse subsistindo; 2.•, porque, sendo artigo regulamentar da praça dos fundos 
r.m Londres o não deixar correr emprestimo de nao:ão alguma que iivesse faltado ao pagame-gto 
regular de seus jmos e dividendos, não pôde mr. lVIaherly fazer ali admittir o no>o emprestimo 
portuguez, visto que estavam por pagar n'aquclle tempo os juros de trcs annos do emprestimo 
creado em 1823 e suas competentes amortisações. . 

uNo primeiro caso estava a rasão por pa_yte do contratador, porquanto se lhe hayia pro
mettido, pela auctoridade do ma:rquez de Santo Amaro, a fiança do governo brazileiro. Já não 
assim emquanto ao segundo, porque mr. lllaberly, antigo negociante da praça de Londres, não 
devia ignorar o regulamento a que alludi. 

"Como quer que fosse, o contratador havia já disposto de f- _105 :600, por conta das quaes 
s? tinha pago á regencia 12:600, e con_serva:a em seu poder apoliCes pelo valor de L 1.150:000, 
C1scumstancia esta que inspirava o ma10r cu1dado. 

•Tentados em vão os meios conciliatorios, força foi recorrer aos judiciaes; porém todas as 
diligencias se m<tllograram, porque o contmtador _deu sempre por causa;! ela quebra do seu con
tr~ato, não a exclusão da praça dos fundos, mas Sl.lll a f~lta da_promett1ela fiança. Em tal ca~o 
nao restava ouh·o recurso senão o de commetter o negocio (assim se fez por conselho elos mms 
distinctos advogados) á decisão de arbitros; c esta foi que, entregando Maberly L 1.150:000 
de apolices de que estava de posse, se lhe desse por saldada a conta emquanto ás L 105:600 
de que havia disposto. . . ~ , · . 

u Nunca a regencia p8de descobnr o fundam~nto de tal dccisao; mas e certo que ~ aJuste 
d'este desgraçadissimo negocio urgia, e a fallenma da casa d-e Maberly, que pouco dep~ns acon
teceu, Yeiu provar com quanto acerto se procedeu por nossa parte apr~ssando o arranJO el'esta 
conta .• 

Poderíamos ac1·escentar mais peças elucidativas da dcploravel tr~sacção financeira feitá 
com subditos .britannicos mostrando as intrigas, os pretextos e ús soph1sma.s empregados para 
illudir a boa fé dos port~guezes incumbidos de negociai-a, como _qnasi sempre succede quando 
os mutuantes pertencem a uma nação poder?sa i. mas p~r es~s simpl~s pala~as do secretario 
de estado e alguns trechos da correspondencm d1plomatwa., pod~ avaliar-se. o mcorrecto proce
mento do chefe da casa bancaria e seus adherentes, que escnptores nacwnaes c até mesmo 
estrangeiros censuraram em termos severos. 
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être condamné même ,sans avoir 6t6 cntenclu en ver tu d'une jurispruclmwe qui 
cst probablement aclmise en Portugal puisqu'elle est consignée dans un arrêt 
prononcé par l'un eles premiers tribunaux dn royaume, mais que le gonvernement 
ele cc pays ne peut avoir la 1mStention d'appliguer à eles étrangers, plaeés ici sous 
la protection eles traités et celle eles agents chargés de réclamer en faveur de leurs 
nationaux, l'obsenr~1.tion eles príncipes de l 'équité naturelle aussi bien que les es
t ipulations eles conventions eliplomatiques. 

Convaincu par les motifs ci-dessus exprimés de l'injustice de la sentence pro
noncée contre mr. Bonhomme, jc proteste formelleme1:t par la présente note con
tre sou exécution et j e demande ele nouvean que, conformément flUX traités et 
aux prérogatives énoncées elans les lettres ele priviléges accordócs jusqu'à ce jolll' 
~L ·tons lcs français qui les ont réclamées, la cause ele mr. Bonhomme soit portée 
eu prcmicre instancc dcvant m1·. le C07'?·egeelo?· do cível -ela cidade, chcwgé ele ?'e1n
pl·t?' les fonct·ions ele juge consm·vcltéU?' des nations qui n' O?lt pas de juge pa?·tiwUm·. 
C'cst ici le licu ele vous fairc observer, mr. le vicomte, que l 'exception relativo 
aux cas de lese-maj esté divino. mise en avaut par mr. le ministre de la justice 
pour rejetcr ma premiere protestation n'cxistc ui dans les tmités ni clans les Iettres 
de priviléges ci tées ci-dessus et n'est pas applicable aux étrangers ; j 'ajouterai que 
mr. le ministre ele la justice n'est pas plus fondé à repousser la même protesta
t ion sons lc prétexte qu 'il n' existe pas ele juge couservateur particulier ele la na
ti ou française, puisque les lettres de priviléges clélivrées aux frà.nçais font mentiou 
expresse d'un magistrat spécialement nommé pom· lc suppléer ~L l' égarel eles fran
çais commc eles allemauels et antros nations privilégiées, qtu se trouvent clans la 
même situation que les français, et je me :fl.attc que V. E. vondra bién faire valoir 
ces nouveaux arguments à l 'appui de ma demande. 

J'aurais préferé clans des vues ele conciliation qui m'ont consta.mment dirigé 
cleptus que j'ai commencé à entretenir V. E. ele cctte a:ffaire, qnc mr. Bonhomme 
peut être par une mcsure spéciale et conforme à ele hauts intérêts politiques, sim
plement renvoyé eu Franco sur l 'un eles navires français qui vont partir elans 
quelques jours ; mais j c n'ai rien à ajoutcr aux clémarches ele tout genre que j'ai 
faitcs avec 1.me infatigable persévérance pour amener lc gouvernemcnt portugais 
à cléférer à cette clemanele. En la récommanclant encare une foi s à l'attention de 
v~ E. jc ne dois pas négliger de lui r appeler que j e lui ai cléclaré par orclre de 
mon gouvernemcnt, clans ma note du 2G novembre clernier «qu'il ne souffrirait pas 
que eles citoyens français fusssent emprisonnés arbih·airement et penclant un temps 
illimité pour ele prétcnclus délits de fi:anc-maçonnerie». Ce même gouvernement 
sou:ffrira cncore bicn moins qu'ils soient, pour la même cause, fouettés publique
ment ct eouclamnés à un exil, équivalant d'affirmer à V. E. que. l'cxém,ltion ele la 
sentence ele mr. Bonhommc obligerait nécessairement le gouvcrnement français 
à renoncer à l'égarcl cln Portugal aux intentions conciliantes et au systeme ele mo-
clération qu'il a manifestá jusqu'à ee jom. . 

J'ai l 'honnCUl' ele renouvclcr à V. E. les assm·anccs ele la hautc consíclération 
avec laquelle j e suis son trcs-humble ct tres-obéissant serviteur.= L. Cassas.= 
A. S. E. mr. lc vicomte ele Santarem, ministre eles afft..ires étrangeres . 

O.f'ficio 

(N. 0 18 reservado) 

I ll.mo e e:x-,. 010 ST. - Bem inteirado da materia ele que trata a copia que acom
panhava o despac~o ele v.' ex. a n.~ ?26 reservado,. e para regular os termos em 
que me devia explicar co~ este ll.UUI~tro elos nego.cws est~·angeiros, esperava que 
cllc me puxasse á questao na pnmmra conferencia que t1vcssemos. Com e:ffcito, 
no dia 27 do proximo passado t.ive a confer~n_cia ~om o ministm Salmon; come
çou este queixando-se elo procedtmento elo mmtsten o· ele sua magestade ficlelissima 
em não responder el-rei nosso senhor á carta de sua magestade catholica carta . ' dietacla pela amisade e interesse não eq~uvoco que sempre seu augusto tio tem 
mostrado pela consolidação ela monarchta portugueza, e ver a sua magestaclc :li
clclíssima. gosanclo ele uma tranqnilliclaclc ina.lteravel, unico meio ele poder em os 
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dois soberanos resistir ás perversas idéas clcsorganisacloras qtlC assolam pnrtc ela 
Et~ropa; porém via com lastima que, não só o governo portuguez nada queria 
aclwntar no ponto principal e o mais interessante, como era o reconhecimento, 
cedendo, ou fazendo .conhecer os motivos pelos quaes não podia annuir em tudo 
ou em parte ao desejo ele todas as potencias, mas até se negava a responder a 
u~a carta escripta por sua magestade catholica. Continuou Salmon : ccQuero con
ceuer que sua magestade ficlelissima tem demorado a resposta. a seu augusto tio, 
esperando dar-lhe uma agradavel noticia; mas ha quatro para cinco mezes que a 
carta foi entregue, nem ao menos confia a sua magestacle os motivos que tem 
embaraçado a sua magestade :fidelissinia a não acceder aos conselhos de seu au
gusto tio, pois com essa communicaçao daria ao governo hespanhol mais força 
para ~nstar com o gabinete inglcz a ultimar o.reconhecimento». 

D1sse-me depois que tinham ido ordens ao conde ele Montealegre para instar pela 
~esposta, que pela demora já corupromettia a dignidade de el-rei catholico . Tratei 
L~ o calmar, fãzendo-lhe ver que el-rci, meu augusto amo, tinha estado fóra de 

1~boa, e que tendo havido varias conferencias entre v. ex.a c o agente inglez 
ulttmamente chegado a Lisboa sobre a principal questão, que deu logar a esm·e
v_:r a carta sua magestade catbolica, era de esperar que qualquer dctermina
çao que o governo portuguez acloptasse faria a materia da resposta a sua ma
gestacle. 

Achei o unico meio de calmar o ministro Salmon, não tanto por clle como por 
me . constar que sua magestade está sentido da demorn, muito mais tendo eu rc
cebtdo ordem para fazer a commtmicação official, como fiz ba dois mezes, que 
sua magestade :fidelíssima ia responder. Emquanto aos motivos que o gabinete 
portugnez tem tido de não ceder até ag·ora ás diffcrentes instaucias ela Inglaterra, 
cl~ve-se suppor mais á pcrtinacia do partido revolucionaria e ás cliffercntes revolu
çoes a. que tem dado logar, a receiar tomar n 'estc momento uma marcha diffe
reute á qne se tem seguido, tendo os exemplos que slto publicos em parte da Eu
ropa. Entilo fiz.lbe ttm resttmo abreviado, fundado nas solidas rasões ele que v. ex. a 

s
1
c serve na supracitada copia do despacho ao ministro de sua magestade em 
ondres . 

Depois de me ouvir com toda a atteuçrio, disse-me: «Que difficuldade póde ter 
0 g?vemo portuguez em patentear o que v . me diz? Conviria muito que o 
gabtnete inglez se penetrasse bem da falsidade com que o partido da opposição 
tem conseguido desacreditar o governo de sua magcstade :fidelíssima; isso mesmo 
que v . me diz por escripto é uma resposta>>. . 

<Jontinuou fatiando-me de varias hespanhoes que obtiveram passaportes do go
;er~? portuguez para a costa de Africa, os quaes foram engrossar o partido de 

orljos em Gibraltar, dizendo-me :::lalmon que seri<L bom que eu dissesse a v. ex . a 

que seria conveniente para os dois paizes que similhante g·ente não obtivesse pas
Rportcs para o J.\:Iccliterran~o, que era o mesmo que permittir-lhe entrarem em 
. elgspanha; fiquei de comm1micar a v. ex.a isto mesmo para os fins que v. ex..a 
JU o-ar conveniente. 

Tenho a honra de remetter ttm officio do consul portuguez em Bayonna; julgo 
que dentro irá outro do conde da Ponte. 

Deus guru·cle a v. ex." lVIadrid, 1 de março ele 1831.- Ill."'0 e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. = Conde da Figuei1·a. 

Officio 

(N. 0 8 3 rcscryado) 

. DI. mo e ex. mo sr.-Depois de um encerro em casa, de pouco mais ou menos 
Sets semanas, por motivo de molestia, saí hontem pela primeira >ez . Dirigi-me 
a Casa de lord Heytesbury, para saber d'elle se do no>o ministerio britannico ti
nha l'eccbido algt1ma communicação ácerca dos negocios ele POTtugal. Depois ele 
se mostrar cabalmente i'llformado elo que se passou cluntnte a ultima negociação 
7:2'~ o ~~;ecccle!+te min2sterio c o nosso governo, leu-me, como. para completar .a 

01 maçao, as mstnteçocs que o seu noYo consul levou para L1sboa. Como a lm-
s . 
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tura foi rapida não podcr0i seg-uir a letra d'estas instnliCções; mas v. ex. a póde 
estar certo que é cxacta a conta que passo a dar do esp írito d'ellas. 

Lord Palmerston diz ao consul que a sua nomeação é provisoria e emquanto 
mr. 1\:Iackenzie estiver ausente; que, portanto, não leva pa~ente regia, mas será 
portador de uma corta sua para s. ex. a. o ministro dos nego cios estrangeiros. Que 
instrucções geracs as achar{t no archivo do consulado, e que no desempenho das 
suas funcções sorú coadjuvado pelo vice-consul, cuja experiencia e luzes deverá 
consultar. Que, todavia, julga necessario recommendar-lhe m1.úto expressamente de 
observar bem á risca os dois princípios que têem sempre regulado a política do 
gabinete br.itannico a respeito de Portugal: «neutralidade e não intervenção>>; que 
haja, portanto, ele abste:r-se escrupulosamente de toda e qualquer íngerencia nas 
nossas relações com outros governqs, bem como na lucta de partidos que }JOssa 
haver n'aquelle r eino·;. que um elos seus maiores cuidados será de intip1ar e muito 
recommendm· aos subditos britannicos estabelecidos em Portugal, ele respeitarem e 
por modo algum quebrantarem as leis do paiz, on faltarem ao que se acha estipu
lado nos tratados entre os dois paizcs; mas que ao mesmo tempo os informe e 
segure, que se as estipulações elos tratados forem violadas ela nossa parte, ou as 
nossas leis não forem observadas a seu respeito, elle consul está completa e ex
pressamente auctorisaclo de os proteger e de lhes fazer render justiça, recorrendo 
para esse fim, se necessario for, ás embarcações ele gnerra britannicas estaciona
elas nos portos de Portugal, cujos commandantes têem instrucções para assim 
obrar; c na falta cl'estas aos commanclantes de quaesquer embarcações da mesma 
marinha r eal, que por acaso entrarem nos mesmos portos, elos quaes commandan
tes, em tal caso, requerent aux:ili'o e }Jrotecção, communicanclo-lhes, para os de
terminar, estas mesmas instrucções. 

Isto dito, passa lorcl Palmerston a fallar do t·estabelecimento das rela~ões di
plomaticas entre os dois governos, auctorisanclo-o (o consul) a declarar que elle 
dependerá inteiramente elos princípios de justiça e moderação, pelos quaes o g·o
vel'llo ele Portugal houver de guiar-se em futuro; que não obstante não devei· ser 
considerada a amnistia, que sempre se espera, como uma condição que põe a In
glaterra no restabelecimento cl'aquellas relações, ella não pócle prescindir cl 'aquelle 
acto, que considera como um preliminar indispensavel para aquelle reconhecimento; 
que ao mesmo tempo deverá ser acompanhado ela permissão a todos os desterra
dos ele poderem regressar a Portugal, bem como da restituição de todos os seus 
bens, quer confiscados, quer sequestrados. 

Depois de acabada esta leitm·a acrescentou lorcl Heytesbury que elle tinha 
communicado estàs instrucções a este governo imperial, para que visse, como ve~ 
riam os mais governos aliiados que receberam a mesma communicação, que não 
tinha dependido da Grau-Bretanha, nem dependia cl'ella, o acabar-se o negocio de 
Portugal. ((V. m.cê bem vê (concluiu mylord) confirmado pelo que acaba de ouvir, 
o que desde principio lhe disse, que o reconhecimento que ·v . m.ccs solicitam com 
tanto em1)cnho, sempre dependeu, c dependerá sempre, da amnistia que tanto con
tra os seus verclaclei.ros inter esses o· governo portuguez tem até agora cliffericlo de 
conceder». 

Não sei até que ponto o ministcrio britamlico é sincero nas disposições favo
raveis que a nosso respeito ellc pretende manifestar n'estas instru.cções; o que 
claramente se vê é que, por meio ela communicação cl'e1las, elle obtem de incul
car a opinião, que elle não se recusa ao restabelecimento elas suas relações diplo
maticas com Portugal, e que este acto fica dependente elo que nós fizer;mos, do 
que necessariamente ha ele resultar que, preveniclas assim as g'l~ancles potencias 
contra nós, seguir-se-ha que fechm·ão os ouvidos a todas as instancias que os mi
nistros ele el-rei nosso senhor poderão dirigir-lhes para fa!llereJn. com · que a Ingla
terra não tarde em reconhecer sua magestade, ou, no caso ele. o achar reniteE.te, 
para procederem na sua inclependencia natural a este justo e trio demorado re
conhecimento, sem lhes importar mais o exemplo que esperavam. ele Inglaterra. 

Queira v. ex.a pôr esta exposiçfio aos reaes pés ele sua mag·estade, e repre
-sentar-lhe a urgencia ele tomar na sua mais sé1·ia consideração a comfllicação que 
ella apresenta e necessiclacle . de adoptar, à vistn cl ' clla, uma:. resolução pela qnal 
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tanto estão ciamando os seus interesses e os elos seus fieis vassallos no estado de 
crise em que se acha toda a Europa monarcbica. 

,peus guarde a v. ex.• S, Petersbl~rg·o, :).P de f(:lyere iro (~ de março) ele 1831.-
Iil. 0 

e ex.1110 Sl' . viscomle ele Santarem. = Rapha(Jl da C?'lbZ Gtle?'?·ei? ·o . · 

D ecreto 

Constando á regeiJ.cia, pela informação do major José Maria de Sá Camello, 
encarr~gndo pol! aviso de 1~ de jq.lho elo a.P,.no proxiruo p~ssaclo el e apresentar um 
rclatono circumstanciado ácerca ela instrJ+e~ão publica d'13sta ilha, que n~o exis
t~m na n~esnp.t ilha estabelecimentos ele educaçâo para a mocidade do sexo femi
nmo, e desejando a regeiJ.cia, indep.enclenterfleiJ.te elo systema geral, que !>e ha ele 
estab~lecer para a eé!.uca~ão publica, ~IJ.tepor algun+a providencia para rem!':)cliar a 
menc1onacla falta: ha por bem, em nome da rainha, crear n' esta cidade de Angra 
uma, escola aonde se ensii).em as primeiras letras e os lavares proprios do rp.esmo 
~exo, ~evendo a dita escola ser dirigida por uma mestra, que verg:erá o ordenaéj_o 

e 901)000 réis, pago coino os ordenados dos mest11es de p]_.imeiras letras. 
O !>ecretario da r egencia, e11carregado d~ r!3pnrtição elos IJ.egocios do r eino, 0 

_ ~enha assim eiJ.tenclicló (:} passe pq,ra a sua execução as o1clens necessarias . Palacio 
0

. g·ov!'lrno ell). AIJ.gri:J., 5 de matço de 1831. = JJ1.a?·quez de PcGlmella = Conde ele 
v~zta Flo?' = José Antonio GueJ'?'f-Ú'O = .Antonip Çesq. /' de Vq.sç;oncellos Con·eir:G, 

Officio 

(N. 0 31 rcscrrado) 

IU.mry o cx.mo sF.- No meu officio reservado n. 0 30 tive a honra de informar 
~v. ex . ~ ele quanto havia occorrido relatiYamente aos embaraços inesperados que 
h e~graçadamente sobrevieram à prompta execução elo contrato de emprestimo, e 
o~ e cmmpre-me communicar a v. ex.u quanto tem ;tCOI).tecido a tal respeito cle

}Jots ela data do meu citado ofll'cio !.. 

, 'ren(j.q sido apJesentacl~ a sir J;l.me;; Scablett e William :ijorme a exposição de 
:ul~ re~~cçã;o eu havia encarrtJgaclo o letrado ela embaixada mr, Simpson, como já 
!lnunctet a v. ex.a, e cuja copia t').ãa l'emetto a v. ex.U, porque s. e~. a o sr . l\'Iou

~tn~10 a envia dlrectamente á,' regencia, juntanC].o -lhc igualmente a opiniãq elos re -
endos ~etrados, ql~e por igual motivo n~o 1remetto a v . ex. a clirect~mente: por 

est.es ~ors referidos éj_ocumentos terá v. ex . a um peTfeito conb13cimento ele qual é 
a J~st1ça que nos assiste, e igJ+almente que, ape13ar d'aquella justiça, não nos 
sera possível enl~Onb!ar apoio algum no~ tribu_uaes ingle4es, po11que é pratica con
S~'tnte nos referidos tribunacs não apoiar causas ele similhante natureza'~ poTquanto, 
nao havendo reciprocidade nas p!!-rtcs litigantes, pois que uma, sendo um g·overno 
estrangeiro, não pócle ser compelliclo a cumprir qualquer contl'ato a que se haja 

ph 
12 agente opposicionista li· Eyre dirigiu em 21 de feyere-iro un1a carta a Eustaquio Adol

nh 0 e Mello e Mattos, encarrcgq.do de ncgocios do Br!J.ziJ junto á côrte de I;ondres, estra
co~nc~o q~e este uão admittisse a commi~>sào dos n1tltuar).tes dq cmprestimo portngue;z: a uma 
Ctlt .erenc.ut i 11'outra n1is~>iva, cnviad.a ao marquez ele Santo Amaro, com data ele 9 de março, 
chale Yfna!'l queixas ou censuras diz o segttil!-te: «Política e Jus~iça, não fallando já no q!-le s.e 
quema lOJlra e probidade, reclamam altamentp prompto remedio ás injustiças e ÍI~-dignidades 
de p se . nos. têem feito lta mais de tres annos. E inwossivel que haja quem nos accuse de fa!ta 
oste a~lencta Ol+ de tolcrancia. ~ 4- pretc:qsão de um emprestilljo a üwqr ela Terceira, com a 
nós nswa hypotheca dos fundos que têem de receber-se do ~razil, e que são divida obrigada a 
tan~ipo~ sua p1·opria n.atureza se demonstroll: i.mpraticavel: foi exp_nlsa do stoalc exah~ng~ bri-
14 coco'. c o q~te eu smto é gue (sendo dectstvos os~ votos ?o .cmmté cl'csta~ covporaçao, 1sto é 
<los ~tra 6) nao fosserrJ. unammes.- Havendo a I!-!\Çao braz!lClra, pelo orgao de seus d,eptJta. 
e c: 1 ~gnlarmel}t•3 votado o pa<Tamento do nosso clinheil•o, tem mantido até agora a sua homa 
foi ~edito sem macu).a i por i;:;so "'confio muito em que pedirá. rigmosas contas áquelles por quem 

OLllprometticla a ~>na dignidade, e deterrqinará que nos seja dada completa satisfação!' . 
affix ~tbas as cartas cran1 acompanhadas de exemplares do im11resso que o signatario m~I).dára 
e Pl•~~ na pr~ç.a .comll!ercial.de l;oqdres e distribuir profu~ame11te so~ o titulo de «Appcllaçào 

· gnezesesto .clu:tg~do ao pubh.co e aos portadores estmngeuos de a~çoes em geral e a-os port~l
sern e braztletros em partwular, COl}trn qualquer futu_t·o enllJrestuno a Portugal ou ao Braz1l, 
505" qEe \sua honra e c1·eclito sejam rehRbilitaclos pelo fiel d es~mpenho de ;:;e~1s CQD1l~J!O~nis -

. m 9 ele fcyereiro, officina de John Ruddip1an; foi. clp B pagip.u~ . · 
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obrigado senão por meio ela força; esta não se a?l~a á disposiçfio de nenhuJ:?- tri
bunal, e portanto, não podendo uma das partes htlgantes ser legalmente obl'lgada 
a cumprir o que haja pro~ettido, esta respo~sabilid~~le não d~ve reca~r ex?lusi
vamente sobre a outra, p01s que do contrano se mao guarclana a reciproCidade 
exigida entre partes que litigam e a quem a lei, para ser justa, deve· pxestar igual 
pro t<;cção. 

A vista, pois, .do que acabo ele expor a v. ex. a, vedL v. ex." que por argora me 
não é possível obrigar mr. lVIaberly a cumprir o contrato, que elle reousou cum
prir contra todas as leis ela· honra e da boa fé, e tão persuadi elo es~á mr. Mabe'rly 
de que o seu comportamento não é q_ual de vêm ser, que de mo~o. a~gum rlie tem 
sido possível obter resposta ás repetidas cartas que lhe tenho dmg1do, rogando
lhe me haja de dizer, por escripto, quaes são os motivos que o embaraçam ele 
dar a devida execução ao contrato poT nós dois assignado, e só veTbalmen'te me 
tem dado conhecimento d'aquelles motivos, para talvez, se assim lhe convier, ,po
der negar que taes communicações me tinha feito. 

Ainda que s. ex." o sr. Mousinho dá conta directamente á regencia ela nova 
exposi9ão, que apoiada ele novos documentos julgámos dever submetter á opinião 
dos dois mencionados letrados, eu julgo elo meu dever coJiim1micar a v. ex.'l tal 
decisão, de cujo resultado darei conta a v. ex.a em tempo oppOTtuno. 

No meu officio reservado n. 0 30 clei conta a v. ex. a ela resolução que Jwvia 
tomado de referir para mr. Maberly 013 portadores das apolices (bonds), qtHil eu 
havia dado em pagamento das letras sacadas por s. ex.a o sr. conde de Villa 
Flor, e agora cumpre-me dizer a v. ex. a que mr. Maberly, a quem eu havia pre
venido ela resolução que havia tomado, se recusou a recebm· nó dia em qt1e as 
apolices deviam ser pagas aos portadores elas mesmas, e sem d'isto me pTevenir, 
o que deu logar a que os referidos portadores se dirigissem a minha casa, e <il.e 
um certo modo escandal.isados do procedimento de mr. Maberly, e com justa ra
são, e eu, posto qué ele modo algum estivesse prevenido para uma tão inesperada 
visita, comtudo tratei el o modo que me foi possível desculpar-me e tranquil·lisal-os, 
offerecendo-lhes achar-me presente no dia seguinte em casa ele mr. Ma,bm·ly, para 
onde tinham sido convidados por um escripto, em penna ele lapis_ e não assignado, 
da parte de mr. Maberly; e tendo effectivamente logar a 1·emúão; m\1.·. Maberly, 
ele um modo vago e mui pouco attencioso, tratou ele lhes expor os motivos por que 
lhe não tinha sido possível habilitar-me a satisfazer a importancia das apolices no 
dia do seu vencimento, é não contentando as rasões exp.endidas p0r mr. Maberly, 
um dos portadores ctas apolices fez algumas observações que escanclalisaram, 
posto que sem rasão, mr. Maberly; e este, dando por finda a conferencia, declarou 
que nada tinha mais a dizer, e que era eu quem devia responder a todas as ob'
servações elos portadores elas apolices, e em consequencia os referidos portadores 
me perguntaram,· que não lhe podendo eu satisfazer a importancia, que lhes eru de
vida, se eu ao menos lhes poderia segurar a cpoeba ou epochas em. que dles po
deriam ser pagos, e acTesce)ltaram que, sendo conveniente que eu consultasse pre
viamente mr. Maberly, elles se retiravam e me pediam lhes indicasse o dia em 
que lhes podia dar ~una resposta, a que eu respondi que no dia seguinte cons111-
taria mr. Maberly e igualmente o conselheiro Lima e o secretario da regencia,. e 
que no dia depois lhes rogava se quizessem reunir na casa ela legação para lhes 
communicar o que tivesse a dizer-lhes. 

Roguei a mr. Maberly, em consequencia do que acabava de presenciar, quizesse 
ter a bondade de se achar em casa ele Henrique José da Silva, onde se achariam 
igualmente o conselhe~ro Lima, o secretario ela regencia e eu, para de accordo tra
tarmos do que se clev~a ~azer, a ~m ele eu }JOder responde1· satisfactoriamentc; e, 
rellninclo-nos ~ hor~ mcli?ada, foi-nos communica€1o por Henrique José da Silva 
que mr. lVlaberly ah se tmha achaclo, e que não podendo esperao.; cinco minutos, 
que tanto foi o que excedemos ~ hora in~icacla, se retir~ra: deixando dito qu:e 
nada tinha a acrescentar ao que Já me havia communicaclo ácerca do negocio ele . 
que se tratava. Muito nos admirou o procedimento ele mr. Maberly c julgámos 
que era mais uma prova ele má fé com que mr. lVlaberly nos tl·atava; merecendo
lhe nós mais attenção pela boa fé com que o havíamos sempre tratado. Vendo 
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que mr. Mabcrly nos abandonava, tratfunos de que se dissesse francamente aos 
po_rtadores das apolices quaes eram os motivos q-ue nos impediam de lhes pagar, 
c Jgualmente que nós tratavamos de os remover, e que logo que assim o houves
sem~s co_nseguiclo lhes pagaríamos a importancia das a1Jolices, o que eu lhes com
bumquel e me pareceu os satisfez, vendo elles mui cla.ramente que todos os em-

m·aços provinham de mr. lVlaberly e de modo algum dos agentes da regencia. 
Desculpe v. ex.a uma tão longa e clesagradavel narração, e acreclit~ v. ex.a 

que os. ag~ntes da regencia farão tudo quanto couber em suas forças para evitar 1s ternvets consequencias que se devem seguir do extraordinario comportamento 
c e mr. JVIaberly, até que se possa remediar o mal que elle procura fazer á causa 
em que nos achâmos empenhados. 

Deus gt1arde a v . ex. a Londres, 7 de março de 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. 
cond-e de l!'icalho. = D. Thoma'Z. JJ1.asca1·enhas. 

Documentos anncxos 

i.• 

t London, 20th Fcbruary 1831. ~ Sir. - It being iucumbent upon me to give 
0 my Government an exact account of the actual state of the execution of the 
~ontract for the loan entercd into between my Government anel yom.-self, I must 
~ e{uest you will have the gooclness to communicate to me in writing, ·what you 
~~r~ecl me verbally at the c.onference which took place at your house on the 
~ 11

1 mstant when mr. Silva was present anel which, if I remember right, was as 
0 ows: that, in consequcnce of the decision of the Stock Exchange committee, 
h~u could not fix a price for the bonds of the said loan, as they were excluclecl 

. m thc market of the Stock Exchange, anel therefore no price could be cletm:
mmed, at which the instalments fixecl by the contract must be paid, anel which 
ru. ar~ to satisfy at the period namecl in the said contract with the increase 01' 

1J?dmutwn of the regulating pTice, according to the additional convention of thc 
sat contract. 
u That not being able to clischarge, for the ·reasons alleged, the instalments fixecl 
b po~, yo~ only considerecl yotu"self liable to deliver to me the produce. of the 
/n s Whteh could be sold1 declucting the charge of commission, etc. 1 until such nn1 b t~e exclusion from the Stock Exchange ma.y be removed. 
bt t .f eheve_ I hav..e very nearly rehttecl what was mentioned at the conference, 
y 

1 
.
1 there 1s any mistake, I request yoll will have the goQclness to correct it in 

motu relJly, which I request you to favolU' me with, as early as possible, that I 
ay tt·ansmit it to my Government. 

lY.L I have the honour to remain, etc. -To John Maberly, Esquire. = D. Thomaz 
asc(wenhas. 

00 

in 4'. Midlescx place, 5th lVIareh 1831. =- .Tohn Maberly, Esquire . - Sir.- Hav
tug, 1m consequence of the signing of the contract between the Regency of Por
w~~e aud your~elf, anel in full reliance upon yot~r ~erbal promises, anel on your 
the n clcclarattOn, that you woulcl open a credtt m favour of the Regency for 
tl1ot amo~mt of the loan, accepteél biHs anel engagements to a large amount, three 
obli Isalc pounds o f which beco me clne in the present month o f March, I am 
my gec to request that you will, in fulfilment of those promises, which caused 

Tenga&'ements, be pleasecl to furnish me with the means of discharge them. 
rnst h of a mg t at you will not refuse so reasonable a request, I beg the favom 

hon~11~arly answer, which is the invariable rule amongst people of credit and 

I li1-e . · b 1 · the o/" Wise ~~ the favour of an answer to my former letters as a vess~ 1s ?n 
. YOUJ..Pm nt of sallmg for Terceira. lVIeanwhile I have the honotli' to remam, s1r, 

ost obedient servant. = D. Thomaz Masca?·enlzas. 

o. o 

Sir 
4

? Midlesex. place, New Road1 7th lVlarcb 1831.- John Maberlj, Esquire.
· - As a sbtp bom1d for the Island of Terceira is to sail to-morrow the 8th 
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instant, I am undcr de necessity of applying to yotl again to reG_luest tLe favour 
of an á.J.llswer to the letter I hacl the honour to adclress to- you on the 5th inst::~~n't, 
as well as other prececling ones; as it is a duty absolutely incumbellt on me to 
communicate the same to my Government. · 

I have the hôiiour to remain, sir, your n10st obedieJ!l.t servant. = D. Thomaz 
Masca1'enhas. 

Car-ta 

Ang'ra, 8 de março ele 1831.-Ill.mo e ex.mo sr.-Àproveito a partida do na· 
vio JJ!fa?·ia Ltbiza para dar a v. ex .a as poucas noticias que tenho a clar d'esta 
ilha, e pata aécusar a 1'ecepção da sua carta de 24 de j a1leiro. Estamos C(i)m a 
maior impàciencia esperancltl por noticiãs do que diz respeito aos :nossor; interes
ses n'esse paiz, e ainda ignorâmos ·o que poderá procluzir 0 emprestimo; entre
tanto pe~a nossa parte vamos faze11do· os p1'eparativos que de nós dependem, e o 
recrutamento ha de dar pouco mais ou menos seiscentos r ecrutas, os qu1aes, 1.1ma 
vez que sáiam d' está ilha, poderão servir utilmente. Com e'ffeito parecem mm·a.
vilhosos os recursos que se têem tiraclo d'este pequeno territorio, o qual está for· 
necendo, ha mais de dois annosl pão e carne para o sustento da .guarnição e elos 
emigrados, !3 terá dado n'este decurso de tempo para cima de mil reerutas tira
dos de uml:i população que 11ão chega a quarenta mil habitantes. 

Os nossos dois peqhenos vasos de guerm recolheram atmbos com alguma ava
ria (de pouca in~mta) que soffreram por causa de um forte temporaL O seu cru
zeiro não produziu até ag·ora grande vantagem, e só trouxeram doi s ou tl·es barcos 
grandes que podem servii' para transportar tropa quando for preciso ele umas ilhas 
para as outras; tambem trouxeram um sargento que se apanh<m ·por estmtagema 
na ilha Graciosa, e que nos dá informações circumstanciadas da guarnição d'aque1La 
ilha, e não será impossível, se o tempo d.m: logar a uma tentativa, que nos resol-

- vâmos a em prehenclel-a para ir diminuiNdo em. detalhe as foq·ças do ~n.imígo. 
Supponho que o sr. Mansinho j á: lá llão estará quàndo v . ex." receibeT esta 

carta, mas, no caso contrario, queira v. ex." da:r-lhe muitos recados ela minha parte, 
e dizer-lhe que toda a sua familia está em perfeita sancle . Escrevendo a v. ex." 
abstenho· mE\ de escrever hoje a T. Mascare11has 1 reput:;J,ndo esta ca.l'ta como di
rigida a ambos. 

V. ex."s acham·se ahi collocáclos no centro ela nossa espl~ra de aeção, e poiL· 
isso podem melhor calcular o tempo e a força de impuls0 que se deve dar-lhe. 
Entretanto, para não omittir ele suggerir tambem todas as icléas que nos occontem, 
direi que, ele accorclo com os meus colleg·as, julgo que o ob~ecto de maior impor
tancia que poderíamos ter em vista para operações futul'as (havendo din•h.eiro e 
vindo navios), seria a possessão da praça de Peniche, e que se poclérem d'ahl ten
tar alguma negociação a este respeit0 desde já os Cflltcfo?-isâmos exp1·essctmente pa1·a 
isso, sem pô1· limite algum ao p1·eço da cornp1·a atté onde chegare'l'll as 'lil.ossas fa
culdades. Para esse fim conviria talvez emjJregar a,lgnm estrangeiro esperto, in
gle~ on: francez, e lembra-me que o. general Aze1'edo estava em correspondencia 
cre10 que com o tenente rei de Peniche, c :FJÓcl.e suggerir alguma iàéa a esse res
peito. O . governador creio que não é ele um caracter i'!1C01TU}Jtivel. Este objecto 
é da mawr monta eventualmente. paí·a nós. 

O sr. Guerreü:o escreve ao sr. Mousimho e a v. ex . a •ácerca ele um creclit0 61e. 
;t 1:000, que eleve abrir-se em Lisboa a favor de Lefbrre, e sobre isso tambem 
concordo com elle, pois me }3ai·éce essencial o começar negociações e intrigas in-
ternas que coadjuvem o exito elos nossos planos. . · 

Muito desejo que se leve ~ effeito o proj ecto da legião estrangei•ra, porque a 
nossa força numerica é ~ão climimi.ta para; começar, que qualquer revez parcial a 
arruinaria irremediavelmente, e é preci so ao menos que o primeir0. golpe que ten
tarmos, seja bem succedido. 

Pelo Mousinho escrevi a lord PahuerstoN e lord Hollancl, e fica.assim preen
chida a indicação de v . ex.a Não o fiz logo porque estava em duvida se iria en 
mes1p.o a Inglaterra, e então era inutil escrever. 

Acerca da commissão das ;f, 600 a F. RebeHo, acho mui juc'Liciosas as 0bse~·· 
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:'t~Ões ele v. ex. a; o caso é que se possa ainda acudir com novas ordens, as quaes 
trao pela secretaria ele estado, assim como as que dizem respeito á njuda de custo 
que v .. ex.a.tem rasão ele espera r. 
r Multo smto que se não verifique a noticia ácerca ele seu irmão, e que a sua 
1berdrude ainda clepeacla elo snccesso elas nossas em prezas. 
. Acabo esta l0nga epistola, assegurando a v. ex.a que n'esta ilha os emigrados 
c tropa estão agora qu'ietos e animados ele bom espírito, não obstante as intrigas 
da ~Ul'OlJa, e parece-me que vão fazendo CJ:Uasi toclos justiça ás nossas boas in
tençoes. 

Devem-se quatro prets aos soldados e cinco mezes aos officiaes, mas todos 
lllostram a maior resiguação a esse respeito. 

Accei te v. ex. a a certeza dos sentimentos ele affecto e consideração com que 
sou, ·etc.= JJia1·quez ele Palmella.= IJJ.mo e ex. mo sr. Luiz Antonio de Abreú e Lima. 

Officio· 

(l0 38 rcsmarlo) 

lii.L•M e ex.mo sr.-A abertura que tomei sobre mim ele fazer, no dia 25 do 
passado, ele um dos tres maços vindos de Lisboa com eli1·ecção ao antigo consul 
~eral Sampaio, e que pÇ>r acaso foram trazidos a esta casa, me impõem o dever 
~e Col;uu:mica.r a v. ex. a u~a transa.cç~~o que ti-:era loga:· entre mil? e o emigrado 
. osé Mana ele Mendonça., u qual eu nao preste1 grande miportancm, mas que pa
Iece agora tomar um caracter mais serio, segundo o que se colhe de um dos des
p~chos dirigidos ao visconde de Asseca. José Maria de Mendonça vein ter com
~lgo .e perguntou-me se nã0 quereríamos nós assenhorear-nos da esquadra de 

· ~figuel? A minha. resposta foi tal qual v. ex. a bem pó de imaginar, mas ao 
lllesm?; tempo exprimi ·duvidas sobre a execução ele um tq.l projecto, e receio ele 
que n. elle se não incluísse alguma traição c0ntra nós. José Maria expoz-me que 
?lhP1'0Jecto consistia em ir o individuo (l]'Ue se encarrégava ele o e:x.ecutar a essa, 
1 a, munido de ordens elo visconde ele Asseca e elo governo ele D. Miguel para 
a esquadra do bloqueio; que este individuo faria crer aos ditos visconde e go
verno que elle era capaz ele provocar a revolta d'essa guarnição a favor do usur
faclor, e que conviria de um signal para dar parte á esquadra ela revolução effei
'.[h'tcla; CJu.e para enganar a esquadra bastarimu a.lguns exercícios ele fogo u'eEsa 
1 a, segmclos <la arvoração ela ba.ndeira antiga; que o rsignal cop.vencionado faria 
~nhtr a esquadra n'essa angra, e que então, dominada pelas bateria3, ou deveria 
tenc er-se · ou seria destruída.. · 

Depois ele eu ter com batido o p!!.·ojecto, e mostraclo desconfiança quanto ao seu 
auctor e ao seu verdadeiro fim, Jo sé Maria, abandonando o tom mysterioso com 
q~e até então me lólavia fallado, me declarou ser elle o individuo que estava p~·om
P .0 a render-nos aquelle grande serviço. Para ele algum moela se habilitar perante 
~1~' José Maria me apresentou o original do documento junto por copia (A), pe
c 111 cl?-~e de o guardar em meu poder, -passando depó'is a dizer -me, que a unica 
s 011 'n.Çao que exigia era o mancl:;~,rmos nós sair ele Lisboa seu pae, sua mulher e 
eus lh0s, quando elle houvesse de partir para essa ilha. · 

lh ~a~a melhor illuclir o visconde de As seca, José lVIaria me communicou haver
lli\.lnsllluado q.ue gTancle desconten~amento ~xistia c.ntre o~ emigrados e n~ guar
e ç 0 da Tercctra, e que todos deseJavam sair da tnste e msupportavel sltnaç.ão 
t~ CJ.lle s.e achavam; qu,e o seu projecto era passar ao continente e aos differen
na ~l:pos1~os, para ali se concerta:· com o.s descontentes que ? .deviam coad.jnvar 
J , x.eeuçao elo se1:1 plano ele reumn· essa 1lha aos outros clOll'LJDlOS de D. 1\'l.JgueL 
llosed.Maria assegurou-me que o visconde çl.e Asseca acreclitára tudo o que elle 
le P Lssera, e que o tinha recommenelado ao conde da Ponte . 

D P el~ minha parte dirigi o dito sujeito ao conselheiro Candido José Xavier. 
qte ~rts e ele Rennes recebi cartas ele José Maria, com1nunicando-me os passos 

11 lCffhnha claclo, e asseguranclo-me que a illusão elo conde ela Ponte .contim1ava 
ao 

0 
nscar-lhe a mente com o desejo de ver em:fim clerribaclo esse unico obstaculo 

compLemento c estabilidade ela usurpação ele D. Miguel. V. ex.a aebará junto 
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a lista dos officiaes que J os6 Maria pretende fingir La ver allieiado nos depositas 
de França para o coadjuvarem no seu supposto intento. · 

O caracter pouco seguro e algum tanto desprezível de José :Maria de :Men
donça (o que bem se prova mesmo IJelo facto de que se trata), me fazia dar pouca 
importancia ao seu proj ecto, considerando-o mesmo com uma certa desc~nfiança; 
mas o despacho do visconde de Santa.rem ao de Asseca, em que lhe cliz que o 
governo approva plenamente o seu plano para restituir essa ilha ao imperio do 
usiD·pador, auctorisando-o a fazeT todas as despezas necessarias .para ess\3 effeito, 
e mandando-lhe o decreto de amnistia junto por copia, para ser impresso e espa
lhado na mesma ilha, esta circumstancia, cligo, me faz clar mais algum peso 
l:'tquelle projecto, que, portanto, cumpTe não desprezar inteiramente. 

O ST. Mousinho de Albuquerque dará conta á regencia do conteúdo dos outros 
despachos interceptados. 

V. ex. 3 nas gazetas d'esta cidade verá a citação que Sampaio solicitou contra 
mim pelo facto da abertura do maço, citação que até agora me nfi.o tem chegado, 
talvez porque os privilegios diplomaticos concedidos pelo governo actüal a esta 
casa o impeçam, ou porque, considerando talvez a cousa duvidosa, Sampaio se con
"tente com o insulto que me fez nos papeis publicos. Como quer que seja, eu já 
me. preparei consultando o nosso letrado Simpson, ao qual expuz que, tendo 
achado so·bre a minha mesa ele trabalho aquelles maços, abrira um por engano e 
logo o feqhára, reconhecendo que não era para mim, sellando-o mesmo com o 
sêllo d'esta legação mui de proposito para mostrar a minha boa. fé. Simpson julga 
que este negocio não terá sérias consequencias. 

Deus guarde a- v. ex.a Londres, 8 de março de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. conde 
de Ficalho.= bdz Antonio de Ab1·ett e Lima. 

Documentos annesos 

A 

O sT . .J O filé Maria de 1\'Iendonça, tendo -me communicado o .plano ele poder sub
mctter á auctoridade ele sua magestade el-rei o senhor D . Miguel a tropa actualmente 
existente na ilha Terceira, precisando para isso convocar algumas outras pessoas, 
poderá segurar-lhes, que elevem contar ( aquelles que e:ffectivamente trabalham 
para este fim) com a sua segurança incliviclual, alem da remuneração devida a 
um tão relevante serviço, e tão digno dos que verdadeiramente se interessall). 
pelo bem da sua patria. 

Londres, 12 de janeiro ele 1831.= Visconde de Asseca.= (L. S.) 

D 
Re1nção dos ofti,cinc s 

Simão da Costa Pessoa, capitão de cavallaria 11 .0 12; Manuel da Costa Pes
soa, capitão de cavallaria n. 0 12 i Theotonio Claudio de Mello, tenente de infan
teria n. 0 10 i Luiz Maximo Sobral, tenente de caçadores n. 0 2 i J oaqtum RodTi
gues da Costa Siinões, tenente de caçadores n. 0 1_0 i João Antonio Lobão, tenente 
de artilheria; Alexandre José de Faria, alferes de caçadores n. 0 2; Manuel José 
Duque, alferes de caçadores n . 0 12; Francisco de Mello V az Pinto, alferes de 
caçadores n. 0 11 i João AlVes, alferes de caçadores n. 0 12; José MaTia Betten
court, alferes ele infanteria n. 0 23 i José da Orta, alferes de infal).teria n. 0 16. 

c 
D ecreto incdito para passar à T erceira 

Querendo dar mais uma demonstração da minha real clemencia, hei por bem 
conceder indulto geral a toclos os . offieiaes infP.riores e soldados que, illudidos e 
arrastados pelas suggestões dos rebeldes, se acham actualmente formando a guar
nição ela ilha Terceira. 

Só gosarão d'este indulto: 
1.0 Aquelles que se submetterem á minha rea.I auctoriclade, abandonando as 

.bandeiras dos rebeldes, passando para a esquadra elo bloqueio da me§ma ilha ou 
para qualquer outra parte dos territorios e domínios ela minha 1·eal corôa, ou 
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mesmo pa.i.·a qualque1~ territorio estrangeiro, apresentando-se ás minhas auctori
d~des n' aquellas localidades. 

2.o Todos aquelles elos referidos officiaes inferiores e solâaclos que persuadi
rem os outros seus camaradas a entrarem nos seus deveres de obediencia ao seu 
soberano. Sou, outrosim, servido que a todos os mencionados officiacs infe~·iores 
e ~oldados que se acharem assim comprehendidos nas disposições do presente in
dwto seja permittido regressarem livremente e em plena segurança a estes reinos, 
podendo restituir- se a suas casas e famílias. 

_As auctoridades a quem compete a execução do presente decreto o tenham 
assu;n. entendido e. o façam cumprir e executar, expedindo para esse effeito as 
part1mpações convenientes. 

Salvaferra de lVIagos, 4 de fevereiro de 1831.=(Com a rub1·ica de sua rnages
. t~de el-rei o senho1· D . J.l1iguel 1)= Na ausencia do o:fficial maior) Antonio Xa

Vte?· de Ab1·eu Castello Bmnco. 
Officio 

(N. 0 39 ·reservado) . 

Ill. mo e ex.mo sr. - Tive a honra de receber os despachos reservados de n. os 1 
a 3 elo presente anno, e o ostensivo ele n. 0 11 posteriormente chegado. 

A? facto ele que o sr. lVIonsinho de Albuquerque escreve á regencia sobre a 
~"Ltena d'aquelles despachos, é inutil cansar a v. ex. a com repetições que aliás 
nao poderiam apresentar um quadro mais exacto da nossa situação actual. 

Pelo mesmo motivo nada digo a v. ex.a sobre o começo de revolução -supposta 
ou verdadeira, que se passou em Lisboa no dia 7 do passado, que serviu ·de pre
texto a novas p~;isões, á creáção de. duas commissões mixtas1 pa.~·a em Lisboa e 
do Porto julgarem militar e summariamente os infelizes portuguezes accusados 
l e ~esaffeição á barbara tyrannia de D . Miguel. Não pos?o, porém, passar e:n si-
enclo o conteúdo do despacho reservado n .0 2, que vivamente mo penahsou. 

pevo, portanto, entrar em algumas explicações para rectificar as interpretações 
orçadas que não pocleram ter logar sem a persuasão simultanea de falta de senso 
c~mmum da minha parte, reputação que me persuado não merecer, posto que 
ahá.s nenhuma pretensão tenho a ser reputado homem mais que ordinario. 

9 plano que havíamos concebido era de comprar e armar uma fragata e tres 
~-ay10s ela Iuclia, os quaes ao mesmo tempo que nos ministravam uma força ma
~ltima respeitavel, tornavam desnecessarios outros transportes, dando estes c;rua-
ro vasos facil passagem a cinco mil homens ou mais. O commandante marítimo, 
pen~anclo que a fragata se poderia apromptar com mais brevidade, julgava con
ve~nente mostrar-se no T ejo para animar em Portugal o nosso partido, e ü· de
P018 a essa ilha receber as ordens da regencia. Eis o que parece ter dado logar 
a~d receio não :fu·nclado ele que nós tínhamos tenção ele dividir as forças e de não 
01 enar ao commandante de ir a essa ·ilha para combinar as operat;ões. 

Quando eu representei a conveni.encia de irem com a expedição o maior nu
mero ele emigrados bons que se acham dispersos pela Europa, bem podia pen-
1ar-se que eu não me illudia com a extravagante idéa de que homens idosos e 
~1= pro~ssões tão contrarias á ela guerra, poderiam empregar-se com vantagem 
.· s filen:as dos combatentes 1 J u.lgava eu, com tudo, que esta massa de gente pode
na co~vn para, ou conter n'essa ilha o espírito publico na ausencia da tropa, ou 
par; d ella se levarem indivíduos aptos a ser empregados civil ou militarmente á 
me Ida que progredissem as nossas operações em Portugal. Esta icléa não me 
parece inteiramente absurda . · 
t. Chego finalmente ao ponto capital do despacho de n. 0 2, em que se me es
L~nha uma idéa supposta e derivada com a maior violencia do meu o:ffi.cio n. 0 27. 
d'tllovam~nte aquelle officio, e confesso a v. ex. a que não pude descobrir como 

e e poclesse deduzir-se a minha intenção de publicar e communicar geralmente 
: todo~ os emigrados os nossos planos e as nossas operações! Similbante extra
lllagancul1 não se compadeceria. com um cerebro em estado ele saude, e foi certa
cl_ente necessario suppor-me em estado de demencia para me julgarem capaz de tal 

lsparate. João Carlos ele Saldanha póde bem, sem que nós lh 'o dig-amos, conhe-
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cer os nossos preparativos, porque estes não se podem fazêr debaixo de uma re
doma de vidro, e necessariamente hão de ser conhecidos de muita gente, a cle_s
peito das nossas diligencias para os encobrir. 

Releve v . ex.a esta minha justificação, al iás tambem neccssaria á perfeita 
intel.ligencia elo meu citado offi.cio n .0 27. 

Deus guarde a v. ex .a Londres, 8 de março de 1831.-Ilt.mo e ex.mo sr . conde 
de Ficallio .=Lgiz Antonio de Ab?·e~~ e Lima. 

Officio 

(Ex iraclo do n.0 9 a) 

Ill.mo e ex. mo sr.-Tenho a honra de annunciar a v. ex. a a importaüte noticia 
da entrada das tropas austríacas no estado pontifi cio e outros pontos de Italia. 

De entre ~s estrangeiros que aqui se acham, se t~em offer ecido, segundo me 
consta, varias francezes e-alguns inglezes para coadjuvar a boa causa, e, portanto, 
hoj e, que hei ele ter UJ:!la aucliencia elo papa, na qual tenho ele lhe communicar 
causas importantes, faço tenção ele .me offerecer a mim e aos p01tuguezes fieis a 
el-rei meu senhor, quq aqui se acham, não duvidando que este passo ha de me
recer a approvação de sua magesi:ade. 

Chegou já de volta o correio que foi a Londres levar a noticia da eleição ele 
Gregorio X VI, e creio que monsenhor Cappaccini, que ali se acha, rnandára di
zer a este governo que o actual ministerio bTitannico se cons erva na maxima oppo
sição ao ' reconhecimento de sua magestadc fidelíssima . Eu, comtuclo, quasi não 
}JOsso ·duvidar de que a boa intelligencia entr e aquelle gabinete e o do Palais 
Royal não podem subsistir por longo tempo, e então, mudado o ministcrio, não 
haverá demora no reconhecimento. 

Hontem recebi gazetas e, por umn. d'ellas, e uma cartn. particular, me tran
quiliisei a r espeito elos acontecimentos ele Lisboa, que tiveram logar no dia 8 
do proximo passado, qu·e tanto exageraram os papeis publicas. Espero que üma
nhã sejam desmentidas taes exageraçães p()lo Día1·io d'esta cidade. 

Deus guarde a v. ex. a Roma, aos 8 ele março ele 1831.-- I n .mo e ex. mo sr. vis
conde ele Santarem, ministro e secretario de estado elos negocias estrangeiros .= 
llfa1·q~~ez de Lav1·adio) D . Antonio. . 

P. S.-Venho n'este momento de est~;~-r com sua santidade, sendo tratado com 
o maximo acolhimento, como sempre, amumciando-lbe que, em poucos dias , lhe 
apresentaria., por parte ele sua magestacle fidelí ssima, as felicitações pela sua exal
tação a9 throno pontificio logo que chegasse o c.o rreio de volta, ao que annuin o 
me;;mo santo padre. 

Com effcito offereci a sua santidade os portuguezes que aqui se acham Jo bom 
partido para pegarem em armas, tendo preferencia a quaesquer outros estrangei
ros, no caso que sua santidade se dign asse acceitar o o:fferecimento d'esta quali- · 
dadc. 

Oflicio 

[N.0 84 resmado) 

Ill.m' e ex. mo Sl' . '-Assim que pude sair de casa pedi uma conferenoia ao conde 
ele Nesselrode para salJer cl'elle o effeito que podia ter produzido ·a ultima carta 
que lhe dirigi . Disse-me o que eu tinha antecipado «que elo governo de sua ma
gestacle imperial não dependia o andamento da nossa questão», porque, tendo a 
iniciativa d'ella sido deixada, como de rasão, e era nosso interesse deixar ao go
verno britan::J.ico, este se escandalisari a. se outros governos seus aUiaclos, é sem 
nenhum moti""\To, se afnstasscm repentinam(;'.nte cl'esta convenção tacita, do que nos 
resultaria talvez mais prejuízo do que vantagem; que de r esto esta decisão, que 
deseja vamos, tinha dependido e continuava a clepencler ele nós; que a :ri:mdança do 
ministerio em Inglatcna a tinha, ao que parecia, ·sómente r etardaclo ; porque, se
gundo as instrncções que o seu novo consul tinha levado })ara Lisboa e que foram 
aqui communicaclas, o governo inglez se não recusava ao restabelecimento elas re
lac;ões clip1omaticas entre os i(ois paizes 1 antes mostrava es tar disposto a restabcle-
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c~l - as quando da nossa parte fosse concedida a amnistia e suas consequencias; que 
nao ~bst~nte não fazer cl'estc acto uma condiç~1o, não podia o governo britannico 
pre~cmcln· cl' clle, porque lhe era necessario para satisfazer a opposição quando lhe 
pechs~e contas. E çoncluiu dizendo-me que de resto n;'lcla se poclia fazer até ver 
0 .effelto que produziria em Lisboa a communicação _que ali tinha a estas horas 
fe~to o novo consul bril.tannico elas precitadas instrucções. Aqui observei-lhe que 
nao me parecia que nos devíamos fiar na sinceridade das disposições favoraveis 
que ell~s mostravam, porque o seu objecto parecia, ou podia ser unicamente ele 
pers:na~u· ás potencias all.iaclas, que o governo britannico se não recusava ao re
~onhectmento ele sn~ magestacle, mas que este dependia inteir~mente d~ n6s. C<Pois 
açam v. m.<-~ls (rephcou o conde) o que a Inglaterra e as mats poten01as tambem 

esperam do nosso governo, e então poderão avaliar a sinceridade d'aquelle gabi
nete, que, em tal caso, n ão terá nenhum pretexto· para procrastinar uma decisão 
que y. m.cas e todos n6s clest>jâmosn . . 

. A vista d'isto creio ter provado hoje ainda mais o que tantas vezes julguei na 
lllJ_nha _consciencia dever dizer: C< que o reconhecimento de el-rei nosso senhor dE:.
pend~ mteiramente ela publicação da amnistia» . Praza a Deus que eu seja por fim 
acreclttaclo. 
TI Deus guarde a v. ex. a S. Petersburgol 26 de fevereiro (10 ele março) ele 1831.
.l. mo e ex .mo sr. visconde ele Santare~. = Raphael da Cntz Gue?·1·eú·o. 

~i:e:n~.orial . 

Sobro 1\ nocossldndo o meles de destruir promptmuonte o tyrnnno do Portugnl 
c Tostnbolecer o throno da senho'rn D. ~lnrln li e n onrtn de 1826 

o calar e o fallar têeni seu tempo, e nós entendemos qne esta n'fio é a estação 
elo .silencio,· pelo que alevantar.emos nossa voz com honesta liberdade para dar 
~~sso parecer áquelles mesmos que o nfio pedem, que o não querem e que o re
JeitU:lll (q-ue são esses por o commum os qHe o mais Mo mister); mas triste e ruim 
~fficw o nosso eNntão fôra, se ouü~as orelhas. mais desacostumadas ela lisonja se 
echassem por nao escutar a voz smcera ela hberclade. 

A . regencia provis01·ia ela Terceira contrahiu um emprestimo ele um milhão 
esterlmo com a casa ele Maberly & c.a, em Londres, S0b a fi.ança e especial hy
Pytheca do governo elo Brazil, como devedor que é <Í senhora D. Maria :II; e as-, 
8~ 111 p6cle ella dar salto em Portugal para d'ahi expulsar o tyranno e restaurar a 
~herdade antiga; diremos ante~ regenerar e consm;,tmar a gloriosa revolução ele 2! 
c e agosto ele 1820, , que seus tllustres auctores nao podel.·am acabar por falta de 
n;;ua energica resolução, que pozesse o velho e gothico edificio ele nossas institui
ço_es no estado em que o povo de París deixou os paços do arcebispo1 porque a 
~tssão cila 11:evoluçí1o era destruir é não conservar, era., digâmol-o sem medo, con
tt~uar em toda a exte.nsão do imperio o terremoto ele 1755, porque no meio das 
l'lunas apparecesse depois o grande genio de Pombal edificando e alevantando; 
~elll ha po~· que se offender d'esta imagem, que os terremotos e as revoluções vem 

: mão do Senhor, nem é bom pincel o que não copia as feições elo original por 
nao afeiar o retrato. · 

Alguem nos perguntará se ni'io temos sobeja confiança nos homens a quem 
está entL·egue o acabamento de tão alta empreza, e se n'elles faltam as virtudes, 
sa~er, resolução e o mais que para. tal se faz mister; e nós, sem qne nossa hu
nnlde opinião tire- nada a seus merecimentos, ou::;aremos francamente responder, 
Óue ~mboraJ fosse a regencia composta ele Sully, de Colbcrt, de Pitt, Pombal, 
ann1~g, ou ele outros móres homens de estado (sy os ha), embora o fosse de 

Washlllgton, ele Franklin, de Fox, clG Fernandes Thomaz, tle Constant, Lafayette, 
~11 Bolivar (c aqui fallâmos dos grandes homens ela liberdade), nem por isso tive
Iamos mais c0nfiança n'elles que na virtude e na illustração publica, no juizo e 
s~nso commum (permitta-se-nos a phrase, em que não ten•ha fôro de cidade); que 
n19-g~~m ha melhor que a opinião, nem infallivel senão ella, como o s6 verdadeiro 
conctlw ecumen.icó formado ele todas as opiniões livres e independentes, e a nossa 
ao menos n'cssa conta é tida. 
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Um governo como o da Terceira, que está bloqueaclo de trevas, c onde qua
tro mil cidadãos livres não podem escrever nma só linha; e por guia não têem mais 
que a luz da Clwonica (nem para mais ha imprensa nem liberdade), bem ha mis
ter esse governo, que ele longe amigos ou inimigos lhe accenclârncis um archote, 
não (que fôra caso ele devassa), mas uma tocha (antes mil que é essa a luz da 
discussão), e lhe IIJo.stremos o caminho ela patria e ·aa liberdade, e no fim c1'elle o 
da vera gloria. Assii.IJ. diremos nosso parecer, não para que seja seguido, se não 
discutido; e para fazer dirigir sobre estes artigos tão principaes a attenção e clis
CUI"SO ele nossos homens letrados para darem seu alvitre, não como favor; senão 
corno tributo que pagam á patria. 

I. Entendemos que uma expedição poderosa e tal que de uma vez acabe com 
o tp:anno se faça prestes, e que de permeio se não mettam muitas delongas nem 
vagares, porque uma hora que cheguemos mais tarde é bastante para deixar de
golar nossos infelizes e queridos amigos, que de lá estão suspirando por nós, 
como estendendo-nos os braços. O wnctador immoral (não dizemos o Fabio) que 
fosse causa de se lhes não acudir a tempo, eleve responder á nação por o sangue 
de seus :filhos como solidario com os algozes na sua morte. E sobre isto entende
mos que os dinheiros publicas devm·ão ser administrados por pessoas de boa con
sciencia e limpas mãos, ricos proprietarios ou capitalistas (podendo ser) ou então 
pessoas taes, que sua honra fosse um penhor. Quanto ao capitão da empreza, por 
vida nossa, que não seja estrangeiro; e n'isto sequer não fiquemos atraz d'esse 
malvado que está devorando Portugal; que o brio e decoro nacional não quebre 
por nós : terra que produziu um Viria to, um Albuquerque, um condestavel, escusa 
um preboste estrangeiro para mandar seus exercitas, nem devemos riscar da lem
brança as fogueiras do campo de Sant'Anna, e requeremos que aos ant igos ag
gravos de Camões se faça justiça, nem é facil conceber como seja mister revoca1; 
Napole?lo do sepu.lchro para vir combater os H.odomontes de uma legitimidade 
bastarda. Isto só pedimos a nossos regentes, que a mais não ousâmos levanta1· 
nossos desejos, esperando, comtt1do, que a más querenças e particulares antoj os se 
não sacrificará a grande causa da patria, pondo os Fabios de parte para elevar os 
Minucios; e tambem que por mexericos e anzonices de olheiros se não deixarão 
por Erànça, Belgica e Inglaterra tantos e tão nobres portuguezes, uns que dese
jam tomar as armas e medir-se com os contrarias, e outros que por velhos ou 
achacosos o não podem ou não ousam; mas_ que por seu bom nome, serviços, e 
por a roda que têem, seriam de muito prestimo no alevantamento das províncias; 
aquellcs sobl·etudo que se atrevem a mandar coTpos francos, pois a pr udencia nos 
aconselha a contar antes com a resistencia e opposição armada, elo que não com 
o apoio dos nossos, que estão agachados e dispersos, nem com a espontanea co
operação dos soldados que ora servem D. Miguel; e aqui um erro não póde ter 
emenda, nem basta o anependimento futuro, antes merece pagar com a vida o 
imprudente que perder tão grande facção, e por desculpa disser : cceu não cuidei ! J> 

Desar fôra, por não dizer crime imperdoavel, metter braços de estrangeiros na 
obra de alibertar o reino, emquanto se deixassem no exílio desoccupados os 
d'aquelles que, por só premio de tantos serviços, não querem nem pedem mais do 
que uma arma, e que os deixem ir com seus amigos >encer ou morrer na terra 
da patria; isto vimos n'uma representação dos nossos que estão em Rennes; gló-
ria seja ao menos á sua lealdade! . 

II. Entendemos que derrubado o Caligula, nem por isso teremos patria nem 
liberdade, se não :fizermos pol-as ganhar. Se Roma estiver destinada a ser es
crava, embora proscrevereis Mario, e Sylla abdicará; embora Catilina será con
demnado ou assassinado por Cícero, e Cesar apunhalado por mãos do ultimo Bruto, 
que a republ ica viuva dos grandes varões e clespoj ad!ll dos antigos costumes corre 
á escravidão, quer um senhor (clla o ha mister), ·e por desgraça o encontrará: 
esta profunda observação de Montesquieu é veTdadeira, e depois sob os impera
dores se viu a tyrannia ardendo sem se apagar como o fogo de V esta, e que só 
os tyrannos passavam como as sacerdotisas. Hoj e, porém, os destinos da huma
nidade são outros, mui outros; que uma força irresistivel a puxa e a~-rasta para 
a 1ibe~·c1adc e civilisação, e nem por isso devemos deixar o barco navegando sem 
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leme ao grado e discrição da corrente; antes nosso mister (nós homens nascidos 
~m. tempo de revolução) não é por isso menos afanoso, porque temos de fundar 
a hberdade, que seja riqueza e patrimonio dos netos e não presente envenenado, 
que estrag·ue e eorrompa as fontes da felic idade. Em França e na Belgica vimos 
serem os combatentes mais azados para destruir tyrannos, qtle os clelibcrantes 
(sabedor~s e homens de estado) o não eram para estabelecer e pôr casa á liber
~a~e, ~ Isto é por . cá entre nações illustraclas ; ma~ ~·l_gue,:n escreveu que uma 

aibandade ha que antecede e outra que segue a civlln>açao, e tal é a dos cha
mados doutrinarias ou homens de resistencia (philosor hos). Assim necessario é 
combater por essa liberdade grande e generosa, prog1·essiva como o espírito hu
dano, _verdadeira e ptua, sem mescla de legitimidade e sem nodoa de anarchia ou 

espohsmo i e ousâmos nós de por e1la alevantar nossa voz e dar nosso parecer, 
errado talvez, mas livre e independente i tributo digno da pa tria, que os erros 
mesmos o são, quando partem ele uma bôca fiel e ele um coração sincero. 

Em consequencia declart•mos : , 
d 1. 0 

Que somos partidistas obstinados do principio da soberania popular (velhos 
emocr~tas i incorregiveis, que n'este ponto nada aprendemos nem esquecemos, 

como d1sse o sr. Chateaubriand em agosto de 1830) ;. principio grande, generoso 
e protector, que a nossos paes guiou como uma estrella no campo de Ourique e 
Th't sala de Almacave; principio que atravessou intacto com duas dynastias os me-
?re~ ~eculos de nossa gloria e depois os sessenta annos da e.>cravidão da patria; 

rrlllC!plO que derrubou OS despotas estrangeiros elo throno portuguez para ahi col
OCar o duque de Bragança, ao depois reivindicado por a nação em 1820, pro
cla~ado por el-rei em Villa Franca (proclamação de 2 ele junho) e sanccionaclo no 
arttgo 12.0 ela carta de 1826, e assim toclos os partidos em Portugal o podem pro
fessar com orgulho, porque todos lhe foTam :fieis, ainda que nas suas consequencias 
e lla sua applicação por vezes vimos separadas a penna e a espada elos amigos; 
·mas ao nome ela liberdade e soberania popular todos nos achftmos reunidos em 
vbolta ~a patria e nos reconhecemos por filhos, amigos e soldados ela mesma causa e 
~~~ ' 

2.o Que reconhecemos a legalidade ela revolução ele 1820 e a carta de 1826 
c_omo a sqa continuação e cumprimento das promessas de Villa Franca, e que o 
gover_no de Portugal, desde essa epocha até á publicação clá nova carta; temos por 
constitucional de direito e só absoluto ele facto . 
. · 3.o Que as constituições de 182~ e 1826, marcando para a ~ua reformação pe
nodo~ arbitrarias, fóra elos qua.es não é permitticlo á nação alterar nem melhorar 
~uas 1llstituições constitucionaes senão por o caminho mal seguro e sempre aven-
urado da resistencia armada e ela insurreição, têem em si mesmas o germen de 

Stla destruição, uma doutrina arbitraria opposta aos PI'ogressos e melhoramentos, c 
~m ~tt~ntaclo abominoso contra os direitos incontestaveis elas gerações futuras. 

prmc1pio ela omnipotencia parlamentar legislativa., ~onstantemente professado 
xor os publicistas e estadistas inglezes, e ultimamente perfilhado por a revolução 

t e_ ~ 830, nos parece, pois, que devia enxertar-se na arvore de nossas consti
tuçoes. 

~ odos princípios que cleixâmos expostos segue-se: 
· Que queremos a carta de 18261 mas reformada 2, já por o principio da 

de 
1 

Não é expressão que possamos dcsap1Jrovar, antes esse titulo é cabido aos bons e leaes 
ze~tl~dos, aos cscriptores publicos independentes, aos eleitores, aos vereadores, jurados, jui
tui) e paz e guarda naciona1, que tacs são os elementos democraticos que entram nn. consti
rençao, e sem os quaes não houvera senão despotismo, pelo que esse titulo não o podemos 
PI·e egar ~cm faltar a nossos primeiros deveres e desconl1ecermos as conclições dv systema rc
ten seutattvo. Em Roma os Valerios e os Grachos eram ig-ualmente democratas ainda q11e per
na c~~do a ordens differentes. A republica c a monarchia constitucional, diz Constant, differem 
1110~ ormas, e a~ duas mouarcbias constitucional e absoluta differem na essencia! Nós quere-

2a ~onarch1a por causa da liberdade. 
nem ~ste _nosso ru:bitrio n:>s parece conciliar todas as. OJ.?i~iões e re~mir todos os partidos; 
em 1 ~t P~I que revoc~r. os mortos do se1nücb~·o; ::t constltu~çao de Cad_Iz,_ proclam~da de novo 
civil á.O~ Iena~sceu debll1t~cla e sc1~1 as forças vltaes necessanas para res1stJr ás f~cçoes, á guerra 
qna 't u'lvas!lo estrangeua, e caJu de novo no sepulchro ele fraca e clesfallecJcla; e de todas 

11 as pubhcru·am francezes só a carta de Luiz XVIII resuscitoo. depois dos cem dias.; mas 
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omnipotencia parlamentar, j<.l. porque o peúoclo marcaclg pam a sua xeforma está 
completo, e na verdade a curta tal como está, bastante para l826 e para outor
gada por um rei, é muito pouco para 1831 e para decretacla pol' a nação; cartas 
de outra n!'ltureza e teor não são d'esta data I 

2. 0 (Pnblicar-se-ha em Portugal.) 
3. 0 Que as lei5 promulgadas pelas côrtes ele 1821 até 1823 não podiam ser 

revogadas senão parlamentarmente, e de nenhuma maneira po:r actos de um minis
teria que, falseando a palavra real, . governou o estado com poder absofuto e livre 
arbítrio, e como se o governo da terra nào fosse constitucional por direito ; e as
sim taes actos c decretos temos (;lm conta ele cotbps d'état) a que se não deve cul
pacl& obediencia senão resistencia legitima e briosa·, e todo o que lhe obedecer é 
um l'UÍm cidadão, digno do publico desprezo e castigo legal, CO:!JlO cumplice na 
servidão commum e fautor de tp:annos . Estas leis estão, pois, em vigor em tudo 
quanto se não oppozer á carta de 1826 t, e nem os ministros que serviram por 
esses tempos podem temer reacções, como as não quebrantem de novo; pois 

foi isso por virtude da legitimidade, e ainda appareceu de novo entre ellcs escoltada das reac 
çõcs, pedindo a cabeça de Drouot e Cambronc, e devorandQ as entraphas de Ney e Labedoyere. 
A rf;:\TOlQ.ç&:o é do presente, ,o se olh11. para o futuro é oom o fim ele o melhorar, c para o passado 
com o fim de o destruir. E ella a primeira legitimiclaqe, porque o povo sem 1·epresentantes 
falla então por sua propria bôca; e tudo o que elle diz é sublime, tudo o que eUe quer é legi
timo. Póde ser mãe cpmo Medéa, mas pão é uma esposa infecunda; destroc, mas alevanta, o a 
grandeza de suas obras excede a de ~eus estragos. Quando tudo caminha não devep1os ficar es
tacionarias, ou seremos esmagados pelo movimento. 

1 E nem se ha mister para isso acto ou decreto da rcgencia (ainda que esse meio fosse 
mais suave e menos aventurado), pois entendemos que a magistratura portugueza terá forças 
sobejas para mfl,uter a auctoridadc da lei, e que esses poucos jnlgadore~, homeps 4e bem, que 
seguiram a causa nacional, buscarão por suas luzes e independcncia grangcar para a sua ol·
dem o respeito que tão necessario é para o bem da justiça e mantença da liberdade. Mas se 
clles não acceitarem essa missão, nem p1·eenchercm com dignidade o logar que lhes é marcado 
no systema representativo, e optarem por a infamia de Mangin antes que por a gloria de Sé
guier ou de Dupont de l'Em·e (que não tem par), então esse mister tqca á nob1·e "profissão dos 
advogados. Candidatos necessarios pa!!a quasi todos o::; empregos da administr"açiio (como diz 
Béranger) é tambem sobre seus hombros que eleve carregar o maior peso I!a defcnsão da li
berdade. Em Frauça os vimos dirigir a Íf!lprensa na carreira da opposição e defepd'el-a diante 
dos tribunaes, por modo que a côrte (como o confessou Chantelauze no relatorio de 25 de ju
lho) tinha por mór escandalo a defeza que o delicto. Foram elles quem orga)lisou as associa
ções contra os impostos illegaes, e quem defendeu com viva eloquencia esse direito sagrado 
nas côrtes do desembargo; foram elles quem ordenou a batalha eleitoral, c quem, em nome da 
lei, entregou as armas nas mãos do povo e deu cabo da dynastia perjura. Na Inglatena os 
móres caracteres saíram do banco dos :tdvogados, e por não falla1· em lord Bale, lot d Bacon e 
Blackstone, são de nossos dias Erskincs, Romily e Brotlgham; e o fôro p.ortugtlez, a quem.o 
systema repFesentativo chama a cumprir tão altos destinos, tem dé começar a súa gloria tal
vez por uma batalha temerosa; depositarias das leis, defensores natos ela liberdade, protccto
res do cidadão, iudependcntes como são (ou devem de ser), a elles toca ter semp1·c sua rutilheria 
assestada contra as secretarias de estado, se de lá saírem decretos contraTios ás leis e á liber
dade. É á sua illustrada indepeudencia que incumbe defender os princípios de nossn. gloriosa 
revolur,ão (que um diplomata cl,a,mou a revolução dos bacharcis), e as leis promulgadas parla
mentarmente e abrogadas pelo poder absoluto dos ministros da corôa. ~m di:fferentes epoebas 
de nossa gloria parlamentar brilharam grandes caracteTes, e os maiores saíram tambem de 
entre os letrados, como João das Regras, Diogo Affonso 1\iangaancha e Phebo Moniz, os quaes 
todos appareceram em tempos de regcncias, e quem sabe se um dia nossos letrados não serão 
chamados a combater por esses p~incipios e. a appellidar-se com orgulho seus discípulos ! De
mocratas venerandos fizeram Inmto por !lJ ltberclade todos tres, porém nenhum mais que esse 
João elas Regras. O braço elo povo foi pela primeira vez e ·por sua influencia dividido em duas 
ordens, povo c let.rado~; c. es~a.-innova.çã~ das côrtcs ele Coimbra m:cou sob a dynastia ele Aviz 
um throno cercado ele mstltu1çues republteanas, como sabem os homens vistos na historia d'es
ses tempos glorios?s· Quando vem~s até os. padres cath~licos procnrarem a sua iudependencia, 
seguindo a banden·a ele Lamenna1s, confiamos que o foro portuguez saberá tambem fundar e 
manter a sua, em que _vae tanto a?s grandes in~cresscs da socied:"de e da civilisação: Os advo
gados são os consclheuos da magistratura, e nao é bom conselhen·o o que não é independente. 
A tribuna forense tem de crear_ um gcnero ele ~loqueueia que fa:lta em no8sa littera.tura, tem 
de fazer mn.is, que 6 fundar a · hberclade. ? art1go 44.0 do decreto ele 30 de junho de 1830 of
fende o direito sacratíssimo da dcfeza e a liberdade absoluta que os advogados têem ele repli
car, treplicar nos allcgados finacs, como se usa em França e Inglaterra; mas parece que are
gcncia ni'io está vista nos c;;tylos forenses d'estas duas nações, nem nos prineipios professados 
pelos publicistas modernos (Fritot, Science du pubticiste; Malepeyre aí'né, Des instit1tlions po
litiqlles, canoniq·ttes et .ftwidiques des peuples). Vergonha áquclles que estabelecem por direito o 
qllc D. l\1igucl só faz por tyr\(nnia! · ' 
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quanto ao passado a ,generosa amnistia de D . Pedro IV os põe a coberto de toda 
u responsabilidade. 
~emos, . por consequencia., afóra muitas institi.1içõcs e melhoramentos, a guarda 

~acwnal, liberdade de imprensa, com jmy (e sem cauções), e camaras municipaes 
tg~lalmente clectivas e annuaes, pelo qt,le o decreto por que à regencia manda que 
se~arn triermaes 1, contra os costumes coevos com a monarchia e contra a lei elo 
remo, temos similhantemente em conta ele cotp d' état1 por o que o secretario de 
estado res:wonclerá provavelmente. em tempo e Jogar competente . A guarda nacio
nal e as municipalidades constitucionaes de 1823 têem .estreita obcigaçã.o ele se 
estabelecerem ele novo, e todo o que reconhecer a censura é um indigno do nome 
portnguez e de se chamar livre. · Parece que nossos jurisconsultos se occuparão 
quanto antes ela organisação elos novos cocligos, segundo o programma elas côr tes, 
e lhes aconselhf"tmos que molhem a penna no cor;1ção; pois a humanidade é uma 
grande luz e um como sexto sentido, e tambem. Draco foi legislador; nada de 
Penas perpetuas, mas se pm• seus codigos tem aincla de :fi.car o carrasco., ao me
nos lhes pedimos que o não deixem uma elas principaes personagens elo go· 
Verno. . 

lU. ~J mister dizer uma palavra ácerca ela revolução ele 1820; .nós a temos 
por .tacanha, e nos preFarâmos para, a ver continuada com mais fogo, rapidez e 
tnov~mento, que isso lhe faltou; generosa como era, a.ca:bou por clebil e fmca, mas 
nem por isso entenda alguem que formâmos menos elevado conceito elos homens que 
Bntão brilharam, Fernandes Thomaz, JYiarg iochi, Xavier Monteiro, Moura, os dois 
- org_es, Castello Branco, Barreto Feio, S . Ltúz e outros não menos illustres, que 
depots não foram excedidos nem igualados, e aos quaes temos feita justiça em 
nossos caracteres ou costumes do seculo XIX . O sr, Sannento, que passou com 
menos creditos na primeira revolução, apparecen ele novo na camara de 1826 como 

1 O decreto de 27 de novembro é inexequivel, e sirva ele e~~mplo a cidade do Porto, que 
fica cp1n treze vereadores, pois se lhe aggrcgam as camar as ele Bouç.as, Maia, Aguiar, Baião, 
etc. (e só a da' Maia t em sessenta freg·uez ias). Ora, em 1826, para se elegerem cinco eleitores 
na fr eguezia de Santo Jldefonso gastou a mesa quasi uma semana, c para eleger trel!e ver ea
dores não o poderá fa.zcr em menos ele duas ; contando então as outras freguezias, veremos 
~_amo é impossível a elciç.ão acaba r-se em menos de seis .mezcs contínuos, pois que pelo ar-
tgo 8.o não ha mais que uma assembléa eleitoral nos paços do conce lho, ondé têcm de vir pes

soas de 4, 6 e 8 -J eguas ! Parece-nos, pois, que a r egencia está fazemlo CJJ igrammas contra o 
sy~~ema clectivo i mas como ·a eleiç.ão substituit~ a legitimidade, entendemos que a das muuici· 
na Idades se ha de fazer Cm mCUOS ele SCÍS mczes1 e sem Obrigar OS eleitoreS a vir a mais de 

leb~u~s dar o seu voto. Por aqui se conhecerá que para bem legislar e bem 1·eger, tanto monta 
a c lmH·a como a theologia. Daremos, com tudo, louvores á regencia por o decreto ele 26 de no
vembro de 1830, por o qual r eformon e baptisott as nossas antigas juntas de parochia, ainda 
que seutimos que, copiando as idéas do Con·eio interceptado, n." 8, pag. 254:, se esquecesse .do 
que . lernb.ra o sr. Ferreira Borges, tocante aos mendigos, que essa 6 uma de suas principaes 
a~tnhuiçõcs mt Inglaterra, onde alem elos clm rch's wm·dens ha em cada freguezia dois inspe

.c 01:es ele pobres . Tambem nada se providenciou a r espeito da es tatlstica das parochias que 
~s Juntas deviam fazer, segundo o plnuo adaptado pelo governo~ para o que se podiam ser vir 
~gs trapalbos ele Cbabrol i c, deixando outros defeitos cl' esse decreto, lembraremos que no ele 

de Junho do mesmo anuo hou1· e o mesmo descuido tocante a estatística criminal, quando 
~: fran~;?- v.emos o 1:1in istro das .justiça_s desde 1819 ~presental 'a todos os annos, co.m o que 
d t eem cliSSlpado mULtQs preconccttos e lllustrado as camar as e o governo sobre o camm.ho que 
a e:em s~guir na rcformaç:J.o das leis pcnaes. A falta d'estes conl1 ecimcntos tem feito com que 
c .:egeuc1a, pouco versada nos livros modernos, ap resente leis ferocíssimas, que disseramos es
dltptas com a penna cl'c Farinacio. O auctor de um artigo communicado, que vem na ChTonica 
u,'!' Tercei?·a, diz que as côrtcs de 1821 nfi.o adivinharam a ipstituição das juntas de parochia, e 
d~nc!a que es~e homem não mereça attcnção _nen: r~sposta1 c?mtuclo, por ser a (hmnica IJapel 
n 60Verno, eltremos de passagem que esta 1nst1ttuçao extstta ha seculos em P·Jrtugal, com o 
b 01ne de juiz da freguczia, tli esourciro, escrivão e homens de accordo, e por isso disse muito 
abm 0 sr. Bo1·ges, que não havia senão fazel ·a r eviver . Se o escrevinhaclor elo artigo tivesse 
q erto qnalquer livro que tra.te do governo c cansas inglezas; não acharia novidade n 'aquillo 
t-t~eá e!"'l Portugal nenhum homem ele le trA~ ignorava, como era a necessidade ele al'ivar e ves
m~1. 1U1;.-.leza esse insEitnto patr~o, .que es t~va como amorteci~o: 'rambem é erro, se não C?-lu
fi ~ ~, dtzer que as cortes co.nstüumtes n ao poze.ram a pn!JltClclade elos pn,cessos, antes 1sso 
c~erarn no artigo ~qL" da c?nstitui.ção, nmito. I~lelhor elo que a carta de 182~ c do que a regeu · 
p ' q~le essa pubhmdacle offencleu Já com o art1go 18. 0 elo decreto de 30 ele Jllnho. Grande é a 
)J~ull'la da regeucin se não tem melhores campeadores do qtle esse quasi ann.lphabeto, que im
br 111~ a lança de D . Quixote para a defe11der, co.rno se fosse a del 1'uboso, c combater as som-

as os Ycnerareis fundadores da nossa liberdade! 
I 
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um prodígio parlamentar, e quasi qúe ousava pleitear as palmas que ornavam a 
cabeça gloriosa elo nosso Borges Carneiro, o homem pocleroso pela palavra. i mas 
não podemos negar que ficou muito áqllem do leão da democracia e dos outros 
varões excellentes das côrtes constituintes. A tribuna, vi uva de Fernandez Thomaz, 
Xavier ~fonteiro e Moura, não podia consolar-se da sua perda e recebia como fo~·
çada os beijos de um. novo esposo. Fernandes Thomaz, sem ter a logica irresisti
vel de Monteiro, nem as graças de Mom·a, nem o fogo vulcanico de Borges Car
neiro, era tal que a nação longo tempo chorará debalde a sua morte. Sua voz 
tinha alguma cousa de santo, resoava como um trovão pelos angulos da sala, pa
recia que o Eterno fallava por sua bôca, o cahos parava, as trevas desappareciam, 
brilhava a luz, e a nação adorava prostrada a face elo seu libertador. Esses no
mes ficarão longo tempo entre nós corno lJp·amicles do Egypto, objecto de pasmo e 
admiração que nada póde igualar, e nem por isso deveis, mancebos, ele esmorecer, 
que ainda em nossos dias se viram do alto d'essas pyramides quarenta seculos sau
dar um homem tão grande como ellas! Tanto vos pó de engrandecer o amor ela 
patria e da gloria, e ainda ha móres grandezas do que essas, a humanidade as 
chora, Constant e BoLivar. Imitae-os. 

IV. Os actos da regencia da Terceira parece que devem um dia suscitar ac
cusação, ou pelo menos uma censura parlamentar, se esses senhores não tomarem 
outra vereda que nos faça esquecer de suas faltas, e assim temos por cumpri
dom·o alevantar uma questão de responsabilidade, que não será talvez sem vanta
gem para o futuro i quem são os res ponsaveis, os regentes ou o secretario de es
tado on todos collecti v a e solidariamente? 

O. Pedro, como tutor e protector ele sua augusta filha, rainha constitucional 
(nos parece a nós), não podia delegar mais que o poder executivo e moderador 
(e aqui passâmos por alto a questão das regenci;.1.s, que está decidida por lei do 
tempo ele Affonso legislador); e q_uanclo o fizesse, que era isso seguir as cloutri
nas do »Dcler constituinte, que pozeram Carlos X no caminho ele Cherbourg1 não 
deviam nem podiam os regentes, cicla1ãos de um estaclo livre, acceitar uma tal 
delegação i e por este3 princípios ficam os regente3 impeccaveis e inviolaveis 
(salvo a responsabilidade em que tenham incorrido anterior.mente como ministros 
da corôa ou como officiaes do poder executivo )1 e lá vae caí L' toclo esse peso e mon
tão ele responsabilidade Hobre o sr. Mousinho ele Albuquerque i mas por outro lado 
a regencia tem exercido o poder legislativo1 que lhe não ·poclia vir de el-rei, que 
j~í o não tinha e a nação não lh'o deu (pelo menos não será facil apresentar o ti
tulo) i logo cjuebrou ella as conclições elo pacto social, e por consequencia perdeu 
a inviolabilidade legal. E perguntâmos aos regentes se gostariam de ser proces
saclos com as ruins leis que têem feitas, e se julgam essas boas e sufficientes ga
rantias? Pois esse dia pócle chegar, e diz o carrasco Samson (que está sendo um 
dos mais philanthropos criminalistas de · França) que se Luiz XVI tivesse abolido 
a pena de morte, como fizera com a tortura1 nunca elle seria degolado, como não 
foi. metticlo a tormento. E não cuide a rcgencia que pedimos aqui a abolição ela 
pena de morte, porque sabemos que entre nós o carrasco é popular i mas ao me
nos aprendâmos ela bôca ele um algoz lições de humanidade . A regencia passou o 
Rubicon, e visto que se achou com forças, com apoio e valor sufficiente para re
unir em si todos os poderes, ao menos lhe claremos de conselho, que tome outra 
vereda e ande mais apressada i pois entendemos que com municipalidades trien
mres e com o livro Y das ordenações (que a regencia manclou pôr em execução 
sem o saber talvez), e sobretuclo com leis tristemente originaes por modo de tra
geclia ele Rurn Rum, sem gravidade nem sisudeza "-, e sobre isso apartadas das 
idéas vencidas em parlamento, se não poderá apresentar diante de uma camara 
eleita livremente pela nação e livremente ba ele ella ser eleita. Somos um pouco 

1 As leis da rcgencia têem esse defeito notado por Bentbam, de serem antes doutrinarias 
que imperativas. O legislador não at:gumcnta, nem oTa, n~m ensina, manda; e l)Or isso as ra
si3es são mal cabida,s no texto da lc1: legem oportet esse Jlbbentern, 110n doccntem; as doutrinas 
de Bentharo envelheceram na Europa, e não sabemos que outro legisle d'aquellc feitio senão 
é D. Miguel, Fernando VII e os inglczes nos seus estatutos. s~m. fim; e a regencia, corntudo, 
ignora as theorias que hoje são conhecidas dos escolares prmctpmntes; c com tudo, para que
brar o artigo 126.0 da carta, aprC11clcram bem as doutrinas ele Bcutham ou Dupin atné! 
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aartidistas ~lo poder clictatorio em tempos c occasiucs clifficcis; mas não é a dicta-
~a elo artigo 14.0 ela carta ele Ll\ÍZ xvnr, nem a do poder constituinte, é a di

c adura que só uma nação intciút p0de dar e os grandes homens exercer. Quer 
ou póde a reg·cncia exercer es te poder tão neccssario para fundar a liberdade c 
estabelecer seguramente o throno· ele sua magestacle a senhora D. Maria II, a 
guen; nós adorfmws ? Acha-se' clla dtsposta a reco~hecer o tit~llo da sua eleição ? 

e 0 ousar tambcm nós vamos com o no sso requenmento pccln·-lhc algumas cou
sas ele publico interesse, e não tuclo o que se ha mister; mas emfi.m ai g uma co usa 
que possa satisfazer a anciedade public.'L. . · 
acl 1." Publicação ele todas ~s leis org~nicas da ?arta sob o plano mais liberal, 
. opta~do - se em qua~to poss1vel for as 1déas vencidas em parlamento; para que a 

f e&·encla pócle aproveitar os excellcntes trabalhos ele nossas trcs assembleas legis
atlvas ou encarregar a sua redacção a commissões ele homens especiaes, como se 
us~ em ]\·ança, onde ministros trio esclarecidos como o sr. Guizot o f(tzem sem 

· ~eJo, sem que se deixem vencer da vaidade que enfatuou Trigoso i e sobretudo 
lecommcndâmos q ne não plantem o systema municipal, administrativo e j ncliciario 
!?e~ terem estabelecida· a divisão do territorio, e n'isso adoptem já como lei o 
~.10Jecto cl~ ultima camara, porque só o tempo o póclc aperfeiçoar, c nas secreta
nas de estaclo não ha mais esclarecimentos que os que foram p1;esentes á commissão. 

2.o Reforma radical de todos os abusos que abafam a nossa agricultura, ele 
qub por sabidos aqui não fazemos especial men ção, e não negaremos á r e.gencia os 
~a os que merece por o que legislou a favor das pescar ias, ainc~a que o novo tri
l uto não temos por bem repartido; assim eleve ella ousar ele fazer algo a pró ela 
t~oura, mó:r:mente porque o· serviço ela guarda nacional é novo cargo e pesado 
llbuto que deve ser inclemnisaclo; queremos que- se removam todos os tropeços 
(u~ embaraçam a inclustria e commercio interno, e elo externo· fallaremos depois, 
Àrnlta~clo-nos }JOr agora a pedir o prompto reconhecimento elos novos estados ela 
t rner1ca elo sul e Grecia (os primeiros já o deviam estar desde 1826) ; e isto é 
t auto mais urgente, qlffianto fe~izmente a administração whig acaba ele lançar por 
derra o ominoso tratado ele 1810, pelo que havemos mister buscar novos _merca-

08 para nossos vinhos, seja na America, seja na Russia e Allemanha. . 
b"l 3. 

0
• Extincção elas milícias, que devem ser convertidas em guarda nacional mo

.1 ' po1s a secll.entaria substituiu a ordenança, e n 'isto não fal-lemos mais elo que 
~emoçar inst ituições antigas, que isso tudo foi a ordenança nos t empos ele Af-
ons~ y-, D. :M:anuel e D. Sebastião, e aqui lembraremos os serviços clistinctos 
q~ a causa publica têem feito os iUustres 0fficiaes cl'aquellas duas linhas, que tão 
no remente seguiram a causa ela patria, serviços que não clcv:em :ficar olvidados 
on clesagradeciclos. 

4 . 0 A immecliata extincção de todos os trihunacs incompatíveis com a carta, e, 
~i:a~do mais não possa ser, rpoclificação provisoria no cocligo criminal., jury e pu

lClclacle em todas as causas cíveis e crimes, sem as excepções ela nova e an~iga 
carta franceza, que n'ist0 anelou D. Pedro mais avisado que elles. 

5.o ~xtincção ele todos os emp1;egos inuteis, gratuitos os que o podérem ser, 
d os m~1s bem pagos , provendo-se tambem c0m generosidade e justiça pa~·a o caso 

a velhice ou outra impossibilidade provada elos bon~ servidores elo estado; a mais 
se~era . economia em toclos os ramo s elo serviço publico, pois é mister considerar 
·b efi cLt prodig ioso"que al)resenta o orçamento, e que novos emprestimos nem tri
fintos não são possíveis, nem hão de se·r votados nem consentidos, pelo que não 

ca senão o meio elas economias. 
6. 

0 
Reforma no corpo diplomatico com encarregados de negocios, e bem pa

gos, para que se não vendam; c nã0 se espantem que ahi es tá J. B. Say, o qual, 
nas not S . l J. 1 t" N J • t ' as a .. torck, chz que ta corpo cnp orna 100 nao Cteve ex1s 1r; para casa-
N~~ltos e em occasiões de apparato imitemos os inglezes mandando os nossos 
d ~ thumberlancls, e quando m1.úto gas.te o governo uma folha ele papel para lhes 

a1 Um pmto ele est runho. E seja dito de passagem e em boa paz que para r epre
sentar o grande imperio ela Terceirru escusam-se tres ministros p[enipotenciarios, 
l.lm em p , J • L d , . . , b 1 , ar1s e CtOls em on r es ; c necessano que o governo SeJa a on ma?·cne, 
c talllbem considerar o abandono em que estã.o os emigrados. 

9 
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7. 0 Que se;: conceda :um perdão aos rebeldes, perdão dizemos, que é ·palavra 
indígena portugueza, porque desde . o momento em que a regencia fallar grego, 
não se entenderá· facilmente com a nação, e a rasão podem os curiosos vel-::u no 
memorial que o general Carnot escreveu a Luiz XVIII; quanto ás excepções pes
soaes não as diremos nós, que não somos como Labourdonnaye, homem de cate
gorias, pois esse doloroso officio toca aos consel):!eiros de estado; mas quanto ao 
mais parece que se deve marcar o principio ela indemnisaçã:o passiva, perda de 
todos os bens da corôa e ordens e inhabilidade perpetua para todos a.s empregos 
publicas. Os títulos não ha clifficulclacle em que se deixem, menos os de pares, ou 
passem aos immediatos herdeiros que tiverem seguido a nossa bandeira. Quanto 
aos bens da corôa a legíslação actual _ provê sobejamente, e não ha mais que 
applical-a, que n'isso não fazemos ainda tanto como João I e II, D. Duarrte e 
D. José. A regencia não lh'os póde deixar, mas se com a quebra ela lei o fizer, 
toca aos deputados fechar os c·orclões á bolsa, que então um governo compadre ele. 
traiclores cairá ele maduro e se lhe tomará a responsabilidade. . 

8. 0 Que se legisle alguma cousa a favor elo exercito constitucion{l.l, que tanto 
ha feito por a. libercl_ade publica; os dezeseis milhões da receita devora-es o exer
cito e .a marinha, e. comtudo em nenhum paiz os soldados e officiaes têem me11os 
segura na velhice a sua existencia e a ele suas famílias, porque commi:ssariaclos, 
arsenaes e obras militares devoram tudo, e àssim nada fica para o militar estro
piado, nem para suas vi uvas e filhos, se os deixa em tenra orphanclade; e nem 
sabemos COt+IO po;;sa haver valor para morrer por uma patria ·madrasta, nem pra
zer em a bem servir, e -sem embargo obraram elles prodígios na guerra da incle
pendencia nas margens elo Prata e em nossas dissensões civis; dae um o bolo a 
Belizario. · · 

9. 0 A regencia legislou sobre as provanças ele nobreza para admissão ele ca
detes, e esperâ:mos que emendatá n'isso a mão, e que não exigirá outras provan
ças senão as· de nobreza de alma e ele illustração, que é isso o que a nação quer 
n'aquelles que um cl~a hão de mandar seus exercitos. Os grandes capitães da In
dia tinhaw essa nobreza e essa illusti·ação, Castro e Albuquerque sabiam dar e 
escrev~r grandes batalhas. Falta ao exercito portuguez a gloria de Lamarque e 
Foy; no mini.sterio ao menos tivemos o conde de Sarlclanha, que pócle emparelhar 
com o marechal Soult. · 

10.0 Queremos indemnisações aos presos, emigrados e homisiados por fieis á 
causa ela liberclad~, annullação ele todas as sentenças cíveis e crimes (sem exce
pção) dadas c~ntra elles por juizes incompetentes, inimigos capitaes e réus ele lesa
magestacle (que nem essa tyrannia faltou); e quanto aos clezesete pares que se 
conservaram fieis, queremos que os bens da corôa e o.rdens que elles possuem 
lhes fiquem como propriedade particular e sejam indemnisados elas perdas que sof
frerem com as novas reformas que hã'o de ter logar em nosso systema foraleiro e 
cmphyteutico, etc. Pares, havendo-os, devem ser independentes ela corôa, e que se 
não veja ele novo um conde fazer discursos a meia moeda. 

11.0 Uma dotação ás viuvas, filhos e paes dos martyres ela patria que pere
ceram nos cadafalsos, sobre as honras qu~ aos defuntos se devem, e comprehen
demos arhi os infeli:zes do campo de ~ Sant'Anna, que é tempo de não sermos in
gratos; a lei a favor elos que morrerem na guerra contra os facciosos queremos 
applicacla ás famílias cl'aquelles que morreram nas cadeias, no desterro, emigra
ção ou homisiaclos. O decreto a favor da' viuva e filhos elo sr. Fernandes Thoma.z, 
nosso illustre libertador, está em pé, e não ha senão satisfazer o atrazado; e so
bre isso queremos ainda honras e distincções pa1;a os vencedores elo dia 11 de 
agosto e um leito (que não seja o ele Pacheco) onde poss.am descansar na sua glo
riosa velhice. 

12.0 E, finalmente, que não e~queça a illustre cidade regeneraclora, a quem ~"' 
patria eleve a inclependencia e a hberclacle, e ousâmós pedir parft ella uma biblio
theca publica, cas~s de praça e alfanclega, mudança e estabelecimento ela ponte 
sobl!e o Douro, mercados e passeio publico, e que -se lhe restituam os 3 por cento 
das guardas costas, que o governo lá lhe traz roubados ha tantos annos; reunião elo 
collegio cirurgico c escolas maiores á academia ele marinha, a creação de umfl 

·. 
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esc?l.a nor:nal de ensino mutuo, de physica e chimica applicada ás artes, economia 
pohtlca, drplomatica e direito patrio, ficando como uma 1miversidade de segunda 
?rdem, onde façam seus estudos os tabelliães e procuradores, que devem ter mais 
lllustt~ação que não têem, os primeiros sobretudo, que· á mingua de saber dão causa 
a mtutas. demandas. E aqui pararemos por não estender muito papel,· mas certo 
de que amda. nos ficam muitas mais a requerer tanto ás côrtes como ao goveruo; 
porém não deixaremos de lembrar que desejâmos nossa universidade reformada 
por modo que fique sem propriedade particular, antes se encorpor e na elo estado 
e qt~~ entre a sua despeza no orçamento; extincção ela faculdade de theologia,· 
reUUJ.ao elas duas ele direito, mudança, da ele medicina. para Lisboa, ficando acoliL 
apenas um collegio cirurgico ; instituição de novas aulas que faltam com grande 
ang~ento de tempo nos estudos; que o reitor possa ser um pae ele famílias, sem 
por Is_so entendermos excluir os celibatar ios ; que essa refoTma se faça por uma 
~1m~1ssã? elos móres homens de dentro e fóra da universidade, como são os srs. 
F arg1?clu, Constancio, Barreto Feio, os dois Bmjonas, S. · Luiz, Camello, Annes, 
1 erreu·~ Borges, Pestana, João Bernardo da Rocha., Serpa, Aguiar ~ outros, e 

:rce no desr?ac~ar para a universidade por esta vez sómente se n_ão guarde a o~·
. em da anttgUldade, maF~· se busquem de entre os lentes e oppositores que segm

raml à cau. sa nacional os mais patriotas e os mais illustrados. L'éducation avance 
et l'b ' · 3 ~ a l el'te ?'ecule) escrevia de Pradt em 1829; mas os annos de 1830 e 18 1 
mostraram quanto se enganou o arcebispo ele Ma.lines. 
t Y· Como a regencia póde talvez indeferir nossos requerimentos, e então só 
temos a appellar para a nova camara dos deputados, aqui aprcsentâmos aos elei-
o~·es .o quadro da ultima dissolvida por D. Miguel, que esta estatística é muito 

proveitosa, e não fazemos n'isto senão seguir o trilho elo sr. Charles Dupin. 
P 1.o Lista civil para o reinado da senhora D. Maria II, quando então o rei de 

ortnga.l era o senhor D. Pedro IV (violação do artigo 80.0 da carta); 
., ?·0 Rejeição de uma proposta de mensagem ao 'throuo, supplicando a clestitui

çao de um ministerio inepto ou traidor como theoria anti-constitucional; 
d 3.o Connivencia ou tolerancia de todos os ministros incapazes, ft;acos ou tt·ai
~res , sem que usasse do direito de accusação, como lhe cabia, sobre o que ti

n amos leis e os precedentes de Pero ele Alcaçova, Lucena, Silva c Pombal, aos 
quaes todos se peclú·a responsabilidade ' -

4 °L'd • ' · et e sello · 
5 · 0 Silencio culpado sobre os protocollos ele Vi e una; 
6.o Projecto de gum·clas de segurança com officiaes nomeados pela corôa; 
7 ~ Acceitação de um novo regente, sem se lhe mostrar o titulo de sua no-

mcaça0 i . . 
f l 8.o O peclimento d'esse titulo illegal depois elo acto c crime consummaclo, e o 
a so regente empossado dos poderes moderador e executivo ; . 

D.o Acceita.ção ele uma dissolução illegal na materia e na fórma. 
Taes são os actos ele uma camara eleita sob a infl.uencia estrangeira, e onde 

w·r~·es mais populosas provÍncias do reino foram COmO 1'0tlen b01'0Mglzs de . Sil' 

1
1 ham A'Court, nos quaes se viram as coinesanas e eucharistia dos lwstings in

gteze~, e por isso n'ella não havia assento para os srs . 1\Iargiochi, Moura, Con
~ ~ncw , Rocha, B'erreira Borges, Castro Pereira, Liberato, Rebello Leitcl],o e Mon
seb·o? e outros igualmente independentes e illustrados, ainda que a lguns nomes 
f 0. t eJ~me~te nacionaes escaparam da urna a despeito dos watchmen il1glezes. Ef
le1 .0 Inevttavél do systema indirecto de eleições, ficção desnecessaria em nossa 
~?rslação, e que cl esej áramos ver tirada da carta, seguindo antes a, França e In
~ a.terra, nações classicas da hbe1•dade, que o exemplo elo Brazil; pois sua posição 
opographica o o estado de inculto e selvagem tornam indispensavel a ficção, 
~ua~c1o nós podemos ter a· realidade. O systema inclirccto é da santa alliança e 
c~~d ~mna o povo a 1rma perpetua minoridacle. Tambem quizeraiUos o systema das 

1 tdaturas, como em 1826 o lembrou o sr. Garrett e se usa em França e In
~ aterra, pois a 1ei actual das el eições, mais philosophica do que muitos pensam, 
r~i ou ~om o phantastico crime ele suborno, e essa trama com as devassas e que

as clcrx:ou para as cOrtes de D. Miguel, pelo que uacla. obsta agora ao systema 
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das candidaturas quando antigamente era impossível por criminoso, scguE.do nos~a 
lei. absurda. Esperf~mos então que os patriotas trabalhem na obra de uma galena 
independente e no escrever a vida publica elos candidatos, como aqtU. está fazendo 
a sociedade Aide:toi} le ciel t' aidem. · 

O qu~dro que apresentâmos dos trabalhos da camara não tem no 1·everso se
não a lei da liberdade ele imprensa, obra primorosa quanto á organisação elo ju ry 
(que se pÇ>dia applicar já a todo o processo oi vel e crime), · peio que a cam~ra, e 
sobretudo a commissão e seu illnstre relator o sr. Sarmento são dignos de muitos 
louvores. Merece-os tambem essa minoria, que com ·pouca propriedade se chamou 
montanha; merece-os a parte da commissão que assignou o voto em separado na 
indicação do dr. Magalhães, de que o sr. Gerardo foi relator e os que votaram por 
ella; e finalmente merece-os a commissão de infracções na sessão ele 1827, sobre
tudo o sr. Leonel, que lavrou o parecer de accusação contra José Freire ele An
drade, um dós melhores que n'essa camara se viu. -

E aqui diremos os pri.ncipaes defeitos que achâmos na carta, e que são: 
1. 0 O cnnselho de estado ; 
2. 0 As-eleições indirectas ; 
3. 0 O attentaclo contra a liberdade ele consciencia e tolerancia evangelica; 
4.0 As legislaturas quadriennaes; 
5. 0 A deficiencia no direito de convocar as côrtes {~falta do poeler moderador. 
E fique em lembrança que o infante D. Henrique, que ni~1guem ousará notar 

de revolucionaria, por occasião da regencia de D. Lconor de Aragão, deu voto 
em conselho que o infante D. Pedro (então particular) assignasse as cartas con
vocatorias para côrtes, independente da rainha regente por testamento de el-rei 
D. _Duarte (Ch1J•onica de Nunes de Leão). -

Outros defeitos tem a carta, que não ousâ.mos apontar sem ver o estado das 
luzes e necessidades publicas em Portugal; mas diremos que Luiz XVIII mesmo, . 
na ordenação ele 15 de julho" de 1815, reconheceu a necessidade ·de emendar a, 
carta de 1814, e não qLiererá Deus que sejamos nós menos liberaes do que esse 
BoUTbon. , 

VI. Assaz moderados temos sido em nossos pedidos, porque nos não sejam 
negados; e nenhum motivo particular nos conduz a escrever estas linhas, que o 
são em boa e limpa consciencia, sem darmos orelhas inais que á verdade, pois 
ninguem nos encommendou o sermão (nem seguramente o ousaria), sobre que não 
quere:çnos nós por uma opposição prematura embaraçar o governo e tirar-lhe a 
pouca ou nenhuma força que tem, porque acabe ele fraqueza e desfallecimento; e 
o estado da regencia é tal que nem seus apologistas ganham na defeza, nem seus 
aclversarios se acreditam na opposição; e entendemos tambem que, debilitados 
como estamos o partido liberal, divididos, dilacemdos e trabalhados por intrigas, 
lembranças e odios antigos, pouco podemos se não nos unirmos e não lançm·mos 
um balsamo consolador sobre feridas que ainda gotejmn, e nos parece que mais 
conyem a fusão que a opposição t; mas aqui é mister que nossas icléas triumphem, 

I E ainda que não pertencemos á opposição, pois, como se vê, somos do systema de fusão 
e conciliação, não. podemos deixar de confessar que não é ella tanto para desprezar, como que
rem os senhores elo Paquete de I'o1·tugal; pois n'e1la parece estar o sr. Borges, a quem por 
certo esses senh?res não quererão que façamo~ a g-rande inj~1stiça ele o pô1· com ellcs em pa
rallelo como esc_npt~r e sabedor; e essa car~a _d ellc sobre o~ Jm·ame~tos mereceu os gabas in
clepe11dentes elo NatwnC;tl, talvez o melhor cl1ano que _em Pans se publica. Outro papel periodico 
de Londres nao se ded1gnou responder ao coronel Przano, de quem combatc~l as doutrinas e 
confessou os talentos; e por não alargarmos nossa escriptum, diremos só que abi estÚI o sr. Sea-

' bra, que é um mancebo e não se tem em conta dos J?rimeiros ela opposição, o qual em nosso hu
milde entend~r tem melhores ~ale~tos e p_enna I~ats ben;t aparada, que os senhores que o jul
garam com tao pouco favor e JUStiça, e muda, cl1remos francamente, que todos os escriptores 
do governo reunidos; pelo que nos parece que o desprezo dos senhores do Poq~Jele 11ii.o tem 
nada que os cleshome a elles (que desprezam em boa fé), nem aos escl'iptorcs da opJJasição, 
que em todo o tribunal onde levem seu aggravo de tão justa sentença estão seg-uros de ob
ter provimento. E comtudo confessa1·emos que temos muito respeito aos redactorcs elo Paq~iete 
(R inda que suas opiniões estão quasi sempre e~ _?pposição com as nossas), pois seus R.rtigos, aqucl· 
les, dizemos, que trazem em face uma proposrçao para demonstrai-a, são escriptos com muita de
cencia e clignicladc, cheios ele <rasào e bom amor da patria; e por isso doe-nos vel-as na mesma 
lauda recommendar a união e logo ás mãos cheias lançar injuria·s e improperios sobre os que 



ellde bom grado consentiremos então combater sob as ordens de Wellington, como 
e e peleje por a liberdacle da lrlànda. · 
de A ;·egencia acaba ele dar .um passo que mostra querer _ e~~'t seguir ~ syste~a 

fnscL?, chamandu pam coadJuvai-a homens de todas as o1nmoes e partidos (p01s 
~ue a hberdade nfío póde existir sem partidos, nem é isso crime nem desar, como 
.ern o nota lord J. RusseH, On the english G. and Const.); mas ülfelizmente a maio-

rw, ~· · 
< nao qu.Iz ou não pôde dar-lhe o apoio de suas luzes e ele seus nomes, ou por-

~ue effecttvamente estivessem impossibilitados, ou porque vissem que de fóra 
~cavam muitds veteranos da liberdade, taes como os srs. Margiochi, Borges e 
iahd~, e que esses nomes serviriam de bandeira na opposição, que cedo ou tarde 
~an ar1a .a ,victoi'ia; e tambem, digâmol-o com franqueza, o systema de fusão não 

trio f~c1l cil.e estabelecer, e não sabeiJ?.OS de outro que nos tempos modernos o 
eonsegmsse, se não foi Napoleão i mas quem ousará emparelhar com o gigante dos 
seculos? -

, ~arece tambem que a política da regencia é dirigida menos por odio da ty
~:~~~~ e de D._.~Iiguel, ~ue .por o que dizen;t professa a um grande. cidadão como 

o~a um Oatilma (e nao falta quem o tenlla em conta de Robespwrre), e are
g~nct.a como qHe está disposta a fazer tudo sem elle, ou deixar ele o fazer se for 
nnste.r convidai-o ao banquete, como receiosos de o ver acrescentar nova gloria çí 
~~e ~á tem ganha, que da l)opularidade sabem s~r isso impo.ssivel i porque não h act~ que a nação tão depressa se esquecesse que sem o conde de Saldanha não 
a:v~rm carta em Portugal, elle o primeiro que a proclamou ,no Porto, elle o só 

lhmistro (excepto Pedro de Mello) que a defendeu com energia e dignidade no 
conselho, e cuja destituição foi chorada por a nação, como os :filhos chorariam a 
morte ~e um pae. Grande e bom siso tem o povo, nem é possiv~l enganar um3, 
~a.ção Inteira, e assim foi em Portugal. Era mister metter ahi D. Miguel como 
Iel ou como· regente, e p0rque não p0deram dobrar nem corromper a lealdade do 
feneral Saldanha, qne sobre isso tinha feito tal opposição cliplomatica e tal me-
am.orphose no exercito que todos os caminhos eram fechados ao intruso, resolve

ram de quebrar o homem que não poderam torcer, e que o coche de Tarquinio 
P~ssasse por cima do corpo de Servio Tullio i e d'ahi os gemidos e prantos da na
Çao, que viu na ruína de um homem a perda da liberdade; e não se enganou, 

(~~~ t. de~graça de não pensarem como elles, ou entendem que as municipalidades triennaes 
quiJa ed os. senh<n-es do Paquete altamente applaudiram) não podem satisfazer um publico se
cio:s~ e liberdade. As injurias são armas de fraces e de quem não sabe empunhar a do ra
pri ln\o i Ora, os senhores do Paqltete não estão na necessidade àe recorrer a~mcios tão impro-
no 

08 c e homens ele letras e ele bem, sobre que injurias ferem e não convencem; e em verdade 
ssas or)· .• l • d é ·e . cam mtoes pec em separar-se e combater-se, mas o que nao po emos suspe1 ar rec1proc 

de. ente a pureza de nossas intençõ'es, pelo que devemos discutir sem mutuamente nos per
viJrnos 0 ~·espeito e amisade. O que dizemos das injurias, dizemos tambem das allusões,. que a 
cena. pubhca dos homens está sujeita á censma, como n'isso não quebremos as regras da de
bre Cla i porém censurar sem clizermos •o nome de quem accusâmos é combater com menos no
dan~ e lcal~ade 1 Assim parece-nos ver no seu n.0 11:! 1 tomo vr, uma allusão ao conde de Sal-

. da p a~t e aqLU o defenderemos dizendo que, se houve imprudencia n'esses escriptos1 esteve toda 
sar a1 e elos senhores do Paquete, lançando uma luva na estacada, e assim não podem accu
nha ~~uem lb'a lev_antou; .ainda que entendemos ~qu~ o _offendido era menos o conde ele Salda
pubr que o exerc1to, a mdade do Porto e a naç.ao mten·a. Sabemos que, quando esse papel se 
sa 0

1~u, o marquez. cle Palmella, que estava em París, fe.chou as mãos na cabeça, como pre
iro.~rudos ~ales que se seguiriam e que felizmente não foram muito l-onge ; mas a respeito de 
justifi enc1as todos temos commettido sobejas, e o sr. marquez de Palmella, mesmo por se 
(que 1car ~as eousas elo Porto, 'disse que a nação não queria liberdade; e com esse testemtmho 
D M' orcl \Vellington •em parlamento chamou irrefragavel) vimos o lord apoi31r a tyrannia de 
tã~ a:íf·ue~ como govern"(!) l-egal e _popular ; e sem embargo as circumstancias do marquez eram 
Pensos lCtivas que não nos akev.emos a levantar a voz p~ra o accusar, antes nos slmtimos.Pl'O
tern ~~ descuipa. Tambem J.em<>s no Paquete palavl'as ameaçadoras, sobre a força que d1zem 
Iarm e ba de mostrar a reo-encia no reprimir excessos ele liberdade, e até faliam em nos dego
Pala~~ uns ao.s. outros, is'to é que é inlpruclencia i e _em verdade nós como que ve:nos n'essas 
fol:ça ~s 0 esp1nto de José Freire de Andrade e tençao de sustentar as camaras tnennaes por 
aqui te~ ~a3.:onetas, parece-nos, comtudo, que não é bom dar graças a Deus antes de jantar; e 
seus r~lllamos esta nota, que vae longa, pedindo aos senhores,clo Paquete, que ao menos com 
dcira~scnptos não chamem tão alto a guerra civil, pois somos irmãos ·e soldados ela mesma barr
os po;~oln·c que, como diz o nosso Arraes, para palavras altas e desentoadas tivemos sempre, 

guczes, apparelhado o ferro ela resistencia. 
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que, expulso o libertador do .senado, as fasces consulares caíram nas mãos dos 
Aquilios. Sem duvida que uma nuvem escureceu a gloria de Saldanha; mas se 
nao foi o general Pizarro e seu illustre irmâo, qual outro saiu melhor livrado 
el'esse lance e crise l,astímosa? E ainda assim os offencliclos calam-se e os culpa
dos accusam. 

E quem se nfLo lembra do feito brilhante elo porto ela Praia, onde os nossos, 
clesprecatados e sem armas, foram assaltados por os piratas que se chamavam al
liados? Seiscentos homens de bem ahi estão para dar testemunho da coragem, 
valor e gentileza elo moço capitão . E sabemos que esses officios e protesto foram 
escriptos da mão elo general, n'uma ling'lla estranha, entre o fogo ela artilheria 
ingleza n'um dos bordos elo Suzana~ e qual outro ousaria de os lançar melhor e 
ele os escrever com mais fogo, mais enthusiasmo, mais uncção, mais cl'aquelle 
amor ela patria á antiga? Inimigos amoucos, reconhecei n'aquelles caracteres de 
fogo os talentos que não ' tendes e a copia de uma a:lma nobre, apaixonada é vir
tuosa, e confessae depois que o homem que uma naçã~ inteira idolatra não é um 
malvado; que o nosso amor tem um grande motivo e é sincero e justificado. E 
então o tornar sobre a EUTopa e o buscar esta França, que aos nossos recebeu 
com os l;>raços abertos, com hymnos ele jubilo, com flDTes e applausos? Não foi 
melhor que ÍTem morrer á mingua sob as columnadas do Rio de Janeiro, terra 
inhospita e desagradecida? E ' não sabemos tambem o que houvera silo, se o na
vio canegado de armas e munições não fôxa retido em Falmouth i era pelo tempo 
em que D. Miguel estava de cama com opinião de morto, e a nação impaciente 
pelo acabar, se ainda tivest:e espíritos de vida, ocomo tinha o mofino. 

E ousâmos com afouteza asseverar que a instancias e pedimento do general 
Saldanha, e po_r sua muita valia, concedeu o ministerio de mr. Hyde de Neuville 
soccorros aos emigrados portugnezes, despeza que montava a 30:000 francos men
saes i e esse temos por bom serviço, mórmente porque não sabemos se n'isso 
houve opposição de portuguezes, e o general outTo diploma nem carta ele crença 
tinha mais que o ele seu bom nome i ora aquelles que o general assim conduziu 
com tanta dignidade e depois salvou elas garras da fome (e todos quantos têem um 
coração portuguez) não o nos parece que façam muito se esses serviços pagarem 
com gratidão, que é dever de homens honrados . 

Estamos mui longe de fallar elo merecimento do conde de Saldanha como cabo 
do exercito, que aos homens ele guerm toca juJg.al-o e discutil-o i esses dizemos 
que com elle serviram na Europa e DI:\- America e · o viràm no campo ; mas como 
homem de governo por o conhoecimento que cl' elle temos, sem que em nosso juizo 
influa a muita amisaele que lhe consagrâmos (e que é contagio universal), e mllito 
menos a lisonja, que são artes ele nós o ignoradas (nem nos ia muito em sermos o 
aulico da desgraça e de homem como conclemnaclo ao ostracismo, nós que lhe não 
entrámos o limiar da porta, nem sequer o saucl{Lmos nos . dias da sua grandeza) 
podemos com afouteza affir:m.ar em nossa consciencia, qne poucos tem o reino de 
melhor cabeça e mais capacidade para os negocios, ainda que este nosso juizo pese 
na alma a uns poucos de vaidosos; pois que no sr. Saldanha, alem da probidade, 
franqueza, bom amor da patria e a santidade dos costumes domesticas, quan
tos de perto o tratarem conhece:rão um espírito mni cultivado, sobeja illusb·ação, 
grandes e mui brilhantes talentos praticas e administrativos, que tudo isso produ
ziu os maravilhosos e:ffeitos do seu ministerio; a tão altas qualidades é qne a ·na
ção deve ter em menos de l~m mez um exercito patriota, puro e são, de eivado 
que estava, ou antes corrompido e gangrenado de despotismo ; e d'ahi veiu a po
lítica delicada e generosa que usou com hesp:;mhoes, d'ahi a opJilosição leal e r e
soluta ás intrigas estranhas e caseiras a favor de D . Miguel, e d'ahi finalmente a 
dignidade nacional mantida por elle, sob os olhos de sir William A'Court, que 
nada obtinha dos outros ministros sem, de enjoado com tanta baixeza, gritar corno 
Tiberio : O hO?nines acl se1·viúttem pa1·atos! 

Não estamos similhantemente em circumstaucias de avaliar o merecimento de 
nossos diplomaticos i dizem por ahi, e não temos difficulclade em o crer, que o sr. 
mm·quez ele Palmclla é um elos mais babeis e talvez o m~is capaz da pTofissão 
(o que não é grande elogio, que ahi estão Ambrosio dos Reis, lord Aberüccn e 
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lord Wel!ington, que tambem são diplomaticos); e sem embargo apolitica do mar 
~uez, pots o temos por leal, não foi longe, porque não viu que, mettendQ o in
fante D. Miguel dentro elo reino sem guarda nacional, nem liberdade de imprensa, 
seu:, camaras el~ctivas, .nem jury, nem publicidade, não podia haver no meio da 
naçao forças que desfizessem uma conspiração tramada dentl"O das po,):tas do go
v.yno, e que ceclo ou tarde com elle se haviam de perder o throno e a libel"dade. 
fi _ enha tenente, que nós o faremos capitão ll, diziam seus partidarios, e assim o 
~eram. E já não queremos fallar no q_uebrantamento de nossas novas· e antigas 

lels e venerandas instituições constitueionaes, nem isto dizemos por descredito do 
marqu~z, que vimos arrependido de sua errada política; mas só por mostrar que 

' a segmda por o s1·. conde de Saldanha é mais fina, mais portugueza e mais azada 
para segurar a liberdade, e que assim o temos por melhor homem de governo. E 
chmo documentos litterarios, parece-nos que a correspondencia elo general Salda
o a_com o Wrulpole não tem que invejar á elo sr. PaJmella com loFcl Wellington, 
·escnpta com sobeja dignidade, e que muito applaudimos quando se ella publicou 
em parlamento . 

.., Alem ele. que no ministerio estiveram homens a quem, sem flagrante injustiça, 
:~•o podemo_s negar as muitas luzes, tae'S como os srs. Trigoso e Xavier"-, e ou
t os menos 1llustrados ]lOr certo, mas igualmente conhecidos por seu amor ao sys-
ema representativo, como os srs. Cabral, Guerreiro, Ahneicla e Sobral, e nem 

elles, nem os mais que os seguiram, fizeram cousa em que não fossem excedidos 
po_r 0 sr. Saldanha. E na verdade não sabemos como um mancebo m·eado nos ar
l'~taes. entre o estrepito das armas, possa encetar com tanto brilho a çarreira mi
nlster~al sem ttm grande caracter e brilhantes talentos; pelo que aqui lhe diremos 
qqe nao recue com a força dos obstaculos que n'essa estrada se· encontram, e que 
;e lembre sempre ele quão grande ·é a gloria de Marlborough, Foy, Soult, La-
ayette, Lamarque e outros soldados, grandes homens do gabinete e tribuna. 

d E é este o homem que a regencia deixa de fóra na organisação do conselho 
e estado ! Verdade que nos consolâmos de ver ahi, entre outros patriotas, os no

Ines elos srs. general Pizarro e Filippe Ferreira 2, mas essa não é uma vassalla-

ass· 
1 

O sr .. Xavier seguiu em parte a politica do conde de Saldanha quanto a hespanhoes, e 
de Sm-debaa:o de rubricas dive1·sas metteu no orçn.mento verbas que importavam na quantia 
d'e O.OOO~OOO réis para sustentar os illustres refugiados hespanhoes; idolatras como somos 
de.ssa gi·~nde nação, soldados da mesma causa, perseguidos e exilados como clles, não po.-
20 ~d~ detxar de elogiar este htnce de engenhosa humanidade. Dizer bem 6 nosso maior pra-

r, 2 c~m-~os matel'ia, e nossa bôca não se tapará. 
no ~cnttmos que os senhores do conselho de estado não acceitassem o cargo para que foram 
no mea os, como o fizeram os sts. PizaiTo e Miranda, e sobretudo temos a deplorar a falt~ que 
gan~onselho faz o sr. FiliJJpe Ferreira, como tendo bem acabados trabalhos sobre as lers ar
cio teus da carta. E sem embargo os senhores que rejeitaram, usaram do seu direito constitu
zetnal, porque ninguem póde ser constrangido a tomar carrego ele res}JOnsabilidade, nem a fa-
0 b pal'tc ele uma administração em dcsaccordo com suas opiniões, ou cmde não póde f:tzer todo 
fogem que medita. Temos sob os olhos um folheto por titulo o klemomndo, escripto 'com muito 
Ula~' e no qual .s~ prop~em duas co~missões eleitas pela guarnição da Terceira, uma clip~o
llari c~, outra mtlttar. Nao seremos nos os que a esta proposta poremos a pecha de revolumo
ern a' antes nos parpce que nada d'isso tem, nem de menos legal, pois no estado de exccpção 
gal~u~ nos achâmos, todas as medidas que têem por fundamento a eleição têem a primeira le
ten10 a tcl sobre que a urna eleitoral é a legitimidade d'est-e seculo. Mas diremos tambcm que 
quer: a antojo a todo o gcnero de diplomacia,· que só o nome nos faz horror, pelo que não 
des rnos nenhuma, e essa temos pela melhor; alem ele que diplomacia é para as nações gran
lba' A nem t~mos outros inf?·asc,-iptos a mandar a D. Miguel, senão são de bala e boa metra
Ya~ t comm1ssão diplomatica da Belgica foi causa de se aquelle reino não ter ainda de:finiti-
18ao011 ° constituído, e a diplomacia. que nos perdCl.t em.1827 não nos salvou em 1828, 1829 e 
quc ! pelo que hasta já de tristes experiencias; o mesmo dizemos da commissão militar, por
obrailnntas. e commissões não provam bem em operaçõés de guerra, embaraçam, discutem e não 
cer m i fot ainda em 1828 que um conselho militar do Poxto este·ve quatro dias para estalJele
Par~lm governo descommunal que Fernandes Thomaz creou em duas horas, e, o que foi peior, 
Por't proclamar regente o infante D. :Miguel! O clnb militar, que estava no seio da junta do 
lho 0 e que dirigia as operações da guerra, e o conselho dos generaes do Belfast em 2 de ju
Ol·dc~el!?eram ambos a cansa publica; é por isso que quando o general Saldanha começava a 
cornrn~ .~ empreza ele Bayonna, quasi todos os officiaes superiores lhe disseram: uNada ele 
sob a ~s~oe~, ua~la de juntas•:· Pelo que queremos a org~nisaçào de um ministerio patriota 
cl1efc ~restdcncra de_ um c~efe responsavel~ t~iu conselho liberal c ll?mo~eneo e t~m gener~l em 

om poderes drctatonos; c para admm1strar e correr com os dinherros pu bhcos uma com-
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gem sincera feita á virtude e ao merecimelJto (mais .se havia miste1'); sobre que fl 
regencia sabe que em outubro passado o conde se offereceu a serv~r em toda a em
preza sobre Portugal, até como solc1ac1o, e quando aquelle que. de bom grac1o to
mára a patrona rejeitasse a carta Jo 'conselho, assaz desculpada :ficava a regen
cia para com o publico, nem a p<:Mitica se ~·ege por oclios ou bem querenças, que_ o 
homem de estado não ama nem aborrece; . o oclio já foi causa de que a regenc1a 
obrasse com injustiça, e um de seus membros com menos ~igBidade pam com o 
sr. Rocha, chronista do reino e um de nossos melhores escnptor€s. -

Achâmos ainda desculpa á regencia em nã.o dar entrada no conselho ao gene
ral Saldanha, pois na verdade ahi nos parece que pouco podia fazer por ser · esse 
conselho dividido por odios; opiniões e interesses, nem em Portugal se fará. Bunca 
obra que seja de ver, emquanto se não tomar o estylo de Inglaterra, dando a UJ? 
primeiro ministro o carrego e direcção dos negocias e a esculha do gabinete, pms 
nomear a regencia um presidente do conselho e os ministros que com elle hão de 
servir, fôra destruir a força e união elo mioisterio e metter-lhe no .seio o elemento_ 
de sua dissolução e o germen de morte. Assir11, emquanto se não reformar a ca;rta 
(c n'este ponto a queremos reformacla), fique o cónselho de estado,. mas na cer
teza de que é planta exotica e que não póde dar fmctos dé liberclade; porque ou 
elle não deve existir n'um systema legal de goverrio, ou por o menos devem seus 
membros ser amoviveis e formar como uma parte secundaria da administração. 
_De outra maneira nem o ministerio nem a realeza têem força. E deve havm· con
selho de estado?· Perguntava com muito juizo o sr. 1\'fargi::>chi; não é isso folar 
de afilhados ou pão pa:ra a velhice? E o certo é que duas ;palavras do sr. Mar-
giochi escusam longos volumes. . . 

E tambem diremos que a regencia não anelou bem em publicar na Ch1·onica 
da Te1·ceirct que o governe;> france2l concedêi·a soccorros aos nossos ·emigrados a 

missão tal, que possa dar penhor com sua honra e um dia responder ·com seus bens, porque 
depois de mal gastos de que nos serviria pedir a responsabiliclade e a-inda tornai-a? Um e~
forcaclo, como diz Voltaire, não serve de nada. Ora, as côrtcs de Coimbra de 1385, sobre mm
tas rest.ricções que poieram á prerogativa real, foram tanto ávante, que ousaram norneaT o 
conselho ele estado a D. João I, composto ele dois prelados, qua,tro fidalgos e oito populares, e esse 
conselho tinha onze membros nomeados sem accôrdo do rei e tres propostos ern lista tríplice ; 
:fizeram mais aquclles republicos, porque limitaram a escolha elo secretarrio dos senos publicas, 
e íam tão soltos que po1· po.uco não obtinham o mesmo ácerca elo secretario da pmidade. Quem 
quizer ver quão livres procediam esses deputados, póde ler Fernão Lopes, Chronica de D. Joéio I, 
parte n, cap. 1, e deixará de chamar democraticas as côrtes de 11>21 e de .estranhai· o clizennos 
nós que o bacharel J oào das Regras crcou sob a dynastia de A viz um throno cercado ele in
stituiçõe~ republicanas. Mas não é isso o que nós propomos inem o que propõe tambem o il-

' lustrado a;uctor elo MemoTandn), antes dizemos que a gua.rniçab ela Terceira, tomal}do a lil!lcr
clade elos conselheiros de Affon~:>o IV, eleve ousar de fallar á regencia com honesta soltura, .e 
representar-lhe como o estado vae a pique se se lhe não acode; que é mister nomear um ml
nistro popular e mesmo apontar o que a guarnição quer e deseja, que tome a seu cargo orga
nisar ·o gabinete, que essa é uma das nossas mais antigas liberdades; e se o secretario actual 
não é ·bom digam á regencia, como o trovador F. Grurcia dizia a D. SanC'ho li: «Estamos 
promptos cn e os mais senhores ele Trancoso a reconhecer-vos com tal preito, que lal·gueis 
vosso primeiro ministro M!!-rtim Gil, que tem muito mal regido vossa terra». E quanto á com
mi~:>são de fazenda ousâmos lembrar que seja ele bons proprietarios, eomo.os srs. Macetlo, Car
valhal, Rebello, Gerardo, Mimoso, Saaveclra; de homens de bem, como os srs. Margiochi, Fer
nandes Thomaz, Neves Barbosa e Liberato; capitalistas honrados, como os srs. Castro Pereira 
c Campos; militares, como .os srs. Cabreira, Henrique ela Silva, conde de Lumiares, Gaspar 
Pizarro, Cauavarro, Andrade, Pacheco e Raiyoso, e nã0 fallaremos dos illustres negociantes 
ele Londres, porque seus nomes são sobejamente conhecidos, e receiâmos que algum, por acaso 
não lembrado, se possa cl'isso offencler, &inda .que estes nomes só os tra,zemos para exemplo, 
})orque o~tros ha se não m~ll~ores ao me.nos tão <ilignos. O M01·ning Fiemlà el.isse que n. em
preza sena cpníiacla a um offic1al estrangeiro, e soa-nos que entendem chamar sll' John Doyle i 
mas juJgâmos que são rumores sem fundamento, e que a regencia não será tão desattentada 
que vá assim offe.ncler o decoro e melinàre nacional, tendo de fresco o exemplo elo marquez 
ele Valenca no caso de 1ord Beresford, que a nação toda n.ppiaucliu, pois se por agastada com 
o conde de Saldanha o não quer, ahi estão os dois Cabreiras, os dois Pizarros, conde de, Lu
miares, marquez .ele Valença, e os coroucis Henrique da Silva, Bique1·, Canavarro, Zagal'lo, e 
outros muitos, aos quaes não excede em nada sir J obn Doyle, qun.esquer que sejam seus mere
cimentos. Mas, como diz ele Pradt, a questão não é ele pessoas senão ele principias; a1>sim con10 
são suissos se fossem tlu·cos não os queríamos tn.rnbem, porque são estrangeiros armados cleuc 
tro de nosso territorio; assim fosse Marlborouáh nunca lhe p.ós deramos r mando .de quatvo 
soldados nossos por ser estrangeiro. · 
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i~stancias do ministro portuguez em França; que se isso 6 serviço c algum cre
chto d'ahi póà.e vir, justiça então seja feita ·ao conde ele Saldanha, e tome · a re
g~ncia cobro em que d'ella não se possa dizer que dá .a outrem. os premias ele 
AJace merecidos; pois sabemos que sob o ministerio ele Guizot o sr. Saldanha, 
por si e por seu amigo o illustre general Lafayette, obteve d'aquelle ministro o 
fazer decretar por lei os soccorros aos refugiaclos, como com effeito fez no capi
tulo IV elo orçamento SU})plementar ele 1830; e sob o ministerio do sr. Laffitte alcan
çou tambem ele mr. ele Montalivet que soccorresse por todos quinhentos dos nossos 
portuguezes, que o nosso governo tinha deixado como abandonados com onze ~ 
tt:cze mezes de atrazo, e não foi senão clepois que se a resolução do conselho fez 
P:tblica, que o sr . Almeida f~z a sua requisição, que já não era necessaria. A Ch?·o
n~ca da TeneiraJ pois, entendemos que tomou a peito offender com amarga iro
Ula ~ conhecida modestia elo sr. Almeida, ou injuriar os emigrados que por este 
serv1ço se reconhecem unicamente devedores ao conde de Saldanha. 

Nem quando os portuguezes estavam dispostos a 'reunir-se em Bayonna (para 
onde foram e se acham ainda alguns) sob o mando dos generaes Sald~nha, Pi
Darro e Cabreira obtiveram soccorro ou apoio valioso - dos agentes da· senhora 

· ~ar ia H na Eu·ropa; que o dinheiro necessario para transporte, armamento, 
mumções e soldo devia saír todo elo emprestimo contrahiclo pura e exclusivamente 
por o general Salclanha, sem outros penhores ou hypothecas mais que st1a honra e 
pundonor, e assim vimos em nossos dias e em um dos nossos o que Jacinto Freire, 
com tanta pompa, luxo e riqueza de expressão, historía elo seu João ele Cast?·oJ 
sem que por isso o vissem.os estender s~rviços nem lealdade 1. E aqui pedimos ao 
general que esses documentos publique um dia para desaggavo de sua honra e 
confusão ele presumidos . 

. Dissemos com franqueza o que para a· causa da patria tínhamos por mais cum
pridouro n'esta hora sacramental, como alguem a chamou, e :fizemos justiça a um 
âram.de cidadão · sem causa opprimido, quando outros vemos sem justiça levanta
• 0,s, ~elo que emudeceremos e repousaremos com os applausos de nossa con
SClel'l.Cla. 

_Censurámos actos ele pessoas' a quem muito respeitâmos talvez com nimia se
venda&e, com injustiça e com azedume talvez (ainda que não costumftmos molhar 
e~ fd os bicos ela penna); se isto fizemos foi contra nossas intenções, trahidos 
pe 0 _fogo da discussão, mas no fundo de nosso coração não :fica nada que saiba a 
antoJo OLl menospreço, antes a estes. senhores desejâmos ver obrar grandes cou
s~sl em favor ela patria e com grandes acrescentamentos de bom nome e mere-
Clc as grandezas. · 

Á regencia amos'tn1mos a· grande estrada ela gloria e ela liberdade; e con:fiâ
~uos que ella se dará pressa a derrubar o tyranno, e que sobre as ruínas d'esse 
_ hrono arruinado plantará as ricas e viçosas instituições constitucionaes; se o con
s,egLlem ver-nos-hão todos no dia elo seu triumpho com o chapéu nas mãos, e 
~oz ele estentor gritar: «Ao capitolio, ao capitolio, são os salvadores da patriall . 

.. qu_e _em poucas palavras pedimos é o throno da senhora D. Maria II com. os 
~llUct~lOs de ·1791, e que da primeira revolução franceza copiem tudo, menos a 
~epubhca e a guilhotina; ela segunda nada, menos os tres dias e os estylos da 
asa. real. . 

0 
-D ~!as se por desgraça formos apostolos no deserto, não nos fica senão mandar 
~c~al da liberdade lançar a hasta sanguinha ao campo inirrúgo e entrar na op

~Oslçao, ou emprehender a resistencia legal deitando mão da tribtma, do rostro 

1
• opular, ela imprensa e elos direitos de petição e associação publica, porque é nas 
uas e pr· d . " b N ,. a. d aças que e vemos ·consp'lrar; e esperamos que os mance os serao nIsso 

;iu. aclos ~om os conselhos e prudencia dos que encaneceram na pratica elos ne
cl~d:os ~VIrtudes (cans não deshomadas), na ceTteza de que nos· mancebos estão a 
p e 1 1e~çao, g-enerosidade e sincero amor ela patria (e salvo o respeito ~ís velhas po
~~ !tl'I·dades justamente aclquiridas) as s6s luzes que podem g·uiar a nação no ca-

lnho da liberdad.e. Nem será difficil acabar com reputações usurpadas 0u popu-
cara1 Todas as transacções financeiras em que entraram chefes portuguezes e hespanhoes fi

' m sem etfeito depois elos desastres dos Pyrenéu~ e das ordens do rninisterio Laffittc. 



138 

laridades ephemeras de homens, escuma de revoluções e restaurações, e tudo nos 
parece agourar um glorioso vencimento. Pat1·ice irmpendm·e vitam. 

Paris, 13 de março de 1831 i. 
Decreto 

Ill. mo e ex. mo sr.- MuÚo á pressa tenho a honra de accusar a recepção . dos 
despachos reservados de n. 0s 5 e 6, do reservaclissimo sem numero, e do osten
sivo ,n. 0 2, faltando-me na serie €los pdmeiros o n. 0 4. 

E desgraça minha não exprimir-me de modo que nã0 p0ssam meus offi.cios 
deixar ele induzir em erro a quem os lê e interpreta. O convenio com o marquez 
de Santo Amaro não tem a natureza de uma convenção f(i)rma•l, ,que caa:eça ele ra
tificação, e, cujas estipulações sejam rig-orosamente obrigatorias. E um me["O aj-uste 
entre a' pessoa do marquez, na sua qualidade ele embaixador elo Brazil, e nós, 
D. Thomaz Mascarenhas e eu. Santo Amaro, tendo sido chamado ao Rio, e de- 
vendo d'aqui partir em abril proximo, ficará ipso facto annullado o convenio. As
signámos o dito convenio stõU spe q·ati, o que, vista a fórma e a naturezà cl'aqueltle 
acto, não queria dizer que nós pensassemos trocm· as saas ratificruções, mas que 
assim mesmo suj eitavamos as nossas assignaturas d.' este accord(i) meramme:m.te pes
soal a se1;em ou não approva.das pelo noss.o governo. Ql!l&nt0 ás estipulações que 
pareceram onerosas, consultei ~obre ellas pessoas intelligentes, e todas as ditas 
estipulações poderiam sempre ser illuclidas sob pretexto de que os nossos fmu.dos 
se achavam .empregados . _ 

A estipulação relativa aos emigrados tinha por objecto, segundo creio, aeaba1· 
com os dep0sitos, os quaes pela miseria 0m que se · acham, são um labéu perma
nente contra o imperador D. Pedro. Esta estipulação, po1c·ém, bem como as outras 
t(i)das, dem de poder ser illuclicla com l!asões tiradas mesmo <ilo convenio, nã@ em 
obrigatoria, vista a natm:eza cl'aquelle acto, que só constitue obrigaçêies pessoaes 
aos seus signatarios. 

Lamentâmos infinito que a regencia não expedisse pol· esta occasião a mr. Ma
berly o pleno poder de que trata o contrat0 do emprestimo, o que desvaneceria 
o pretexto que elle agoTa allega para não · pagar as prestações. Trataremos de 
trauquillisar de algum modo aquelle contratado~· arté que n0s chegue aquelle 
papel. 

Acaba de chegar o paq1:1ete cle .Lisboa, partido d'ali em 27 ou 28 do passaCL('). 
Veiu n'elle o segundo sargento elo n. 0 13, _Jose Antonio de Mendonça, compro
mettido no dia 7, e que pôde c0nseguir escapar-se. Este sargento :irá para essa 
ilha no Jack Lanteq·n. Cinco elos presos €l'aqu:elle clia ficavam dizend!<i> de fa:eto e 
de direit0, e era voz constante que seriam enforcad<'Js. Os· francezes e inglezes 
presos h'aque1la occasião já ficaram soltos. Um brigue, 1~1na corveta e :tJl,lliJ.a char
rua estavam quasi em estado de navegar, e. diziam-se com destin0 para as 
ilhas. 

Do Rio tambem chegou uma mala com cartas de 12 de janeiro, lílil.as n.ao1a re
cebemos por aquella occasi.ão, o que talvez eleva attribuir-.se a achar-se p:v0ximo 
a partir por ruquelles tres ou quat;ro dias 0 paquete ele Buenos Ayres. Tinham ali 
chegrudo seis elos degredados politicos de Ang(i)la, entre elles m.eu ~'l·mão li,raneisco 
Antonio, que conseguiram escapar-se ele um mo<ilo milagroso 2• ü imperadm· tinha 

1 Saín · anOI!Iymo, mas diz-se geralmente que faí eseripto pelo bacharellVbnuel àrn Silva 
Passos, tendo por collaboraclor seu irmão José. Ha ainda segunda: Memo1·ia, que publicaremos 
no logar competente. Ambos os opuscnlos, cujos cxen;qJlares são já muito il.'3tros, imprimiram-se 
em París, typographia ele Augusto Mie. As not:1s que acompanham o texto, desde ;pag. 12& até 
;J.37, pertencem a quem redigin tão curioso escripto, como fa~ilmente se deprehende, mas pre-
cisa ficar bem expresso. . 

2 Documento comprovativo ela sobredita noticiá, envia,clo pelo c.onstll geral portugt1ez na · 
côrte do Brazil: 

nlll."' 0 e ex.mo sr.-Tenho o gosto de parfiic.ipa1· a v. ex.n !!]Ue hontem entrou n'estc po!L't0, 
vinda de Angola, a galera }90rtugucza Mcwic~ Izctbel, capitão .funtonio l\10nteiro, condul\indo a 
seu bordo, na qualidade de passageiros, que se evadi1•am do degredo, as iUustres victimas de 
ficlclidacle: dr. José Ferreira PestaJna e_ sua mulher, Francisc0 Antonio &e Abreu e Lima, José , 
elas Neves Mascarenhas e Mello, José Maria Moreirm de Bxegara e Antonio José Torres, que, 
conseguindo escapar-se á vigilancia do governa~lor de Angola, chegaram í+nalmcnte a esta oi-
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comprado um navio para transportar os emigrados portuguezes para essa ilha, ou 
para Brcst em caso de risco de bloqueio. • 
d ~eus guarde a v. ex." Londres, !) ele març~o{ de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. conde 

e FicaUto.= Luiz Antonio ele Ab1·eu e Lima. . 

Decreto 

l Sendo necessario fazer extensivas ás onlen:anças as disposições dos de01·etos 
c e. 5 e 18 de fevereil·o passado, manda a regencia, em nome da rainha, o se
gumte: 

1._0 
O inspector geral das ordenanças cl'esta ilha procederá sem perda de tempo 

ao ah~tamento e recrutamento de todos os mancebos que tiverem dezoito ·annos 
cumpridos e não excederem vinte e cinco annos ele idade., e que tiverem cincoenta 
~ sete po1legaclas e meia de altHra ao menos. Os recrutas, á proporção que se 
Bre~ apurando, serão enviaclos ao deposito estabelecido no castello de S. João 

aptísta cl' esta cidade . 
. ~ 2. 

0 
São exceptuados d'este recrutamento todos os manl;ebos que pelas dispo

Siçoe_s do artigo 5.0
, capitulo «Das obrigações dos capitães móres» de 21 de fe

xereu·o de 1816, pela lei ele 8 ele março ele 1827 e pelo artigo 13.0 do decreto 
ct .6 ~e novembro de 1830, são isentos. do s.erviço. de primeira li.nha, com ele
. a..raçao, porém, que todós os casados serão Isentos de qualquer 1dade que se
Jam, comtanto que não tenham casado depois do dia 5 de fevereiro proximo 
passado. · , . 

3.o Será tambem excep.tuado elo presente recrutamento todo aquelle 'qne ti
ver outro irmão, que actualmente esteja no serviço ele primeira linha (não selitdo 
por substituição), ou que cl'elle tenha saído por feridas ou molestias ganhas em 
acto de serviço, sendo isentos tantos irmãos quantos estiverem no me;ncionaclo 
caso. 

d 4. 
0 

O marechal de campo, commandante das forças, fará remetter se~ perda 
. ; fternpo. ao ínspector gera-l elas ordenanças u.m mappa ele todos 0s milicianos que 
J oram Isentos do serviço de primeira linha, por serem comprehenclidos em al
gum~s elas isenções mencionadas no decreto de 18 ele fevereiro passado, para que 
sd~dnao dupliquem as isenções pelas mesmas causas que j á uma vez foram atten-

t as. · 

ta 5.o São comprehcnclidos nas disposições elo artigo 1. 0 do presente decreto, 
nto os mancebos naturaes d'csta ilha, como aquelles que n'ella se acham, por 

a~al9.t~~r causa permanente ou transitaria, IJOsto que sejam naturacs ou tenham 
mtctlio em qualq:uer outro logar .dos clominios portuguezes, c ai11da que nas de 

outros- tcBham já praca no cor1Jo de ordenanças a cavallo ou de artilheria da 
costa. ' 

t· 6.o Juntando-se no deposito tantos mancebos que excedam o numero de qua
docentos, que nã.o estejam comprehencliclos em nenhuma das excepções ordena-
as nos . . artigos 2. 0 e 3. 0 elo presente decreto, tirarão á sorte entre si os que de
va~ san·, para que o recruta-mento fique reduzido precisamente ao numero de 
~~ rocentos inclivicluos. Se, IH!lr6m, o numero ele recrutas não .chegar a quatro-

nos, os que faltarem serão tirados ele entre os que tiverem' vinte e cinco annos 

~~!e, aonde, depois de tantos padecimentos, consegtúram res.pirru: um nr de liberdade. Cumpri 
tran}0 ~eu dever, o:ffereceudo a todos elles os soccorros de que necessitassem em um paiz es
lllnit 10

' P~rém, como todas as pessoas sympathisar:.un com tão illustres cidadãos, têem achado 
0D amigos e outras pessoas que lhes facilitam tLtdo o necessario . 

. de 1saius guarde a v. cx.n Consulado geral de P?rtugal no Rio de .Janeiro, &;,os 10 d~ janeiro 
?'ei1·a ·- Ill."'• e ex."'• sr. Luiz da Silva Mousmho de Albuquerque.= Joao Bapttsta 1.1o-

·" 
imp:!gtms d'cstes iudividuos exerceram, depois da restauração elo goycrno liberal, funcçõcs 

/ Nntcs, nos conselhos da corôa, camaras legislativas, magistratura, etc. 
este ofl.i a~ eluas edições da; Corresponclencia official do signatario, ÍmJ?ressas em 1871 e 1875, 
e !'eco. ~10 tem a data ele 9 de maio, c assim o cot>rcleuámos; mas depo1s, examinando-o melhor 
erro it~endo ao respectiYo rcgisto, que nos ha scryido ele seguro guia, conhecemos o grave 
chro~oi 0

. qu~nclo o resto elo capitulo ía entrar no prelo e a_ mudança por causa• da ordem 
. oglca Importaria reJJaginação. _ . 
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cumpridos e não excederem trinta e cinco annos da idade, guardadas em tudo as· 
disposições do presente.decreto. 

O secretario da regencia, encarregado da repartição dos negocios ga guerra, 
o tenha assim entendido e faça executar. 'Palacio do governo em Angra., 14 de 
março de 1831. =JJ1arqttez de Palmella= Conde de Villa Flm·= José Antonio 
Guer?·ei1·o = João l?e?·q·ei?·a Sannento .. 

' 

-~ 
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Scnt~nça da commissã.o mixta, condcnmando sete pessoas n. pena. ultima, cinco a degredo e uma n. ser expulsa. dos dmni 

lliOS portng nc zes ; exame critico ela in:Íprensa pcriodica.- Corresponclcncia cn ll·c o conde da Figueira. e D. 1\faunc l 
Gouza.lcz Sa.lmon ·relativn.mcnte aos a.llicin.doTes constituciona.es proxi.mo da fronteira.- ~Ia.n effeito que produzem 
1~o.cstrangeiro alguns actos do governo absolutista.. - O consul francez recla.ma. peJ·emptol'ia satisfação pe1ns o.fl'(-:U
~!'-8 CJ.tte _receberam subclitos_ c1a 1-,rau ça, e estipula o quant(nn. elas iudcrnnisações ; a.nalyse da respecti.Ya 11otn.. - Cas-
11~0 1 nfimgido a Eclmuudo 1'otenciano Bonhommc por accorclão de li ele dezembro de 1880.- Emprestimo de rói s 
t 0 :~00~0~0 para occorre r ao pagamc.n to ·dos soldos c prets ela guarniçi'io da illw .. 'l'crccira.- D. l\Ii guel manda recru
~1 lUd1v1duos c1c dezesete a trinta n.11nos de idade , a fim de servirem na primeira. linha, e estabelece outTas disposi
~~.cs IUililnrcs ; vencimento das praças de vcternuos.- Carla de Ca.ssn.s n Hoppner, pedindo que protpjn. seus compn
uotas, a quem c ircmnstnuc ias ponderosas obrigarem a res idir em Portugal depois de au sentar-se cl'este re ino ; rcs
P~sta. <1? destinatttt·io, que, som ord en1 e:xl.H'9Sf\R elo seu governo, re ce ia a inefficn.cin de similhante intervcnçii.o, mas 
l>I cstarn. asylo a bordo dos no. v i os britann.ic.os, até receber instrucções de Londres, a, quaesqLter francczes expostos nos 
vcx.~u~es.- Notas diplomaticas cscriptas em 1\'Iadrid sobre refu g iados; D. ~.,nt11cisco 'l'ndca ele Cn.rlomarclo promctte 
a~'<tho dn. }lespanha.-Dcspn.clto de lord Pn.lmerstoU a.o consul inglez em Lisboa., com cxposiç.rto elos cnsos ele n.g
gi avo ?Onlra o gabinete m iguelisln.- Decre to indicando as novas des ignações do s corpos do exercito e os locacs dos 
quai·tets pormaucntcs.-0 visconde de Asseca. solic ita inunedini.n. 1·esolução sobre poutos graves . 

. Quando se reuniu a commissão mixta para julgar os incliciados réus da verda
deu:a ou suppósta tentativa ele sublevaçã;o, ninguem que tivesse opiniões liberaes 
podta considerar-se em segm·ança, temendo .ser victima de odios e vinganças, visto 
~omo a policia estava sempre prompta a aclmittir demmcias, embora muitas fossem 
~verosimeis_ Com o decorrer dos dias a anciedacle redobrou, e apoz pouco mais 

e um mez appareceu a seguinte 
Sentença 

g Vendo-se n'esta cidacle de Lisboa, pela commissão Cl'eada pelo. real decreto ele 
. de fevereiro antecedente, reunida na sala elas sessões do r eal conselho ela ma-

~tuha, ? processo verbal elos réus Antonio Germano de Brito Correia, caixeiro de 
auqu~n·o, ele idade ele vinte annos, natural de Alcochete; Joaquim José Pedreira, 

âego:tante, ele idade de quarenta e quatro annos, natural de Lisboa; Manuel Luiz 
lh: Süva, official da conducção do terreiro e capitão reformado do extincto bata
d ao de atiradores, ele idade de cincoenta e quatro annos, natmal ela mesma ci-
ade; José ele l\:Iagalhães , Cl'eaclo ele servir, de idade de quarenta e um annos, 

natural de Villa Real; Antonio Diniz do Couto V àlente, fazendeiro, de iclacle de 
qu~reuta e nove amuos, natural do Pará; Jeronymo Pinto Pereira, tenente caser
~eno da torre de S. J ulião ela Barra, ele idade ele quarenta e quatro annos, na
dllral .do Peso ~a Regua; Antonio Mamiel Gonçalves, que foi guarda ~a alfandega 
? 11U:Jncro, ele tdacle de quarenta e um annos, natmal de Belem; Mana elo Carmo, 

F~va,. de iclad~ ele qum·enta e nove annos·, natural da freguezia da Ajuda; João 
Alanc:sco Xavier, cala.fate, de idade ele vinte annos, natural de Caparica; Carlos 
d u~onw Alves, soldado ela terceira companhia do regimento ele infanteria n_ 0 13, 
a~ 1~a_de de vinte e seis annos, natt~al do Po9o do B~spo í Dnalite José Ve~ltura, 
J ~nnstrad.or da mesa da fructa, de 1dàde de vmte e sets annos, nattual ele L1sboa; 
. oao Duarte Correia, feitor das avenças do contrato da fructa., de idade de qua~ 

1:nta e ciuco annos,~ natmal ela mesma cidad.e; Raphael Possollo Nunes, feitor elas 
81~<ts d~ praça da }figueira, de idacle de vinte e oito annos, natural de Portale
gte i Vtcente Ferreixa Rodrigues de Sousa, cirurgião, de idade ele sessenta e oito 
~~os, natu_ral de Li~boa, todos pre.s~s até o dia 8 de fevereiro ul~imo e conside-

os pela. mtendenCla g·er~l da lJOhC!a como em fl~:grante no officJO de fl. 7, para 
sere · 1 . .t • In JU gaclos na inesma commissão na fórma elo refenclo decreto; e b em assim 
?J réus Vicente Dias de Campos, sargento elo regimento de infanteria n_ 0 1 G, ele 
~ bd·e ele vinte e dois annos, natural de Pem:ogão; Florencio Pereira da Costa, 
a l'tcante e soldado ela: primeira com]Jan·hia d~ granacleiros elo regimento de in-
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fanteria n. 0 7, de idade de vinte e sete annos, natural do Porto; Joaquim Lopes 
Marfins, cabo de esquadra do regimento ele infanteria n. 0 13, de idade de trinta 
e tres annos, natmal de Gr ij ó; Claudio Sauvinct, negociante .e proprictario ele 
uma fabrica de cerveja e distillações, natural de Bayonna de França, de idade de 
sessenta e nove an'lOS ; Maximo Joaquim Lopes, solclaclo da quinta companhia do 
regimento ele infanteria n. 0 16, ele idade d13 vinte e tres annos, natural de Li;;boa, 
e João dos Santos Oliveira; _soldado elo mesmo regimento, de idade de trinta e 
quatro annos, natural da mesma cidade, aos quaes a commissão ta.mbem ju'lgou 
comprehendidos na disposição do mesmo decreto, segundo os esclarecimentos que 
durante os seus tr"abalhos continuou a recebeT ela mesma intenclencia, todos pre
sos nas cadeias d'esta côrte; uns por alliciaclo.res ele soldados á revolta, outros 
por agentes dos principaes conspiradores, que poderam evadir-se, outros por in
strumentos de que os mesmos se serviram para annunciar o l'Ompimento da revo
lução por meio de girandolas de foguetes, na madrngada do dia 8 de fevereiro 
antecedente, e todos por mais ou menos sabedores cl'ella sem a delatarem; aato 
de corpo de delicto, fundado na dita participação da policia a fi.. 7 e nos docu
mentos a ella juntos; testemunhas inquiridas sobre elle, interrogatorios e acarea
ções auctorisadas pelo doutor curador, qua,nto aos .réus que eram menores, pro
cessos, averiguações e mais diligencias constantes elos appensos 1. 0 até 10. 0 e o 
mais .dos autos. 

Mostra-se com a maior evidencia pela referida participação da policia e do-· 
cumentos e processos que a acompanharam, corroborados pelas explicitas confis
sões ele. alguns réus, que, não podendo desenganar-se o espírito revolucionaria ·ae 
alguns occultos maJvados, indignos do nome portuguez, de que n'este reino não 
é possível corromper os corações de seus naturaes contm o augusto e legitimo 
soberano que os· governa, invejosos da tranquilliclade da sua patria no meio da 
combustão quasi geral da Europa, sequiosos do derramamento de sangue para 
melhor poderem acabar de exhaurir a substancia do estado, unico objecto de suas 
perversas e t enebrosas machinações, sem advertirem que ninguem, que não seja, 
de seu detestavel partido, deixa já. hoje ele conhe.cer seus criminosos e abjectos 
fins, conceberam desde o principio de j aneiro cl'este anno o horroroso ptojecto de 
fazerem uma revolução n'esta capital, a faver de seus sequazes e contra o suave 
e feliz governo do mesmo senhor; e persuadidos de que attrahinclo à seu per:fido 
e aleivoso partido a foi·ça militar de alguns soldados poderiam conseguir o resul
tado de seus :fins, conceberam tambem ei:n sua escandecicla phantasia que lhes seria 
facil obtel-o, inspirando aos mesmos soldados e sargentos as noticias publicas mais 
absurdas e aterradoras que poderam inventar, para depois os achare111 mais dis
postos a serem corrompidos por dinheiro: e então, alem elos agentes que traziam 
pelas ruas patra esse fim, procuraram tambem alguns quart0s ele casas aonde ao 
principio da noite poclessem fazer concorrer esses sargentos e soldados, sem o pe
rigo de serem por elles conhecidos, patra. ahi lhes poderem inspirar mysteriosa
mente o veneno revolucionaria, que consistia nas expressões seguintes: que da i}hÇL 
Terceira estava a chegar a este reino uma expedição composta ele tres divfsões, 
que desembarcariam em tres differentes portos do reino; que na Inglaterra se ti
nha concluído o cmprestimo de clezeseis milhões de cruzados para favorecer os 
seus desígnios; que em Lisboa tinham já. muitos regimentos decididos a auxiliar 
a sua causa; que seu proj ecto era protegido e sustentado por grandes persona
gens d'esta c~rte; q~e quanclo no moment_o da revoh:ção alguns commandantes e 
officiaes· os nao seglllssem, lhes apparecenam logo alt outros que os commandas
sem · que sua· magestacle el-rei nosso senhor não era rei, nem o seria nunca·· que 
brev'emente o veriam ~r dando á. véla pela bNarra fóra; e que, em:fim, todo aquelle 
que, no momento des1g~ado para a r~voluçao1 leva11tass.e o grito dJella, seria fe
liz· e distribuindo no d~a 7 de feveretro á nottc pelos chtos soldados e sa•r<rentos 
alg~1m dinheiro em meias peças ele oiro ele 3{fi750 réis, para melhor se fa~erem 
acreditar e mais facilmente os poderem illuclir, prevenindo-os ao mesmo tempo 
ele que a revolução se annnnciaria na madrug-ada seguinte por meio de girandolas 
de foguetes, lançadas nas immediações ele todos os quarteis, conseguiram ar.ras
tar clesgraçaclamcntc à sua total ruína dois sargentos e alguns mui poucos sol-
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_dados, já_ ha muito ccmhecidos pelos seus proprios commandantes pela escoria de 
seus regtmentos ; r esultando apenas de todo este tão ridículo, quanto detestavel 
trama, seguido ha muito tempo pela vigilancia da policia, o :não acnclirem ao cha
mamento elos malvados, quando fizeram m·cler differentes g·irandôlas de foguetes 
~a ~adrugada do clia 8 de fevereiro, senão as patrulhas,. ministros e officiaes de 
JUshç~ para os prenderem, como prenderam, em :flagrante, bem como já haviam 
P_rer;_,drdo di.as antes alguns alliciadores e seductores no mesmo acto de suas alli
ctaçoes, escapando-se os principaes directm·es, que sempre trabalham de longe e 
0?Ct~ltamente, emquanto vão achando desgraçados e abjectos agentes que sejam 
vtctu;nas da sua perversidade; e então dando tudo isto logar ás sabias e energicas 
provrclencias ordenadas no real decreto, :fi. 2 v.; se reuniu esta commissão, aonde, 
ap~1r~nd0-se as culpas dos referidos réus com a miudeza e circumspecção que 
eftgra a sua gravidade, se manifet>taram as mesma,s ele cada. um cl'elles com a 
c areza e evidencia jurídica que passa a referir-se, porquanto: 

P1~ova - se quanto aos réus Antonio Germano de Brito Correia e Joaquim José 
Pedre_u·a, pelos depoimentos contestes de tres t estemunhas presenciaes e de facto 
propr:o, a fi. 12 até :fl.-. 14 do appenso 1.0 , sustentadas e confirmadas com a maior 
energta nas acareações de :fi. 133, :fi. 134, fi. V38 e fi. 139, que associados am
~os na n~ite de 27 ele janeiro d'este anuo, entraram em uma loja ele capella na 
lua do Limoeiro, aonde viram tres sarg-entos elo regimento de infanteria n. 0 5, 
lom o fim qe entreterem com elles conversação em que podessem communicar
_hes o v:eneno revolucionaria que levavam no coração, e conseguindo com effeito 
lUtroduzu·-se com elles por meio de offerecimento de aguardente, que na dita loja 
8~ Vendia, passaram a perguntar-lhes de que r egimento eram e se d'elle tinham 
Std,a sempre, passando logo depois, a instancias dos sargentos, que logo sondaram 
0~ perversos sentimentos de que taes réus estavam animados, a fazerem a narra
fa2 seguinte: que o ultimo paquete trouxera ~ noticia_ de haver~m dezeseis mi-
h~s prestados ele Inglaterra para os bons am1gos da üha T erceira regressarem 

a ortugal em tres divisões, que deviam atacar este reino; a primeira pelo Porto, 
commanc~ada pelo Stubbs; a. segunda pela Figueira, commanclaà.a pelo Villa Flor; 
e a tercetra pelo Saldanha, a esta capital, sendo composta ae quatro mil suissos; 
qu~ em Lisboa tinham tambem algtms r~gimentos a favor dos mesmos amigos, 
pors que podiam contar com quasi todo o regimento n.0 13, e com mais efficacia 
com? de U. 0 4 de infanteria; e que quando alguns officiaes não quizessem annuir, 
a md~tor parte eram de coRfiança a favor ela ilha Terceira e dos suissos; e porque 
08 _Itos sargentos n' esta occasião lhes fallassem na chegada ele el-rei nosso senhor 
0 senhor D. Miguel I, lhes Tesponderam os mesmos Téus que elle existiria em
fuanto quizessem; ·servindo-se a este respeito de expressões tão infames e sacri-
egas, que a clccencia pede que se occultem para não maguar os corações dos bons 

P.ortuguezes; acrescentando n.'esta occasião o !réu Pedreira, que brevemente o ve
rtam ir dando á v"éla, e concluindo ambos esta aleivosa conversação com o offe
recimento de suas casas aos sargentos, dizendo-lhes que n'ellas achariam dinheiro 
~a~udo q~1anto quizessem, e que tinham pertencido ao corpo do commercio, cujas 

~as amda conservavam para servirem quando fossem necessarias, o que tudo 
ent~o deu logar á sua prisão, verificada por aquelles leaes e honrados militares; 
e, aJuda que esta prova não precisava ele ser corroborada para tornar evidentes 
~. estGes réus o horroroso crime de alliciação que commetteram, acresce contra o 
le~ ermano a achada em sua casa, na rua dos Fanqueiros n. 0 24, de muitos pa
pe:s sediciosos, cheios ele noticias apocryphas, escriptas n' aquelle )]l.esmo sentido 
flCl~a refericlo, e a propria confissão elo mesmo réu em seus interrogatorios a 

.' ~2 v·, assim como acresce contra o réu Pedreira a plena, prova de sua asso
d~aça:.o co1u o ~o-réu Campos, sargento ele infa.nteria n:..0 16, ele que abaixo se ha 
t d tiatar, ven:fi.cada nos depoimentos de fi. 22 e fi. 2o do appenso 1.0 e susten
g~ a nas acareações ele fi. 139 e fi. 140. Reduzem estes réus a sua defeza a ne
d arem o facto da alliciação e o terem proferido palavras contra a aug~lsta pessoa 
ase . St~a magestade, negando tambem absolutamente .o l·éu Pedreira que tivesse 

lllsttdo · -1h 1 ·a da cli a. s1m1 ante conversa, l)Or ter estaco entretl o a conversa1· com a dona 
ta loJa de capella emquanto o co-réu Germano esteve fallanc1o com os sar-



gentos; mas estas negativas· absolutas não o relevam ele seu crime, porque se 
acham c1esmentidas nos autos pelas acareações elos sargentos, com a maior firmeza, 
debaixo de juramento, e pela declaração que a este respeito .fez em seu depoimento 
a capellista, testemunha .a :fl. 15 do a.ppenso 1. 0 

Prova-se quanto ao réu José de Magalhães, pelas testemunhas de fl. 21 até 
:fl. 33 elo appenso ~. 0 1 que fôra elle o . que lançára na madrugada do dia 8 de fe 
vereiro antecedente as girandolas de foguetes que se incendiaram á esquina da 
rua de S. Caetano, perto do largo da. Paschoa, conduzindo-os para aquelle logar 
de uma casa fronteira, aonde foram achados os fragmentos d'este preparative>; 
confirma-se esta prova com o juramento da testemunha :fl. 29 do mesmo appenso, 
que jura ter alugado aquella casa dias antes a um homem desconhecielo, pela renda 
de 1~000 réis por mez; contirma-se mais com a ac.hacla da chave da dita casa na 
algibeira do réu depois que foi rnettido na cadeia, com0 se vê a :fl. 4 7 elo mesmo 
appenso, e com a confrontação que cl'ella se fez com a fechadura da porta a :fl. 54; 
e confirma-se, emfim, pela p1·opria .confissão do mesmo réu em seus interrogatorios 
a :fl. 147 v., feita mui exp licitamente, ele que é convencido pelas provas sobre
clitas .. Nega o réu que soubesse o fim para que eram deitados taes foguetes, de que 
se encarregára a instancias de um amigo; mas esta negativa não o pócil.e ~·elevar 
da culpa, antes lh'a aggrava mais, pela plena prova que resultou elas declarações 
juradas de duas CI'eaclas da casa aonde o réu servia, constantes elo appenso 4. 0 , 

que bem verificam as idéas revolucionarias que o réu tinha quando, fallando com 
ellas sobre certos serviços que tinha de séu pae, declarou que l!lão pedia a remu
neração d'elles, porque o senhor D. Mig·uel não era rei, e nada podia dar; con
cluindo, quando ellas lhe aTgumentaram com o reconhecimento de toda a nação, 
que ellas veriam em pouco tempo se elle era .rei de Portugal. 

Prova-se contra o réu Manuel Luiz ela Silva, pelos depoimentos dos soleln.dos 
que o prenderam e que se acham a fl. 21 até :8. 33 elo appenso 3.0

, e pelas 
acareações el'estes com o réu a :fl. 145, que.. o mesmo fôr~a encontrado na madru
gada elo dia 8 c1e fevereiro muito perto do logar aonde o r éu antecedente tinha dei
taelo a girandola de foguetes, completamente fardado e armado ele florete e ca
nana, como se estivesse em serviço, com todos os uniformes ele capitão do extincto 
batalhão ele atiradores, trazendo um lenço preto pm cima da barretina para se lhe 
não verem as chapas; que n'este estado fôra -preso coberto com um capote, di
zendo aos soldaclo_s que o prenderam, que elle era pertencente ao regimento de 
infanteria n. 0 4 ; que sendo por isso levado á porta d' aquelle quartel elissera ahi 
em voz baixa aos soldados que ali estavam, que dissessem que elle era ele lá, e 
que n'essa occasião lanç'lira para dentro do mesmo quartel um florete que levava, 
para que os soldados que o prenderam lh' o não achassem quando a manhã acla
rasse de todo; o que tudo mostra claramente que o fim que concluzíra este réu 
áquelle logar a simil4antes horas, tão distante ele sua casa, senclo morador :na rua 
da. Cariclacle, a S. J osê, não podia ser outro senão o ele pôr-se ·á testa ele qual
quer grupo de soldaclos d'aquelle regimento que se pozesse em agitação a favor 
da rebellião; acrescendo mais contra este réu o reconhecimento q ne el' elle fez a 
testemunha :fl . 3 -do appenso 8.() ele o ter encontrado n'um arma.zem n. 0 f> da rtla 
Nova da Alegria, aon.clc se faziam retmiões relativas á mesma. revolução, e a achada 
em sua casa ele um punhal mui bem afiado, e de uma grande quanticlacle ele im
pressos cheios ele doutrinas as mai.s sanguinarias e absurdas, bem como a nota ele 
um requerimento feito por sua propria letra para ser admitticlo, no tempo ela con
stituição, a servir no exercito contra aquelJes que clefendiam os inauferiveis di
reitos do mesmo senhor, como se vê a :8. f> do appenso 2. 0 e se confirma nos in
terrogatorios ele :fl. 143 e seguintes . O réu não se atreveu a negar o que dissera 
aos soldados elo regimento n. 0 4 á porta elo seu quartel, nem o facto ele atirar 
para dentro o florete, mas a~rescenta que não soube o que fez, nem o que disse,· 
por ficar inteirame11te clesonentado com pancadas; e, preteJ.lclendo desculpar-se, 
diz que se preparára de todos os seus uniformes, porque ía para Belem, ,para el'a,li 

· partir para Porto Brandão a passar . o dia com um amigo e comprar um pouco ele 
vinho; mas tudo isto não passa ele um cnrecl0 pueril, porque nem aquelle é o ca
JLinho proprio para BcleJn a quem mora a S. José; nem para comprar vinho e 
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visitar um amiO'o a Porto Brandão era preciso ir tão paramentado e armado de 
florete e de can°ana. 
. Contra Antonio. Manuel Gonçalves ha as mais vehementes suspeitas de ter 

Bielo ~lle o que lançára a girando la de foguetes na loja n. 0 26 da rua das Sales ias, 
no b~1n-o deBelem, na madrugada do mesmo dia 8 de fevereiro, não só pela achada 
~?8 m~trumentos ' proprios para o preparo dos foguetes e de uma véla accesa na 

Ita loJa, sendo a mesma pertencente ás casas aonde elle foi encontrado e preso, 
quando aliás era morador em Lisboa, na rua Direita de S. Paulo, como verifica 
0 appenso 5. 0 a fl. 8 e os interrogatorios de fi. 151; mas tambem porque ates· 
~em~.ha de fl. 108 affirmou com a maior afouteza na presença do réu tel-o visto 
á nolt~nha do dia antecedente entrar e saír para a dita loja, ao mesmo tempo que 
este chz que a referida loja tinha sido alugada por sua madrasta no domingo an
àecedente . a um homem desconhecido, a quem entregára as chaves; corroboran-
o-se. a grande disposição do réu a favor da revolução premeditada, com a circum

~tanc1a de ser o mesmo muito mal reputado n'aquelle bairro, e de ter sido já 
xphlso de guarda da alfandega do numero, por desaffecto á pessoa de el-rei nosso 

:en or, como jmam as testemunhas de fl. 111 v., e o réu o confessa em seus in- . 
erroga~orios, attribuindo essa expulsão a intriga de alguns seus companheiros. ' 

fi Prova-se contra o réu Jeronymo Pinto Pereira, pela declaração jurada de 
d · 26 d'estes autos, que fôra elle o que seduzíra e alliciára o sargento de caça
Aores _da f!ei.ra Alta, João de Almeida de C~rvalho, para !r fallar com o co-r~u 

ntonw Dm1z do Couto Valente a Carcavellos, para um fim que, supposto nao 
~)legasse a manifestar-se, não p6de deixar de ser considerado muito criminoso,. 
anto pelo facto de dar o dito réu Diniz ao mesmo sargento duas moedas de oiro 

pala o deixar quando lhe deu a voz de preso, como pelo outro de vir o réu di
zendo ao sargento no caminho de Carcavellos para a torre de S. Julião, que lhe 
~alesse, porque elle tambem n'outra occasião lhe valeria; acrescendo a isto o ju
~atnento das testemunhas. de fl. 118 a 1~0, que attestam a desaffeição d'este réu 

pessoa -de el-rei, pelo terem ouvido cantar o hymno constitucional, e dizer que. 
~ actual ·governo do mesmo senhor pouco havia durar, bem como o ter affirmado 
ter carregada uma espingarda para atirar aos realistas. Attribue o réu todas es
l as culpas a uma intriga e malevolencia de uns homens chamados Guardados, que 
la na. torre de S . Juliã.o, aonde têem uma tenda, pelo facto de elle réu não ser 
prefenclo em certo pagamento, que lhe estava incumbido como caserneird; quei
~a~do-se tambem de alguma indisposição do governador, em rasão de umas par-
lCrpações que fizera á inspecção dos quarteis, que e:ç.contravam a sua vontade; 

Gas esta defeza é manifestamente futil e contraproducente, não só porque os taes 
uardados foram as testemunhas mais favoraveis que o réu teve contra si, pelo 

~Ue ~enos clissei-am, mas tambem porque acareadas as testemunhas com este réu 
ebhatx? de juramento, encarregando-se-lhes muito expressamente que declarassem 

se av1am sid0 induzidas por algum superior para assim jurarem contra elle, cla
~ram. com a maior espontaneidade e firmeza que nenhuma inducção lhes tinha 

ft
81 0

1 
ferta, e que era verdade o que tinham jm·aclo contra o réu, como se vê a 

. 57. 
çã: ~rova-se· contra o réu Antonio Diniz do C<mto Vale:m.te, pela mesma declara
d 0 JUrada elo sargento de caçadores, a fl. 26, que fôra elle o que lhe dera as taes 
f uas moedas de diro para o deixal' quando este o prendeu em Oarcavellos, pelo 
d~ct~ de o ma~dNa.r chama_: a sua casa, aonde. ell~ não q uiz~ra en!rar J?Ol: se temer 

a guma tra1çao, pelo nao ·conhecer, ·o que mdlCa bem a mtençao cnmmosa com 
q'h, pretendia fallar ao mesmo sargento; corrobora-se a dita declaração com a 
ac ad~ em sua casa ele alguns impressos oppostos ao actua:l systema de governo, 
~ esc~·iptos no mesmo sentido, como consta a fl. 6 do appenso 7. 0 ; acrescendo a 

1u.c~o rsto o dizer que podia fallar livremente em materias politipas por ser brazi
;no, c como tal estrangeiro, como juram as testemlillhas fi.. 118 v. e seguintes. 

8 
e,ga o ·réu todas estas itnputações, defendendo-se quanto ao facto da alliciação do 

cab~ento: que no dia 25 de janeiro d'este anno, estando em sua casa, tinha re
cle 

1
1do um recado verbal do coronel Antonio Pereira ele Brito, dado por um sol-

ac 0 alguma cousa embriagado, para ab0nar a um sargento de caçadores que se 
10 
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achava na torre, 100 ou 120 réis eliarios, que a este respeito se lhe escreveria 
do Porto, e que o saTgento era natural da Covilhã, filho de Fulano, e se chamava 
Sicrano, que por isso mandára chamar o dito sargento, qne conhecêra não ser o 
mesmo quando lhe perguntára o seu nome, naturalidade· e filiação; mas tudo isto 
não serve senão ele aggravar mai(3 o abominavel delicto cl'este réu, porque se elle 
cliz que recebên~ este recado verbal e dado por um soldado embriagado, como 
póde acreditar-se que fosse tão prom})tO em fazer ao· tal sargento similhante 
abono? Como era possível que no Porto se soubesse que n'aquelle tempo havia 
ele ir um destacamento de caçadores para a toJTe? E como póde acTeclitar-se que 
elle conservasse de memoria de um clia para o outro o nome, naturalidade e fi-
liação elo tal supposto saTgento ? . 

Prova-se contra o réu Vicente Dias de Campos, .sargento do regimento de in
fanteria n. 0 16, pelo depoimento da testemunha fl. 104 e declarações juradas dos 
co-réus FloTencio Pereira da Costa a fl. 168 e Joaquim Lopes Martins a fl. 173, 
que elle fôra um elos prinQipaes agentes ela projectacla revolução, não só seduzindo 
e alliciando a dita testemunha, fl. 104, mas outro ele que se não trata e que não 
acceitára, bem como ao soldado Maximo Joaquim Lopes, ela quinta companhia, 
Cl!lmO O j)rOprÍO réu confesSOU a fl. 163, provando-se mais pela SUa plena. confis
são a fl. 162, que sendo procurado nos fins de janeiro d'este anuo pelo soldado 
Florencio, elo regimento ele infanteria n. 0 7, para · entrar em um_a revolução, em 

· que tambem entravam os regimentos de infanteria n.05 4 e 13 e os de cavallaria, 
elle réu acceitára este c·onvite, promptificando-se para ir logo n'esse dia, como 
foi, fallar a certos paizanos do conhecimento do mesmo soldado Flm-:encio, um do.s 
quaes se lhe apresentou na praça da Alegria, e lhe esteve perguntando se já ti
nha fallado com o dito soldad6 e se se atreveria a entrar na clita Tevolução e a 
convidar alguns sargentos e soldados do seu regimento para ella; encontranclo-15e 
depois com outro n'esse mesmo clia na praça do Rocio, com o qual anelou pas
seando n'essa tarde pela rua Augusta e rua da Prata, fallanclo-lhe no mesmo as
sumpto da revolução em que 0 primeiro paizano lhe havia faUaclo, respondendo 
elle réu a ambos estes paizanos a,:ffirmativamente, quanto a promptificar-se para 
entrar na clita ~·evolução e a fallar aos mais sargentos e soldados que podesse. Con
fessou mais o dito réu em seus interrogatorios, que, passados dois dias depois do 
dito encontro com a'tp.wlles paizanos, fôra com o mesmo soldado Florencio á rua 
do Arco do Bandeira a um armazem de cerveja de Claudio Sauvinet, aonde 13e 
encontdtra com aquelle mesmo 1)aizano com quem fallára na praça ela Alegria 
sobre a revolução, e que ;:tli estivera tomando cm·veja e bolacha gratuitamente; 
que cl'ahi a dois ou tres dias tornára a ir á dita loja com o sargento por elle alli
ciado, chamado José Vicente, que d'ali passára a um quarto andar fronteiro, aonde 
encontníra o inesmo paizano que lhe faJlára n~ praça ela Alegria e mais dois, um 
elos quaes estivera a perguntar-lhe pela força do seu regimento, e, disco1:rendo 
pelas companhias, esteve dizendo quaes eram os realistas e quaes não, persua
dindo-os a que fizessem todas as diligencias por attrahirem ao partido revolucio
nario o maior numero de gente que podessem, acrescentando que a 1·evolução 
estava para breve. e que n'ella entravam grandes personagens; que depois d'isto 
continuára a frequentar o dito armazCJn ele cerveja da rua do Arco e~ quarto an
elar fronteiro, em que sempre se fallára no mesmo assli.mpto da revolução, encon
trando lá o tal soldado do regimento n. 0 7, o cabo do regimento n. 0 13, Joaquim 
Lopes Martins, e um porta-machado do mesmo regimento, cujo nome ignorava; 
e que emfim no dia 7 ele fevereiro á tardinha tinha tornado a ir procurai-o o sol
dado Florencio, para c~m elle ir fallar _n'essa noite aos mesmos paizanos, não á 
dita rua do Arco, mas srm á rua da Sauclaae; que elle réu fôra com effeito, e que 
lá encontrára os :p:~.esmos paizanos elo costume; que ali recebêra uma peça e meia 
em oiro, recebendo tambem dinheiro n'essa occasião lms quatro ou cinco soldados 
elo regimento n. 0 13, dizendo-lhe os paizanos então que a revolução havia ele reben
tar na madrugada do dia seguinte, e que seria annunciacla por giránclola:s de fo
guetes, lançadas nas immediações dos quarteis dos regi:p:~.entos; acrescem a tudo 
isto os juramentos das testemunhas acareadas a fl. 166 e H. 167, que affinnam 
que o réu fôra . visto associado com o co-réu Joaquim José Pedreira, em uma 
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~rde do mcz·. ~lo janeiro, no l?~·go do Pelourinho, indo ?om ello tomar c~fé á l?ja 
b e Marcos F-thppe, po~· occasiao de estar o réu de guarda no bar~:c? n esse clia; 
~m como os ·outros JUramentos de fl.. 116 c fl.. 116 v., que venf1cam ter este 

i"e·tl, pelas dez horas da noite do dia 7 de fevereiro, mandado pedir ao quarte
eu·o a chave da casa das armas do seu regimento . Não allegou o réu a seu favor 
outra defeza mais do que a de não ter tenção de du.r algum impulso á revolução, 
e tan.to que qem sentíra os foguetes, nem acordára senão quando lhe bateram á 
porta para o prenderem; mas isto não é defez.a que se allegue em mu delieto de 
ta,nta gravidade, que para o ser bas'ta deixar de delatar-se. · 

~guaes provas de alliciadores de soldados á revolta resultam contra o. réu Flo
tenciO Pereira da Costa, soldado do regimento de infanteria n. 0 7, porque não só C affirma assim a mesma testemunha a fl.. 104 e a cleclaração jurada do co-réu 
a~pos, a fl. 162; mas elle mesmo o confessa com a maior franque>~a e espon

~netdade a fl. 168, em seus interrogatorios, declarando que já desde o dia de 
cá~n~ Bom lhe haviam fallado n' esta revolução ; que elle então se. não promptifi
tá :a para ella por estar destacado na Torre Velha, mas qne depots, qua.ndo vol-

la, se lhe tornára a fallar e elle acceitára o convite; que depois, sendo instado· 
para-fallar a alguns soldados e sargentos que conhecesse, se resolvêra a convidar 
rh:~·geJ?-tO Campos do regimento n.0 16, que apresentára aos paizanos que n'isso 
d lavram fallado; que era verdade tel-o tambem levado ao armazem de cerveja 

a l'~a do Arco do Bandeira e a um quarto andar fronteit·o, aonde se faziam as 
reumões dos revolucionarias, bem como ter ido no dia 7 de fevereiro á noite a um 
b~~undo. andar de .ttma propriedade da rua da ~audadc para receber, como rece-

~a, sers meias peças em oiro, que conservava e apresentou espontaneamente no 
acl~ de seus interrogatorios, servindo este dinheiro IJara e1le e para mais cinco 
;~n/d~s do seu .regimento que se compromettêra a a~iciar, mas a q~em nunca 
d ara, que era 1gualmente verdade ter-se compromettrdo ·na tal reumão da rua l: .~rco do Bandeir·a a tirar as bancleiras elo seu regimento na occasião ela revo
fl çf~3 conforme tinham declarado a testemunha .fl. 104 v., e o co-réu Campos a 
a' . v., debaixo ela promessa de quarenta moedas e ele o promoverem ao posto 
/ ~l~rta-bandeira, com 480 réis diarios; mas que nunca tivera tenção de executar 
r~nu a~te cousa, nem mesmo fallára a um só soldado do seu regimento em tal 
ti· vohtçao; conehtindo que os paizanos que :figuravam n'este aleivoso projecto eram 
tit~h' um dos quaes parecia o seu principal director, e que estes homens é que o 
tn am seduzido,· di~endo-lhe que os seus amigos da ilha 'l'erceira vinham breve
c ente f~zer üm desembarque em Pol'ttlgal, em tres divisões; que já contavam 
q~~ v:ar10s corp?s cl'esta capital; que n'e~te projecto entravam grand~s perso.n~gen~, 
nülh tinham multo dinheiro á sua dispostção; dando-lhe outras mmtas not101as Sl-

0 , antes e mostrando-lhe decretos dos revolucionarias da dita ilha Terceira. Allega 
se l'~n em sua de{eza, que nunca tivera em vista em todos estes acontecimentos 
nenao enganar os revolucionarias, e tanto que não convidára para tal revolução 
m:- um só soldado do regimento, cujas bandeiras nem elle sabia aonde estavam; 
é J esta ~efeza, .alem de o não poder relevar em um clelicto de tanta gravidade, 
a p ~s~enttda pelo proprio réu emquanto confessa que alliciára e convidára para 
pro 10Jectada revolução ao co-r6u Vicente D ias ele Campos. Similhantemente se 
pel vat contra o réu Joaquim Lopes Martins, cabo do regimento de infanteria n. 0 13, 
res a e~temunha de fl.. 104 e juramentos dos co-réus Campos e Florencio e suas 
a le~~vas acareações, bem como tambem pela propria confissão do mesmo réu 
be~ 3, 9-ue elle entrára n'esta criminosa associação, incto recebe1· dinheiro tam
nad no dra 1 de fevereiro á noite á tal casa ela rua da Saudade acima meneio
ido~' thnto para si como para repartir por alguns soldados; que era verdade ter 
auda ~~ em .ao tal armazem de cerveja da rua do Arco do Bandeira e a um quarto 
gil1le~to onteu·oi mas que. q.uem ahi o levára .fôra t:m porta-machado do .seu r~
Ínflui ' que fo.ra da pohcta, chamado . Antomo Lmz, e que quem depo1s mms 
Bern: .S_.ara a dtta revolução era um soldado da primeira ele granadeiros, chamado 
os taer ~o, co~cluindo que se não lembrava ele se haver compromettido perante 
regim 

8 ~evolucwnarios da rua do Arco do Bandeira a tirar as bandeiras do seu 
en ° na occasião da revolução, como contra elle affirmaram a testemunha 
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sobredita e os co-réus Campos e Florencio, limitando este róu toda a sua defeza 
a dizer que quem o havia perdido fôra o coronel Carriço quando elle fôra o;;oldado 
do regimento de infanteria n. 0 6. , 

Contra -Ós réus Maximo Joaquim Lopes e J oito dos Santos e Oliveira, ambos 
soldados do regilliento de infanteria n. 0 16, resulta a culpa de terem sido sabe
dores da projectada revolução sem a delatarem, porque assim o jura a testemu
nha fl. 106 v., e particula1·mente a respeito do réu lVIaximo, o co-réu Campos, 
que diz debaixo de juramento que lhe fa1lára com effeito para a dita revolução; 
os réus negam absolutamente que tivessem noticia d'ella, arguindo muito forte
mente d~ mau caracter a dita testemunha fl. 106, Antonio Vicente Marques, e 
acrescentando que, supposto tivessem fallado com ella em senhas uma vez á porta 
do Passeio, não eram taes senl1as para revolução, como affirmava a dita testemu
nha, mas sim pa.ra entrarem no theaho da rua dos Condes, depois de :findo o 
primeiro acto. 

Prova-se contra o réu Claudio Sauvinet, pelas declarações juradas dos co-réu.s 
Campos, Florencio e cabo Martins, e da testemunha fl. 104 v., que no seu ar
mazem de Cei'Veja da rua do A1·co do Bandeira n.0 78, se reuniram alguns Jos 
agentes da revolução de que se ti·ata; que a elle eram logo levados os soldados 
alliciados; que ali se lhes dava fl'anca e ,gratuitamente a cerveja e bolacha que 
pediam; que d'ali saíam para defronte para um quarto andar, aonde se faziam as 
reuniões dos revolucional'ios de que acima se tem fallado, indo tambem para lá 
cerveja e bolacha do referido al'mazem; e supposto que o réu negue que para 
similhnntes cousas tivesse auctorisado o seu caixeiro, nem d'ellas soubesse, por 
morar muito distante, na rua do Abarracamento de Valle de Pereiro, não o 1·eleva 
corntudo de imputação uma similhante negativa, não só porque elle é 1·esponsavel 
em um delicto de similhante qualidade pelo que se fazia no ta.l armazem, como 
dono d'elle, mas tamb'em porque confessou em seus interrogatorios ter sido avi
sado duas vezes pelo seu caixeiro no dia 7 ~e fevereiro antecedente para fugir, 
o que não aconteceria se a consciencia do caixeiro não arguisse tambem a d'elle 
réu ; o que se corrobora com o facto de· te1· sido p1·eso escondido em um forro das 
aguas-furtadas, como se prova do auto fl. 5 do appenso 9. 0 , o que não faz nenhum 
homem innocente, bem como se corrobora tambem pelas idéas liberaes a que é 
affeiçoado, corno veri:qcam os papeis que lhe foram apprehendidos. Não se prova, 
porém, claramente, que de casa d'este réu se lançassem os foguetes, nem que en
tre os papeis que se acharam houvesse alguns tendentes á premeditada revolu
ção, pois que, examinaclos aquelles que pela intendencia foram remettidos a esta. 
commissão, e que são constantes do appenso 9. 0

, alem de uma grande quantidade 
de gazetas; não appareceram senão escriptos que indicam as suas idéas e princi
])Íos republicanos. 

Contra os réus João Francisco Xavier, Maria elo Carmo (viuva), Carlos Anto
nio Alves, Dual'te José Ventura, João Duarte Ccrreia, Raphael Possollo Nm1es e 
Vicente Ferreira Rodrigues de Sousa, não se prova a menor culpa dos delictos 
para que foi creada esta commissão pelo real decreto fl. 2, apesar das suspeitas 
por que foram prefl_os. Resultando, pois, da exposição das culpas dos réus acima. 
declarados o pleno convencimento de um plano reYolucionario concebido n' esta 
capital por val'ios homens degenerados e sobrecarregados de CI'imes e auxiliados 
por alguns soldados, que devia executar-se na madrugada do dia 8 de fevereiro 
proximo passado, exige a boa administração da justiça, o exemplo publico, a fi
delidade dos corpos militares tão aleivosamente infamada, a estabilidade da roo
narchia, a legitinúdade de el-rei nosso senhor e a conservação da santa religião 
que professâmos, que réus de tão enorme crime sejam punidos com a severidade 
que as leis impreterivelmente ordenam, dando a cada um a pena correspondente 
á sua culpa. 

Portanto e o mais dos autos julgam incursos nas penas da ordenação, livro v, 
titulo VI,§§ 5.0 e 9. 0 , e no ai·tigo 15 .. 0 dos de guerra, aos réus Antonio Germano 
de Brito Correia, Joaquim José Pedreira, José de Magalhães, Manuel Luiz da 
Silva, Joaquim Lopes Martins, Vicente Dias de Campos e Florencio Pereira da 
Costa, e havendo por clesautprados os militares e a todos por desna:turalü;ados, 
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09
. ton.clemnam pela ordem por que vão enunciados, a que com baraço e pregão 

seJam levados pelas ruas publicas d'esta cidade até á praça do Caes do Sodré, 
dond? em cadafalso levantado padeçam morte natural de garrote para sempre, e 

ep?rs de decepaclas as cabeças, seiam com seus corpos tudo pelo fogo reduz.ido 
a crnz~s, qu.e serão lançadas ao mar para que d'elles não fique mais memoria; e 
outros1m os condemnam em confiscação e perdimento de todos os seus bens para 
0 ~sco e camara real, com effectiva reversão e encorporação na corôa dos de mor
âa o, feudo ou fôro constituídos em bens que saíssem: da mesma corôa, no caso 
a.le os terem, na .fór~a dft· dita ordenação, livro _v, titulo VI, §? 9.0 e 16:0 e do 

vará de 17 de Janmro de 1759. Condemnam mms aos· réus Max1mo Joaqmm Lo
pes, por toda a vida em degredo para o presídio de S. José de Encoge, com a 
confiscação e perdimento de seus bens, na fórma da sobredita, indo assistir á 
p:lrec~ção dos réus acima referidos; a João dos Santos e Oliveira, Jeronymo Pinto 

81:erra, Antonio Manuel Gonçalves, em dez annos de degr·edo a cada um, o pri
~erro para Moçambique, o segundo pam Rios de Senna e o te1:ceiro para o presi
d 10 dde Pedras Neg.ras; a Claudio Sau vinet, ·naturalisado portuguez, em dez annos 
a e eg1·e.do para o presídio de Massangano ; e a Antonio Diniz elo Couto V alente, 
daque SeJa e:pulsG d'estes reinos e conquistas, saíndo da cadeia preso para bordo 
g. âlllb3Jrcaçao que o tt-ansportar, em termo breve, com a comminação de ser de-
~~ ado pcu: toda a vida para um logar de .Africa, no caso de contravir este julla t f\bsolvem, porém, os réus João Francisco Xavier, Maria elo Carmo, Carlos 

n n oruo . ~lves, Duarte José Ventura, João Duarte CotTeia, Raphael Possollo Nu
p 
0~ e Vteente Fel'l'eira Rodrigues ele Sousa, p9r falta de culpa, para que, soltos 

c 
01 ~_esta commissão, fiq_uem á disposiçã.o da policia, e condemnam aquelles nas 
us~.t:~o~ dos autos. 

re ;rs~oa, s_ala do l'eal con~~lho da marinha~ 14 de março de. 1831. . Como 
Rg clor pres1dente, Dt·. Gl~Wo= Barbosa=Ntmes, coronel= Stlva Be7Jo1·te= 

asa, <Wrone1=1J.[aciel JJlontei?·o = Amu}o Cm·rwi?·o) coronel. 

"' 
ao A _decisão dos juizes cumpriu-se sem delongas. No dia 16 foram conduzidos . 
putatrbulo1 com o lugubre acompanhamento do costume e · por entre alas ela po- · 
Di açJ 08 rnfeüzes condemnados a-pena ultima: J~aquim José Pedreira, Vicente 
M::s lh~ Ca-mpos, Florencio Pereira da Costa, Joaquim Lopes Martins, José de 
da ~~h aes, 1\fanuel Luiz da Silva e Antonio Germano de Freitas. Em o n. 0 65 

0 .a offi~ra.l saíu uma noticia do teor seguinte: 
ten ~Lrsboa, 16 de man;o.-Hoje softi·eram a pena de garrote, 'em que foram s(m
dt·ucrados., sete réus elo attentado horrível que esta capiU}l testemunhou na ma
oi' g~da de 8 de fevereiro tlltimo, que deu motivo á promulgação do decreto pu
d;cs 0 na Gazeta de Lisboa n. 0 36 d'este anno. Fizeram-se as execuções no Caes 
res ~d!·é com aquelle socego que se observa em toda a parte onde é devidamente 
res perta da a ordem legal. Foi grande sobremaneira a concorrencia dos espectado
n'e~te , posto que sempre em similhantes actos a natureza excite a compaixão, 
guer: daso fallav-a mais alto a todos os corações a voz dajustiça offendida, e nin
licto O esconhecia a urgente nec.essidade de ver punidos réus de tão enorme de
sacri.fica~alêí 9-ue. e~ te exe~plo aprovei~ e, e que ~ philamth1·opia libera:l ces·se de 

·~ r. mais vrctimas ao mexoravel ngor elas lers. » 
Àegura:tn-s,e os nomes e profissões dos indivíduos, já indicados. 

rios . d~edacçào do Paquete .de Po1·tugal fez poucos dias depo1s largos commenta-
' O que extrahimos algtms trechos: 

Lisb «erra.mamento de sangue portuguez, que houve em o dia 16 de março, em 
unic Ga, é obra dos traidores que hoje governam o reino; obra digna d'elles, a que 
p08/1llfnte se pócle esperar ·do caracter de · tal gente; porém, o que não parece 
~endve' 0 que excede todos os limites de probabilidade, o que custa a crer, ainda 
tllll. a~::l~d~ que os assassínios de que fallâmos fossem .comJ?ettidos por effe~to de 
sentelilça! ao de algozes, de que temos diante um exemplal! rmpresso, denommado 

<<Julgámo" · " que havia um plano combinado, que abrangia algumas pessoas de 



150 

consideração, fallaclas c dispostas para metterem hombros á gloriosa em.preza ele 
salvar a patria do tyranno que a opprime. Por esta rasão, ainda q_ue nos pareceu 
estranho o pavor que se apoderára da maior parte dos cumpiices da Nsm·pação _e 
manclatarios de D. Miguel, nunca tivemos para nós que a causa fosse tão insigm
ficante, tão 1·idicula (para usarmos do adjectivo por que a pr<!lpl'ia sentença desi
gna a projectada revolução) como agora sabemos que realmente era. 

«Aonde se yiu uma revolução, qt1e se planisa, se prepara e se leva a p0nto d.e 
soar a hora de pô1'-se em effeito, tudo isto entre meia duzia de soldados e sar
gentos, a quem tres paizanos seduzem co,m cerveja " e bolacha? Na verdade tal 
revolução bem se ;póde chamar 1·id-icula; nem o plano d' ella jamais produziria 
effcito algum que causasse receio MS tyrannos; nem os seus agentes, ainda quando 
se J>rovasse tudo quanto lhes é imputado, deviam, a não ser nas n:ll'los dos assas
sinos a quem foram entregues, ser sentenciados á morte. 

«Üs chamad<;>s réus foram condemnados por fazerem a revolução; esta não só
mente se não fez, mas, apesar das hyperboles d'a sent,ença, bem se vê que nem 
podia effeituar-se : foram condemnados por fallarem em uma revolução que ·breve 
rebentaria, que seria guiada por grandes personagens, que teria o auxili0 Gle 
tropas, que estas tropas viriam de fóra do reine, que tres chefes as commanela
riam. N'isto fal lavam, não só os réus, mas toda a gente de Listloa, e falia a gente 
de toda a parte aonde a tyrannia opprimc o povo. Este povo pmtíca sohre a pro· 
habilidade de ser libertado do seu captiveiro, e quando não ha ostensivas causas 
para verdes esperanças inventam-se prophecias. E:;;tas mantêem o sentimento ele 
prazer que vem da confiança no futuro resgate. Eis-aqui o estado de Lisbzya e o 
estado do reino. A revolução não era obra cl'esses desgraçados, nem de irrdividu&s 
alguns determinadamente. Elles, e todos os demais que a deseJam, que . hãe de 
cooperar para ella, apesar da barbaridaole do usurpador, sã0 victimas da usurpa
ção e de seus delíctos ; participam da desgraça geral em que está o reino ; vêem 
e sentem a miseria publica, OS delir.ios de um feroz e demente tyranuo, 0S des
}Jerdicios e roubos da fazenda d0 estado, a corrupçao da justiça, e os destinos 
dos cidadãos mais dignos e probos entregues a sicarios de profissão, como um 
José Verissimo, um sota Lecmardo e outros indivíduos elo nies:m0 jaez, homens 
que apenas poderiam ter logM· distincto na.s companàias de salteadores elo Alem
tejo, em que ambos fizeram seu primeiro tirocínio de moral e política. 

«Vê-se, pois, pelos depoimentos elos delatores, que serviram de testemunhas e 
ao mesmo tempo de aguazis, prendendo os 1·evoltbcio1w1·ios~ faltando a:r>enas para 
tudo fazerem, o julgai-os tambem; vê-se que a chamada revoluÇão, em que toda 
a gente fallava, se dispm1ba para quando chegassem as p:~:·omettid:i.s tropas. Esta 
é uma ou antes a prineipal circumsiancia com q11e se procura chama1· a attenção ao 
turgido cabeçalho da sentença que os sete ·algozes assignaram <c que da ilha Terceira. 
o estava a chegar a este reino uma expedição composta ele tres divisões», etc.; e logo 
mais abaixo se diz que a dita rev0lução, ccque estava preparada para quandro des
ce em~al'cassem as tres divisões», rebentaria .na madrugada do dia _seguinte ao som 
d:e gzrrandolas de foguetes! E quem ermn os homens tte bastante mfl't1x0 em a na
ção, que faziam correr essas novas absU?·das e atm·q·adoras~ (Pela primeira vez 
achâmos que estas duas qualificações se pódem simultaneamente dar em uma 
noticia.) Eram ccagentes que traziam pelas ruas para esse fim !>J e outros q.ue occupa
vam cc alguns quartos ele casas a0nde a príncipio ela Roi te faziam concorrer sar
cc gentos e soldados para lhes poderem inspirar mysteriosamente o veneno revolu
« cionario IJ. Que vergonha, que infamia! E taes são . os fuNdamentos em que ·se 
firma a sentença. de morte ele sete desgraçados, 0s quaes, repetimes, ainda pro
vando-se quanto lhes foi imputado, nunca seriam punidos ele morte, excepto nos 
governos ele Miguel ou Fernando. 

«Os dois primeiros réus, de que na horrível sentença se faz menção, forMn 
pre·sos por tres sargentos, e estes tres sargentos, que @S prenderam, os denuncia· 
ram e juraram corno teste\llunl1as no ·processo, declara-m ha':'er sido tentados pelas 
suas victímas, que pretenaiam communicar-lhes o veneno 1·evo~udona7·io que leva
vam nos cm·ações! 

((Este veneno natl.tràlmentc foi infundido nos c0pos de aguardente que os de-
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n.unciantes beberam á custa ·aos seductores, a quem recompensaram prendendo-os 
é l~~ando-os ao patibulo ! Consistiu todo este envenenamento em a narração de 
~obcJas chegadas pelo ultimo paquete, e em exp1·essões scw1·ilegas ~.!Outra a pessoa 

0 tyranuo coroado ! 
. <<~mbos os réus negaram o facto da alliciação, e allegaram a falsidade elas de

m~s Imputações: debalde! Veja-se como o tribunal discorreu para achaJ-os cul
pa os e merecedores de pena ultima: «Reduzem estes réus a sua defeza a nega
«~em o facto da allic~ação e o te1·em proferido palavras contra a «augusta pessoa 
« .e ~ua magestade, negando tambem absolutamente o réu Pedreira que tivesse as
«sJsttdo a similhante conversa, por ter estado entretido a conversar, etc., em
«qbanto o co-réu Germano estava fallando com os sargentos; mas estas negativas 
«a solutas não Q relevam do seu crime, porque se acham desmentidas nos autos 
«pelas acareações dos sat·gentos, com a maior firmeza, debaixo de juramento, e 
Qela declaração que a este respeito fez a capellista testemunha, a folhas», etc. 

uanclQ se escrevea absurdo tão atroz como este, a nllo serem os outros processos 
~ssassin?s, por obra dos quaes D. Miguel o sanguina1io.) tem levado ao patíbulo 
r~ntos Clclaclãos ümocentes? Tres denunciantes, que pl·encleram dois homens, sao 
st~utados _testemunhas; e porq_ue, ~careados com elles, sustentam a denunci~, con
.d ucm PlOv~ clara contra: os mfehZ'es! Corrobora-se esta prova pelo dep01mento 
ta~ lU~ cumJ?hce, qual a capellista: esta, se é crime a conversação denunciada, em 

11 
c~tme fo1 comprehendida tambem, porque tomou parte n'ella., e a não ser de-

UUcJ.ante, como os sargentos, ha ele ser ré como os denunciaclos! ... 
v «O réu José de Magalhães, que lançára os foguetes, negou que esta acção ti
j e_sse o fim arguido: nenhuma testemu11ha houve que jurasse do facto; mas os 
~zes, não obstante isto, o conclemnaram á morte pelos depoimentos de duas «crea
\~ ~ de servir, que bem verificam f!S idéas revolucionarias que o réu tinha quando, 
e: a ~n~o com ellas sobre certos serviços que tinha de seu pae, declarou que não 
~ped~rta remLmeração d'elles, porque o senhor D. Miguel não era rei>>. Quem viu 
~fdaats, _cle~de os proce~sos da inquisição até o dia 16 de março de 1831, monstruo-

.le Jncltcial tão horrorosa como esta? Gela-se o sangue nas veias, perturbam-se, 
~e~. em-~e as faculdades mentaes quando se quer fazer parar a reflexão sobre tão t: r:ordiuarios delictos contra as leis do reino, contra as leis da humanidade, con
m:u odo~ ?~ pt·incipios da religião e da moral, contra o senso commtrm dos povos 
snb os Cl.Vihsados! E ho1.lve homens assaz infames e assaz barbaros que ousaram 

screver tal sentença! 
a «O réa Vicente Dias de Campos, sargento do regimento de infanteria n. 0 16, 
: PPire~e na sentença representando· o papel de «um dos principaes agentes dare-

vo uçao! » E crel-o-heis, vindouros? Veja-se aqui a força de tal revolução: um sar
fh~to é u~ _de seus principaes agente~! Esta gratuita declaração, d~pois do epi
m 0 de 1·~clwula, que os algozes do tnbunal deram á mesma revoluçao, bem claro 
d ostra qu~ sete homens justiçados e mais seis desterrados por serem accusados t: _:nnuncrar uma ridicula revolução, serviram só para :figurar em uma represen
d ç~· theab:al, disposta com o :fim de incutir fortes sentimentos de terror no povo 
De 1VI1_sboa; porqtte este, mal so:fti·ido da continuação e augmento ela tyrannia de 
u~ 1tguel! c?meçava a apresentar symptomas de sublevação .. Nada mais. O réu, 
sent~1?8 princtpaes agentes d.a revolução, estava tão longe de tra._tar d'ella, que nem 
de· a os foguetes, nem acordára senão quando lhe bateram á porta, para o pren
Gdre~; «mas isto (dizem os juizes) não é defeza que se allegue em um delicto 
n!t e ~nta g1·avidade! » E como isto não é defeza que .allegue, como um homem 
guo r 0 va estar fóra ela combinação ela revolução, mostrando que á hora dada (se
c1a~c 0 se affirma) para ella romper, nem appareceu, nem Otlviu o signal, e fo~ acor
fo· 0 ~ara ser preso, como nacla d'isto é defeza em delicto de tanta· gravl.dade, 
ci 

1 ~ rell conclemnado á morte! Que fundamento, que rasão jurídica, que evíden
Ílla ale pr~va! Isto não é clefe~a que se allef!ue ! . .. Aon~~ se viu, ,a não ser em Por
ab~rt~ apresentarem-se os J mzes. em mamfesta opposrçao aos reus e favorecendo 
não h mente o parti elo da accusãção? Aonde se viu serem réus, contra os quaes 
bioo-. a ~estemunhas, conclemnados porque os juizes se deram por sabedores da 

olaphm das suas opiniões, dig·âmos assim, na successão das diversas mudanças 
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políticas do reino, reputando crimE( em um homem o l1avcr combatido a favor do • 
governo que regeu de 1826 até 1828 contra os rebeldes que tomaram as armas 
contra elle? 

aÉ tempo de terminar a enumeração elos absurdos abominaveís ele que está 
cheia a sentença. Esta resenha nos levaria tantas paginas como a dita sentença 
contém de linhas ; poremos . fim a ella, mencionando a accusaçã.o do réu. Claudio 
Sauvinet. Prova-se contra elle que, «no seu armazem de cerveja, na rua elo Arco 
«elo Bandeira, se reuniram alguns elos agentes ela revolução de que se trata", etc. 1 

etc., «e supposto que o réu negue que para simi.lhantes cousas tivesse auctorisado 
ao seu caixeiro, nem el'ellas soub(;}sse, por morar muito distante, na ma do Abar
aracamento ele Valle de Pereira, não o releva comtudo da imputação uma simi
e~lhante negativa, não só porque elle é responsavel em um delicto de similhante 
«qualidade pelo que se fazia no ta.l armazem, como dono d'elle, mas tambem por
e:que confessou em seus iuterrogatorios ter sido avisado duas vezes pelo seu cai
axciro no dia 7 de fevereiro antecedente para fugir, o que não aconteceria se a 
"consciencia do caixeiro não arguisse tambem a d'elle réu; o que se corrobora com 
(J o facto de ter sido preso escondido em um forro das aguas-furtadas ... o que 
«não faz nenhum homem innocente, bj3m como se corrobora tambem pelas icléas 
aliberaes a que é affeiçoado! 11 Basta! E imposs.ivel que á vista de tantos horrores 
não estremeça o coração do mais frio, mais insensível de todoa os homens, se elle 
não estiver afogado em o veneno do despotismo, o verdadeiro veneno que elestroe
os homens e as nações. 

aDesaíiâmos a apresentação de instrumento mais atroz como a sentença de 14 
de março, assignada na sala do real conselho da marinha na cidade de Lisboa, e 
estamos promp"tos a soffrer o parallelo entre os escandalosissimos processos do ca
valheiro La Barre em Abbeville e do desgraçado Sirven, que tanto se distinguem 
pela ferocidade e demencia dos juizes, em o numero das causas celebl'es! .o pro
cesso que condemnou por·feiticeira a virtuosa esposa elo marechal de Ancre, o que 
levou ao patíbulo o visionario Malagrida, são nada; são actos de justiça, compa
rados com a sentença da commissão de D. Miguel. Aqui os réus são arguidos pelos 
denunciantes e 'agnazis ou patrulhas que os prenderam; defendem-se de graves 
imputações, que nenhum testemunho corrobora, e os juizes os condemnam, di
zendo que a defeza não é su:fficiente, porque os di·tos réus têem idéas libe?·aes; ?'e
publicanas; ?'evol·uciona?·ias! . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ' • .. . 

<<Uma circumstancia: se deve mencionar na versão e publicação da atroz sen
tença, porque esta circumstancia acaba de patentear os abstu·dos monstruosos que 
se praticaram em todo o curso do processo dos desgraçados. Sem1Jrc que na sen
tença se falla dos processos verbaes dos réus, que a elles se allucle, bem como ás 
suppostas confissões de pontos indifferentes que ali se mencionam, e que se dizem 
appensos, deve entender-se que estes processos summarios foram feitos aos réus, 
já em separado, um a um, já collectivamente dois ou mais de dois, por José Ve
rissimo e pelo sota Leonardo. Estes dois homens, quando lhes parecia, íam a 
qualquer elas prisões com um malvado . escrivão da sLta escolha; perguntavam ex 
p1·opria aucto1·itate os desgraç~dos, traziam testemunhas, acareavam, davam pan
cadas, mandavam escrever os depoimentos e declarações que queriam, e remet
tiam estes autos, assim feitos, á commissão para servir-se cl'elles no processo, como 
de facto aconteceu!. .. Bem sabemos quanto custará a crer similhante procedi
mento. Os mais encarniçaÇlos absolutistas o negarão; mas é conforme ao caracter 
de D. Miguel e dos seus. Diga-se quem é José Verissimo e Leonardo, diga-se de 
que hão servido ao infante D. Miguel e em que elle os occupa, e tornar-se-ha o 
facto menos improvavel; ajunte-se a isto o testemunho universal de uma Jcapita1, 
no meio da qual os dois malvados se esforçam por mostrar o poder que têem, e 
crer-se-ha tudo quanto deixâmos dito e que nos é transmittido por pessoa que per
feitamente sabe a verdade, e é incapaz de alter:;l-a para denegrir o nome de nin
guem. Ainda mais: para tornar abominaveis os assassinos do marquez de Lot1lé 
não eram precisos os interrogatorios c processos vcrbacs feitos por cllcs nas ca
deias de Lisboa!. .. 



153 

QO processo que os maJlvados formaram não foi só para condemnar os infeli
zes, que já não existem, e que cheios de valor inimitavel (e que não devia espe
~ar-se em homens quaes pela maior parte eram os justiçados) subiram ao cada-
also i não, este processo tem mais réus, que por elle são condemnados i e _a 

sen_tença sobre que, por triste dever nosso, passl?tmos os olhos, condemna em pn
mer~o logar os infames que a assignaram. Chegará o dia suspirado, o dia da sa1- . 
vaçao da patria; sim, barbaros chegará; e quem haverá que não corra a execu--
tar e 6 ' · · • · d m v s a sentença que destes contra esses mnecentes, CUJO so cnme, segun o 
confessastes, era não amar o usurpador -e desejar a sua expulsão?» 

* 
te . .0. sac~ificio de in~itas vidas nos _pati~ulos, cleg1:e~os e carceres, incutindo g1:ande . 

liOI, nao consegum que o partrdo ·Irberal desrstrsse do seu plano a.ggressrvo e 
procll.rasse interessar os gabinetes estransreiros na causa ela rainha D. Maria II, 
com a· ~ 0 a mnte se provará. 

Oflieio 

(N . 0 2~ reservado) 

DI.mo e ex.mo sr.- Tive a honra de receber o despacho de v. ex.a marcado 
~.om o n.~ 152, que acompanhava a copia ele um o:fficio do sr. ministro da jus
tça, refenndo acharem-se ainda na honteir~ os rebeldes portuguezes alliciando 
ge~te para entrarem em Portugal a inquietar os pacíficos · habitantes d'aquelles 
parzes da vizinhança dos pontos aonde elles se acham. 

Esta communicação deu logar á nota que tenho a honra de levar ao conheci
mento de v. ex.a, n.0 2, tendo em data de 14 do corrente passado otttra, que igual
~~nte vae marcada com o n.'0 · :t, da qual vae a resposta na copia n. 0 3. Lison
;;~o-m~ que d'esta vez sejam executadas as ordens de sua magestade, por tantas 

zes Illudidas, sobre este assumpto. , 
d Igualmente junto aqui por copia a nota confidencial que dirigi ao ministro 
de c~tado de sua magestade catholica, sobre ver se se póde interceptaT a cor~·espon
t enc1a revolucionaria que existe entre os liberaes <!le Lisboa com os refugiados por-
ug~zes em Bayona, assim como a resposta á antecedente, marcada com o n. 0 5.

c deus guarde a v. ex. a Madrid, 25 de ma.rço de 1831.- IIJ.mo.e ex.mo sr. vis
ou e de Santarem.= Conde da F1:guei1·a . 

.Nota.s a que se refere o officio anterior 

N .• 1 

Ex. mo sr.-Muito meu senhor: Quando recebi á. nota de v. ex. a de 9 do 
~r:sen.te mez, . relativa ao mesmo objecto com que tenho a honra de dirigir-lhe 
vs ~na mesma occasião recebi do meu governo a copia inclusa, pela qual v. ex. a 

g~Id 0 desenvolvimento do perverso espírito de que se acham afi.imados os refu
qt~ ~s portuguezes nos povos ela fronteira de Hespanha. Não é sem fundamento 
qu: e~o ~·epetido as minhas instancias contra elles para a sua internação, pois 
cias te a drta copia estão bem claras as suas vistas, assim como as consequen
lica tnestas que devem chamar a attenção do governo ele sua magestacle catho• 
com para .se lhe faze· presente os seus resultados, qne me lisonjeio se evitarão 

Aprovr~encias opportunas. 
Dprovetto, etc. 

nuel Gus guarde a v. ex.a Madrid, 14 de março de 1831.-Ex.mo sr. D. Ma
onzalez Salmon.=Conde ela Figuei1·a. 

N• <:> 

llletEx.mo sr.-Muito meu senhor: Com data de 16 e 18 d'este mez recebi do 
rcct governo _a copia inclusa, que com toda a urgencia me remette e me ordena 
elos a:U~ 0

. rbars positivamente do ele sua magestacle catholica, não s6 a internação 
chef:se ~grados. por~uguezes ?os povos da raia d'este reino, , como a entrega elos 
do e~ . ~volumonarws Franmsco Romão de Goes, que se acha em Almendro; a 

• -.Jtllz dos orphãos de Beja, que se acha na villa elo Sanco, assim como a do 
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ex-major Francisco José de Araujo Lacerda, que reside em Calafias ou Cabeza 
Rubia. O que faço por esta nota, bem persuadido da muita necessidade que ha 
de assim o exigir o socego de ambas as monarchias. 

E não tivera chegado ao ponto que indica a dita copia, se as auctoridades su
balternas tivessem cumprido a real ordem de sua magestade catholica, relativa á 
internação. Mas vendo o prejuízo e funestos resultados q.ue traz a IJermanencia 

·dos ditos chefes revolucionarias nos sobreditos pontos, os reclamo na conformi
dade do tratado .de 1778, para que s~jam presos e entregues a Portugal; e tam
bem reclamo positivamente a internação dos mais refugiados na mesma conf0rmi
dade e em seguida das relações que felizmente existem entre ambas as corôas. 

Espero de v. ex.a se sirva levar ao alto conhecimento de sua magestade 
catholica esta minha reclamação, a fim de que se digne mandar se dêem as oppor
tunas providencias a este respeito. 

Aproveito, etc. 
Deus guarde a v. ex." Madrid, 24 de março de 1831.- Ex.mo sr. D. J.Yianuel Gon

zalez Salmon.=Conde da Figueú·a. 

Excmo. sr.-Mui senor mio: Su majestad el rey mi augusto amo, se 
ha enterado detenidamente de cuanto v. ex." me dice en su nota de 14 dei cor
riente sobre que continuao permaneciendo e:n las inmediaciones de la frontera de 
Portugal varios revolucionarias portugueses, apesar de las gestiones que v. ex.a 
tiene hecho repetidas veces para que se les interne, por los muchos males y 
transtornos que pueden ocasionar si lograsen con sus maquinaciones alterar la 
tranquili.dad de su patria; y en consecuencia se ha dignado su maj estad orde
narme pase la 6rden correspondiente á los srs. secretarias dei despacho de la 
guerra, y de gracia y justicia, como así mismo al superintendente general int~
rino ele policia para que inmediatamente se expidan las providencias más termi
nantes á fin de que no se tolere de ningtína manera, por m~ís tiempo en las fron
teras de· Portugal la permanencia de los refugiados, pués son sospechosos al go
bierno de v. ex. a según así lo tiene repetidas veces manifestado en las notas que 
se ha servido dirijirme ácerca de este asunto. 

Espero que esta vez el!l. vista de los datos que v. ex." ha suministrad0, se 
descubrirán las alcleas, 6 puntos donde pueden ocultarse los refugiados y que se 
internarán á los que ya consta á v. ex.a están designados en el interior para su 
permanencia. Lo que me apresuro á poner en noticia ele v. ex."' por mandato dei 
rey mi senor, y aprovecho consumo gusto mio esta ocasion para reiterar á v. ex. a 
las seguridades de la distinguida consideracion que le profcso y ruis deseos de 
compla.cerle. . 

Dios gua~rde á v. ex.a muchos anos. Palacio, 22 de marzo de 1.831.- Excmo. 
sr.-B. S. M. de v. ex.a su más atento seguro servidor.- Sr. conde da Figuei
ra.= Manuel Gonzalez Salmon. 

N .o 4. 

Ex. mo sr.-Muito meu senhor: Constando ao governo de sua magestade fi
delíssima que existe uma correspondencia entre os revolucionarias de Lisboa e 
os rebeldes que existem em Bayona, sendo as cartas dirigidas d'esta ultima ci
dade com o sobre a << Verdien, e de Lisboa com o supposto nome de <<Jean La
planqui>J1 me ordena que instrua a v. ex.a cl'esta occorrencia, como tenh0 a honra 
de o faz'er, a fim de ver se se póde interceptar a referida correspondencia, ou no 
correio de Bilbau ou ' no d'esta capital, pelo interesse que resulta ao soce'go de 
ambas as monarchias, para se cortarem todos os meios tendentes a perturbar a 
sua tranquillidade, pois que no correio de Lisboa se farão ignaes diligencias para 
embaraçar a continuaçJio de tal correspondencia. 

Aproveito, etc. · · 
Deus guarde a v. ex. a Madrid, 14 de 'março de 1831.-Ex.mo sr. B.Manuel Gon

za.lez Salmon.= Conde ela Fig~wi?·a. 
N.• 5 

Excmo. sr~-J.Yiuy senor mio: En vista de cuauto v. ex." se sirve decirme en 
su papel confidencial de 14 del corricnte, relativamente á la correspon~lenci~ que 
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~arece siguén los revolucionarias ele Lisboa con los rebeldes que se hallan en 
d ay~na, .y ele los deseos de su gobie1·no, de que sea interceptada dicha correspon-

encra, .he tomado las órdenes de su majestad el rey mi augusto amo, y en cor.
secuencia prevengo con esta misma fecha á la direccion general ele correos tome 
t.oclas las disposiciones necesarias para que tenga efecto la disposicion que v. ex. a 

reclama. Tan luegci como me comunique algun resultado me apresuraré tÍ po
ner ~ en noticict de v. ex.", y entretanto aprovecho con mucho gusto mio esta 
ocas,~n para reiterarle las seguridades de la consideracion que le profeso. 
d Dws guarde á v. ex." 'Palacio, 19 ele marzo de 1831.-Excmo. sr.- B. S. M. 

l 
e v. ex." su atento seguro servidor.- Sr. conde da Figueira.=Manuel Gonza

ez Salmon. 

Officio 

(N. 0 8 5 reseryado) 

d Ill,mo e ex. 010 1:\1'. - Recebi o despacho reservado n. 0 56, acompanhando copia 
e outro, tambcm reservado, que, c0m o n. 0 355, v. ex.,a tinha dirigido ao vis

conde de Asseca para o instruit· e instruir-me a mim dos acontecimentos que 
occorreram ultimamente n'essa capital. V. ex.a pócle dar a el-rei nosso senhor a 
shgurança que eu continuarei a empregar todos os meus esforços para fa.zer co= 
n eher as Clrcnmstancias que opportunamente me são fornecidas no precitado des
pac ~ n.o 355, a fim ele justificar, como j{t tinha começado a fazer, as medidas 
que J.Oram consequencia forçada dos ·mesmos acontecimentos. 
• ,~0 mesmo tempo que deploro similhantes acontecimentos, que nenhuma aclmi
daçao d~vem causar nos desgraçados tempos em que vivemos, e tanto mais faceis 

e rece1a! :no estado de incerteza em que consideram Portugal, não posso, por 
outra parte, deixar de sentir no fundo da minha alma de se haver recorrido, por 
esse _motivo, ás medidas que foram decretadas. Estas medidas, como v. ex. a logo tâVlu, Pl:ocluziram uma desagradavel impressão em toda a parte, como faz!3m fé 

0 os os JOmaes hoje considerados como a expressão do publico, impressão que 
~e estendeu até aqui, porque se olham aquellas medidas como um obstaculo mais 
<.conclusão da nossa questão; em rasão de serem consideradas como trazendo col)l
~~go eomplicações tlU<t desgraçadamente devem afastar cada vez mais, ou, ao me
dos, demorar o r~conhecimento de el-rei nosso senhor pela Inglaterra, que 0 fazia 
eplder de um systema inteiramente opposto áquelle que acaba de ser adaptado. 

a 8 rasões que eu dou para justificar as medidas que o governo acloptou para 
~sua segurança, evidentemente ameaçada, 0ppõe-se-me constantemente o argu
e ~nto, :;t. que não parecia indispensavel recorrer, corno tínhamos feito, ás medidas 
x raord1llarias, quando bastavam as leis existentes; e que sobreti.1do era inop

portuno e impolitico n'este momento reforçar com mais rigor um systema que era 
:fC~lsado j{t de excessivo, e de cuja moderação dependia, como nos tinha sido de
p a~aclo, o restabelecimento das nossas relações diplomaticas com a Inglaterra, e, 

01 cons~quencia, com as mais potencias. 
se. J?epOJs ele ter feito assim conhecer a v. e)):. a, como era elo dever de um fiel 
ot ~':dor de el-rei nosso senhor, o effeito immediato que produziram aqui e em 
a~ 1 ~8 partes as providencias dadas n'essa côrte em consequencia dos ultimos 
guo~ ecnnentos, julgo tambem do meu dever, á vista do embaraço em que, se
ze:c 0 _ouço, se acha o governo de sua, magestade, pelas prisões de alguns fra,nce
oc 6.~nglezes im1)licados na projectacla conspiração, repetir o que já em outl·as 
docas1?es torm.ei a liberdade de lembrar ·a v. ex.a; vem a ser, de mandar para fóra 
cendemo, por bom modo e sem os molestar, todos os estrangeiros que, esque
con °:se do que elevem ao governo debaixo ela protecção do quaJ s<;J acham, 
me .8Pirarern climtra elle, e mesmo se se fizerem suspeitos. Se este suggerimento (sic) 
priiec~r a real approvação e houver de ser posto em pratica, cumprir{t que o seu 
aon~erro effeito seja de fazer declarar pelos agentes ele sua magestade nas côrtes 
e , e se acham, que tal é a tençã.o e determinacão do mesmo augusto senhor, q,le o fa · ' · 
g-ov . z nmcarnente para assim evitar de se comprometter com estes mesmos 

Rnos, ou dar-lhes o mais leve motivo de queixa. 
esta-me agora accusar a recepção dos outros dois despachos resel'Vados 
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n. 08 57. e 58, qne "recebi com o antecedente, n. 0 56. Péla copia inclusa de uma 
carta que dirigi ao conde de Nesselrode verá v. ex.a qual foi a execução que deí 
ás ordens contidas no precitado despacho. 

Deus guarde a v. ex. a S. Petersburgo, ~~de março ·cle 1831.-Ill.mo e ex. mo sr. vis
conde de Santareru .= Raphael ela C1"?.tZ G1tB1"1"eÍ?·o. 

No-ta 

Lisbonne, 28 mars 1831.- Monsieur le vicomte:- Le gouvernement de sa 
majesté le roi eles français, prenant en sérieuse considération ses nomhreux griefs 
contre le gouvernement portugais 1 m'a ordonné d'en réclamer la réparation im
médiate et conformément aux instructions que viennent de m'être transmises par.le 
brig de l'état l' Endymion actuellement mouillé dans le 'l'age; je dois adresser 
au gouvernement portugais, .par intermédiaire de V. E. les demandes suivantes: 

1° La mise en libe1·té de mr. Bonhomme et l'annulation (par mode spécial 
de réhabilitation) de la sentence rendue contre lui, dont j 'ai suffisammeht dé
montré à V. E. -l'iniquité et la barbarité dans ma note du 28 février dernier, sen
tence dont la partie ignominieuse a été exécutée avant nier matin au mépris eles 
protestations que j'avais adressés à V. E. et eles nombreuses notes dans lesquel
les je lui avais déclaré que je considérerais cette exécution «comme ·un outrage 
fait à la uation française daus la persouue d'un de ses membres ». 

2° La destitutiou eles juges qui out pron"oncé la dite sentence et la pubiication 
officielle ele l'acte de réhabilitation qui l'aura annulé. 

3° Une inclemnité de 20:000 francs en faveur de ror. Bonhomme. 
4° ·Le f\ursis que j'ai réclamé, par ma note du 26 de ce mois, en faveur de 

mr. Claude de Sauvinet, déclaré naturalisé portugais eu opposi'tion avec les lDis 
du royaume et conclamné par la commission extraordinaire de Lisbonne, don.t 
V. E. avait formellement reconnue l'incompétence, à dix ans de deportation en 
Afrique, en vertue d'une senten~e dout les termes même coustatent qu'aucune des 
charges élevées contre l.ui n'a pu être prouvée. 

5° Une satisfation de la part de V. E. pour les expressions offensantes et 
l~s insinuations injurieuses à mon égard contenues dans sa note du 12 février, 
relative aux observations qne je lui avais adressé la vieille, concernant ra com
:plÍ.ssion extraordinaire de Lisbonne. 

6° La cléfense, sons les peines les plus séveres, à tout ecclésiastique de mê~ 
ler à ses préclications eles déclamations politiques contre les frauçais. 

7° L'engagement formei de ne plus permettre à l'avenir, dans les écrits 
périodiques soumis à la censure clu gouvernement pm.·tuga.is, l'insertion ele cliatribes 
contre la France et son gouvernement, de nature à mettre eu p.éril les français 
établis eu Portugal, en déchaí:nant contre eux les passions et les haines popu-
l~res. · 

8° La stricte observatiou du privi[ége eles français de ne pouvoir être arrêtes 
qu'en vertu d'un ordre clu 3uge conservateur des nations privilégiées qui n'en 
ont pas un particulier. , 

9° Une indemnité de 6:000 francs pout chacun <leux, aux sieurs Gambey et 
V aliou, détenus arbitraia·ement · à Oporto pendant plus de d,J3UX ans, et une de 
3:000 francs au sieur Dupont, détenu en Lisbonne pendant un alll, tous t-rois :finale
ment expulJ>éS du royaume en vertu de sentences dont il ne résulte aucuue charge 
contre eux. 

10° L'indemnité de 10:000 francs, que j'ai réclamé en faveur du sieur Dubois, 
gravem·, pour les motifs énoncés dans ma note en date du 2"lnovembre dernier. 

Je dois ajouter, mr. le vicomte, que ce n'est que en adhérant aux conditious ci
dessus qne le gouvm·nement portugais pourra éviter les conséquences de justes 
·aujets de plaintes et eles témoignagefl multipliés de malveiltance et d'hostilité qu'il 
a donné à la France et j'ai l'honneur de déclarer à V. E. que, dans le cas ou il 
n.e serait pas fait droit aux présentes réclamations, mon gouvernement se ré
servant d'aviser à cl'autres moyens pour obtenir satisfation, m'a ord.onné de quitter 
Lisbonne le plus promptement possible aveo ies français qui s'y trouveut. 
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~e satsts cette occasion pour l'enouveler à V. E. les assurances de la haJ+te 
cons~dération avec laquelle j'ai l'honneur d'être sou tres-humble e~ tres-obéissant 
servtteur.= L. Cassas. 

* 
1 

Áce1:ca da refe~·icla nota diplomatica publicou-~ em Londres uma curiosa ana
yse, CUja traclucção para francez, impressa na mesma cidade, é como segue: 

Opinion lég·ale et observations 

Sur "uue correspondnnce derniilrement n1lressée pnr le consnl frn.nçnis gérnnt de Llsllonne 
nu gouvornemeu t IlOrtugnls 

b Les clifférentes demandes, contenues dans la note de mr. Cassas, d~tée de Lis
onne, le 28 mars 1831, se récluisent à la question suivante. 

Une cour de justice qui fait ses fonctions dans un royaume souverain et in
~épenclante, peut-elle punir un etranger domicilié sur son tel:ritoii'e, apres qu'il a 
té convaincu d'y avoir · commis quelque clélit contre les lois établies et recon-

nues de l'état? · 
Urí étrauger qui s'établit dans un autre pays, s'assujettit à ses lois et à. ses 

~s~es, ~t, s'il y contrevient, il est ab&olument dans la même position qu'un na-
If, a n;tomti que quelques privilége3 particuliers ne le mettent à l'abri. Quelques 

que so1ent ces lois, ele quelque maniere qu'elles soient aclministrées, il s:est en
gagé volontairement à; les obs.erver, et il n'a aucun droit ele se plaindre des pei
~es q~' elles infl.igent, lorsqu' elles sont prononcées légalement. Il est censé qu'avant 

e fatre choix de sou pays adoptif, il s~vait tout ce que les lois y cléfendent, et 
0~ présut;ne ,par conséquent qu'il n'ignore pas qnelles sont les suítes d'une dés'
? éisssa:nce vol0ntaire à ces lois. On ne peut elans ces cas s'excuser sur son 
agnorance. · 
. L'exécutiori eles lois se ·déduit de leur promulgation; mais plusieurs eles prin

h.Ipes sur lesquels elles sont fondées, étant gravés par la nature dans le creur des 
ommes et appuyées par les préceptes de la religion, como devant servir ele re

gle à .notre condnite, il n'est pas nécessaire de les particulariser pour qu'on les 
conna1sse et qu'on les apprécie. La voix ele la conscience suffit clone pour empê
c~er le.s hommes de faire le mal. Cependant, comme il se rencontre bien eles cas 
l~ la JUstice naturelle n'anrait toute seule aucune efficacité, on a jugé qu'il fal· 
clalt sub~tituer le devo!r à l'instinct, · eu faisant intervenir des obligations .à l'aide 
l ~s sentiments naturels. Il s'ensuit de là qu'il y a une clifférenc~ manifeste entre t morale et la loi de l'état. Cette derniere demande seulement que la promulga-
101~ soit de rigueur; et à cet égard les lois elu Portugal ne different en rien ele 

ce es des autres nations· ele l'Europe. · 
L~ promulgation est donc la voie aeloptée pour prouv~r l'existence d'une loi 

dt· obhg.er l.e peuple à l'observer. Le :premier elevoir cl'un so~verain étant de re~-
re la J~StlCe; lorsqu'il ne peut le fmre eu personne, dee tnbunaux sont étabhs 

po~r ag'lr en son nom. C'est par conséquent clu pouvoir exécutif ou souverain 
p~ ~m~ne le pot~v~ir judiciaire, elont l'administration ~st dist~nct~ e~ à part en 
b rtugal auss1 bten qu'en Angleten·e. En Portugal àuSs1 les lo1s cr1mmelles sont 
é:sées sur eles .Príncipes permanents et uniformes, les peines qu'elles infl.igent 

aut ~roportionnées à la ·nature et à la grancleur des délits prévus. Ces lois peu
v-;nt. d1fférer sous quelques ra.pports eles nôtres, ou de celles de France ;. mais elles 
P .~V"I(;ll~nent de la même sotll'ce, et elles ·ont été éga.lement portées dans la vue de 
)~é v-en~.r, Otl ele punir la violation eles regles que le souverain a jugé à propos 
c tabl1r pour le bien de la s0ciété. · · 

Le dt·oit de punir les délits ayant été conféré par l'ordre du souverain et cl'un 
d_?mmun consentement aux magistrats qui sont armés cltl glaive de la justice, afi.n 

empêcher les hommes d'êtrejuges clans leur prop1·e cause (ce qui est un eles grands 
~~?-Xs aux<!uels le gouvernement civil apporte un remede), la légalité ele leur aú
orlté et conséquemment leur droit de punir ne sauraient être révoqués en doute. 

11 
Les procédures en Portugal sont, il est vrai, elifférentes ele celles qui sont en 

sage eu Angleterre et en France; mais les lois. portugaises ne doivent pas, à 
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cause de cela, être condamnés commc injustes. On y est parfaitement au fait de 
tout cc qui est reqais pour les dépositions, et les formalités tardives qu'il y a ~ 
I'emplir donnant à l' accusé l' avantage de pouvoir réc]amcr,· et aux juges un temps 
suffisant pour faire une recherche exacte. La présomption est rejetée dans tout 
cas pénal, et, s'il s'éleve quelque cloute, on a recours aux consultations. On a 
a·insi tons les moyens qu'il fatlt pour s'assurer que le délit a été commis, et s'il 
se trouve la moindre errem· elans les clépositions, raccusé cn profi.te. 

Eu Portugal de même qu'en Angleterre1 l'ubiquité lég·ale du roi forme une 
partic essentielle ele la prérogative royale. Aux yeux de la loi, le rQi y présiele 
dans toutes les cours de juclicature1 et les juges qui reçoivent de lui leur autorité 
ct le représentent, peuvent prononcer l'arrêt contre ceux elont le proces a été 
in:struit et qui on été convaincus; mais dans tous les cas, excepté les capitanx, 
il est expressément eléfenclu de . mettre la lo i à exécution qu'il ne se soit passé 
vingt jours depuis que l'arrêt a été prononcé, afin que le prisonnier puisse exa
miner les pieces du proces et prolester contre ce qui ne touche point le fond de 
la question. On pourrait peut-être trouver à reclire à la lenteur avec laquelle la 
loi criminelle s'administre en Portugal, car on est quelquefois longtemps en pri
son avant que le proces s'instruise; mais ce délai est généralement ·à l'avantage 
ele l'accusé et augmente les chances qu'il a ele se justifi.er. Il est aussi en son 
pouvoir d'accourcir ce clélai, à moins qu'il ne provienne de causes inévitables, et 
clans ce cas1 quand l'arrêt est rendu, on a toujours égard à !'espace de temps 
qu'il est resté eu prison. 

Les étrangers se plaignent de ce que chez les portugais lg rapport ne se fait 
pas à l'audience. Ceci provient de ce que la marche eles proces est différenté; 
mais quanel même ce serait, au sentiment d'un anglais, un défaut, ce eléfaut no 
saurait avoir l'appli~ation elans le cas actuel. D'apres nos lois 1 dans toutes les 
poursuites qui entr:=J,í:nent la' peine capitale, ou la puni~ion corporelle, ie rapport 
ne pe'ut se faire à huis elos, parce que le jury, en faisant son rapport,, est tenu ele 
regareler le prisonnier. Mais pour les délits moins graves, lorsqu'il n'est pas ele 
rigueur que l'accusé se trouve présent1 il suffit el'une déclaration faite en parti
culier. Nous ne manqnons pas el'autorités qui prouvent que faire un rapport, n'est 
pas, à proprement parler, un acte jueliciaire; mais. lorsqu'il s'agit de porter l'arrêt 
de conelamnation et de remplir les formalités les ·pius imposantes1 les magistrats 
portugais sont fort exacts et fort scrupuleux. 

Yu l'impôrtance ele la loi criminelle, on a eu soin ele la régler et de la faire 
valoir par eles ~oyens conformes à la justice1 à l'humanité et au droit des gens. 
Les crimes y sont défi.nis en termes exactcs ct le gem·e, sinon le elegré. de puni
tion y est déterminé pour chaque délit. Les peines sont de cette maniere moins 
incertaines et moins arbitraires, et comme elles sont égales por tout le monde, la 
cour n'exerce auClill pouvoir. Des regles fixes et eles jugements elispositifs' font 
voir quels sont les cas ou l'on eloit sévir. Apres que la sentence a été prononcée1 

la loi s'exécute, à moins que le roi n'accorde au coupab'le son pardon. La peine 
eloit être infl.igée par un o:fficier de loi, muni el'un orelre conçu dans les termes de 
l'arrêt, qn'il lit eu public avant que le bourreau remplisse sa fonction. 

C'est d'apres ces elonnées que nous elevons juger de l'affaire ele mr. Bonhomme. 
Si ai:tcnne eles formalités prescriptes par la loi a été omise, Ie plaignant indivi
eluellement, ou par 1' entremise. officielle de la nation à laquelle il appartient, peut 
assm:ément, par une réqui.sition formelle et faite à temps, elemaneler la révision 
ele la procédure instrui te contre lu i, selou ·Ies formes ord,inaires; mais c' est un eles 
actes les plus injustes et les plus outrageants dont on ait jamais oui parler, que le 
représentatif s'addresse au pouvoir exécuti~, pour elemander absolument que la 
sentence qui a été prononcée légalement solt abrogée incontinent; que les juges 
qui l'orit prononcée soient renvoyés et dégraelés; qu'nne indemnité, prescrite à 
volonté, soit accordée à la partie qu'on p~étep.d êt1·e lésée, et que le refns d'acquies-

- cer à eles conelitions si extravagantes s01t dénoncé comme un motif su:ffisant pour 
suspendre toute commtmication amicale! Un tel príncipe attaque l'inclépenelance 
eles états, est contraíre aux droits eles nations, tenel à clétruire l'ordre public, et 
porte directement atte inte aux lois qui retiennent lc genre humain dans les liens 
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de la société civile. Une telle condtúte équivaut à m1e attaquc faite sans aucun 
• prétexte, à une violation ouverte de tons les traités, à une déclaration de guerre 

saus qu'il y ait eu provocation. Ellc annonce lc désir d'avoir recotp·s à la vio
~ence, ou à !'intrigue, pour renverser les institutions sociales, et étendrejusque dans 
es autres pays de l'Europe la confusion qui a déjà causé tant de misere eu Franco. 

ll n'y a pas d'exemple, an moins récemment, d'une déclaration pareille à 
~elle dn consul français gérant. Pendant le regue ele la reine Anue (A. D. 1708) 
l ambassadetu· ele Pierre le Granel, czar de Moscovie, fut arrêté à Londres pom· 
dette et. on le fit sortir de son carrossc, malgré le respect qui lui était díl et en 
contravention eles priviléges clont jouissent les personnes de son rang. Les per
sonnes irnpliquées dans cett~ arrestation furent poursuivics et convaincues par le 
procurem· général; mais la question ele clroit ne fut ni discutée ni décidée. Le 
czar ne tarda pas à se récricr et à exiger qne l'échevin et autres qui avaient eu 
part à l'arrestation de l'ambassadeur (ce qui cependant nc lui avait causé qu'un 
Cotu-t em?arras) fussent punis de mort immédiatement. La reine :fit réponse «qu'elle 
~e pouvalt punir aucun de ses sujets, pas même le dernier d'entre eux, à moins d'y 
etre _autorisée par les lois du pays, et qu'elle était persuadée que sa majesté n'exi
ge:·alt pas d'elle l'imp.ossible·». Cependant, pour satisfaire le czar et apaiser les 
~ con~entements eles cours étrangh·es, la reine :fit passer un bill clans la .vue de 
1 eméclier à ee défaut ele la loi, et en envoya, par un ambassadem extraorclinaire, 
un~ copie élégamment grossoyée et enluminée avec une lettre de sa part. Lors
qu il fut présenté à la cour du czar, le porteur décla1·a que, «quoique sa majesté 
~e bp~t pas infliger une peine proportionnée au délit à cause eles anciennes lois 
ta hes clms son royaume, cependant, avec le consentement unanime clu parle

meut, elle avait fait passer un acte qui am·ait dans la suite force de loi ». 
~e souverain de Portugal potu·rait avec tout autant ele raison répartir que ce 

~er~rt non seulement agir illégalement, mais ce semit abuser étrangement de la 
J~~tice que de punir les juges d'tme cour qui aurait administl·é la loi cl'une ma
lllere. convenable, et ele la conduite ele laquelle il sera.it parfaiteJl:!ent satisfai't. Un 
a~qutesce_ment ' à la demande de l'employé fra.nçais, qui faisait la fonction ele con
s ' aurmt été non seulement humiliant, mais aussi cl'un tres mauvais exemple, 
eu .ce que ce aurait été aclmettre un príncipe inconnu clans les annales d'aucuue 
natLOn indépenclante. 

La derni{n·e demande cléclare en termes formeis que ace n'est qu'en acquies
ça~t à . ses conclitions et à cl'autres énumérées ci-clessus, que le gouvernement 
P~Itugats peut éviter les suítes eles justes sujets de plainte et eles nombreuses 
~~uves qu'il a clonnées ele sa mauvaise volonté et de son hostilité contre la 
/ancen. Ce qui équivaut à tme menace clirecte et à une déclaration d'une inten-
~on préméclitée ele venger un tort supposé, faite sans qu'il y ait eu auctm éclair
Cls~erneut et prouvant évidemment. une grande malveillance. Il s'.agit ici cl'accu
satwn~ que ne sont pas de la compétence cl'un agent commercia.l. Une tellc 
~~nclulte est clo:nc une :iolation manifeste du ~roit ,eles gens, et clevient par con
l quence nne o:ffense dm;lcte contre le souveram regnant, aggravée par le ton et 
d~s te~·m~s eles demandes. C'est clone un acte de mépris impardonnable de la part 
d u~ 1~dtvidu, et même d'tm fonctionaire public, cl'appeler le décr~ cl'une cour 

e Justtce injuste et barbare. C'est non seulement insulter ouvei·tement et résister 
ab/0.UV~ir eles juges qui la présiclent; c' est encourager les moyens violenta pour 

f:J
o elllr lUstice. Il · est, cependant, à propos de consiclérer la chose plus minutieu
emeut. 

aff paus l'examen du cas de mr. Claucle Sauvinet, sa naturalisation devient :une 
g atre de discussion. Qu'il' ait eles lettres ele naturalité, cette circonstance n 1au
c ~ente pas le pouvoir, ou l' autorité d'une cour de justice dans la poursuite eles 
u~ 1m,es qui sont de son ressort; ele même que le manque d'une telle formalité 
avo~ere pas non plus en faveur ele l'accusé. Mr. Bonhomme et mr. Sauvinet 
d aient eles établissements et étaient clomiciliés en Portugal; ils étaient clone tous 
llle~x. r~sponsables aux lois de ce royaume; ils l"auraient été également, quancl 
deefe 11 n'y seraient pas restés à demeure . La question clu droit cl'intervention 

a part dn pays natal, serait cepenclant bien changée à l'égarcl des sujets na-
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turalisés clu roi ele Portugal; dans le cas même ou ils ne seraient pas natm-alisés, 
comme le code français porte que «lcs lois de police et de sureté obligent tous • 
ceux qui habitent le territoire »; et aussi que «le maintien de l'ordre public dans
une société est la loi suprêmel>, ils ne peuvent tt~ouver mam~ais qu' on observe la 
même regle dans d'autres pays. D'ailleurs une nation n'a pas le elroit de s'ingé
rer eles arrangemP-nts particulíers d'une autre, maxime· qui néanmoins est sujette 
à exception; car quan.el c'est l'arrangement particulier el'une nation d'en subju
guer ou d'en troub~er el'autres, celles qui sont menacées ont le ch-oit de s'y oppo
ser, et c'est même leur devoir; mais nous présumons que la France n'impute rien 
de pareil au Portugal. 

Selou les lois anglaises, l'allégiance naturelle d'un natif du pays ne peut être 
forfaite, annullée ou altérée, par aucun changement que ce soit de .temps, ele 
lieu, ou de circonstances. Dans quelque pays qu'il réside, il doit à sou premier 
souverain une obéissance dont il ne peut se dévêtir, quelque chose qu'il fasse. 
Pendant la derniere guerre continentale, l'a.pplication de ce príncipe fut entiere
ment ·développée dans nos divers démêlés avec les États Unis. 

Nos contestations à ce sujet amenerent la discussion eles deux questions sui
vantes: 1° L'Angleterre a-t-elle le droit d 'obliger ses sujets nés sur son territoire 
de servir dans la marine? 2° Si elle a ce droit, peut-elle légítimement exercer ce 
droit sur ceux qui ·se trouvent dans les vaisseaux d'un autre pays? TI n/y a ce
penelant elans nos annales aucun exemple ele l'entremise du gouvernement britan
nique en faveur d'un sujet natif, condamné pour eles crimes commis dans un pays 
qu'il avait aelopté pour le sien. L'Angleterre a toujours prétendu qu'elle avai't 
droit au service militaire de ceux qui étaient nés sur son territoire, tandis que 
les États Unis, toujours appuyés par la France, ont soutenu qu'on devait faire 
une exception en faveur de ceux qui quittent un état et prêt~nt le serment d'al
légiance à un autre. li est certain que le traité fait avec les Etats Unis en 1806, 
fut renvoyé sans avoir été ratifié, parce qu'il ne contenait pas une rénonciation ele 
la part du roi d' Angleterre au droit de réçlamer les marins anglais qui se trou
vaient dans les vaisseaux marchands eles Etats Unis; mais il faut se sonvenir que 
l'Angleterre n'a jamais prétendn au droit d'allégiance de la part de sujets absents 
que dal!s les cas de guerre, parce qu'il n'e_st pas juste que son gouve1·nement em
pêche ce qui n'est pas défendu par la loi. Le gouvernement anglais met seulement 
en príncipe que nul homme ne petlt se elécharger ele ce qu'il eloit à sa patrie, et 
c'est sur ce príncipe qu'est évidemment fondée la condition qui a si souvent lieu 
dans les traités, que les sujets de l'une eles parties contractantes ne s'engageront 
pas au service inilitaire eles ennemis ele l'autre. . ' 

Les Etats Unis et la France ont toujours prononcé eu faveur de la liberté 
d'expatriation, alléguant qu'un homme a le droit naturel de changer de pays, 
ainsi que sou allégiance, et certainement l'Apgleterre n'a jama.is réclamé le pri" 
vilége de décider quelles lois ces pays devaient porter toucnant leurs propres su
jets. «L'homme est né libre; le premier usage qu'il a droit de faire de sa liberté, 
c'est de quitter le gouvernement sous lequel il vit, s'il le gêne dáns l'exercice de 
ses droits. L'émigration est clone ele droit naturel; eles lois qui la défenelraient, ne 
feraient que la rendre légitime», etc. O'est là un axiome ele la jurisprudence fran
çaise, ét ce sujet il'a peut-être jamais été discuté dans aucun pays, autant qu'en 
France, depuis la révolution. • 

L'~ssemblée nationale voulant porter un statu pénal contre les absents volon
taires, fit les· distinctions les plus· soigneuses entre eux et les émigrés. Les peines 
contre les premiers fnrent regardées comme justes, parce que le pays était eu 
danO'er; mais on déclara en même temps qu'il était injuste et arbitraire de mo· 
lest~r les derniers. «L'émigration differe (elisait-on alors) ele l'absence, en ce que 
celui qui émigre, sort d'un pays _avec sa personne et ses ibiens, et .. claJ;J.s l'inten
tion d'aller s'établir ailleurs; au heu que l'absent conserve toujours l'idée ele 1·e• 
venir dans sa patrie, et n'cmportc pas avec lui sa fortune. Les portes de l'empire 
doivent être ouvertes à tout homme qui déclare qu'il veut aller vivre sous d'au
tres lois; car pm· cette renonciation, il devient étranger, et les étrangers ont le 
droit ele sortir». 
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. Le code civil français fa.it encoi·c cette déclaration ( cha1Jitre n, section I, 
arttcle 17°): «La qualité de français se perdra: IO, par la . naturalisation acquise 
eu ~ays étranger; 2°, par l'acccptation, non autorisée par le gonvernement, 
c~e fo~ctions publiques conférées par un gouvernement étrangcr; 3°, par _l' a:ffil ia
hon a toute corporation étrano·ere qui exigern, eles elistinctions de nmssance; 
4o' . enfin par tout établisseme;t fait en pa.ys étranger, sans espoir ele Tetourn . 
f'rbtcle 18°: «L e français qui aura pcrelu sa qualité de français, pourra toujours 
{ recouvrer, en entrant en France avec l'autorisation dn gouveruement, et en 

l 
~clarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renouce à toute dif: tinctiou contrair~ à la 

01 frauçaise » .. 
s~ clone un sujet français s'est so ustrait à sa premiere allégiauce; s>il a re

U~nce à sou pays natal et a dissous de sou propre· gré le coutrat qui l'y unissait; ili il. s'est fait naturaliser en 1)ays étranger , ce qui a été cause qu'il a perelu son 
'Olt de uaissance et qu'il y est r esté à elemenre sans .songer à r etourner, com· 

~ent, peut-on elire qu'il est sous la protection elu pavillou français, ou eles anto
~~é~ f.ra:n~ai ses? S'il était en France mên;w, il serait privé d~ la j ouissance eles 
I olts :~vlls qui apartienneut aux frauçais, jusqu'à ce qu'il les eut recouvrés de 
a J?.amere .preserite par la loi. Les personnes qui se sont expatriées peuvent en 
allotr du repentü·, elles peuvent dans la suíte regrettex le lieu de leur naissance, 
N .es Pl'l.uvent souhaiter el 'y retourner. Ce ca.s a été prévu par la loi française. 

eanmoms le legislateur craignant les abus á établi eles sages précautions. aCe
pen.clant (vaiei la maxime reconnue) l'indulgence rie doit pas être avengle et im
f,~udent~ . . Le r etour de ces français ne doit être, ui un moyen ele tronble clans 
. etat, lll 1111 sigual ele distorril.e dans leurs familles. n fn.ut qtle leur rentrée soit 
auto~·isée par le gouvernement qui peut connaitre. leur c~ncluite passée et leurs 
lenttments secrets, et ils ne cloivent acquérir que l'exercice eles elroits onverts à 
eur profit, depuis leur r éintégratiom. . 

Mr. Cassa.s a même assuré que mr. Claude Sauvinet avait été déclar é suj et 
na,~~ll'alisé du roi ele Portugal en contravention eles lois du royaume. Il})araít 
qt~ Ü fut naturalisé légalement du temps eles cortes en 1821, et quoique clans la 
stute, les lois et les reglements faits par cux aient été annullés, comme la nouve.Ue 
fesureA ne clevait avoir force de loi que postérielll'ement, elle ue pouvait regarder 
ÍJe~ anets et autres actes touchaut eles iuelividus, lesquelles res taient tonjours en 
v~tce. Te1~e ~ut l'opinion eles jurisconsultes de la eour?nne dan.s ~e ca~ ele Sa\t
b~et, ct Il s en trouve ~e .uombreux e~emple~. qe pomt u'ava1t .J~IDais été ele-

tu, et peuclant tout l'mtervalle, Sauvmet a JOUl ele tous les pnvlléges ele sou 
11?~veau dt•oit de citoyen. Qu'on s'assure encare si son nom se trouvc clans les 
re~tstes elu consulat français co.mme sujet de sa majesté tres-chrétienne. ll est . à 
h:esu?ler aussi que mr. Bonhomme se regarelait comme tm sujet portugais, ou 

1!:11 il n'aurait pas été immatriculée à l~université de Coimbre qui n'admet pas 
c t traugers. Dans tous les cas, il était tenu aux reglements ele cette uuiversité, 
e c(/ut par cl 'o rdre de ses supérieurs que la pour.mite contre lui commença. 
t' est certainement une maxime de la jurisprndence française que la loi na
do~ale suit ·partout celui qui a elroit à sa protection. '«Ainsi la. loi française, avec 
eu, yeux ~e mere, suit les rrançais jusque clans les r égions les plus éloiguées; 
d e les stut jusqu'aux e:s::trémités elu globe». Ceci est assnrément vrai à l'égarel 
'P e cenx qui n'ont pas renoncé à leur droit de naissance . Le souverain le1.u· doit 
é~o.tection ·comme uu reto ur ele l'obéissance qu'il requiert ele lem· part. S'il en 
la a~ autre~ent, on serait tenté de r évoqu:er en. ~ou~e , si ~onl.a légalité, elu moins 
ct' outé a. un gonvernement sou3 lequel les obhgatwns d obé1ssance et ele prote-
n tou n: seraient pas réciproques; mais ·cet avantage ne s'étend pas aux persona:s q:u se sont soustraites à son autorité. Si les sujets ficleles elu souveraiu sont 
e:xp~uillés par force ele leurs biens, s 'ils sont. maltraités eu contravention ele lois 
d~tst antes ou clu clroit eles gens, il est tenu de leur donner sa protection. Cepen- • 

nu cette obliga~ion cesse clu moment qu'ils ont violé les lois cl 'un autre pa,ys . 
oi:J. Y a des lots sans lesquelles tm état ne peut cxister, surtout elans le siecle 
ele no1~s sommes ; ou pent clire en toute confiance que de ce gem·e sont les lois 

pe1~ce. Les français ·eux-mêmes ont uniformément ·proclamé «qu'un étranger 
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devient le sujct casuel ele h loi clu pays cla.ns lequcl il passe, ou dans lequel il 
rósicle. Da10s 'Ic cours de sou voyage Oll l)Cilclant lc tcmps ph1s ou moins long de 
sa résidence, il est protég6 par cctte loi; il doit clone la respecter à sou tonr. 
L'hospitalitc qu'o~1 lni donne appelle ct force sa reconnaissance». 
· Chaque éta.t a c1 a.iJicurs le clroit ele veiller à sa propre conscrvation, et c'est 
ele l'exercice de cc elroit que clépend esscntiellcmcnt sa sottYeraineté. Commcnt 
clone un état pourrait-il subsister et se conservcr, si dans sou sein mêmc il exis
tait tme classe de . personnes qui pourraient impunément braver ses lois, fouler 
aux picds les rcglcments de sa. police et troubler sa tranquill..it6? Le pouvoir. sou
veraiu ne poturait plus s'acquittcr eles clcvoirs irnportants pour lesquellcs il _fut 
útabli, si lcs étrangers, ou lcs natifs, clevenaimlt indépend:mts de son autonté. 
Cette sonveraineté ne peut non plus être limité à. l'égard eles pers01mcs ou d~s 
ehoses . Xl faut qu'elle soit touie-puissante dans tout ce qui est permis par il.a. lo1. 
La simple qua1ité. d'étranger ne peut clone former ume cxception. Résider dans u11 
pays, c'est se soumettre à sa souveraineté et pal' conséquent à ses lois .. Quand 
clone un étrangcr Tiolc ees lois, il est traduit devant les tribnnaux auxquels 
l'adininistration eu est confiee, et, comme nous l'avons dit ci-clessus, la loi est 
absolument la môme pour eux que pour un _natif. Cette regle est sans doute sn
jctte à eles modifieations; mais ces modifications ne peuvent être que le résultat 
de stipulations faites entre eles états indépend<~nts. 

Examinons à présent les cas de mrs. Bonhomme et Sauvinet, auxqucls 
mr. Cassas attache tant d'importance. _ 

Quant à E. Potentim Bonhomme, il est €léelaré dans l'arrêt qu'il fut d'abord 
accusé au tribunal de CoimbTe, lc 28 avril 1828; que· cette accusation fut rcnou~ 
Yelée par ordre du roi devant un tribunal supérieur, le 5 juin 1828, portant qu'jl 
était coupable d'i)Tévérenccs scandaleuses, d'outragcs et ele sacri]éges comroi~ 
~ontre la majesté clivine clans la cathéclrale de la dite ville de Coimbre, le jencli 
saint, ele. la dite annéc 1828, pendant la célébration eles 1·ites ]cs ph.ts solennels; 
qu'il y avait à.es preuves convaincantes que dans l'apres-midi et la soirée 
du dit jour, ]es profanations les plns sacriléges y furent commises, surtout 
dans ]a chapelle elu Saint Sacrement, vis-à-vis de celle dans la.quelle se fait 
l'exposition cln Saint Sacrcment, le jettdi saint; dans laquelle chapelle enh·erent 
l)lu::;ieurs étudiants qui, avee l'irrévérancc la 1)Ius seandaleuse, .jeterent eles d:ra
gées dans lc sein de quelqucs femmes publiques jusqu'à ce qu'ils le·s atteignirent 
dans la ehapelle, étcndirent les chf'Lles et les mantea~1x ele ce · femmes et lcs man
teanx eles étueliants (dont plusienrs étaient eu manches de chemiscs) sur les degré 
ele l'autcl ct sur l'autcl même, et s'étant mis par teiTe, commirent les irrévéren
ces et lcs inelécences lcs plus grossicrcs, étant cachés par les rideaux de la cha
pelle qui, cc jour-là, sont fermés, etc. L'arrêt déelare en outre qu'ils fm:ent dé
couverts dans ces actes par un ccclésia_stique, et -que ]e bailli ele 1.miversité ct s!.L 
police arméc ayant été appclés, ce ue fnt que par ]a force qu'on put chasser de 
la chapelle les ótudiants et leurs eompaguons. Lc dit Bonhommc, étucliant eu droit,_ 
fut alors . vn et reconnu commc un eles acteurs eles elites offenses. TI fut aussi 
prouvé qu'il était membre cl'une association qui avait pour but cl'outrager et d'iu
sulter la rcligion établie, aíi.n ele la faire tomber clans le mépris, etc. Ce l)roces 
fut j ugé eu dernier ressort par la eour Sltpérieure ele Lisbonne, et l' aJTêt, en date 
du 11 décembre 18301 ordonne que ale délinquant soit fouctté clans les rues, dé
porté à Angola et conclalllllé à payer les frais de la ·proc6chue i,.., 

J O auctor transcreve a traducção litteral ela sentença, mas preferimos mencionai-a em por-
tuguez, que é do teor scg~inte : . · . . 

"Accordam em relaçao, etc. V1stos E}stes autos, que na conformidade do decreto do d1t~ 
senhor com data de 29 de julho pro:ximo passado, se fizeram summarios pelo accordão pag.4u 
ao réu preso Edmundo Potenciauo Bonbomme, profcsso1· de lingua franceza solteiro filho ~e 

• Potenciano Bonbomme e de Felicidade Bordaz, natnral de FJ:auça, de iclad'e de trinta e doiS 
a~nos, morador na calç.ada da Estrella:, e preso n!1 _carlei!l;, ela cklac~e aos 18 de ~ctemb1·? pr~ 
:xlmo passado, pronunc1aclo no summano a que o JUIZ de fura do cnme da cidade de Coun~J:l 
procedeu. em 21 ele abril de 1828, c de novo iustamou por ordem do mesmo senhox em 5 de JU
nho proximo passado pelas escandalosas ineverencias e sacrilcgos ultragcs praticados con~·a 
a magestacle divina na igreja cathcdr::tl d'aquclla cidade em os dias ele quinta c sexta fc1:rll 
maior do referido anno de 1828. 
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~e délit cst un eles plus atroces qui 1~uissent se commcttrc dans un pays cn
th_oli':luc, ct la commission d'un tel clélit, étant tout à la fois une infraction de ]a 
llt cwilé et une violatiou eles préceptes de il.a relrigion, établit une coulpe qui est 
cu. rcssort eles tribunaux lmmains. L'athéisme, l'apostasie et l'immoralité, tant 
q~t'tls sont sccrets, clemenrent inconnus aux autorités terrestres eú sont par con
scquent hors de ]eur juriclictiou; mais s'ils deviennent publics, le délinquent cst 
P?ur l'exemple snjet aux peines tcmporelles. Le prcmier statnt d'Eclward VI, cha
piifu-e ;2c, section 10°, établit que Ie vol dans une église est une félonie qui ôtc 
le drott du privilége du clergé; mais la loi portugaise, appelant ~t sou secoms lcs 
canons, clonne une significatiou plns étendne au terme profanation eles églises. 
C'e~t pourquoi ou y punit séverement omnis violatio, invasio, 1:ewatio, atque de
tentío ?'eJ"'ltmo, pm·sonan~m, y'w·iumve sac?·m·wn. Les lois anglaises punissent d'une 
amende ct d'emprisonnement eeux qui décrient les ordonnanêes de l'église, parcc 
que dans nne telle offense sont comprises Grincléeence, l'arrogance et l'ingra.ti
tuclell. Blackstonc clit q n'on punit le ulasphême de la même maniere, ou v ar quel
que at~tre peine corporelle infamante; car1 ajoutc-t-il, <<le christianisme fait parti e 
d~s, lo1s anglaises ». Nos I ois pm·lementaires contiennent plusieurs autres peines 
seyeres. contre ceux qui décrient la religion de l'état, et sons ce rap]_Dort, les fran
Ç!IIls dotvent être ~L peu-pres sur [e même picd que les portugais . Souvcuons-nous 
que du temps ele Oharles X, une loi fut portée à la pluralité d'une voix, enjoi
fuant la pein.e de mort coutre les vols faits dans les églises; et mêmo depuis que 
de. nouvel orclre de choses subsiste, un journal ele Paris a été poursuivi vour avoir 
, tt1 eu parlant avec admiration d'un tablcau qui représcntait Notre Sauveur à une 
cd'~)O~ue de ses souffrances, «qu'ii clurerai.t, lorsque la relígion même aurait cessé 

ex1stcr». 

«Pelos summarios prova-se que na dita igreja, e em as tardes e noites elos dias declarado<, 
~~ commctteram as maiores profanações, e muito principalmente na capella do Santíssimo Sa
d~aulc~to, q~1e é. fr?ntei~·a a outra onde em quinta feira c~e enc)oenças se faz o sagrado c~cposito 
eu ~tsmo Hanttssuno Sacramento, na qual entraram mmtos estudantes, que com a mltllJr cles
ta~'o téra c escanclalo estavam atirando com amendoas aos lJCitos de umas mulheres prostitu
sup ~ que estas tambem entraram 1Jara cleQ.tro, e pondo as capas e mantilhas que levavam no 
c•t ~ anco do ttltu.r, c em cima d'este c da c1•cdencia juutamente com as capas das batinas elos 
ciau ~ntes, . dos quaes um estava em mangas de camisa, e então abi com a maior irrcveren
rid:s.tnclecencia se deitaram, estando encobertos com as cor~inas que n'esse dia estão cor· 

l11tn\l•Como de vista e facto proprio com ellc aconbccido, jura o padre thesoU'reiro da sé, testc
ca la n.o 9 do primeiro summario, quando em a ta1·de de quinta feira sanrta entroll na ditn 
prbll·a: e Vlu. aquelle ajuntamento ao cla~·ão das lu~es do throno (que estava !ronteiro ), tendo 
test eno corndo e aberto uma elas cortmas ela q1ta capella, e o mesmo asstm o aflirmam as 
pos·;~uuhas n.o• 1 e 3. do seg~n~o summario. E porque a todos cau.sasse escandalo sim~lbantes 
lo ~ocs ~ factos, vem o meumho da conservatona com os verdmes para expulsar c1 aquellc 
Ut~~l ' .08 lllll)ios malvados, o que logo não eonseguimm por opposiçã0 él'elles; J.!lOI'éiT)J vindo o 
011~~ 10 dos soldados de caçadores forl).m obrigados a sair, sendo n'esta occl1sião que entre os 
se/08 estudantes foi visto e conhecido o réu, que então f-~.·equentava. o primeiro auno jurídico, 
cril um d'aquelles pe1·versos que conjuncta.mente praticou tão cletestaveis ÍHeverencias e s.a
]Jrc egos ·uttrages contra a magcstade divina, e com opprobrio de nosS'<t santa religião c eles
as 't; tdo logar sagrado, e geral escandalo d'artúella cidade, como de o tel'cm presenciado ju.rarn. 
ll.o 12 ~munhas n."' 1 e 15 do pr1meiro sununa•io, com as quaes concorda pelo ter ouvido a do 
. S 0 segundo summario. 
tard"' end~ proximamente inteHogaclo o réu sobre estes abominaveis factos, responde que na. 
casa e d noite do dia quinta feira santa não fôra á sé, porque em todo esse tempo esti vem em 
(aind e uns ~razileiros a jog1w o yoltarete. Esta coarctacla, na conformidade da 01·denação 
conce:_tt que estivesse provada), não excluía a possibilidaue da commissão do dclicto; o mesmo 
patrio1 0 merece a sua nllegaçã.o posto que ftmelacla nas disposições geraes do direito civil c 
dos 

0
' )orq~te ella comtudo nito' destroe a prova resultante dos summarios vistos e combina· 

ção c s 11~ epoirnentos elas testemunhas que fazem culpa ao réu como socio ela nefanda associa
ataca0 cltgac}a a ultrajar a mltgestade divina. e o seu santo culto. Crime abominavel, porque, 
rnostrn ~ e msultaudo a sociecln.cle cbristã no que el!a tem mais respeitavel, o seu perpetrador 
despra ~111 qu~ nadn. respeitará e que até ousará violar todas as leis, pois que foi capaz ele 
se acl~zat b 0~Jecto da sua maior veneração com geral escandalo d'este reino, e no qual o 1·éu 

«Pava entguamente acolhido e proteg;ído debaixo elas leis ela hOspitalidade. • 
vuas pt~l~ltll.nto ~onde~nam o réu Edmunelo Potenciano Bonhomme a que seja açot1tado pelas 
l'éis par cas desta Cidade, c que depois vá degrecln,clo por dez annos para Angola, em 50~000 

"Li~ as despezas ela relação e nas custa~. 
ieiro-r, .0

1
a, 1

0
1 ele clezen1bro de 18BO.= Castro=Bm·bosa= Camci1·o T'ici1·a=Duarlc=·Mon· 

- 'M o ocl/w., 
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11 est cncore à rcmarquer que Bonhomme n'é~ait pas un jeune. homme igno
Tant et sans expériencc. 11 avait h·ente deux ans, avait beaucoup voyagé, et quoi
que ses compagnons et ses complices dans l'acte honteux fussent bcaucoup plus 
jeunes que lui et tous natifs clu Portugal, la procédurc 'fut instruite co11fre eux ei 
ils fu.rent punis de Ja même maniere. ll était en e:ffet nécessaire de sévir pour 
l'exemple. Les étudiants de Coimbre' avaient pris part avec beaucoup de chaleur 
elans plusieurs eles elernieres scEmes ·tnrbulentes et révolut.ionnaires. L'année pré
céelente même, quelques uns d'entre eux avaient tendu eles embúches à deux de 
leurs professeurs, lorsqu'ils allaient présenteT une adelresse au roi à Lisbonne et 
les avaient assassinés. De lais~>er une telle o:ffense impunie, aurait fait commettre 
de nouveaux crimes. L'université était clone tenue ele poursuivre un elé1it si hon
teux et si atroce, commis par ses propres membres; clélit auquel on peut à peine 
comparer aucun eles exccs de la premiere révolution française. Il fmü aussi se 
souvenir que la flagellation qui formait une partie ele sa punition, n'est pas pa
reille en Portugal à ce que nous avons ordinairement vu clans nos casernes. On 
fai t . marcher le prisonnier le dos nu, I' o:ffi.cier qui est chargé de l' exécuition' li:t s0n 
a;rrêt, et lé bouTreau lui donne quelques coups ele coarroie. On observe la même 
formalité clans l'unc eles places publiques e_t à la rentrée cl.u coupable dans ~a pri
son; mais cette punition ne_ samait blesser le corps. 11 est vrai qu'elle est infa
mant~; on eu peut dire au:tant du crime pour lequel elle fut infligée en cette 
occaswn. 

Quant à Claucle Sauvinet, cl'apres les dépositions eles témoins qui paTUren't, 
il paraít que qul;llqucs agents ele la révolution avaient coutume ele s' assembler dans 
un cabaret tenu par lui; qn'on conduisait chez lui les sol<lllits qui s'étaient rangés 
t:ous ses drapeaux,_ et qu'on l_eur y clonnait gratnitemcnt de la biere et eles bis
cuits; que ele là on les conduisait à une autre maison oú les xévolutiennaires te
naient leurs assemblées et oú on:" leur ::tJpportait de la biere et eles biscuits du 
même cabU~ret. Lorsqu'il fut interrogé, il avoua que son p1'opre comn:tis lui ayait, 
denx ;fois con.seillé de s'évader, et il avait 

1
été clécouvert dans Te toit d'un grénier. 

;Pour cette o:ffense il fut eonclamné à être déportée poür l'espace cl'e Cl.ix ans, eii 
sept boutefeux de la révolution proj ectée furent mis i:L mort ~. ' 

ll fut clairement prouvé elevant la commission que le J;>lan eles coríspirateurs 
de févricr dernier était ele- causer clu trouble et du tnécontenteU}ent dans le pays, 
ainsi que d' excite!!' les habitants paisib1es à eles actes de tumuite et cld vwl'ence, 
ce qui seul constitue un crime aux yeux de la loi. Pour parvenir à l'ét'tr :6n, les 
chef,s ele la conspirati.on répandirent eles calomnies per:fides et a-troces uontre ·re 
gouvernement établi et firent com·ir les bruits les pl'us alarmants. Les sergeB~S et 
Jt\s simples soldats ele plusieurs rég·iments ftuent gagnés à force d'argent, et ón 
]enr enj o~gnit ele faire eles prosélytes parmi leurs camaracles: l'intentio~ étant 
d'aider lcs mou.vements révolutionnaires par la pius grande fol.·ce armé•e ]J0ssiible. 

' Les principaux agents clis~ribuaient à ceux qui avaient éillé enrôlés des liqueurs 
et ele l'argent, et iouaient eles .maisons qui leur. servaient de renclez·vons, et ou 
on les instruisait de toui? les mysteres du complot. On les assura at1ssi qu'il ar
rivait eles escaelres, de Terceira à lenr secours, et qu' on les attend'ait ele jour en jour 
à la côte; <!jU'un emprunt avait étê obtenu en Angleterre pour payer tous les 'fiais; 
qu'à Lisbonne plnsieurs régiments s'étaient déjà joints à Jeur parti; que le prbjet 
été appuyé de personnes qui jouissaient d'une grande considération daus la ·capitale, 
et qu'enfin tous ceux gui s'enrôleraient de suite seraient avancés ei! amp1ement 
pourv.us de tout ce qu'illeur fallait. En e:ffet tout étai't conccrté ptmr fairé réuss1r 
le projet ele révolution. Le signal mêin.e en fnt elonné, comme ón s'en souvient, 
dans plusieurs parties de la ville, au moyen ele fusées, le matin du 8, jour ou la 
plupart des condamnés furent pris en flagrant délit. · 

On pourrait répondre quq la peine portée conti·e les cleux français mentionnés 
ci-dessus était trop sévere et desproportiollliée à l'injure faitc à la so iété. On ne 
peut en venir .a cette conchJsion sans une connaissancé parfaite d'e t0~tes }les oü·
constances et de tous les faits. Les délits qn'on leur impute sont différents qü.ant 
à leur nature rclativc; mais on ne peut clisconvenir qu'üs {Jtaient t01.1s '<ileux atirO-

I Vide a parte respectiva da sentença na pag. 148 d'este tomo. 
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ces. Du ~1e ces accusés ftlt puni avec raison plus sévhement que l'autre, et ce
ben~ant lls fnrent traités, l'un et _l'autre, avec ~lus de douceur ~ue l~s ~atifs. 
le ans ~es clenx C:?.s les preu_ves étawnt trqp c?~vamcantes ponr q_u o~ .put. elever 
d' momelre el?ute, sur les fa:lts. Qua~t au sacnlege, on trou;e elans 1 ~tst?n·e peu . 

. e~emples d tme elépra;vatwn auss1 revoltante; et qnant a la conspu·atwn, elle 
~~a~~ é~é évi.~~emme~t tt~amée. elanJ3 1~ vue ~e renvcrser le gonvernement, ele 
· 
1
etioner et el assassmer le rot

1 
et d'mtrodmre elans l'état un nouvel prd:re ele 

c1oses. · 

d Ri~n ne peut mieux mettre les elessein~ eles conjurés c1ans leu~· Vl:ai jour,' que 
' ~ se rappeler la natUl'e ele lems plans qm ftlt prouvée par le temmgnage una
~tme ~es parties impliquées; on peut :p1ême se souvenir que les partisans ele la 
~ évol~twn à Londres se flattaient que le proj et réussirait longtemps avant qu'il 
~clatat. Les aventmiers portugais étaient en efl:'et si remuants q_ue les plus grands 
·tevers ne pouvaient réprimer leur ambition. Ils étaient à peine frustrés dans un 
co~plot, qu'ils en ourelissaient un autre. Les ennemis eléclar~s ele ia tranquillité 
~a tonale poursuivai~nt san~ reltLche leurs plans elestructeurs, et l'esprit el'innova
,10d s.e.ré[landant avec une· rapielité elésohnte dans les autres parties de l'Europc, 

:cen att eff!:ayant en Po;rtugall'exempie aJlaqnant el'un heureux soul<::vement. 
. . ~es. conjurés availent adopté le systême le plus dangereux pour toutes les 
~~stltutwns sociales qu'une malice ingénieuse ait jamais inventé. lls mettaient les 
ilOttpe~ elans lenr intérêt à, prix el'argent, et en répanelant elans leurs esprits 
e bven:u d_e leurs pernicieuses eloctrin~s. lls introeluisaient parmi les solelats r'in

~u. ordmatwn, en leur inculquant les príncipes les plus dangereux, et en leur en
.,o~gn~nt de les communiquer à leurs camaraeles avec circonspection. Dans leurs 
~e. ra~tes SCCretes

1 
le l'OÍ et le gouvernement étaient }es Sl~jets de leurs propos 

~~~neux, et on leur y prodignait les epithetes les plus grossieres que puisse sug
~ ter l'esprit de ,parti. On y invelJtaient les faussetés les }Jlus noircs, et chaqtre 
. venemei:J.t était elénaturé. par toutes les passions monstrueuses qui peuv;ent C0r-

1 om~re et dégrader ]e creur humain. 
dée ~t ~~1el. était l'objet de cette révolution ainsi que de celles qni l'ont p1:écé
d' C etalt manifesternent, comme nous l'avons elit ci-dessus, de détroner et 
le a~sassiner le roi, afin que les conspirateurs pussent établir un ,gouvernemelil.t à 
l' 

1~\ vol?n~é. Devait-on tolérer ce qui était d'un si dangereux exemple? Si on 
leetb. tolere et que les coupables enssent été épargnés, on en aurait conclu que 
L' ias. el~ la justice était troJi faible pour écarter ]e elanger que, menaçait l'état. 
pe~~fn:mtté eles classes supérieu.~:es qui étaient ~e~onc~ées ~le_ la s~ine port_ion elu 
tr P e: leur bon sens et la droüure ele leurs m:tentwns JOmte a la fieléhté eles 
]? o~pes, avai!'lnt jusqu'alors heureusement fait avorter tous les pr9jets du même 
ctr 1 et soutenu la cause de la légi,timité contre tant d'attaques hard1es et- as'ht
sa~~!!!~s. ,Les fideles portugais étaient ainsi engagés elans une quereFle o'à jl s'agts
ar .· TS G ,tout ce qt\e les hommes ont ele p11.ls cher. En_ un mot, le m0me·nt était 
all11'!'té Ptl les con.s;pirateurs ,attenelaient ·l 'accomplissement de reurs vreux; la urine 

al sa~ltel:. 

s'ét~tait-ce le moment el'agir avec douceur, alors qu'il étaif clair que les factieux 
le . ~en: .trop ava!llcés pour ponvoir être arrêtés par des craintes irnaginaires ? Si 
ue:: eut i[>a~·don~é les crime~'! ªont nous ,a;~on~. fait me~tion ci-elessus, unA tel ~.vé
l'Gly nt auralt éte sans exe11;1.ple dans l htstotre . La b1enséance et la strrete elu 
don~Jl~e ne p~rm~ttaient pas qu'il souffrít de telles insultes ele la part d'ho~m~s 
tâcl é a ponvalt noter d'infamie les chefs çomme rebelles ct coupablles d av<nr 
On \le~e . rui~er sa réput!lltion: D'aillenrs son tt·Ô~e et sa :víe étaient en elanger. 
qui alt _lm porter le Fremter coup. Le chevaher Mqth1eu Ha!les, un de ceux 
délit~~ f~ ti le p~:as el'l10nile1u· à la j uclicature angla~se, pretend que u quan~ les 
d:est. ~VIennent énormes, fréqnents et elangereJL-.:: a u;n royanme ou à; un etat; 
ro,va~lCt~fs ou extrê!llement pernicicu::c à la socié.t~ civilc, a11 point ele ~ettre ~e 
pu.u·/uet ou ses habttants en c1ano·er, 1l est nécessa1re de renforcer la lm p81r eles 
sidó~-~o~s ~évtmes, et . même par la peine de mort, elans eles cas o1l le délit, con
sagcs~cisole.I;nent, ~érite une peinc plus légere; les lcgislateurs c1écic1nnt dans leur 

.qncls soBt qes casp. 

.. 
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Si co princ.ipc cst sanctionn6 choz nous, pourqnoi les IJOrtugais no l'introdui: 
raicnt-ils pas chcz cmc? N'ont-ils pas lo même droit d'acloptcr los mcsurc~ qm 
pcuvcnt scules los mcttrc en súreté? Des hommes perdus de réputation avaicnt 
pr•ofit6 chcz oux de tontes los occasions qui pouvaient se préscnter d'insulter ce 
r1ui était l'objet elo lcur vénétation, ct avaient eu i'econrs a,ux sactiléges et aux 
profanations, tn.nt pour se jouer ele la religion, que powr mcttre à exécution lcurs 
projets politiques . Ils avaient somé eles doctrincs dont lo but était de rcnverscn: 
l'ordre établi, ct elopuis longtemps le gouvernement s'occupait sans cesso ele faire 
6chouer les cntrepr~ses eles traltros qui sont dans l'intérimu·, et ele résister aux 
attaqucs onvcrtes do ccux ele scs ennemis cpli sont chez l'étranger. Dos m·imes 
de la plus grande atrocité se commettaicnt s::ms cesse; l'esprit de révohttion se 
répanelait; si on n'y eut pris garcle, il aurait eontinué á étcndre son influence 
pcTnicieuso elans tout le pays; il était clone nécessaire que le g·ouvernement 
s'opposil.t à son progrcs destrneteur. C'était le seul moyen qui -restãt ele prévenir 
l'orage qui alláit fondre sur l'état. Le pcuple qui combat pour l'honneur, l'indé
penelance et les lois, remplit un elevo:ir sacré. Dans . tous les d.émêlés qui o:g.t eu 
lieu ensuite, les fideles portugais ont remporté de nouveaux tri'omph.es; mais si le 
gouverncment eiU mánqué de seconeler le1.trs efforts, comment pourrait-on s'atten
drc qu'ils demeurassent a.ttachés tL la bonne cause? L'indignation publique s'était 
dans le moment prononcée trop fortement pour qu'on n'y eút pas égarcl. La ré
péti tion ele tant cl'insultes ct de taat d' outrages, avait irrité tous les ord.res ele 
l'état. Il n'y avait pas un scul cmm· qui n'en eut du ressentimcnt, -pas une seule 
voix qui ne se joignit au cri général. Le roi et ses ministres se trouvaient ainsi 
elans tUle situation tres-embarrassante, et ils n'hés1terent pas à agil· d'une ma
nicre conforme à leur elevoir. Il y a eles eas auxquels la lo i ne peut s' ap}Jliquer, 
si on la prenel au piecl do la lettre, mais elans ceux dont naus avons parlé, la loi 
portngaise est claire et clécisive. On jugea clone à propos ele punir les coupabies 
avec toute la sévérité que permet le coclc criminel, et les punitions tomberent 
également sm· les natifs . Pour montrer que cette rigueur était juste, il suffirait 
ele prouvcr qu'ellc 6tait autorisée par la loi et indispensab1c. 

On a trouvé à rcclire que la procédure contre· Claucle Sauvinet eut óté insLruite 
devant une commission spécia.le. Le premier acte de mr. Cassas, Llont le gouvel"
nement portugais ait eu i'Jt~ et ele se plaindre, eut li eu le 11 février, c'est-á-dire 
trois jours aprcs qtte le pi·ojet de révolution clont nous avons parlé ci-dessus ellt 
échoué. ll présenta a.J.ors lUlC ]_)rotestation romplie d'accusatÍOllS contre la l'lOIDÍ

nation et la compétence ele la commission haute ot extraorclinaire, autoris6e à 
instmiro les proccs qui éta.ient les snites ele cet événement. Outre qu'il s'i11géra 
mal kL propos de co qui ne le rcgarclait pus, lo langage qu'i l tint à cctte oqcasion 
était insultant au elernier point et plein de menaces . Son but était sans cloute ele 
sauver quelquei[! français, qu'il s'attenelait à voir impliqué:s elans lo complot révo
lutionnaire, du chf~timent q ni les atténelait, s'ils étaient convaincus cl'y avo ir :pris 
part; mais là cléclaration emportée et téméraire qu'il fit, suffisait pciur effacer tous 
les sentiments ele respect ot ele bon acconl, qui avaient jusqn'alors subsisté entre 
les deux nations. 

Quoi! est-ce une nonveauté pour les nations elo l'Europc, que lc pToccs ele 
quclques coupables mis· tout-à-coup cn prisou par un événement inattencln? Naus 
elu moins, nous n'avons pu onbiier qu'à une cpoqne pet'l éloignée, en 1820, il y 
out une commission spéciale à Stirling, à Glasgow, à Dumbarton, à Paisley ct ~~ 
Ayr pour faire le proces à eles peTsonnes accusées ele haute trahison, et que clans 
les quatre comtés on trouva qu'il y avait matiere el'aecusation contre qmltre-vingt 
dix-huit personnes, elont cinquante deux, qui, comme il fut prouvé, avaient éi:é les 
chefs et les instigateurs de la populace déçue, manquerent de compant.í:tre. La 
plupart el'entre eux s'étaient réfugiés elans eles pays étrangers, et le juge avocat 
eléclara que si lem· attente était, que quanclles travaux ele la commission sm·aient 
terminés, on leur permettrait de retoumer · anx lieux oú ils avaicnt clemeUTé, ils 
se trompaient grossierement; car il serait ele son clevoir ele rapporter l'affairc á 
la com· clu j ttsticier, comme l'y autorisait la lo i, et de fa,iro por ter la. scnttmco d? 
rroscription contl·e ccux qui avaient manqH6 ele comparaitrc, ce q11i Mp,üvaut a 
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un arrêt de condam11ation». Le nomLre de cenx q_ ui furcnt condamnés a la pcioc 
capi,~ale à la suitc de leur conviction, se monta à vingt-quatre, et_l'arrêt porta 
«ctn1ls seraient traí:ués sur eles claies jusqu'au lieu de l'exécution, qu'ils y scraient 
pendu$ par le con jusq'à cc qu'ils fussent morts, et qu'ensuite lenr,s têtes·seraient 
ftran~·hées et leurs corps coupés en quatro». · 
r ' I! fut ,anssi déclaré par les juges que la conspiration qai menaçait la tranquil
llte ~e l'Ecosse a était le résultat d 'uuions ct d.'associations secretes, formécs dans 
es dtstri~ts manufacturiers, sous prétexte d'obteuir une réforme et un remeclc aux: 

tfus, mats en effet pour d6truire la forme et la constitution clu gouvernement éta-
1 par la loiv. Aprcs avoir averti les habitants de tons les rangs cl'observer lcs 

dómarches eles consp.irateurs, le jugo continua à parler cu ces termes: «Iliw fimt 
us.er d'aucun ménagcment, lorsqu'i1 s'agit de réprimer ces troubles, et surtout je
vous recommande à tons en général ct h chacun en particul.ier, ele faire tons vos 
ffforts po~u· empêcher la elisEtémination el'ouvTage_s séditi_eux et irréligieux qui souil-
en~ deputs si ~ongtemps ce district, je puis mêmc dirB, tout le royaume; publi

c~ttl:í~ns, 9.ui eu attaquant la morale ct mettant, je crois, en elúcri les lois clivines 
e . umallles, mcnent nécessaircment et inévitablement à la révolte et à. tous los 
crunes punissables par la loin. 

Le but eles conspimteurs écossais était manifcstemeut ele renverser le gouver~ 
Fement établi et d'assassiner le roi; il eu était sans eloute ele même eu Portugal. 

1
íost;r, ~a meillcure autorité qu'on pnisse citer à ce sujet, clit que ala loi porte- à t surcte du rói un intérêt qui va, jusqtl'à la jalousie: Elle considere à: cct égarcl 
.a pensée ~ommc étant aussi crimiuclle que l'acte mêmc, du momeut qu'il paraí:t 
1~ on a pns dês mesures pour la réalisero. Le plau aclopté à Lisbonue pour ren
c_te «eflicaces les IDesm·es qu'on avait prises», fat de gaguer les s~rgents et les 
stnlples soldats de ph!sieurs régimeuts, eu leur clonnant de 1' a;rgent et ele la b.ois
son, de les cond~ire ensuite à certains renclez-vous pour les mcttre dans le sc
crct, de leur expliquer ]a nature et l'objet ele la conspiration, et de leur ensei
guer les rôles c1u'ils devaient prcnclre pour la faire réussir. Tont cela fut prouvé 
pas eles témoig·nages irrécusables, et mr. Sauvinct convaincu d'avoir pris part à 
ces complots. . 
.. fo.mme c~est lill crime ele ha.ute trahison en Angleterre et clans tons les pays 

~tvr 1_scs? ele cccauser et d'imaginer la mort elu roin, il s'ensuit que tont acte public 
dl~c tndtque cette iutentiou, quclqu'éloigués qu'en soieut les effets, suffit pour reu
'V 

1 ~ i~· coup~ble responsable à la loi. En AngleteiTe il a tOttiours suffit «ele prou-
€\I lntemttOn ele haute tt-ahison», pa.rce qu'il est éviclent que les· actes publics 

peu:vent varier à proportion ele l'aelresse eles coupables, et cloiveut certaiuemcnt · 
jart~r selou la nature ele chaque complot et ele chaque conspiration elont ils sont 
Í' re~ultat. C'est <:videmment un crime de haute trahisou ele clélibérer et ele prcn
~ r~ des mesures pour causer une insurrectiou1 si on lc fait eu opposition à l'au-
o:llté royale, ou pour obliger le roi à. changer ses mesnres, à renvoyer ses con
S~t .ers, ~~ acqtúeseer aux demandes qu' on peut lui faire el'une réforme, ou eu â' ueraJ. à le forcer, ou à l'empêcher -cl'aclopter aucune mesure qu'il a le elroit 
r rdopter ou ele rejeter. Rale a fait cette remarque juclicieuse, <<qu'on eloit natu
c ~ leteu~ et nécessairemcnt couchirc que cehü qui tâche ele soumettre, ou ele vain-

10 e ro1, no peut qu'avoir l'intention ele le mettre à mort» .. 
) b J?ans l_es cas même ou l'insurrection ·n'a pas éclaté, on regarde comme un actc 
~ u li.c qu1 prouve que l'étenclarcl a été levé, celui ele gagner eles partisans par 

es Iéco~penses, eles meuaces, eles promesses, ou quelque moyen comminatoire 
~re.1~ ced sott. On range dans la même classe l'élargissement des prisonniers. Eu ma-

l e e le . é '1 ' . t d' . 'I' . t part : se-D?-aJest, ~nc01·c, 1 n y a pom . accesso!rcs. ous ceux qt:l on eu 
ele . c\ la trahtson, solt ele bonne heure, soL tarel; soü com me chefs, sott cornme 
cc sunpl:s iucliviel.us; ccux qni ont agi clan;> tout le cours ele h conspiration, ct 
po~~ qu1 n' ont agi qt{' cn certames occasions, sout coupables ele lese-maj esté, 
pli L Vll que ce que ces clerniers entrepreunent ait absolumeut rapport à l'accom
cstsseT?~nt de l'objct .que les autres con.spirateurs ont cn vne. Eu Anglcterre, il 
qne enJomt e~ outro par la loi que nul homme ne soit ponrsuivi en justice, ~L moins 

cc nc s01t sur le scrmcut ele dcux t6moins. li panlit qu'il en cst de mêmc eu 
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Portugal, puisque cl'apl'E:s uu examen de la procédurc dont il s'agit it:í, aucun 
accusé ne ÍLlt condamné en vertlil dLl pouvoir de la dernii:Jl·e hante commission sans 
lc témoignage de deux personnes au moins. 

A l'·égard d'autres clélits, la eomplicité est selou nos lois une prenve valable 
contre l'accusé. Blackstone prétend. que «celui qui engage, force, ou O'l.'Uonne à,· 
un autre ele GO!Jl . .)':lettre un crime est compl.ice avant le fait» .· M. le juge Park, 
eu s'auressaut au granel jury à la clôture des procéclures <ile la c0mmission spé
ciale, établie pour juger les délits c0mmis pendant les derniers troubles q<U1i eu
rent lieu dans ]c comté de Berks, remarqua que «dans ces seenes tnmultuenses, 
la violenee et le brigandage avaien_t été portés it un tel exces, la tra,nquillité des 
habitants paisibles et iudustrieux troublée d'une maniere si alarmante, que c'était 
le devoir du gouvernement de s'opposer au torrent. «On ne dmit sou:ffrir (dit-il), 
on ne doit }Jermettl'e dans aucun pays qui est gouverné pal' eles lois, qu'une ás
semblée illégale et tumultueuse d_éclare à un homme qui se concluit paisiblement: 
comment il cloit cultiver sa terre ou gérer son bien, tant qu'il ne eontrevient m 
au droit eoutumier ni aux lois parlamentaires. Av.ant- que d~aehever-mon dis~urs 
sur la peine capitale (ajouta-t-il), je désire faire mention d'lil.n sujet quÍ est de la 
plus grande Ímportanee pOUl' tous ~eUX <!fUÍ prennent part a ees aetes ele VÍ0}e:Hee. 
Il y en a beaucoup qui eroient qu'il n'y a que celui qui met le feu à une mai
son, ou à une meule de foin, qui puisse être puni ele mort; et q11e ceux qui se 
trouvent aupres aiclant et eneourageant les malfaiteurs et letu· clonnant de.s instru
ments, sont bien moins coupables. Que ccs malhenreux clone ne se fassent pas 
illusion au point de eomir à leur pertc. J e leur cléclare qu'ils sont parties prinei_
pales au seeoncl degré, et snjets à la mêr;ne punition que eeux qui allument lc flam
beau et par. les mains desquels le mal est immécliatement commis. Ces derniers 
sont parties principales au premier degré». .. 

Si l'on fait attention à tout ce qui s'est passé dans cette affaire, on verra que 
le crime ele haute trahison fut commis même avant la rencontre qui eut lieu le 
matin du 8, entre lcs tro11pes du ro[ et -les .eonspirateurs, lorsque ceux-ei furent 
surpris et beaueoup d'entre eux fai,ts prisonniers, les uns apres les amt:res. Plusieurs 
eles prineipaux fureut trouvés armés et équipés; qüelques uns avaient !'uniforme 
d'un eorps de volontaires qui fut supprimé, il y a quelques années, et qu'il entrait 
daus leur plan de remettre sur pied: Le soir précédent, chacun eles coroplices qui 
étaient en aetivité avait reçn une piece d'or· ele la valeur ele 3:760 réis, et on leur 
avait dit à tous que }e signal d'une iusurrection générale, le lendemain matin, se
rait une fusée lâehée pres. eles casernes1 et qu'un. g~·and n0mbre de soltilats pren
clraient les armes eomme on en était eonvenu. Ou lenr enjoignit aussi de répandre 
le bruit que les eseadrons qui venaient à leur seconrs, étaient commandés Far les 
généraux St.ubbs, Villa Fl'or et Saldanha, bien connus des soldats et qu'ils ame
naient avee eux lll1 eorps nombreux de suisses; on leur dit aussi que le pa:ojert 
était appuyé pa,r eles pe1;sonnes de ia plus haute considération en AngleteFre et en 
France et approuvé de l'empereur du Brésil. Ou trouv~ aussi ehez p11ilsiem:s eles 
ehefs eles papiers. seclitieux, de différents genres, les uns eu manuserit, les autres 
imprimés en Angleterre. On déeouvrit encore que l'iutention eles eonspirateurs, 
d~s qu'ils se seraieut assemblés et rangés en ordre, était d'ouvrir toutes les pri
sons et de mettre tout à feu. et à sang, comme ils en étaient eouvenus, avee les 
auxiliaires qü'ils auraient ainsi ohtenus. 

Nous avons donné une relation S11ceinte du ,plan de la révolution qu]. cleva:it 
éclater à Lisbonne 'le 8 février ,dernier, et qui avait évidemment eles partisans 
lLilleurs. I1 était notoi1'e qu'on devait employer tous les moyens que peuvent sug
gérer la 1·use et la violence. Le e0tr1plot n'avait clone pas été f0rmé pa1· des vues 
particulieres, mais il ava~t rapport à l'état général <!lu pays, selou l'explieation 
clonnée aux divers prosélytes, eles qu'on avait cru pouvoir leur eo.llfier le see1ret 

' en sureté. C'était par implieation liD soulevemeJJ.1t, c'est-à-clire, un eomplot formé 
da:ns la vue de renverser les lois fondamentales du royaume, de s'emparer des 
rênes du gouvernement, et de se d.éfaire du souverain arpres l'avoi.r détrôné. De 
toutes les eonspirat~ons qui ont éehoué, il n'y en eut jamais une de plus atroce 
et plus alarmante que celle-ei, et tc.us eeux qui y eurent clireetement part sont 

t' 
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inclubitablement snjets aux. peines de lem· crime. Des faits et des argnments tels 
que ceux que nous avons elétaillés sont à la portée eles moins intelligents; et si 
~~ les ex~mine comme il faut, on troavera étrange qu'une réclamation ait 1m être 
attc en faveur ele Claude Saavinet, oa qu'un foncti<mnaire français ait osé com

promettre la réputation de son gouvernement, en protestant dans un pays étran
ger contre la nomination et la compétence d'une haute commission, établie ex
pres-s.ément selou les formes· légales pom· prenclre connaissance des elélits ci-dessus 
mentionnés, laquelle protestation fut faite avant même que la cour n'ouvrit sa 
séauce. · 

On ne peut non plus objecter à la procéclure. Les lois críminelles du Portui 
gal so?t. basées sur les mêmes príncipes que les nôtres et celles de France, quoi
pue dtstmgllées par certaines nuances qui cependant n'el). aWn·ent pas le f011Cl. En 
ortt~gal, les examens préliminaires, qu'on appelle en Ecosse )J?'ecogn~tion, sont 

80tlill1~ à un juge supcrieur qui elécicle s'il y a matiere d'accusation. On ne peut 
pas f:litre cl'objections raisonnables à cette procédure, puisque le juge agit inclé
ren~mment selou les dépositions eles témoins, on ne peut supposer non plus que 
e .gouvernement ait el'autre intérêt que celui de conserver la vie et le bien de ses 

snJ.et.s. Cette maniere ele procéder ne peut faire aucun tort à l'individu, tanelis 
q~1 au contraíre, il lui est fort avantageux que le proces soit intenté par un mi
~stre p~blic. Dans les cas même de haute trahis0n1 cette méthoele était suivie en 
d cosse Jnsqu'au temps de l'union. Depuis cette époque on présente au ,granel jury 
/

8 actes d'accusation selou la coutume anglaise. li faut encore se souveniT que 
~~s ~e c~s ele Sauvinet, il y eut, outre les prem.-es accessoires, quatre témoins 

q L deposerent contre lui. 

1, D e~t clone difficile ele concevoir comment l'agent fi·an~ais pouvait régarder 
t ~:leécut1on el'une sentence légale contre Bonhomme ou Sauvinet, <<comme un ou-
1al?e commis conh·e la nation française dans la personne d'un de ses membresn ; 
~ais quand une telle clénonciation est suivie el'une demande <<qu'on fasse dé~ 
d~nse., sous les peines les plus séveres, à tout ecclésiastique de mêler à scs pTé
drcatton~ politiques CQntre les fra.nçaisD ct qu'on cléfenel aux ouvra.ges périodiques 
l'hupubh~r aucune censui·e contre eux, on voit clairement quels ont été le ~on et 
cl' bmeu1 avec laquelle la correspondance avec le gouvernement portugats fut 

a orel entamée et a été ensuite continuée. 
la De tel}.es. demandes ne peuvent clone qn'être regardées comme un insulte de 
a tpru:t. ~e. r:mdividu qui les a faítes, et il n'y a aucun état ele la socíété ou eles 
~ 0 

es 81 Ill'tcttes puissent manquer el'exciter l'inclignation1 tel est le ressentiment 
a uer cau~c,.nn affront préméclité .. L'agent. ~rançais, com.me s'il e~t enc01·~ voulu 
gg ave1 lmsulte, demanda ensmte au mm1stre des aff<1lres étrangeres <<rmson ele 
~ertaines expressions o:ffens~ntes et el'insinuations injurieuses sur sou compte>>, 
àoltenues dans la n.ote CLa àit ministre en date clu 12 février, écrite en réponsc 
dina .Protestation de l'agent français contre la formation ele la commission extraor
tr au·e do~1i il a été parlé. Et quelle était la substance de eette note ? :Le minis
ch: Y« t~mo1gnait .sa _jus te .. surpris~ cl~ ce que ~r . Cassas lu~ eíit ael~·essé une elépê
dé 1 .:n .extra.ordmau·e, s1 contran·e a toute b1enséance et SI peu d accord avec la 
riec ~Iatron chstiucte qu'avait fait sa nation ele ne pas se mêler eles a:ffail:es inté
à 1~

1;8 d'aucqne autre puissance». Le ministre des affaires étrang-8res, sensibte 
et : ront qn'on faisait au gouvernement clont il était l'organe, ainsi qu'à sou 1~oi 
na· ses ,collégues, renvoya la elépêche ele l'agent, ajoutant «qu'il était exhaoreli
tn~r\ qu un fouctionnaire étranger osât elonner à entendre que les juges, nomm6s 
qu·m res de la com}Uission exh·aorelinaire par l'autorité du souverain cl'un pays 
rai~ ~e .rec0Ulitalt pas ele supérieur et tenus de décider selou les lois c1u pays, se
tim n 1llflL1encés dans lem jugement par eles considérations politiqu.::s et eles sen
tione~tr· ~le ha;ine conh·e une autre nation~. Le ministre lu i reproche son interven
pris 1 I~ te qui était el 'autant plns extraorelinaire1 qu 'aueun fmnçais n'avait été 
déte eu ag.rant clélit lorsque la commission fut nommée, mr. Sauvinet n'ayant été 
com n: .que postérieurement. Le ministre mande ensuite à mr. Cassas qu'il peut 
jo11u~o:~ ~ue «tou.s. les sujets _fran~ais, qu~ ~'enfreinelr~nt pas la loi clu pays, 

cl une entwre et parfmte surete, amsr que cln JUSte avantage de toutes 
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gam:nties)). Il ajoutc néanmoins que amr. Cassas n.c peut pus ignorcr le prinoipc fonclé 
sur la loi naturelle; selou lequel on ne peut s'attenclre ~tÚiil!lCUn gouverncment 
permette qu'on conS"pire ipOl!ll' s0n renversement, sans emp10yer energiq.tqement 
les moyens que lui a don:nés la proviclence pour sa conservation>J. 

Telle est la note clont l'agent commercial français demande raison à un mi
nistre clu Portug::tl, dont il avait a~cablé ~e sonverain ct les coliegues cl'invectives 
que la rancune eles discordes civiles a seu1e coutume cl'inspirer. Quoi, un monar
que, .1·evêtu d'une autorité légale, doit-il se tenil" tranquille au' milieu d'émeutes 
populaires juscp1'à ce que son trône croule? Ne. lui sera-t-il pas permis de s'oppo· 
ser à la turbulence eles factions et ele contenir ses sujets cla:n,s lo deiVoir? S.es mi
nistres cloivent-ils être insultés, parce qu'ils sont trop fel'lnes et trop courageu:x: 
pour cécler lâchement aux mandats et aux menaces de l'agent nm1 autorisé d'nne. 
puissance étrangere? N ous voyons à la tê te eles affaires clu Portugal eles hommes 
el'u11 nom illustre, · d' un granel talent, c1ont ~'honneur est Íll'tact, qtü ont appris à 
leurs concitoyens, par leur propre exemple, qu'uq attachement zélé aux lois et 
aux institutions nationalos est le ph.ts sacré .cil.e tous les devoirs, ainsi que lv plus 
sur moyen de s'attirer clu respect . Faut-il que de tels 1wmm~s soient exposés aux 
insultes et aux 0m.trages, parce qu'ils ont rnarché swns bronche!L· elans le sen
tier ele la loyauté et ele l'honneur? Tanclis que lem· agresseur n' éta:it gui«lé que 
par la violence et l'orgueil, ils ont continué à Rgir avec la modération et la cir
c<mspection· c1ui ont, depnis le commencement de cette querelle, caractéri;;é eles 
hommes résolus cil.c ne jamais compromettre Jeur clignité líl.Qn plus que l'honne'-u· 
et les intérêts du royaume. 

L'agent commercia.l d:e Franco demanda ensuite <d' observation rigide c1u pri
vilége accord6 aux .français de n'être arrêtés qu'en vertn cl'un o1·dre dujllge c0n
servatenr eles nations privilégiées qui n' en ont point un en pr0pre", cil.alil.s Je temps 
même ou il savait qu'iln'existait pas de traité entre la Franee et le Portugal, les 
anciens ayant été rompus par la, guerre qui fttt suivie cl'une invasion et líl.'ayant 
jamais été renouvelés depuis. D'ailleurs la France n'avait point encore reeonnu 
l.e so;uveralin qui était sur le trGne, lil.i. admis les agents c0nsulaires portll:lgais i1l 
l'exercice ele leurs fonctions. Pour mcth·e le comble à cette :.upplication monstruettse 
et r6voltante, mr. Cassas conclut sa clépêchc par la demande arbitrairc ~le gros 
cléclommagemcnts · pom: trois autres frauçruis qui avaient éte arrêt6s à ÜjílOJ:to et 
renvoyés clu pays á sa requête et pa:r sou moyen, avant cil.'être examinés, cir
constancc sur laquelle on prétend que les autorités locales fermerent les yeux, 
afi.n de ne pas être exposécs à la nécessité clésagrbble de les poursuiw~·e en 
justice. 

On nc peut entenclre sans incliguation les prétemtions extravagantes ele l' age:rut 
français, conçues eu termos .de la elcrrib·e arrog-ance et aclressées ~u un gouverue
ment cléjà irritó par un renouvel1emen.t el'hos,tilités et de trabison:;. Les p:.urtisn,ns 
les plus zélés de la ~:évolution auronrt de la peine à e:xJcuser, ou á pallier de tels 
exces, et c'est elans une occasion comme celle-ci, qu'nne nation outrag;ée pent 011 

appeler avec confiance aux tribunaux de la terre pour obtenir ses droits lcs plus 
précieux. Les autorités françaises ne sauraient approuYer une telle ccinc1uite ; eJlcs 
ne pel!went accorcler leur appui à eles hommes qui bravent les lois, 0u permettJ,·e 
à leur représentatifs ele répandrc clans les pays étr~ngers les princ1pes poliüques 
qui clominent clans le leur. Elles ne peuvent s'imagine1· qu'tm gouvcrnement étrãn
ger se clégrade au point ele se soumettre anx conclitions cru'il plait à letn'S agents 
cunsulaires cl'imposer. · . . 

Cepencla.nt pour placer l'inconcluite de l'agent français c1aus tout son jour, 1l 
est à propos de passer en revue quelques-uns eles événements quti precóà.erent lfl 
correspcmcln,).lce ~lont il est ici qu estimm. . 

Apres les changements qui ettrent 1ieHJ à Paris au. rnois de juiHet dernier, le 
gouvernemcnt port ugais c1écida •1ue scs relattions commerciaJes avec la F~·m1ce coÜJ
tinueraient sans a1tératioJJ, et elonna orclre en conséquence qu'on ruc1mettrait lo 
nouveam. pavillon. Le gouvernement pm~tmgais ahl~11 jus6J'u'à permettre la présence 
el'tm fonctionnaire français, qnoiqu'il n'eut pas ses lettrcs de cTéance, lors mêJJJ 0 

quo ses proprcs cmployés n'étaient reconnus dans aucanG' partie clrm tel!Titoine frau· 
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ÇUJi,s. Une tel1le c.omluite mmonçail Ies i.ntenti0ns les phits pacifiques auss.i hien 
~JU une f~rme r ésGhwtÍOlil! d'agir selon Jes r egles ele Ia prude:mce·. ' 

Oe1~endarat le gol!lv:eu:ncment i!_í)OT tU§ais li1e pot1vaim ignorer que les mécontenfis 
~t les factieux q~ü avaieJ!lt q witté le r 0yaume et clheFcaé ma asile clans les pa.ys 
e&ra~çers , se flat~aient toujours de p01.1'VOÍI1' réaliser l eurs proj ets ehimér~ques et 
imbn.trenx, et tãchaient dle pm·venir á leur but 1~a.r les calomnies et les mensonges 
es plus atroces. Il était non moins éviclent q t'ils étaient aidés et protégés par 

ceux des membres clu g0l!1Ve1·nenaent fran.~ais · <!JUÍ avaient le phits d.'iniihlence, et 
que. ceux-ei, emportés ]Pai' la passio11 dominante du jom·, ou égarés pa~· de :fiaus
ies 1mpressi0ns, appayaieut les projets les plus destrncteurs par leur influence , 
eur ar.gent et leurs cmnseils. 

, Ces faits fm·ent bientôt prouvé::; par l'arrivée au pied Gles Pyréuée::; d 'nne ar
~1r hostil:, el?nt les vnes s'éten~ai~~t indubitrublement sur to~lte lA. péninsl!lle. Si 

e eut 1·euss[ 1 le J?.<,n·tugal anrmt ete sams cesse exposé anx mcurs1ons de trou
pes, dont les chefs anraient levé eles contribultions, avec la rapacité ele gens 
~turquels l 'habitude de verser le sa.:rng et le besoin d 'm·gent <Dn fait peràre tout sen
d·:ent ~'hun1a11~té , des ge:ms qui. avaient hyl?othéqt~é tout~ le J:u~in qu'ils s 'atte~-

ent à_ remporte1·, poHr ['éqmpage dont 1ls avment éte obliges ele se pourvou 
pour 3/rnver au théât1·e ele le11~·s ex)_illoits. 

l
. Su.1· ccs entré:fallites, plusieurs vaisseaux frança;i>s parurent sur le Tage. On ne 

lORv.ait se méprenclre suL· le bLlt de cet armEmie:l!lt; mais ils n'y clemeurerent 
fa~ ~ong;temps pour piusieurs rais®ns: 1°, parce qu'ils n'aperçt~rent c1ans les. por
.nga:s, aucune elisposition à entrer daias les sentiments grue le clrapeau tricolore a 
1~~tre cl.ans el' autres pays; 2°, parce que le gouvernement brittannigue s' est ré
Ctt sur ce qt~' ils ne elevaient rester ol1 ils étaient; et 3°, parce que 1e gouverli1e 
~elt pmrtlilgais cléclai·a clistinctement que, comme il n'y av:ait pas entre le Portugal 
~ell a Fr~nce de: traité qui l?eF:allit à une an~ée naval~ fra.Nçaise l?~ntré~ eltt Tage, 
,.t ~ l!ílli Y étmt ne ponvalt y rcster sans etre censee fa1re une vwlatt>on du tm·-

11 otre 

8 
. iD~pui s les discordes civiles qui ont etl li.eUJ ~nccessivenrueu.t en Pm~·tugal à la 

l·tnte . ~es contestatiolils -touchant la successi.0n, il a été remarqué que tandi.s cpw 
pa ~31J:ur_e partio eles français domici1iés elemm11raient parfaitement tranquilles et 
;~~Sll'IVat :nt leu:rs oc~upations 1 un P,e~it n0mbre d' e)'l!tre eux qui o~t un espriü '!:e 
m ;t et rév:olutwnnmre, ont cherche a rrullumer le flanab eau ele la cltsc@rde, ayant 
a~~~ e.s·teme11~ eu vu~ d 'aid~r lcs !J.llrOj ets ele ceux eles ~atifs clont la désobéi~s. l!lc~e 
c1 lo~s Habltes avart cm~se la. malheui·euse g~lCiTC qut dés0le le pays d.epw1s pres 
iJil 

0
·. t~ots ans. S i 1' on peut j uger eles sentiments des ho1nme s par leurs Jilaroles· et 

/·
1 81~rs a!Ctions, il est mal!litteste q1te ce petit nor:1hre d'espóts tuu·hlulents clési

e ale'n·t <lil:trodmire en Portugal tontes les horrenrs ~le la r év;olution fn tmçaise ; et s'jdls 

1
ussent [>1!1 joindre leurs effell·bs à ceu,x: éles factieux et ele m éconte:mts, l e gouver

,;.e:ment .se serait vu eXJjll0Sé ele tons côtés m:t danger, soit pa'L· eles actes d' agres-
10;Pnbligne, soít pa.r eles manmuvres secretes. · 

fat hle,~lv.eusement l 'attacheme~1t cl!'~Hl peHple fi~lele à son g:otrverne,J?1ent légi•time 
d , l e)!lreuve ci]e toutes les secluctwns, et Ol'l V1t dans lru smte que l_u dépe:ndalii.C E) 
-faesb. ipOlltugais était étahlie slt!u· rme base, trop solicle ponr que les tempê~es €les 
le e ,10118 ?ll ~es artifiees eles cOlilspü·atelirs pt<ssent y po!l'ter a tteinte. De ce que 
1~ tns (illiOJets ont échou é. ilne s'csnsuit pas qu'ils soient ·moins cl'imi®.~e1s. Q1:1a.nt à 
" }llrurt qt ' ' 1' • l' .J-' 11 . n'entre 

1
)1 ! 

1
a plil pre~dre le gou;vernement Hançms, examen U! une te e q1:1estwn 

as c an.s notre plan. -· 
te ·n ,es~ à -présent l~o·ouv@ à n'en pouvoir douter1 .qHe 1'[ntention flCS COBSpÍra-

llri! ' eta t.J ' S f' · d · 'ét'' bt vi .. ' 1 u:e porte·r le granel coup le eYT!ler enner; c art a ce u que 
eus~:n~ tous .l~urs e fforts. L' entreprise écln.o.ua, iiDien ele~ person~es fnr~n:t prises 
eo (St~nt dleht et Olil s'ass,ura &e l 'ételil.~lue de leurs pr0Jets. Le JOUr smvant, une 
for~n~[~Sl@n spéciale ayant été ilíi.Ollnmée ele la m~tni(me orclinai1·e et a'Vec to iltes ~es 
1116:m~ rtés légales pm.u· .instruu;e le proe.es ele,; coupables, l 'agent fnllll.Çais com
CLl~lÇa p_al! prortes t er, comme no~s l'avoms clit ci-dessus, et le même esprit de ran
s'cs~ Cflll 'a pa.Nl elâns sa p1·emi'ere commu.mication ave c, ~e gouwe'l.·ililei!IiLe'El.t portuga;~s 

~on.tré elatrws. t@utcs cellcs quü ont stt'1Í!vi. On peut W1Sé1ment concevoiT ql!lC l'in-

·~ 

'' 
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dignation du gouverneme11t a été trop vivement excitée, ponr qu'on puisse espé
. rer une jus te exposiüon de r'a!ffài·re àe la part {te l'indivitl~l qui, a •été l'·ag1·esseu~·, 
surtout lorsque l'on: eonside'l:e l:es concessions humiha.ntes auxqt1elles on V.0tll~ut 
obliger le souvera.irr da PortugaL 

Le gouvernement a adopté le seul moyen qui lui restat de mettre ·:fin à l!~Re 
c~mtestation désagréable, da;as laqnelle l'a.gent français a montré tol'lte iJ.a vio1ence 
([Ue peut; inspirer l'animosité· pers0nneile ou l'orgaeil piquê; ·et le mirustte ·des 
aff&ires .étramgeres, apres avoir répondu à sa premihe c'ómmunication du 9 avril, 
lui manda finalement que «comme sa d'épêche contenait des matieres de d'iploroa
tie et que l'agent français n'avait pas les pouvoiTs ·reqnis par ~e droit des nations 
pour traiteF ;un tel sujet, ces pouvoirs étant distincts de la prér0gative eonsulaire,~ 
le g<'ll'lVernement ele sa majesté tres"fidele etait fâehé i!le ne :J?Ol!lV0ir y re110ndre » • 

ll paraít à présent que mr. Cassas, q1:li fait la fonction de consul framça.is, ne 
reçut jama.is une autorisation pléniere; qu'il n'était qu'un substitut, laissé par l'em
ployé qui l'avait précédé, annoncé corome tel, ·avarnt iJ.e départ de ce11li-ci, a'Ul go
vernement portugais, et toléré par le g0c1vermement se·ulement p0ur les affaires 
de commerce. · 

La conduite de l'agent fraHçais doit paraí:tre à celui qu,i examine bien l'affaire 
un étrange et ridicule abus du pouvoir ej,Ui 1ui étai li confié, et il est elifficile de elé
cider si c'est son injustice ou son effronterie qui ·mérite le plus de blâme. Le po
litique peut faire d'es conjectures, te f>hilosophe peut misonner; mais 011 ne doit 
pas JJ' en rapportcr sur les affa.ires du P0rtuga,J à la corresp0mlence de l' agent col11-
mercial français de Lisbonne, ni aux invectives gFossieres dt,es membres empoTtés 
des chambxes de Paris. La préventi0n a mnpêché jusqu'ici de j'uger s•ainement 
de ce qui se passe dans ce pays, et tous les événements qui y ont eu lie'll ont 
été montrés sotts de. faux j<!n.n·s .• Voici c~pendant un cas qu-i d0it faire it'l!:ffe 'vive 
impression sur toutes les nations indépendantes et exciter leur Í110Jiignation. Nous 
voyon.s ici un sonverain à qui il ne manque aucun titre, soit d'ivin, s0it hurnà>iiL! 
pour assurer son autorité, insulté par ~'agent commercial d'un g<:JüYernemént qtn 
cherche en mêmé temps à, 'clonne1· au monde une idée fav(l)rail)le de sa justice' ct 
de sa mocléTation. 

Il reste à present à savoir quelle satisfaction on peut attendre de l'affi·ont qui 
a été commis,· ou si la haine qui y a donné occasion est trop violeRte pour qn'on 
en vienne à un accommodement. Dans tous les cas, ceux qui sont au-dessus de 
la prévention, conviendront que la saine politi'que ne permettait pas au gouver
nernent portugais cl'acquiescer à des conditions, aussi pel~ raisonrubles qil.e celles 
que nous avons clétaillées·, et que le parti qu'i1 a lDris est conf0rme aux prin:: 
cipes recnnnus ele l::u justice, ele la prudencc et de l'intérêt. Toute autre démar
ehe aurait été déshonorant pour la namion, ce dont tout 'aomme, ei<jmpt &e ·pas
,.,ioR et de pl:éjug-és, n' a;ura pas de peine · àJ eonveiiir. 

Officio 

(N.0 26 resmado•) 

Dl.mo e ex.mo sr.-Pelo correio extraordinario hespauhol tive a honra d.e re
ceber os despachos de v. ex." n .05 337, 338; 339 e 3~0 da ·serie reservada; er~ 
o primeiro d'estes des~chos .me dirige v. ex.u a carta de gabinete qae •ei-rel 
noss0 senhor escrev-eu a sua magestade catholica em resposta· á que este soberrun@ 
enviou1 a sua magestade i. 

Tratei logo de pedir dia e hora para fazer a devida entrega, e s·Wa magestade 
se dignou receber-me hoje pelo meio di.at, ·para fazer a referié1'a entreg·a na fórill'lâ 
fl.o costume, cingindo-me em tudo as instrucções que para este teift'eito reçebi de 
v. ex.a 

Posto que a partida do correio ele hoje não me cilfá tempo para refeár a v. ex. a 
extensamente tuÇlo q ne ti v e a honra de dize1>- a scuu mrugestaele n' esta occasiã9, 
comtudo posso lisonjear-me que cumpri exactamenty com o que se me ordenava, e 
a resposta d' a~uelle, soberano foi niui conforme aos ' nossos desejos. ~ 

1 Vide tomo vn, pag. 689. 
) J .li 1.,.) 

l,. ' l 
.'; 
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~epoi~ passei a. fallar ao ministro D. Manuel Gonzalez Sahnon, o qual na 
1111d1encia de domingo, por se achar summamente occupado, me tinha aprazado 
ra~·a lhe fazer hoje leitma do despacho n. 0 338. Depois Lle ilil.teirado do seu con-
eudo, me p1·opoz, que eu preparasse as m.i.nhas notas para se1·em apresentadas 

no. conselho de miJ:lisü·os, qu,e só teria 1ogar no real sitio de, Aranjuez, para onde 
sua ·magestade partirá no dia 7 do proximo mez de abril, acrescentando Sa.lmon 
qtte, ]i>Or ser a semana em que estamos, não hav:ia já aqui conselho de ministros, 
~ - s~ 15e tratava de preparar para a jornada por ser elle e o ministro de graça e 
Justtça os dpis nomeados para acompanhar a sua magestade catho1ica. 
. ·l'Não fa.ltei, comtudo, a comprimenta.r a suas altezas reaes pelo ;plausível mo
~LVO de. !ler hoje. os annos do serenissimo senhor infante D. Carlos Maria Izicloro, 
d~nc~o eu siclo recebido po:r: sua~ altezas com aquella bondade (!,OID que tanto me 

tst1nguem. · 
D
1
. eus g11arde a v. ex.a Madrid, 29 de março de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. vis

cone e P.e Santarem. = Conde dct Fig~teim. 
• . l 

'f\ Oflicio 

(Exlraclo ilo n.0 9 7) 

l IU.mo e e:x.mo sr.-- Tenho a honra de accnsar a v. ex.a a recepção ele dois officios l e v. ex:. a ela serie 0stensiva, marcados c0m os n. 05 1!6 e 17, o primeiro em 
c ata ele 2 e o segunda ele 5, ambos ele março; por um e outro vejo que ha 
~otmpleto. socego no reino, á excepção das pequenas cousas que nota o mesmo 
111 endente. 

Ten}lo fundamentos solidos para esperar que s~1a santidade reconheça, dentro 
em lULuto pouco tempo, o governo e dire~tos de sua ma.gestaele :ficlelissjma, pelo 
acto c1e acceitar as minhas cteeclenciaes . 

. Deus guarde a v. ex.a R0ma, 3.1 ,6le março ele 1831.- lll.mo e ex.mo s~·. 
;lsconcle de Sa.nnaalem, ministro e secretario ·c1e estado elos negoéios estrm!lgei
os. = Mcwquez de LaV?·adio) D. Antom'o. 

Offi.cio 

(N. 0 7 reservado 1) 

1 ~Lmo sr.-Este clespach9 será entregue a v. s.a pelo alferes Allen,, que are
~euela determinou mandar como expresso a Inglaterra, a fim ele levar com segu
tançilal a p:~.·ocuração exigida pOi' mr. :Maberly, .e de lhe tirar o futil pretext0 ~lile 
c:v ·osa.mente funda na falta d'ella. Com..0 o navio em q1;1,e vae e'ste express.0 
Dao teve aqui a demora que eu suppunha, no despacho que hontem escrev,i a 
cl · J~omaz Mascarenhas, nada mais posso acrescentar ácerca ela possibilielacle 

8 
e, mt.t· algum partido do credito ele ;f, 4 :000 aberto por mr. Maberly, e re-

se~vo-me a responder a este, em nome ela regencia., pelo primeiro navio que 
an· del . J ~ . d )Ols CLe se haverem esgotado toctas as tentativas para negociar as letra~ 
0 governo.. , 

c· Recebi por mão do ca,pitão Hill o o:fficio ·ae v. s.a, n. 0 16, que levei ao conhe
r~~ento da .regencia, ficando ella ma iutellige11c.ia elo seu e.onteúdo. Nada mais me 
c~ a pqr ~g0ra a acrescentar senão que esperâmos, como v. s. a bem pó de St1ppl!l.l', 
tr 1 a :nats anciosa impaciencia pela chegada elo Jaclc Lctnte?Yt) ou ele algum ou
tSt~l illa~10 q11e nos traga noticias decisivas elo que se. póde obter em ultimo resul
rôc 0 c e mr. lVIaberly, e tambem noticias elos acpntecimentos políticos da Eu
gt!~i·a~ue, segu.ndo todas as appa:renciat:1 ammnc:iavam o rompimento p~·oximo da 

Sr ~e~18 guarde a v. s. a PaJiacio elo governo em Angra, 3 de abril de 1831.-
• • 

1112 Antonio ele Ab.reu e Lima. = Concle de Ficctlho. 
1 No'ta · · ' -lllais ad' :m-se cnos de numeração; por exemplo, falta o n.o 4 e ba dois officios com o n.0 7; 

do cond 
1~tecapp~rece lacuna ele n.0' 10 e 11 dos reservados, na edição publicada pela vilTva 

Vos sobe a
10

aneu·a, e inscripto n'essa mesma serie um officio que está incluído nos ostensi· 
' u.o do I f' · ' vo ume elto a expensas do governo. 
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Decre-to 

Tendo sido pi.·esente á r egencia que os fLmdos provenientes fjlo emprestiiJlllO 
contratad..o em Londres para o serviço ela r ruinha ficlel~ssima nao podem a.li sel! re· 
cebiiclos em quanto não chegar a ratificação 'elo mesmo contrato feit® ·pela regemcia, 
c já enviado, e sencle ele absoluta necessidade prover ent.J,·etaRto ao Fagamen1lo' do 
prets c solclos ela fi el g·uarnição d'estn. ilha: manda a mesma regencia, em nome 
da rainha, que para esse fim se abra um cmprestimo da C!!'llmil.tia ele 40:000/,iOO~ 
róis, repartidos pelos principaes c-apitalistas e pessoas mais abastadas d'esta CL· 

dade, para ser pago pelos fundos provenientes do supra mencionado contrato. O 
rateio das quantias com que cada um deve concorrer sera feito ele accorclo oolll 
os contribuintes, que para esse fim ser ão convocados á secretaria ele estado. 

O secretario da repartição elos negocio;; ela fazenda assim o tenha entendiclo e 
faça executar com toda a m geRcia. Palacio elo governo em Angra., 7 ele ahril de 
1831. = lJIIm·quez de Palmella = Conde de Vílla li'l@?' =José Antonio Gtbe?Teiro = 
.Antonio Cesm· de Vasconcellos Correíct . 

Bilhete 

O visconde ele Santa1.·em faz os seus comprimentos ao sr. Cassas, e o pre;vinc 
de que o seu oflicio datado de 28 ele março ultimo, envolvendo a,ssu1mpto tl!iplo
matico, e não se achando s. m .cn r evestido ela capacidacle estabelecida pelo direito 
das gentes para fazer communicações de símilhante natm·er.;a, fóra inteiramente 
das faculdades consulares, o governo de sua mages tade fidelíssima sente summa
mente achar-se na im}JOssibilicla.de de lhe r esponder. 

O visconde aproveita, etc. Secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 9 
de abri] ele 1831.· 1 

Alvará 

Eu el-r ei faço saber aos que este alVará virem que, convind0 marcar o te1mpo 
que devem servir os individues que forem recrutaclos para os corpos ele l~inha do 
meu exercito ele t erra, ou que n'elles se alistarem voluntariamente, de modo que, 
regulando es te importante objecto com attenção ao progresso ela agricultura, das 
artes e elos mais ramos uteis e indispensaveis, que para prosperidade d'estes 'l:ei
nos desejo promover, runimar e proteg·er, afiance por um laào aos sobredit0s in.:: 
divicluos a sua prompta paix.a, logo que tenham completado o praso respectivo, e 
pelo outro lhes proporcione correspondentes clistinctivos quando, desistindo aa re
ferida baixa, quehram permanecer no honroso serviço militar até cheg·arem a me
r ecer as r ecompensas que pelas leis se acham estabeleci€las ; sou servido rpor •nodos 
estes motivos determinar o seguinte : 

1. 0 Serão suj eitos ao recrutamento para aJ tropa de linha todos os inclivicltt®S 
de dezesete até trinta annos, que forem solteiros ou tiverem casado antes dGS 

vinte annos, ou já depois ele sorteados para o recrutamento, e que pela sua altura, 
constituição. physica c mais circumstancias se acharem aptos para o serviço mili- · 
tar, preferinclo os que tiverem menos idade, . quando o numero ele recrutas que se 
exigir for menor que o dos sorteados . 

2. 0 T odo o individuo que ela da,ta d' este em cl>ia,nte for r ecrutado para os cor
pos ele linha elo exercito será obrigado a servir, sem differ ença ele arma, poT tempo 
ele dez annos, e por tempo .ele sete annos sómcnte o que se alistar volunta.ria
mente. 

3.0 No principio de cacla semestre ter ão baixa, p®r ordem do ganeral da pro
vÍllcia em que o corpo se achm·, as praças <!J.l!le h0t1Verem completado o tenupo ae 
serviço acima marcado, sondo primeiro substituiclas por novas r ecrutas . 

4. 0 Para que as baixas possam conferir-se prompt::t~ e r egularmente ás praças 
que estiverem nas circurnstancias de as obter, os eommandantes dos corpos en
viarão ao general el a 'lJrovincia em que os mesmos corp(i)S se acharem , precis~
mente até ao ultimo dia elos mezes ele março e setembro de cada anne, em dupli
cado, r elações nominaes elas praças qtile até ao ultimo cl ia elos mezes ele jlil.nho e 
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dcz.embro, que s·c seguirem, houverem de completar o tempo ele serviço a c1ue são 
obngadas e qtüzerem as suas baixas. Hecebendo o general da província estas re
lações, e ncamtclo com uma collecção d'ellas em seu poder, remetterá sem demm:a 
a Ou·tra ao commandante em chefe c~o exercito, e segundo as ordens qtte este lhe 
m~n~laa·. ex;peclir para o recrutamento que e0nsiderar necessario, tant0 para sub
S~Itntr os inalivícluos que .devem ter bwixa, como para preencher as vacataras mo
~lv~das por deserçã0, obito ou outra causa, procederú logo a . clle de modo que l10 

~ndLCaclo dia, ultimo d.os mezcs ele junho e dezembro as novas rec.rntas estejam 
Impreterivelmente nos cor1Jos a que tiverem sido clesünaclas . 

• ~· 0 Quando um corpo marchar por qualquer motivo de uma para outra pro
YlllCia, depois ele ter 'o commanelantc e:ffeituaclo a remessa: elas relações que se 
p~·cs~reve no § 4. 0

, o general ela província ele onde o corpo saír enviará ás da pro
YJ!U.cta aonde o mesmo corpo for estacionar-se aque1las das ditas relações existen
}es. em seu pocler relativas ao semestre que correr, a fim ele que o ultimo elos re
denclos. generaes possa achar-se habilitado no tempo proprio a cumpriil; o que fica 

etermmado nos §§ 3. 0 e 4. 0 

ta. 6.o Todo o indiviclu? que· cles~e a data elo presente alvará em diante coi?ple-
1 cl~z annos ele servtço senclo recrutaélQ, ou sete aunos sendo voluntarw, e 

~~·c~erll'N continuar o se.rv~ço á ba.ixa ~ue lhe compete, usará ele uma divisa ele 

1
1s.t~ncçao, a <i]Ual cons1stu·á em um.a hstra ele pann0 escarlate ela larg·ura de 1 pol

t egada~ posta em diagonal no braço esquerdo por cima elo cotovêlo. Se complc-
ar m~·lS cin.co annos Gle serviço depois do praso a que estava obrigado pela lei e 

Pllcfera: continuar a servir, usará de duas elas referidas listras ele clistincção, e assim 
sncc~sstvameute com o augmento de mais uma listra por cada cinco ann0s que ma;is 
servn· activamente · Lem entendido que em rasão elo uso elos sobreditos clistincti
~os não pe1·Glení pt!aça alguma o direito ás demais recompensas que ao d-iante lhe 
~rem concecliclas, ou que já lhe competirem por lei, segtmdo o seu tempo ele ser
:lÇ~l nem :ficará inhibida ele requerer a sua baixa em qualquer tempo que a pre
enc a; antes, dado esse caso, o general da província lh'a mandará 'expedir logo, 
s~m c:ependcncia cl.as regras prescúptas nos paragraphos antecedentes, e o parti
~.iara .depois ao commandante em chefe cto exercito, para ·se preencherem estas 

caturas quando se mandar proceder ao recrutamento. 
. 7.o As praças que completarem quinze annos ele senrjço, quer tenham sido 
rem·~ltadas ou voluntarias, e estiverem absolutamente inca.paZJes ele continuarem no 
se.rv~,_~o, serão amnittidas em uma, companhia ele veteralllos, com a denominação 
propriamente ele «veteranos», c o vellilcimento designado na regulação, qu~ baixa 
corn ° pxeseRte alva~·á, assignacla pelo conde ele S. Lo'l!u·euço, do meu c0nselbo ele 
estado, miRistro e secretario de estaülo dos negocias da guerra, e terão as mais 
vfutagens de pf'to, farclamento, hospital e quartel, que lhes foram eoneediclas no 
) ano geral para a; creação d[LS companhias de veteranos, anctm·isacl0 J.í>O·r decreto 
b e .~o ele dezembro <ilie 18Ql6. Os que comqyletal·em vinte annos de sm~viço perce-
1~1~0, ernquant0 continua-rem a servir aotivamente, uma gra,tificação ele 20 réis 
c 1~'~'t1Ds, alem elo seu s0M@ ; e quando estiverem impossibilitados para o servi~o 
ac tvo serão aclmittidos nas companhias Ele veteranos com o vencimento já marcado 

- na h~,breclita regulação e as mais vantagens concedidas ás praças das mesmas com
fa~ Ias ,ele veteranos. Os que preferirem contimmr o serviç0 depois ele comple-

l~~.e~ n elle vinte e cinco 11!110S, terão, alem da grati·ficação de :20 réis cliarios, 
(!leito a l' -1 a . lh . . c l < passar para as compan11as l!le vetei'Etnos, quan o as::nm es .conv1er, seJa llla .fbr o seu estacl@ ]í>h.ysico, velilJeenclo, a,lem· das vantagens já estabelecidas para 
/ Ptaças das companhias de veteranos, o soldo que designa a supra mencionada 
Pe~n ação. Os que chegarem a servir 1trinta ailmos passarão, quaíl'l.clo lh!3s convier, 
r;ta as co.mpan!h,ias de veteranos, s<eja qnal fo.l! o seu es•taGlo physico, e conserva
l~l.o .. a gratificação ele 20 réis diarios, alem do soldo marcado l'la já referida rcgu
v çtao.' e das outras Yantagel!l.s que lhes competirem como praças elas companhias ele 

e eranos A . l 'l ~· fe .· · s p.raças que passarem a vetet·anos em• consequencta c e mut1 açao, 
Il.ffiento ce!l' . 1 l ""' 'N d t ,. c1 . ção d ' ollena comp eta e a e1Jao por occasuw e guelTa, era.o a enomma-

clos d~ ((•vetc~·tm0s refm:mados», e só os que estiverem comprehencliclos .em algum 
~to.s casos gosarão da maioria elo solclo e ulas mais 'V:antagcns estabelecidas 
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para est.a classe de veteranos pelas portal'ias de 30 de abril. e de 13 de seteh1bro 
de 1814; e se algumas d'estas praças já vencessem nos corpos de linha a grati
:ficaç;io de 20 réis diarios (por terem servido mais de vinte annos) cantinum·ão a 
perceber esta mesma gratili<?ação quando passarem á clas-se de veteranos réfor
mados, ainda mesm0 que não tenham completado os trinta annos de serviço em 
p1·ilneira linha, cG>mo antecedentemente :fica estabelecido. · 

8 .0 Denominar-se-hão «reformaàos unidos>) aqnellas praças das companhias de 
veteranos que elo estado effectivo passaram á classe de reformados, sendo neces-

' sario, para terem direito a esta reforma, acharem-se absolutamente impossibilita
das e haverem completado pelo menos trinta annos de serviço, parte nos corpos 
do exercito e o resto nas companhias de veteranos. Os que servirem trinta annos 
c mais, como antecedentemente se prescreve, gosarão da reforma com o mesmo 
s0lclo que percebiam como praças effectivas das companhias de veteranos. Os que 
tiverem serv.ido pelo mesmo n;odo trinta e cinco annos e mais vencerão na re
forma o seú soldo e p~o . Os que completarem da mesma maneira quarenta annos 
e mais de serviço gosarão como reformados o seu soldo, pã<:> e farclameu~o. Os 
que chegarem a servir quarenta e cinco annos pela fórma acima prescri<pta ven
cerão, quando p~ssarem a refürmados, sold0 e meio da sua praça, pão e farda
mento. E os que passarem para veteranos com a gratificação de 20 réis diarios e 
chegarem a completar quarenta e cinco annos de serviço pelo modo j~í estabele
cido, gosarão, quando forem reformados, o seu soldo, pão e fardamento . Os que 
chegarem a servir quarenta e cinco annos pela fórma acima prescripta vencerão, 
fj_Uando passarem a reformados, s0ldo e meio da sua praça, pão e fardamento. E 
os que passarem para veteranos com a gratificação de 20 réis· diarios e chegarem 
a completar quarenta e cinco annos de serviço pelo modo já estabelecido, gosarão, 
quando forem reformados, alem das vantagens correspondentes a este tempo d:e 
serviço, a dita grati:ficação de 20 réis qtte venciam em praças effectivas das com
lJanhias de veteranos. A todas as praças de veteranos que pm· esta fóTma passarem 
<:\. classe de «reformaclos unidos·>) se dar;-1. qu-artel e hospital quando o pretenderem. 

9.0 Emquanto ás praças que actualmente existem nos corpos elo exerci-to re
gulará, para se lhes darem as suas baixas, o tempo de serviço que fo i estabele
cido nas leis, por virtude das quaes começaram a servir, e á proporção do numero 
ele recrutas que se forem apurando se irá dando baixa, áqtrellas das sobreditas 
praças que tenham completado o tempo ele serv~ço a que estavam obrigadas. Se, 

· l~orém, algumas d'estas praças preferit·em continuar a servir e completarem dez 
annos de sei·viço sendo recrutadas, e sete annos sendo voluntarias, passarão a usar, 
uma vez que continuem a servir, da primeira divisa de distincção designada no 
§ 6. 0, e terão jus, conforme o tempo de serviço que decorrer, a todas as mais 
vantagens, sem excepção algttma:, que se contêcm n'este alvará. As praças que 
ora se acham nas companhias àe veteranos gosarãG> ]gualmente das vantagens q~te 
por este alvará sou se-rvido conceder-lhes, só para o caso ele passarem á classe ele 
reformados unidos. 

E este se cumprirá tão inteiramente como n'elle se contém1 sem embargo ele 
quaesquer leis, regimentos, resoh1ções, decretos ou ordens ·em contrario, porq1:1e 
todos e todas hei por cl8lwgada.s para este effeito sómcnte, como se d'elles e d'cl- _ 
las :fizesse expressa e especial menção., :fican~o aliás en.1 seu inteiro vigor; e va
lerá como carta passa&a pela cha,ncellaria, posto que por ella não ha ele passar, e 
ainda que o seu effeito haja de d!J.rar um e muit®s annos, sem embargo das or-
denações em contrario. . . 

· Pelo. que mando ás auctoridades a quem o c0nhecimento cl'este possa perten
cel·, que o cumpram e guardem e faça11.1. c~mp1·ir e guardar sem duvida alguma. 
Dàdo no palacio ele Quehu'l, em l1 de abnl de 1831. = EL-REI, com guarda.==:== 
Conde de S. Low·enr:;o. 

Regulnçüo <los soldos, '1'Le ltüo do competir :ís praças efl'cctiYas dus comtlnnllins do ,·otorm•os 
em .-irtiHle do nlmrl• de 11 de aJJI"il de 1831 

Classes e soldo por dia: 
Primeiro sargento de qualque·r arma com praça em veteranos, 160 réis; se

gundo sargento, idem, 120 réis; furricl, idem, 100 róis; cabo ele esquadra, id'e111 1 
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8?. rbi,;; anspeçada, idem, Gõ i·éis; sulc1aclo, idem, GO réis; cabo de tambores, 80 
.reis; tambores, 80 réis. 
cl .~.)s sar?'entos ajudantes e ,os sargento~ quarteis mestr~s ele qualquer arma, os 

aun_s ~ores e t~1mbores ~ores vencerao nas companhws ele veteranos o soldo 
~e prun~n·o sargento cl'estas companhias. Os artífices de ~1ualquer arma, ferraclo-
1.es, clarms, cornetas e pif~tnos vencerão, quando passarem ás companhias ele vete
ranos, o ~oldo como soldados cl'estas companhias. 

Palacw ele Queluz1 em 11 ele abril de 1831. = Conde de S. Lou?·enço . 

. Officio 

[N.0 4'1 rrscmdo) 

d Iltmo e ex.m•> sr.-O sr. Mousinho escrevendo hoje á regencia sobre o estado 
os ~ossos negocios, escuso àe cansar a "IV. ex." com a repetição elas mesmas com

~nntCações, e por. i~so me_ ~imitarei a _referir a v. ex." algt1mas elas particularicla-
cs e algumas notlcws politteas ele mawr peso . 

1 
Na ultima eonferenci91 que o sr. l\Iousinho e eu tivemos com lorcl Palmerston, 

l eclarou-nos aqnelle ministro abertamente aquillo que eu já suspeitava, e que 
c?nst~ elo Hltimo parr.grapho elo meu offieio reservado n. 0 34, isto é, que este mi
nL~tderio, duvidoso de qual poderá "ser o resultado das nossas tentativas, evitará 
CUL aclosamente tu elo o que poderia. compi:omettel-o no caso de mau sucees.llo, e 
i~dbaraça1-o nas suas negociações futuras com D. Miguel. Tal foi a declaração de 
01 .Palmerston, a qual, combinada com as instrucções passadas a mr. Hoppner 
~O~c1o reservado n .0 30)1 me f~Lz cre1· que este governo não teria grande .clifficul
b a e em reconhecer D. :M:igueJ 1 uma vez que sua alteza abandonasse o regimen 

aa:baro que o desacredita e torna odioso o seu nome á Europa ci vilisada, fazendo 
ao mesmo tempo á nação algumas concessões liberaes . 

. ?utro motivo pócle haver para que este governo queira ainda por sua política 
.a10 ongar a dHração elo absolutismo em Hcspanha e l:'0rtugal. A França tem evi.-

ente,[neute segtüclo uma linha ele condttcta cavillosa nos neg·ocios ela Belgica, to
maucl_o parte nas negociações ele Londres, e ao mesmo tempo lisonjeando os re
volucLOnarios belgas, e admittinclo a audiencias publicas e formaes os agentes de 
Em estado ainda não reconhecido independente, mas tão sómente separado da 

ollanda; e, finalmente, intriga~ elo contra a casa de Qrange, cujo reinado desejam 
os nove clecimos da população dos Paizes Baixos. E claro que a França, vendo 
~~e no rn_omento actual lhe não seria possível tomar e reunir a si aqnelles paizes, 
~ta de 1mpeclir a restauração da casa de Orange, unico meio de prevenir para 

0 tlttu·o aquella reunião. A Inglatel'l'a não pócle deixar ele reconhecer a tendencia 
e ~s. fins da pohtica franceza e <quanto elles são oppostos aos seus interesses, c a01

' lsso1 prevendo a possi1iJi1~chtde de entrar em guerra C0Dl ru "França poÇtra obstar 
h 00?-qtnsta ou reuni.ão ela Belgica áquella potencia1 e bem certa _das disposições 
P o~tts dos dois governos actuaes da península contra Luiz Filíppe1 quer conservar 
c~~~ _aqu_elle caso os dois alliados, que perderia pelo estabelecimento elo regimcn 

~Ltuct?nal em He~panha e Portugal. 
cnldSus?ctto que estas vistas elo governo britanuico sri0 tmnbom :i causa elas cliffi
p ~eles suscitadas por mr. lVIalJerly, as quaes não podem ser ignoradas por lorcl 
rea e~:ston, que com aqnelle banqueiro conserva intimas relações, e se teriam 
pot~Vlclo s~ o immediato e natnral reswltado d'essa remoção entra-sse nos caJcnlos 

cos d'este governo. 
r 1 A Europa continúa a apresemtar o mesmo aSJ>ecto de incerteza e agitação ge
ea prodnúd0 pelo combate dos no;vos e antigos systemas de governo, que ele um 
rn on:~·o lado procluz excessos deploraveis, que impedem e retardam o estabeleci-

e;o ele uma ordem ele cousas permanente e definitiva n'esta• parte elo mtmdo. 
as m França os particlistas exaltados das novas dontrinas pretendem exagerar 
< suas con . J' f t d pa . d sequep.c1as e rorça.r o governo rancez a en rar em uma, guerra e pro-
nis1a~. a contra todos os governos monarchicos e não representativos. O nov.o mi
Por~no, franccz tem até agora conseguido demcrar aqueDes fanaticos liberaes, 

e10
12

c duvidoso se Casimir Perrier poderá sustentar o seu systcma ele modera-



178 

ção e esclarecida política contra os ataques violentos dos seus antagonistas. Se o 
ministerio caír, será substituiclo por outro do partido incendiaria, chamado do m'O
vimento, e então parece inevitavel a gnerra Q.e propaganda, m~jo re~ultado pro 
vavel será· a guerra civil em França, a quéda de .Luiz Filippe, e maás tarde a 
restauração ele Henrique V, mediante a conservação das conquistas hberaes da re
volução ele julho. Se o ministerio poclér sustentar-se, n'esse caso seik·á conserva<ila 
a paz da Europa, e a marcha da, liberdade, posto que em apparencia mais. lel!lta, 
será, todavia, mais apressada e mais segm·a. 

A Austria parece ter concluído com a santa sé tulil ·tratado ele occupaçã0 dos 
estados do papa, porém é natural que ceda ás xepresentaçõe~:> da França contra 
aquella occupação, e que retire as suas-tropas. d'aquelles estados, depois de haver 
conseguido o grande objecto da sua interferencia, comprimindo ali as icléas de li
berdade política e ele inclepenclencia italiana, que ameaçavam as suas possessões 
n'aquelle continente. O fallecimen-to proximo ele el-rei de Sardenha póde ser ela 
maÍOl' transcenclencia para os negocias ela Italia, abrindo ao príncipe ele Carignan 
mna grande e gloriosa carreira. . . 

A Polo.nia vae resistindo com heroico valor e decidida vantagem c<Dntra as f0r
çàs colossaes ela Russia, e se consegtúr prolongar a peleja, talvez que novas com
binações e novos acontecimentos venham favorecer os s~us nobTes esforços p::wa 
·recuperar a sua antiga inclep.endencia nacional. Se é certru a revolução intentacla . 
pelo celebre general J ermoloff para obter do imperador Nicolau instituições coH
sti tucionaes; poderá porventura isso servir de util cliveTsão á Polonia. Jerm0lorf é 
um homem clotaclo ele um caracter summanílente ardente, ele grandíssima cora
gem, e. que sobre a tropa exerce uma temível influencia; porém os seus ;pr0;~ectos 
constitucionaes serão Ílnpraticaveis e inuteis, a não serem mui di Yersos elos pl"lin-
cipios theoricos que hoje vogam na Europa sobre aquellas matterias. . 

Em Hcspanha parecc-me .divisar Oi? mesmos symptomas que precederam a l'e
volução de 1820, e é proyavel que em breve haja ali uma commoção geral a fa
vor ela liberdade. Alem elos motivos que para isso concorrem, IJI"Ovenientes da 
miseria publica e elo odio que inspira um gove1•no sangainario e brutal, os inte
resses ela França actual são ele ali operar uma similhante commoç&o, que em Por
tugal produziria infallivelmente um acontecimento analogo. T0rrij0s aiuJa se con
serva no interior com dois mil homens, e em Portugal se diz que uma guerrilha 
existe tambem na província do Minha, a qual tinha entraGlo na Pov.oa de Lanhoso 
e em Guimarães, e posto em libexclade os presos que se achavam n'aquellas daas 
terras. 

V . ·ex.a. saberá sem duvida ela h01·~·ivel exec~ção elas novas victiilillas da tyran
nia ele D. Miguel, em numero de sete, que padecerarm martyTio de garrote, e cu
jos cadaveres fo~·am depois queimados e lançados ao mar meio consumidos pelo 
fogo! A ;narração cl'aquella execução feroz indignou 0 }llublico da Europa civili
sada, qtte cliffici:lmente se cÇtpacita ele que no seculo em que vivemos podesse ter 
lagar um snpplicio que nos transporta ás epochas medonhas e nojentas ela h;;~.rba 
ridacle. Pelo ultimo paquete que lal·gou do Tejo , em ·2g do ]!!assado const~:J. que o 
consul inglez havin. tambem protestado co_ntra a violação do domicilio ele um sub
dito britannico, cuja casa fôra arrombada por um magistrado assistido ele qmvrenta 
soldados para ser esquadrinhada. O fi·ancez Bónholllllle tinha. já sido aÇoutado 
pelas ruas publicas por mão do carrasco. Veremos se os dois governos fraii!J.cez e 
inglez procm·am ou não clesaggTavar,se d'aquelles insultos, o pri'm(3iro éL<Ds qua·es 
foi uma infracção directa dos tratados. 

Na Belg,ica os revolucionarias têem recorriclo a medidas extremas para se sal
varem impedindo a r estauração que occasionaria a sua perda. Sabendo que o in
teress~ do paiz e a opinião geral ~ram 3: favor cl'aquella restauração, excitaram a 
populaça a novos roubos, novos mcenchos, novas devastações, fazendo elo nome 

. ele orangista um titulo odioso e um crime que merece ;;;er Íllllllediata e àirecta
mente punido pelo povo soberano. Este delirio, porém., não pócle ·clu1·ar muito, e 
é natural que o verdadeiro povo, tornando a si, se vingará à'aquelles que o ilJu
diram e o sacrificaram a seus interesses particulares. 

N'este paiz a reforma, cujo bill passou á scgun_da lcitnra pela maioria ele um. 
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~~ voto, ganha todos os dias novos particlistas, mas ao mesmo tempo a materia se 
ISente, e segundo me parece a pluralidade d'aquelles particlistas não deseja que 

~ refo~·ma_ seja tão ampla como os ministros a prO}JOzeraru.. O bom senso e o admi
tav;~l mstmcto .d'esta nação Jhe faz roceiar o grande risco que correrão nas suas· 
antlgas e venerandas instittúções, não peJo effeito immediato da reforma, mas por
~l~e ella facilitará outras mais raclicaes, que poderão a :final produzir a completa 
lUina d'aquellas instituições e a perda do estado . Julgo, portanto, que o bill não 
p~ssará sem ser modificado. O ininisterio actua1, todavia, :firmou-se com o pequeno 
tl!lU1npho obtido a favor da reforma. · · 
d ~eus guarde a v. ex.a Lond.res, 11 de abril ele 1831.-lll.ma e ex.ma sr. conde 

e F1calho. =Luiz Antonio de Ab1·eu e Lirna. 

Car-ta 

Lisbonne, le 11 avril 1831.- Monsieur et cher collegu.e: --- La réponse dn vi
co~te de _Sautarem, que je vous ai communiqu~e hier, me mettànt ·dans Jecas ele 
f'll~ter L1sbonne aussi promptement que possible,je m'empresse de vous renouveler 
a emande que j'ai cléjà eu l'honueur de vons faire verbalement, de vouloir bien 
~renclre officieusement sous votre protcctiob, les français que leurs affaires force· 
10~~ de rester en Portugal apres mon clépart. L'union intime qui 1:egne entre Jes 
ca .Inets_ anglais et français, leu'r concours probable pour obtenir clu gouvernement 
~~Ituga~s la réparation de nombreux griefs, et les seiltiments p"êrsonnels dout vous 
â es ammé, me sont un sfir garant eles e:fforts qne vous vondrez bien faire pour 
t ~nuer t0uto effica~ité possible à votre intervention· en faveur de mes compa-
11?tes, et en me renclant eles à présent aupres ele vous !'interprete ele la recon
nalssanc~ clu gouvernernent français, je me félic:ite particulierement ele pomToir 
lous offnr l'expression eles sentiments de haute estime et de sincere affection avec 
eJSqtlelsj'ai l'honueur d'être, etc. = L. Cassas.=A mr. Hoppner. 

Cari:c."t. 

lett ~isbonne, le 11 aTI·il 1831. -1\fonsieur le consul: - J e viens de recevoir la 
b te que vous m'avez aclressée, pour m'annoncer votrõ prochain clépart de Lis
s o~ed et mo prier ele prendre sous ma protection les nationaux français, qui, par 
lll , e leurs affaircs, ue scront pas dans le cas de vous accompagner. 

d Sans un ordre expres ele mon gouvernement, à qui j'ai cléjà communiqué la 
v em~n-de verbale que vous m'avez faite au mêrne sujet, je crains que mon inter
l) 

61
:1rion ne 1eur sera que de tres peu de profit, et pourrait même m'attirer de la 

fa~·t du gouvemement portugais l'observation offensante, que je me mêlais d'af
te :~s que ne rne regardent pas; cependant, vous pouvez êtro sftr que je me pTê-

tat volont· · d · d 1 ' · · · · le f . Iers au serv10e e vos compatnotes ans e cas ou Je crotra1 pouv01r 
tio atrc avantageusement pour eux; et que s'ils se trouvent exposés à eles vexa
dê ns ?rovenantes de meslires prises contre eux par eles agents portugais, apres le 
d/tlt de ~a corvette fra·nçaise, et penclant mon séjour ic-i, je prendrai sur moi 
se tJ.~UI· offi.·1r un asile à borclles bâtiments de sa majesté britannique, qui pourront 
gouv01~ver alors dans le Tage, jusqn'à ce que je reçoive les instructions ele mon 

einement à cet égard. 
sas Je vous I)rie, mon cher monsieur, d'être, ctc.=R. B. Huppner.=A mr. Cas-

' consnl général de Fra.nce 'à Lisbonne. · 

Officio 

(N.0 30 reserradoJ 
DI mo 

copia · e ex .mo sr. -Tenho a honra ele lev~r ás mãos ele v. ex. a .as adjuntas 
lllaQ·~ s c~a? notas que passei a0 governo de sua magestade catholica em 24 ele 
lati-v-: :; 'tlmo e em 4 cl0 presente mez, e da resposta que d'esta ultima recebi, re
reino s <1. perma.nencia dos refugiados po1·tuguezes nos povos das fronteiras ao nossO' 

' a qual vae marcada com o n. 0 1. · 
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E, para os fins con-venientes, vaf,l outra com o n. 0 2, peia qual verá v. ex. a 

as 1m?videncias que suá. magestade catholica determinou se tomassem, relativa
mente ás embarcações e pessoas que cheguem poT mar a C~uliz .. 

. Pelo correio à,e hoje remetto igualmente copia das ditas p~·ovidencias ao con
sul de sua magesbde em Cadiz para que lhe dê toda a mai.or publicidade, a fim 
de se evitarem contrariedades na sua execRção. ' 

Hontem soffreu a pena capital n'csta côrte um livTeiro rico chamado D. An
tonio lVIyar, por revqlucionario, e hoje se diz que se matou com veneno um ne
gociante millionario c1'·aqui, appellidado Bringas, .que se achava preso em uma elas 
cadeia.s d'esta côrte, cooperador ela mesma conspiração que o réu morto, achando-se 
em corresponclencia coin 111ina, e tamlbem · se diz que o ca•rcereiro da mesma ca-
deia estava mancommunado com elle. · - · 

Apesar de tudo quanto inventam os revolucionarias, ·i.e mesmo: aqui intentam, 
destroe a sagacidade e grandes diligencias cl'este governo, q11e se não. poupa para 
conseguir a tranquillillade e o socego ele· todos. · · 

Deus guarde a v. ex. a 1\faclrid,, 12 ele abril ele 1831. - ]11.1110 e ex. 010 s~:. vis
conde ele Santarem. =Conde da Fi[ptei?·a. 

Notas j'l.l.lltas p0r copia 

N.•. 1. 

Ex. mo sr.'- 1.\iiuito meu senhor: Com data de 24 d'e maTço ultimo, pm nota que 
tive a honra de pftssar ao companheiro ele v. ex. 3 o ex. 1110 sr. D. Manuel Gonza
lez Salmon, lhe fiz presente que por paJJticipação do meu governo de 16 e 18 se 
achavam combinacl0s os chefes .revolucionarias portuguezes existentes nos }Jovos 
de Hespanha, no reino ele Andaluzia, fronteiros a Portugal, reunindo gente hd
panhola, co:rp. quem já estavam ajustados para com os mais portuguezes refugia
dos attentarem contra o socego publico, confirmando isto mesmo a cop~a que lhe 
inclui na nota de 14, pela qual sel'Ía o intento para que então estavam fabricando 
cartuchame, resultándo d'aqui males que podem se1· bem funestos a ambas às :rn•o
narchias, porque em simi1hantes circumstancias. é necessario evitar incidentes ·que 
trazem factos d'esta natureza. Iuvidava ao mesmo tempo a s. ex." se dignasse de 
o fazer presente a sua magestade catho'lica,_ a :fim de que fossem presos os ditos 
chefes rc-voh10ionarios, é entregues a Po-rtugal na confoTIDídade do frataC!,o à.e 
177 8, os quaes são :F'ranciscó H.omã<:l à. e Goes, que se acha no A1menàro ; o ex-. 
juiz dos orphãos de Beja, que se acl1a na Villa ele Sanco; e o ex-major Francisco 
José de Araujo Lacerda, que ·existe ou em Calanas ou em Oabe:«a Rubi a; e oS 
mais ref1:.1giados internados, na conformidade da real orde111 de sua magestade ca
tholica a est E> respeito. , 

Con1o pelo ministerio de v. ex.a podem apressar-se mais as ordens para o fim 
que . tenho indicado, ou ao menos parru que os ditos tres chefes sejam exptüsos 
d'estes reinos, e os lll,ais, refugiados aos destinos determinados na citada rear or
~em, rogo. m1~ito a v. ex. a se digne pela sua par~e concorrer a estes fins, de que 
tantos beneficios podem resuLtar ás duas corôas. 

_Aproveito, etc. 
Deus guarde a v. ex. a Madrid, 4 de abril de 1831.- Ex. mo sr. D. Fra-ncisco 

Tadeo de Calomarde. = Conde da Fig?.teira 1'. 

N. 0 5 

Exc~no. · ST. - lVÍuy sefl.or mi?: He llecho tn·esente al rey mí sen0'1.' el c0n
tenido de la nota q.ue se ha serv1à.o V. E. pasarm.e con fecha 4 ·me este mes re
lat~-va á la qae ha remitido tambien el sr. 'secretario ele es'tad!o ení. 24 dle m

7
arzo 

ultimo, comunicando al mism~ haberle par~icipado su go'bierno, que ios gefes 
revolucionarias poi:'tugueses ex1stentes tocl.'av1a en los pueblos de kndalucia fron
teros á Portugal, contra lo mandado por repetidas reales órclenes, reul'l.en gente 
espafl.ola que tienen ya ajustada, para atentar con los demás refugiados ;portu
gueses contra el sociego púolico de su nacion; lo que se ·sirve manifestarme V. E. 
afi.n de que por el ministerio de mí cargo se espidan con urgéndat las Ol)O'r.tunas 

1 Segue n.• 2,, copia.identica da nota de 24 março, a pag. 153. 
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Órclen · · ~ es pa~·a que sean presos y entregados á las auctoridadcs portuguesas los ge-
.e~ revolu_c10narios que se espresan en dicha nota, ó almenos· espelidos de estos 
~emos , é mterna.dos tambien los dem{ts refugiados ~í los distritos sciialaclos . En
·eydq pués su majestad de la referida nota, .se ha dignado mandarme manifieste 

<tl · E.'· como lo hago, que en esta misma fecha ·lo comunico ele su real ón1en 
a supermtendente general inteTÍno ele policia, afin ele que en su vista pnecla ha
c~r . esecutar con mayor conocimiento la real resolucion que á consecuencia ele elos 
~- CIOs comunicados á este ministerio por el de estado en 21 y 29 ele maTzo ul
timo, relativos á las r eclamaciones de V. E. sobre este p;ropio o~ieto, habia ya 
omado! y se comunica tambien con esta propia fecha ú clicho super~ntendente, 

cuya parte clispositiva se reduce á lo que copio eu segtúcla. Y babiendo dado 
cu.enta á su majestacl ele los preinsertos oficios, se ha servido mandar lo comuni
~ue á V. E . como lo esecuto, y al mismo tiempo que le diga no esperaba estas 
.uei"'as reclamacjones de parte clel gobierno portugués de lo que se mandó por 
Iea.es ó1·denes de 29 de octubre y 25 ele noviembre tütimos en órden á la inter
~~Cion de los emigrados portugueses, y que para evitar se re})Ítan en aclelante 

8~ as ~ecla-maciones tan poco favorables á la opinion dei gobierno espaí'iol, y á la 
s mce~Idad y buena fé con que el rey nuestro sefi01· qtuere satisfacer los justos de
I eo~ e su majestad fidelísima, es su soberana voluntad disponga V. E. enviár á 

1~ ontera _un cornisionado clotado de probiclad, energia y de conocidos senti
d entos realistas con las oportunas instrucciones1 el cual poniendose previamente 
cl e acuerclo con las autol'idades portuguesas averigue escrupulosamente el para
c er~ de ~os emigrados portugueses que en contravencion á lo terminante mandado 
n I as Citadas órdenes, y por otras resolnciones anteriores perma;necian. todavia 

~~ 08 Pl~eblos inmediatos á la línea fronteriza de Portugal bien sea por oculta-
I.~, ó b1en por efecto de un indevido y culpable clesimulo de las autoridades es

ft~nolas Y los que fueren bailados . haga s.ean conducicl-os presos á los puntos se
I c a~os,_ exigiendo los gastos de ]a, comision por via ele multa de las justiciâs gue 
tos ub1es_en tolerado, sin pe1juicio de las demás providencias que su majestacl tta á b~e?- acordar en vista de lo que resulte de las diligencias que pratique 
e te 0 conns1?naclo. Todo lo qual me apresuro á poner en conocimiento de V. E . 
df}. c~ntestacwn á su citàda nota; reinterandole con este motivo las segmidadcs 
~ rr mas alta y distinguida consideracion á su -persona. 

Üe V !Os guarde á V. E. muchos afios . A1·anjnez, 10 de abril ele 1831. -B. L. l\I. 
E · E. su muy atento y seguro servidor.= F1·ancisoo 'J'o.cleo ele Calonw?·àe. = 

x.cmo . sí·. conde de 1a Figueira. 
O:fficio 

[N. 0 2 20 rescnadoÍ 

11 
os I11. mQ . e ex. mo sr. -Pelo paquete· chegaclo sab bado recebi os o:fficios reservados 

8~ •· 72 e 373, com a data ele 26 ele março, e l)elo chegaclo hontem os da mesma 
Pttle n.os 374, 375 e 376, e como só mtúto tarde recebi os n. 05 374 e 376; não 
e~~c e tratar com o ministro ele sua magestade catholica sobre a materia d'elles i 
ve ~~certo 9-ue elle não perderá tempo ei)l informar lord Palmerston e fazer-lhe 
si I_, e ~ue m~portancia é mn tal acontecimento ; espero que, apesar elas indispo
se~oes cl este mini stro contra nós, e pa-rticularmente no momento actual em que o 
Li\ nattnal azedume foi augmentac1o pelos procedimentos contra os inglezes em 
nã~ ~:' apes;r d'isto espe1;0 que a presença ~as forças n~vaes franceza~ no Tejo 
l'61lledfall).",POr ~Ç rarte n'este governO 0 e:ffeJtO natuTal j e b_~m ele recew~· que 0 

de . 0 nao seJa tao pxompto como em outra qualquer o~cas1ao, pelo deseJo geral 
evlt~n· qt cl . ll' . t • f a· ;.; o, · çã '"" 1aesquer esmte weucws entJ:e es e governo e o rancez, e a L>P si-

d 
0 

quo este ultimo tem actualmeute de se pôr de accorclo com as potencias al1ia-
oas e comprimir o cspirito revolucionaria disrJosição qtte faz com que os outros 

prete ~ ' · E llctam apoiar. · 
nem :1~es mesmos m~ti.vos fazem com. que as pot~ncias alliadas _não tratassem, 
couh atem, da questao em g.eral , digo do reconhecunento ele el-re1 nosso senhor; 

ecendo · h · "' tl'ata 
1 

que unporta conserva;r·em-se em boa armoma com este governo, nao 
m c e um assumpto que, não sendo cló seu gosto, porque não é popular, e nao 
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o podendo levar á conclusão, só poderia produzir 1·espostas que d~fficultassem mn.is 
a sua terminação; quando chegarem á occasião de poderem tratar francamente· 
cl'elle, esta occasião será q11ando a consolidação ou a declaração de guerra acon
tecer, e para o que o procedimento. da França contribuirá e rilecid':irá.. , 

.... . ................... . .... : ... . .... ~ ······················· /· 
Seguram-me que a busca que se de\l á cas·a de 11m ting·ll!lz em Lisboa, e a m~

neira por, que foi f(úta, escandalisou muito lord Eh·ey, cousa aliás bem ext'l·aordl
naria, p01\que não costt1ma este ministro occupar-se muito de neg®cios estrrun
geiros. 

Deus guarde a v. ex. a Lonch·es, 13' de abril de 1831.- Ill.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = V1'sconde de Asseca. 

Despacho 

{Traducção) 

Foreign Office, 15 de abril de 1831.- Senhor: -O governo ele sua magestade 
tomou em sél'ia consideração todos os insultos que o governo portuguez tem feito 
á nação britamnica, as violenci,as que tem pra.ticaelo contra: as pessoas e proJ.nie
dades elos suibclitos britanni.cos, e por cujas violações é culpado segmildo os tra,ta
clos existentes entre ós dois paizes ; e o governo ele sua .magestacle sente que é 
do seu dever para com o seu spberano por um lado, e para com os subcl.itos de 
sua ruagestade por outro, dar-vos instrucções para exigirdes·peremptoriamente do 
governo ·portuguez uwa imwediata e completa reparação. 

·Portanto ireis, sem demora, ter com o visconde de Sa.ntarem, .para nhe reca
pitular as bases ela reclamação, cujos detalhes estão indicaclos na nota junta, e 
s0bre as quaes o governo de ·"sua magestade funda a, actual exigencia. 

Dir-lhe-heis que o governo de sua magestacle não póde consentir que os di
reitos e priv,ilegios dos subclit0s de s'Ua magestade sejwm viola:dos impunemente, 
ne;_ que a honra da bancleira bri•tannica seja ins1-~ltacla sem 1:epàração. 

Que, J90rtan.to, exige: . 
1.0 Que o ·Capitão da Diana seja demittido ámmediatamente elo serviço portu

guez, e que o facto e a causa da sua demissão sejam publicamente decla:r;ados 
no primeiro numero da Gctzetct o..fficial publicada. em Lisboa. 

2. 0 Que os magistrados ou outras aactoriclacles ·que ordenaram ou executaram 
os ultrajes feitos aos srs. Hoberts, Ca,ffary's foreman e O'Neill sejam immeclia
tUJmentc démitticlos dos seus cargos, expondo-se igma,lmente no primeü;o numero 
ela Gazeta o.fficial que se publica em Lisboa a causa ela sua demissã-o. 

3.0 Que a inclemnisação devida aos proprietarios elos navios illegalmente ca
pturados na Terceira, pelas perdas. .e· damlil.os por elles soffriclos com relação aos 
seus navios e suas cargas, será! paga dentro ele um mez depois da re'eepção d'este 
despacho. _ · 

4.0 Que o empregado que intentou lançar sobre mr. JNclah Levy uma taxa de 
que estava isento, como a sua carta de privilegias especificadamente indicava, seja 
Feprehendiclo severa é publicamelil.te. · . 

8. 0 Que sejam dadas ordens p-ara se proteger officazmente os sttbcili tos britrun
nicos, que viajam em Portugal, para que se n~o repita o vexame que soffreu 
mr. Hockly, quando, vindo ele Baclajoz, entrou em territorio porh1guez. · 

6. 0 Que sejam dadas .compensações adequadas a@s diversos cidadãos britan
·nicos a que s~ refere o memomndwrn j11.~nto, pelas inj"um:ias pess0aes a que têem 
estado expostos, com viola9ão dos tratados existentes elil.tre os d0is paizes. 

7. 0 Q-ue o juiz conservador Carneiro e Sá seja immecliatamente transferido; 
acquiescendo ás !requisições elos subilitos britannicos n0 F0rto: · 

. · Explica,reis claramente ao visconde Çl.e Santarrem, que estas• ex:igencias não 
admittem nenhuma modificação ou negociação, e exigireis urria resp0stru ca,tegori:ca, 
affirmativa ou negativa,. dentro ·de dez dias; e informareis mr. ele Sa.ntarem ele 
quaes são as represalias que o comma.ndante das forças navaes de sua magestade 
no Tejo e no Douro tem ordem ele fazer no caso de uma recasa., ou que nenhuma 
resposta seja clada no praso acima mencionado. 
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~o caso de não receberdes uma resposta affirmativa no fim de trcs dias, com
mt~careis o facto ao officia.l commandante da esquadi·a de sua magestade no Tejo, 
pa ~ que este execate as 0rdens que lhe foram dadas pelos lo1:cls elo almirantado, 
e v 8 ao mesmo tempo deixareis Lisboa, retirando-vos para l:iordo do navio de 
~~a ~agestade Tlze B?iton; dando ao capitão Markland noticia ela. vossa partida 

s dias .antes de irdes para bordo . · 
d Depo1~ da recepção d'este desp:.1eho, communicareis immediatamente aos r~si-
e~tes bl'ltannicos em Lisboa o conteúdo d'estas instrucções e as ordens dadas ao 

ca~.ltão Markland, a fim de que possam adaptar as medidas que julgu-em neces
s~uas para sua propria segurança, qualquer que seja o resultado elo vossa entre
VIsta com o visconde de Santarem. 

Tenho a honra de ser, etc.= Palme1·ston. 

Exposição dos casos de ~;~.ggravo contra Portugal 
a que se não fez ju.si;iça 

a. Antes de entrar na exposição acima mencionada, é justo chamar a attenção 
P ra algumas clausulas do tratado de 1810. · 
t tNo artig0 7. 0 estipula-se que os vassallos de cada uma das a.ltas partes QOntra
t a~ es terá livre e inquestionavel direito ele viajar e de residir dentro dos terri-
onos. ela outra, de occupa.r ca~as e de dispor da propriedade pessoal de toda a 

âspecle, sem o mais leve impedimento. Não serão forçados a pagar maiores taxas 
d 0 que os naturaes, e serão isentos elo serviço militar obrigatorio. Serão respeita.:s as. s:1as habitações, a;rmazens e todas as suas partes e dependencias. Não se
lao 8llJettos a qualquer visita vexa.toria, Rem a peaquizas, nem será feit0 nenhum 
e:x:ame ou inspecção arbitraria ele seus livros, papeis ou contas sob o pretexto ela 
st~prema auctoriclade elo estado . Entencler-se-ha, todavia; que. n0s casos de crime 
fave,_ de ~egocio de contrabando, e ele outros delictos, para cuja descoberta exis
r:_m dtsposH;ões nas leis do paiz, essas leis têem de ser observada.s, declarando-se 
t u~u!lmente que não se elevem admittir accusações falsas e maliciosas como pre
~:x:.o~ ou desculpas para visitas vexatorias e buscas, ou para exames ele Livros com
a el:Iaes, papeis ou contas; não podendo essas visitas ou exames jamais cffcituar-sc,, 
na U:0 sel' sob a sancção do competente magistrado, e em pre!>ença elo consul ch 

ça.o a que_ pertença a parte accusada, ou elo seu delegado ou representante. 
sub ~ele arttgo 10.0 sua alteza Jteal o ]Drincipe regente ele Po11tuga.l concede aos 
e ~LtÇ>s da Gran-Breta11ha o privilegio d!e nomeaTem magistrados es1Jeciaes para 
dx:el_ce_rem para com elles o (}fficio ele juiz conservador nos portos e cidades elos seus 
s~W!llos o~cle e~istam ~ribunaes de justiç~ SeTão e_scolhido.s pela pluralid~cl.e elos 
a· ltos. bl:ttanrucos restdentes n'aquelle lagar, e, fmta a escolha, será parttC!pada 
s 

0 
embarxador de sua magestade britannica para ser levada por elle á presença de 

ua llteza real o príncipe regente de Portugal, a fim .de ser confirmada. 
d transferencia do juiz conservador nos ca.sos de falta no cumprimento dos seus 
t·=~eres ~u ele délicto, tambem deverá ser effectuada por lllll recurso a sua alteza 
re~ ~r mt~rmedio .do embaixador ou ministro britannico na côrte de sua; alt~za 
e · 8 esttpulações do artigo 15.0 dispõem, que todas as fazendas, mercadonas 
e Jl1~squer artigCils, prodncção, manufactma, industria ou inveRção dos domínios 
real to~ de sua magestacle britannica serão admittidos :aos domínios de sua alteza 
e A. ? prmcipe regente de Portugal, na Europa, bem como na Ammrica, Afl'ica 
só:rn:la, co~si~.uados a subditos britannicos ou a portuguezes, p~gando em geral ~ 
fe·t nte dll'elt0s na somma total de 15 por cento, segundo o seu valor, que s_era 
f:ai 0 dpor uma tarifa, cuja base principal será o custo da factura das sobred1tas 

zen as m d . . . 
A '.· erea onas e art1gos. . . . . 

po ·t taiifa será organisada por um numero 1gual ele negoe1antes bntanmcos e 
da: ~~uezes, pelo consul de sua ~agestade britannica, e pelo administrador geral 

a.uandegas. · . 
det fhtas são as cJausulas elo tratado de 1810, que ·Se oppõem aos aggnuvos, cujo 
~ e é o seguinte: 

a ilhas o 1. 0 ~m·ante os mezes de junho e julho, a esquadra que estava bloqueando 
a !'ercen·a, por ordem do governo portngtlez, captm·ou illegalmente, e sob 
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varios pretextos se1n fundamento, quatro navios britann1cos, e mandou-os primeiro 
para a ilha de S. Mig11el e depois para Lisboa para ~;>erem condemnaelos. 

Por estas captuxas foi e-x:igida reparação, n'um despacho dataclo de 3 ele ag·osto, 
e enviado para Lisboa pelo navio- ele sua magestaele Galc~técb; exiginclo-se que os 
navios fossem r esti.tuidos, sendo inclemnisados os 61QnQs pelas perdas e clamnos sof· 
f1·idos pela sua captlua. Os navios foram immediatamente restituid0s depois da 
ch~gada do Galatéa~ isto é, a 1R e a, 19 ele agosto, mas ainda não foi satisfeita a 
inclemnisação pedida. Um dos navios assim captmados foi o Santa Helena.~ a res
peito do qual se levantou uma questão mais grave, em consequencia de um in
sulto feito ás forças navaes ela Inglaterra. 

Esta esc1ma tinha sido conduzida á Serra L eôa pelos sobTeviventes de um 
massacre commettido por piratas, e o capitão Gordon do navio de sua magestade 
Athol_, chefe ele esquadra n'aquella estação africana, deu ao tenente V\ aiTen, ofli
cial a meio soldo da armada de sua magestade, uma ordem por escripto para re-
parar o Sallfc~ Helena e proseguir pa1·a Inglaterra com despachos, e com os oiffi~ · 
ciaes invaliclos e soldados da esquacha ele AfTica. 

A 16 de julho, a cerca de 16 milhas ela ilha Terceira, a esc1ma foi abordada 
poT UJ?l escaler armado da Diana. O tenente W !=ll'ren mostTou a Ol'dem do capitão 

. Gordon e .os papeis elo navio ao commandunte da fragat;:t portugueza., mas .sem 
effeito, po1•que depois de ter sido incligname11te tratado e in;mltaclo, elle, junta
mente com os invalidas e o cirmgião elo navio ele sua magestacle P.rirnt1·ose_, en
carregado elos doentes, foi transportado para bordo ela Diana. 

O consul ele sua ma.g;estacle nos AçoTes1 tendo representado ao capitão geneTal 
em S. Miguel, foi infonnado d<il que o Santct. Helena era suspeito de corsario, pm·
q1te estava armado com quatro .peças ele calibre 12, e o commandante não tinha 
a sua nomeação ou uniforme . 

Estas circumstancias foTam plenamente explicada·s; mas, não obstante as ex
plicações dadas, o Santa Helena foi mandado para Lisboa, accnsado ele pirataria. 

Ao receber noticia cl'estes acontecimentos, lOTcl Ab.ercleen escreveu a mr, :M:a
ckenzie; expondo-lhe em termos e:aergicos a injustificavel natureza cl'este proce
dimento, e declarou-lhe c1ue, fosse qual fosse a causa que táesse dado origem á 
affronta, não se podia tolerar, por isso que era ·inteiramente incompativei com a 
honra e com a dignidade de sua magestacle. lVIr. lVIackenzie foi então encanegado 
ele exigir ele mr. ele Santarem a restituição immecliata dos navios, llma indemnisa
ção por .quaesquer perdas ou prejuízo que tivessem soffrido, e a demissão do o:ffi
cíal commandan.te ela fragaüt portugue.za Diana, com0 um castigiD justo pel<il rno<ilo 
cruel e deshumano com qne tratou os.inclivichlos que estavam a boa·clo do · Santct 
He]ena~ e pela auclacia ele considerar como piratas o:fficiaes e marinheiros in vali· 
elos ao serviço ele sua magestade. 

Por ultimo, mT. Mackenzie foi encarregado ele inf01mar ror. de Sanltarcm, 
que n:o caso ele em tres <ilias não receber a certeza official ele que estas eJ{ige[lcias 
seriam satisfeitrus, a consequencia immediata seria que uma força acle.quada se di
rigiria aos Açores, parà ali obter satisfação pelas offensas já çommettidas, e para 
e:fficazmente im1)edir a sua r ep.etição. 

Mr. Mackenzie leu este despacho a mr. ele Santarem n'uma conferencia par
ticular, entrega:nclo ao mesmo temp0 ao -visconcle a sua propria represell!taçã.o so
bre o assumpto, como ç.onsul geral. En:tquanto á coinmunicação pessoal ror .. de San
tm·em replicou, que acccdia de bom g;~;·aclo a todas as exigencias .feitas pelo sen 
gove1no, e qtle o o$cial com mandante .da fragata portugueza seria demittido do 
serviço; com respeito á nota de mr. Macken~ie, a sua res1)osta fei «;que D . _Mi~ 
guel tinha resolvido acceder ao pedido r elativ.o á libertwção dos naviros, dando as 
necessarias ordens para a s'lla .immeCLiata ~xeC1'LÇãO>>, , mas mr. de. .Sall!tarem na'cla 
cl~ia a r espeito do .capitão ela Diana. . 

:N'ão ten,clo mr. Mackenzie considerado satisfactoria esta r esposta, dirigiu-se de 
ovo ao visconde de Santarem sobre este assumpto, declanmclo-lhe que se depxe· 
endia das expressões ela sua nota que a clemissão não m·a completa., e. insistiu 
a sua execução. 

Não tendo sido dada resposta a esta nova cxígencia, foi mr. ~bckcnzie en-
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cru.:r~gado a 8 ele s~tembro, ele pedir outra . vez a demissão elo capitão ela Diana, 
exigmdo mais, que tanto a: demissão como a causa· cl'eUa., fosse notificada pelo go
verno portuguez ela maneira .a mais publica • 

. E·m conformidade com esta instrucção, mr. llfackenzie, a 27 ele outubro, diri
~~d uma communicação detalhada ao visconde de Santarem; em que recapitulava 
~ os os detalhes da. conducta cruel do capitão ~a Diana para com os officiaes do 

anta Helena, detendo o navio sob tão futil pretexto, como o ele ser pi1·ata, 
~u:nclo o official comm~ndante lhe mo~trou a: sua _nomeação,_ senclo tanto a ~ripu
. çao co:mo os passage1ros todos subclttos bntamncos; referm-se á sua obstmaêta 
lncrecluhdade em · presença de tal prova, que não só era sufficiente }Jara um ho
~em ele bom senso, mas que até seria convincente para. qualqu~r pessoa inexpe
I~ente em assumptos marit~mos; ao seu audacioso e mau procedimento, tirando 
"

1?lentamente a espada a um official inglez; á sua linguagem injuriosa e gros
s~~ra para com homens ele caracter honrado, sobre quem só tinha n'aquella occa
S L~O' a ~Ilegal superioridacle da força armacb; ao mau tratamento que deu a passa-
1en·os mvalidos, separando-os do medico militar que tinha sido mandado a bordo b ~- Ean_ta Helena para cuidar d'elles; á injusti:ficavel detenção de tres outros navios 
ntann,tc?s, que nem podiam mesmo ser suspeitos de irem para a ilha Terceira, 

6
. conclum po1l assegumr a mr. de Santa~·em que a promettida clemissão do ser-

. VIço era absolutamente inclispensavel. · 
h Nenhmna resposta parece ter sido dada a esta communicação, e n:um clespa

c 0 datado de 23 de dezembro, mr. ele Mackenzie informa o governo de sua ma
~etacle que o visconde de Santarem continúa a tratar com a mesma indecisão e 
~uc ~~rença as suas repetidas instancias para a demissão do official ·commanclante 

a ~ana, a qual fôra promettic~a na carta ele S·. ex. a 

Até ao presente, aquelle official continúa ao serviço portug11ez. 
_Caso 2.0 A 10 ele fevereiro mr. O'Neill, subdito britannico, e cavalheiro ela :a101

: co~sicleração em Lisbóa, foi a casa ele seus vizinhos, os srs. José :Marques 
a Costa, Soares & C. a, negociantes bra.zileiros, que resiclem no 3. 0 anelar ela sua 

casa, com o fim de compra'!.· uma partida ele assucU~r de Pernambuco. 
Quando ía a entrar notou que estava ali um cabo elo corpo de policia e outra 

~essot á ~aizana, · que lhe pareceu ser um official ele justiça, e ía para se retirar, 
c~an_ o o lllformaram de que não podia saír da casa e que tinha. ele ficar até que 
1' egasse a .auctoriclade su1oerior. Depois €le ter estado cl etido perto ele quatl'o ho-
as, ordenando-se que durante todo este tempo se guardaese · o maior sil'en<:io, 

· jl)P:l·ece:t essa auctoriclade superior, que provou ser o bem conhecido belegtijm 
08 V cnssüno, que immediatamente tratou de inquirir quem era mr. O'Neill, e 
~:1 _era ~ fim _ ela s~1a ida itque11a casa . ]\h: O'Ncill respondeu a esta pergu~.ta. , que 
ca.rt Cld~clao. b~·üal?-mco, e que se o acompanhass.~ ao 1. 0 a.ndar, mo~trar-lhe-1a. a _sua 
11 

a (1e pnvrleg·r0 ·e a prova ele ser o cemsul "Clmamarquez em L1sboa. Venss1mo 
a:cusou, e! não tendo em attenção as suppHcas ele mr. O'Neil1, entregou-o debaixo 
pol_G~lstodia ao offi.cial ele justiça, e disse que clevia ir à l)resença do intendente ele 

L~a, para onde mr. O'Ncill foi levado. O intendente deu-lhe a liberdade. ' 
na asl 3._o A 11 de fevereiro ultimo tres soldados ela policia, armados, entrm·am 
c011~~rc oana de IDJ.' . Caf!ury, em. Pedrot~~os, pr0ximo de Lisuoa, e prenderam o 
text amestre ela c01·doana. Depms entraram em um dos armaz ens, e, sob o pre
ção ~de que ali estavam escondidas armas e munições, anelaram sobre m:na por
conr e canhamo e de muitas outras fazendas, arrombaram as escrevaninhas que 
ca· Lnha1n papeis e livros, que f0ram minuciosamente examinados, e tambem 1.una 
riorxa em que estava deposi1l~tclo dinheiro para pagamento dos salarios dos opera
n~~ e respalJ,ra~t·am ~)elo_ chão o que estava cle;rrtro d'ella .. Por fim, como não ac~assem 
contraqtte podes se JUst:ficar _qualquer suspeita. á cerca do contramestre, ;pra~ICaTm?
nio elle actos ele vwlencra. Fma]mente, foi escoltado de ·uma maneira :~gnoml
ha saBp~ra mna casa ele guarda a 1 milha ele disk<tncia ela fabrica, de onde foi no endo para a tl!lrre de S . Juliã0 e mettido n'uma prisão subterranea. 
reei consnl britannioo, m1:. Hoppner, apenas teve ccmhecimento cl'esta affronta, 
clue arn~u e. exigiu a soltura elo homem; mas só depois de segunda r eclamação, em 

rm. Roppner ameaçava sair ele Lisboa se a sua exigencia não fosse atten-
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dida, e depois d'esse subdit~o britannico ter es:taci\:o preso dez dias na torre de 
S. Julião, sem crime ou acctlsação, é q-qe f0i p<!ir :fim p0sto em liberdrude. · 

Todavi.a ainda não foi: dada reparaçào nenhc1ma a este h0mem pe[os se·us so:f· 
friment0s, nem ao governo britannieo pela flagrante violação àos direitos garan
tidos aos seus subditoi) pelos tratados existentes entre os .dois paizes. 

Caso 4.0 A 22 de março, mr: R0berts1 um 'l."espeitavell'l.egociarnte inglez, re
sidente nos arrabaldes de Lisboa, d:irig·~u a mr. HoPlmer uma carta, cujo extracü> 
é o segúirtte : 

G:Resido em Valle de Pereira, !ll'uma. quinta chamada quinta ela 'Forrinha. Pelas 
duas horas cl.a madruga~a ele hoje fwi acordado FJ0l" uma vi@lenta pancada clada na 
porta da minha casa, e tendo-me levantado immediatamente e dil'igido a ella, per

. gtmtei: «Q.uem está aJJ.i» 1 e fui intimado a abrir a porta. Respondi que era inglez, 
e que a ·não a~briria sem saber e·m l'l.Ome ele que ruuctoridade, 

«Abra a porta em n0me do reÍ>J 7 foi a resposta que de1·am €!e fóra. 
Eu então disse: '«Quem sois? >J 
«Ministro, escrivão e tropa." 
«Traz algm.na ordem do juiz ·conservador?» 
«Abra a porta:» . 
« C0me_çarallll logo a partir 0s vidros da FJOrta exterior, e quando exclamei que 

era contra os privilegias de um su.bdit0 britannioo, responderam: «Não importaiJ . . 
<<Como . era evidente que estavam determinados a forçar ·a casru e a S'l'. a Ro

berts e os meus clc:Jis :filhos estavam muito atemorisad0s, consenti por :fim em abrir . 
a porta interior, notando que a. porta de viG1raça exterior tiiDha si~do arrombada. 
Appareceu-me um individu0 de capote que se intitulou ministro, acompanhadfo por 
tres pessoas que se intitulava:m escrivães e alca-ides, Com elles entraram ums 
doze soldados. O ministro então disse-me que tinha ordens para. fazer uma bu.sca 
em minha casa, para ve:P se a:li estava alguma pessoa escondida, e começou com 
toda a comitiva a fazm: busca em todos 0s quartos da casa, 'na estreba:ria, etc. 
Antes de a fa,.erem, declarei ao ministro, que prptestava sole:mneme;r;i:te mmtra tal 
procedimento, por ser contra o tratado, e que só abria a porta obrigado pela for~a; 
eNe resptmdeu1 que, se eu não tivesse aberto a porta, me tornaq·ia ,?·ért e :fiea!l•ia 
preso, e que os inglezes não tinham privilegias que os isentasse do cli~·eito de 
pesquiza; um beleguim disse. mais, que no caso de resistencia seri>a> met'ticl:(i) no 
casteUo. Repliquei que nós til'l'ham:os ess-es p1·ivilegios, e que só por ordem directa 
d0 nosso conservaàor se ·podia· considerar legwl tal busca. . 

«En.tão pergtmtei ao mi.nistr0 o seu nome e a qu·e bairro perte<ncia, elle respon
deu-me que s·e o qnizesse saber o fosse pe'l.·gwt1!ta.r ao intendente da policia;. E~• 
disse entãó que no d~a seguinte se veria por cuja ordem e com que d'i1·eit<!l a mi· 
nh•a casa tinha sido insttltada. · 

<< 'l:'endo ficado satisfeitos com a bu.sca, saíram ela minha casa, deixan<ilo á; jJ@;rtru 
uma sentinella armada de espingarda, qllil-e me nà'i<? 'quiz deixa1? fechar ats portats1, 

mas passada utTI.a hora, disse : «Vou -me embora, agora p6de fecha1t a_ p0rta ». · 
. «Fechei a porta, mas até ás quatro horas ficou t'lm. . soldado no terraço·, ao n.i· 
vel da pG>rta, a que tinJ;m sido collocada a sentimella anteTim·. 'Fambem havia va
r~os solda:dos col.locados á porta exterior do jarcil.im. A comitiva que tinha ehtirado, 
a :fim de ter mais p11omp-to accesso para o interior da casa, tLnha quebra:<ilo a fe
chadura ele uma pequena porta <g:ue vae dar a0 terraço a que já atlluui . .ApeFJias (i) 

despontar do cl.ria me deixou ver distin.ctameill·te; abri a m~nha jmn.ella, e descobri 
que os meus visitantes, que então se 1etiravam, C@m.sistiam. em apflroxirnadamente 
q tlarenta soldad0s. 

«Üs soldados, como pude distin.gl!lÍl' quando estavam na quinta· e em. redo:r de 
mim, pertenciam ao r egimento. n .0 16; n:ão vi soldados <il:a p@lricia. •» 

Esta affeonta produziu tanto ahwroe e i.mlig·t'lação· entre os subdüos britannicos 
resideBtes em Lisboa:, que eUes dirigiram mmediatmnemte a mr. H<ir't'>plllgr lwwr 
memorial, cuja c0pia é a seg·winte: · . 

. , «Lisboa, 26 de março de 1831. - Senhof": -;Nós os aba,ixo assigrrados, resi
dentes b>ritannicos em Lisboa, profundlamente maguad@s pelo ultimo ul'tra.ge conu.
mettido sob a ancto.riclacle ele um magistraclo pnblico, na casa do nosso concid'a-
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dão mr. Roberts, entre · a uma e as duas horas a. m., por uma força civil e militar, 
~rmada, estamos fina.Jmente reduzidos á necessidade de representa.r a v. ex. a so
re a, nossa total falta de confiança (que este . e os outros ultimos actos têem cau

sado) nos tratados existentes, e a respeito dos perigós a que considerâmos ex
postas as nossas pessoas e propriedades. 

«Nós, portanto, ardentemente vos pedimos, senhor, que façaes o favor de expor 
a nossa apprehensão ao governo de sua magestade, na .firme confiança que elle 
conheça a verdadeira situação em que estamos, a ·fim de que adopte as medidas 
que forem conformes com a honra e com o sentimento britannico. 
O' «Temos a honra de ser, etc. = F. F . Shore=F1·ancis Rmtghton=Thomas 

Keeje =E mais vinte e cinco assignaturas-. D . 

Não foi dada nenhuma 1:eparação. 
Caso 5. 0 Têem sido lançados no Porto · excessivos direitos sobre artigos ele ma

nufa~tUl:a britannica, assim como se lançou um direito de 30 por cento sobre o 
cdarvao lllglez importado em navios eRtrangeiros, em contravenção com o tratado 

e 1810. 

t
. .Fez-se . um pedido para acabar este vexame, mas essa ·extorsão · ainda con
rnua. 

Caso ID. 0 A 30 de março, mr. Ho·ckly, negociante britannico, ha pouco che
gado a Lisboa, dirig.iu uma carta a mr. Hoppner, consul geral britannico, cujo 
conteúdo é o seguinte : 

Havia dois annos que anelava occupado _em negocios mercantis em diversas 
P~rt.es ele Hespanha, viajando com um passaporte que lhe tinha sido fornecido pelo 
1111ll1stro britannico em Madrid, em novembro de 1828; os negocios da sua casa 

'b~~mando-o a Lisbo~ deixou Cor~ova a 28 de fe':'ereiro, com um passapo:·te ru-
Ilcad~ pelas ·auctondades hespanholas, para BadaJoz, o qual passaporte fm outra 

Vez al1 rubricado pelo sub-delegado de policia :para Lisboa. Sabendo que estava 
~stabeleciclo em Elvas um consul hespanhol, esperava encontrar um consul púr-
~guez em Baclajoz, mas foi-lhe dedarado que não existia nenhum, e que a as-

SJgnatura do sub-delegado hes[panhol era apenas o que ~e exigia. · 
elo . Cl}egou a Elvas a 8 de ma.rço, e ao apre~entar o seu passaporte ao cor•ege
•. 1' este perguntou-lhe porque não estava ass1gnado por um consul portuguez; a 
lesposta foi qne não existia tal auctOl'idade em Corclova ou Badajo.z. Então disse
raJn a mr. Hockly que se podia retirar para a sua hospedaria, para onde foi acom
}Janhado por tres officiaes ele policia, que fizeram com q,ue abrisse as suas malas 
e mostrasse todos os seus papeis,: que eram pu:r:amente de natm·eza mercantil, e 
que sofii·eram um minucioso exame. Depois d'esta operação, recebeu uma mensa
gem do juiz ele fóra, declarando que não podia proseguir para a capita.l, e que o 
~~~ passaporte ia ser enviado para ordens ao i-ntendente. Elle immecliatamente di-
11g11il. uma ca•rta ao seu amigo, mr. Goodair, negociante em Lisboa,- que lhe res
pondeu <!lille ae tinha daclo conhecimento do facto na secretaria a mr. Hoppner, 
a~e m~··. ~eagher, o vice-consul, tinha siclo encarregado de procurar o intendente 
' pohc1a para remover a difficulclade. 

e Este official assegurou a mr. Meagher, que o passaporte ele mr. Hockly estava 
d ~ Po.der do visconde de Santa1·em, e que elle, intendente, esperava que fossem 
d ac as .ordens immedíatas para lhe permittir continuar a sua viagem. Mas longe 
n.~·. as;sim succ~cler, hora_ e meia depojs. ela recepção da em~ta de mr .. Gooclair, 
b'd Hockly for mandaclo chamar pelo JUlz de fóra, que lhe d1sse que tmha rece
s 

1 0

1 
ordens de Lisboa para o manclar immediatamente para fóra de Portugal, avi

p~~~ o-o, sob pena de prisã.o rigorosa, ~e que. não se apres{\nt~sse outra vez ,no 
T.od sem 11m ~Jassaporte dev1d~me'nte ass1gnadiD. ~mr :;vlgu_m~ aucton~ade p~rtugu~za. 
lU as as querxas fol'am em vao, posto que o JUIZ acbmttlll, que d elle nao hav1a a 
tn. en?r suspeita, sendo a unica objecção a allegada falta çle formaJiclacle . ~oi im
P ecliatamen.te conduzido para fôra à.a ciclacle por uma escolta de cavallana, ex
:N~sto á ~~miração ela populaça, que fazia conjecturas sobre a natur~za do erime. 
b/stas Cl!l:cumstancias, não teve remeclio senão proseguü· para Sevilha, para ru
de1c8a0r 0 sen passaporte,. com o qual voltou a Elvas, que fica a distancia lc perto 

legnas. · 
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Caso 7.0 No mcz de março de 1831, ·o cobrador do imposto .chamado maneio1 

avisou ~r. Judah Levy, subdito britannico, :para o pagame;nto de 49i$440 réis, _em 
que tinha sido collectado, e p~sto que_resiclísse em l,isboa ha mais de quarenta.e 
dois mmos, nunca lhe tinha sido exigida tal contribuição, nem mcsm() lhe pocha 
ser applica,cla, porque não tinha nenhum commercio ne:ln rregoeio, alem de te.r al
cançado no anuo de 1795 a sua carta ele privilegias, que o isentava elo im,posto 
de maneio, bem como ele outras decimas ou impost<lJS. Mas alem cl'isso, em 181~, 
quand<i> 3 os estrangeiros residentes n' este paiz se exigiu o pagamento ela contri
buição extraord.inwria ele defeza, foi publicado um decreto pelos governadores do 
reino, que tem a data de 2 de julho de 1812, cujo arti-g0 5. 0 isenta os subditos 
britannico::; cl'este imposto de. maneio; e por ultimo, um aviso, assignado Jielos 
gov-ernaclores elo reino, datado de 18 de julho de 1814, estabelece que os nego
<?iantes . britannicos, por grosso, são isentos do pagamento d' este imposto. 

Apesar ele todas estas circumstancias e elas snas proprias represeJüações, 
mr. Levy foi obrigado a pag·ar este imposto, contra o qual mr. Hoppner tem for· 
temente appellado. · 

Caso 8. 0 Em 30 de setembro de 1830, IDS negociantes brita:nnicos do Porto, 
tendo rasão para estar descontentes com o sr. A.. M. Oarneir0 de Sá, juiz con~ 
servador n'aquella cidade, recorreram, com0 tinham poderes ;para o fazer pelo ar
tigo 10. 0 do tratado ele 1810, ao consul geral em Lisboa, para obter do g·overn<Il 
de Portugal a demissão do sr. Carneiro de Sá do seu emprego, se.ndo nomead@ 
em setl logar mr. de Oliv!3ira. Por consequencia mr. JYiackenzie, n'aquelle tempo 
constu geral de sua. magestade em Lisboa, teve uma: conferencia com o vis
conde de San~arem, exigindo a demissão de mr. Carneiro de Sá e a nomeação 
de mr. Oliveira. lVIr. ele Santarem a.ssegurou-lhe verbalme:ríte que o peCLi.clo seria 
satisfeito. 

Depois de algum tempo, vendo mr. Mackenzie qu~ mr. Carneiro de Sá não 
erà demittido, renovou o seu pedido a mr. de Santarem ;. porém s. ex.", ,aprovei
tando-se clru falta ele formaliclacles com que o primeiro pedido t·inha sido :fieit01 ne
gou que a sua anterior promessa fosse obrigatoria, recusa,nd:o o seu eonseúti
mento. 

ML Hoppner, encontrando n'este estado a questão q~1ando chegou a Lisboa, . 
dirigiu immediatalffiente uma ca;rta a 15 de fevereiro de 1831 a mr. de Santa;rem, 
na qual, em nome dos negociantes britannicos do Porto, exigia outra vez a de
missão de mr. Carneiro e a nomeação de mr. Oliveü·a para o seu logar. 

Nenhuma resposta foi dada a . este pedido, que foi renovado por mr. Hoppner 
a 25 ele março, acompanhado de uma i:q.timação em que declarava que, se se de
morasse mais a satisfação elo peÇliclo, ver-se-ia na necessidade ele referir o facto 
ao governo de sua magestacle; até ao presente ha todos os motivos para acreditar 
l'lue ainda se n?1o fez a nova nomeaç..ão, CO!í1tinuamlo o nefasto juiz na sua si
tuação. 

Decreto 

Tendo eleterminado pelo meu Te?-1 clecreto de 9 de julho de 1829, que os cor
pos de. artilheria, C<tl'lallaria, infantm·ia e caçadores do melt exercito de Portugal 
deixassem de ser designaelos por numeros e tomassem os nomes das terrãs em 
que fossem os seus quarteis permanentes, e tornando-se ip.dispensavel a desi-gna.
ção dos ditos quarteis para o importante objecto do reC1·ntamento, a fim de que 
possam em consequencia marcar-se os ·districtos que hão de para .<:> futuro perten
cer. a cada um dos ;mesmos corpos: hei por bem approvar a indicação dos quar
teis permanentes para os co~·pos do exe~·cito, <iJ.lle ~ai:x:a com este, assigl:).i,Lda rpel9 

,. · conde de S. Lourenço, do meu conselho de estado, ministro e secretario ele cstad0 
dos negocios ela guerra·; e sou outros~m servido orde11ar, q1;1.e €_lna.ndo os corpos <;~.e 
uma mesma arma concorrerem na lmha, cleverã0 tomar o seu logar segundo a 
ordem ela numeração que tinham antes da actual denominação, por que p_!1ssam a 
ser clesignados em virtude elo sobredito .decreto de 9 de julho _ele 18:d9. 

O conselho ele guerra o tenha assim enteRdiclo e faça executar. Palacio ele 
Qnéluz, ero 15 de abril de 1831. =(Com Cb rubi·ica ele wct rnagestctcle.) 
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lndicaião tios quarteis permanentes pal'a os col'pos do exerci to, .aJlJH'OYada .por decreto da data ti' esta 

Dcnomjnação dos corpos 
antes do decreto ele 9 de jllil.to de 1829 

Locrvlidades 
em que hão ele se1· 

os quartéis 
pel'manentcs 

Nova. denominação 
dos corpos em consequencin. da. designação 

dos respectivos, qua.rteis pm·n1anentes 

J.f R eg!mento de cavallaria n.• 1 Lisboa. . . . . . . . 1.• Regimento ele cavaliaria de Lisboa. 
iR eg~mento de cavullaria n.o 2 Vilra Viçosa;.. . Regim. de cava.llaria de Villa Viçosa. 
H. e~!illcuto ·de cavall&ria n. 0 3 Elvas.,... . .. . Regimento de cava,llaria ele Eh,as. 
R eg~meuto de cavallflria n. 0 4 Lisboa.., . . . . . . 2.0 Regimento de cavallaria ele Lisboa. 
R eg!mento de G,avallaria n.o 5 Evora . . . . . . • . Regimento ele cavallaria ele· Evora. 
R eg~mento de cavallaria n.o 7 Lisboa. . .. .. .. 3. 0 Regimento de cavallaria de Lisboa. R eg~mento de cavallaria n.o 8 Fundão..... . . Regimento de cavallaria do Ftmdão. 
R eg~mentos de cavall . n.0 ' 6 e 12 Chaves . . . . . . . Reg,imento de cavallaria de Chaves. 
R eg~mento de infanteria n.0 1 Lisboa. . ... . . . 1.0 Regimento de infanteria de Lisboa. 
R:g~mento de infanteria n.0 2. Lagos . . . . . . • . Regimento de infanteria de Lagos. 
Reg~ mento ele ~nfanteria n. 0 4 Lisboa.. . . . . . . 2.0 Regimento de infanteria de Lisboa. 
R g!mento de mfauteria n. 0 5 Elvas., .. . . . . . 1.0 Regimento de infanteria de Elvrus. 
R eg ~mento de ia1fanteria n .0 7 Lisboa . . .. . ... . 3 .• Regimento de infanteria ele Lisboa. 
R~g!'mento de infauteria n.0 8 Extremoz . .. . . , Regimento de infantaria de E:xtrem0z. 
Re g~mento de inf::mt.eria n. 0 11 Almeida . . . . . . Regimento ele infanteL'ia ele Almeida. 
R g~mento de infunteria n.0 12 Chaves . . . . . . . Régimento de infanteria de Chaves. 
R~g~mento de infantáia n. 0 13 Leiria . . ; . . . . . Regimento de infanteria de Leir ia. 
R g~ento de infanteria n.0 14 Tavira .. .. .... Regimento de infanteria de Tavira. , 

' R:g!mento de infanteria n.o 16 J.;isboa ... , . . . . 4. 0 Regimento de infanteria de Lisboa. 
Re g:mep.to de infanteria n.o 17 Elvas... . . . . . . 2.0 Regimento de infante'J.·ia de Elvas. 
R/:mento de infunte1;ia n. o 19 Cascaes . . . . . . . Regimento de infanteria de Cascaes. 
Re g:mento de infauteria u.o 20 Abrantes.... . . Regimento de infanteria de Abrantes. 
Re~~tnento de infanteuia n.o 22 Valença ... .. .. • Regimento de infanterià de Valença. 
Battm~nto de infantcria n.o 24 Bragança . . . . . Regimento de in.fanteria de Braganç.a. 
,Batalb~o de caçado:ues n.• 1.. . Campo Maior. . Regimento de caçadores do Alemtejo. 
Bat ai·k~o <iê caçadores n.0 4.. .. Vizeu. . . . . . . . . Hegimento de caçadores da Beira Alta. 
B~t~ ~o de caçadores n. 0 7. . . Guimarães . . . . Regin1ento' ele caçadores do Minho. 
Re · . hao de caçadores n.o 8 .. . Castello Bmnco Hegimentodecaçadoresà.aBeiraBaioca. 
Reg~mcnto ele artilheria u.o 1 Lisboa .. . .•. . - Hegimento de artilheria da côrte: 
R ~:meuto de arti lheria u.o 2 Paro....... . .. Regimento de artilheria de F'&ro. 
B!~~ll;~nto de ~rtilheria 1?-· o 3 El v as . . . . . . . . . Regimento de 'artilheria de El v as. 

~llos . a. 
0

. · d· e·=·<=a.~=· ·t=r·fi=. c=.e=· .s~=e· n~g~e~I~lh·=·e=i.=-~!=L=··=~====:=:::!=B=a=t=al=h=ã=o=d=e=a=l='t=i·fi=ce=s=e=n=g=·e=n=h=c=i=ro=s=e:=!l IS oa·. · · · · · · · ( companhia telegraphica aunexa. 
I 

Palal:io de Queluz, em 15 de abl'il de 1831. =Conde de S . LouTe1u;o. 

' I 
O:fli.cio 

(N. 0 221 resenado) 

de nr,.mo e ex:.:mo sr.-Pel~ CO'l.'resp0lld?l1lcia que remetto, V: ex. a verá O motivo ela 
. lllota do paquete; os ult1mos acontectmentos com alguns mglezes deram loga.r a 

Ienovar, e com mais exaltacão ele que em outra qual quer occasião, os antigos es
canclalos . que este governo pretende ter por motivos de que já dei conhecimento a 
v . ex.a J:lm outra .occasião ainda· que não detalhadamente, pela mesma causa l)Or 
que agora o não faço; nio. vi lord Palmerston, mas sei com exactidão qual é a 
8~1: exaltação sobre este objecto, e sei mais que lord Grey está na mesma dispo
SI~ao i não é, portanto, de admirar que adoptasse as medidas o1."0as ordens vão por . 
:~ ~1 paquete, nem é de esperar que as possâmos evitar como o foi n'um caso •quasi 

0
nxn,hante no tempo da adm~nistração <rue acabou•; os ele~ent0s são inteiramente 
ppo~tos. · · 

f: Conhecendo o mal 1qute pr~à.uz .g_ualquer acto hosti1l que este governo ag<1wa nos 
t afa, pelo apoio moral qHe os nosses inimigos vãlo ter, e mesmo pela exasperação 

q
a vez no pm'tido e'XàltadÕ, nãb poclerei empr_eg~r demasiados meios para pedrir 
tle o o·ov d el . N • • t d l ' at 5 , erno e s1.1a magestade esv1e tao 1mmmen e amuo,. supp tca que me 

d rev~o a fazer, por conhecer que não é possivel impedir que este g0-verno deixe 
b~ .Pur~ em pratica: os actos de cjlte ameaça, um dos quaes será a tomada das em
do ~caç~es que formam o· bloqueio da Terceira; n ão t enho conhecim ento litteral 

8 artigos e elos te'rmos elas rcclm.p.ações, mas pela sua s1tbstancia j1.ügo que al-
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guma parte d' ellas é possível executar-se; não me compete dar sobre isto conse
lho, mas devo dizer que outro meio algum desvia o procedimento determinado; 
escusado será dizer que se têem empregado os que pocleriam produzir effeito. 
O calor com que o ministro de sua magestaÇle catholica tem tratado este incidente 
é o mais Jigno de elogio i o resultado não tem correspondiclo i elle escreve ao seu 
collega, e como repete o que elle mesmo leu, a sua participação deve merecer 
mais credito. · · 

O governo francez tinha proposto a este governo obrarem collectivamente para 
exigirem de Portugal as satisfações a que dizem ter direito, mas cl'esta pretensão 
declinou lorcl Palmerston; mas impedir que· aquelle governo o faça, não é possí
vel, nem mesmo por conselho, pois que este governo vae obrar no mesmo sen
tido. 

Peço a v. ex. a in~truc·ções para qualquer dos casos, tanto de se acceder ás re
clamações, com0 ela recusa, para determinar ao consul o que deve fazer; o clU'tO 
espaço de tempo. que mr. Hoppner tem para esperar a decisão faz-me receiar ore-
sultado. ' 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 16 ele abrit de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. = Visconcle de Asseca. 

,-
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Organisa-se em Angra urna pequena expedição sob o oommando do conde deYillaFlor, que proclama á tropa.- L. Ons· 

~a.s faz r.csponsa\•cl o governo absolutista pelas otrensas e prejuízos que sofl'rcrnm subditos da França; o intendente 
Cn. Pohma mancla. di s tribnir e aftixar eclitaes assegurando protecção a todos os incliYiduos d 1aqueUa. naciounlidade.
c ~~selhos do visconde d() Asseca.- Proclamações aos aç01·innos e militares na. ilha do Pico. - O cousul Hoppner 
Xlgc pcre~•ptoria sati sfação dos insultos feitos a inglezes.- Noticias políticas de Roma. - Hegulamento policial do 

;or~?. ilc Ltsboa.- Resposta do mini:a;tro dos negocias estrangeiros às reclamações britnnnicas, o que aind"" suscita. 

1~ tcn.-_Decretos e ouLJ•as onleus demissionarias.- CorrespondQncia entTe Luiz Autonio de Abreu e Lima e lord 
u: .merstou sobre franquins c immunidades diploma.ticas.- Carta ao 1narqncz de Santo Amard.-1\Iappa. das forças 
de vaes por.tuguezns em 22 de abril.- Continuam os embaraços ácerca do reconhecimento de D. l\Iiguel.- Extracto 
da .~tn a.rllgo lih_trgico impresso na Chronica da T ercei1·a1 que deu mothro a. reparos na curia.- Ataque e tomada. 
po 1 Ga t.le ~·Jorge.- Despachos procedentes de j)[adl·id, Roma, Londres e S . Pctersburgo. - Andiencia concedida. 
ca r.t;rcgono XVI a João Pedro i\ligueis de Can·nlbo; juizo que este forma. elas inten~õcs do papa. - mtimatum do 
Co:P' ao d~ mar e guerra Rabaudy, em nome da França, contra Portugal.- Embargos postos á sai da. da escw1a iuglezn. 
1.n.fluette; Pt_staucias para. que o gabinete de S. Jamcs não reconheça. o bloqueio da ilha. onde dom ina o regi meu Jibc~ 
ele ·-0 llHlJOr .Josú Quiptino Dias é exonerado do serviço e t·ecebo ordem do partir para. Londres.-Nota elo visconde 
lor~~tnrom ao commttndante éla esctuadl"a fnLncez<t .- Supplicas dos miguclistns perante o mlnisterio presidido por 
No rey, a fim ilc auxilial-os. - Opinião do ducjue de \Vellington rcllttivamcute a um plano de defeza do 'rejo.
ho:-~sd dos _emigrados que chegaram a Brcs t, vindos do Rio de .Taneiro com José Victor1no Barrc.to Feio.- Ctmductn 
conut ~ !ttcard? Dart. - ~OYO projecto ardiloso de Albergaria Freire.- Conluios na c8rtc pontificia.- A junta do 

llC! C!O pubhca um anso em que se trata do conflicto franco-portugucz. 

Tendo a regencia ela Terceira vencido os obstaculos que, segundo consta da 
carta cl~ marquez ele Palmella impressa no principio d'este tomo, se oppunham ao 
iliu p~·oJ ecto de enviar uma expedição contra as ilhas de oeste, o dispondo já de 
~eu·o para as indispensaveis despezas, pois o ultimo emprestimo fôra realisado t1?mptamente, fretou algumas embarcações mercantes, resolveu que o pequeno 
71gue-escuria Libe?·al servisse de navio chefe, e fez escolha dos militares que de

Vl~m seguir viagem. o supremÓ com mando fui confiado ao conde de Villa ·Flor' 
a orç~ naval ao segtmclo tenente l!'ranciseo Xavier Au:ffdiener1 a ele desembarque 
ao ma;) o r José Joaquim Pacheco. 
tJ.· Pelas seis horas da manhã de 17 de abril formou no largo de S. Francisco a 
,,.Ofa, composta de contingentes de todos os corpos da guarnição. Passou-se re · 

0 
1~ a, leu-se uma proclamação, e depois os expedicionarios desfilaram para o caes, 

d~1 ~ estavam ~nmerosos espect~dores, assim cor~:IO em to~as as eminencias que 
p ~mam a bahta. Quanclo no bngue appareceu s1gna:l de levantar ferro, prorom
d eram enthusiasticos vivas, e a musica de caçadores n. 0 5 tocou o hymno da carta; 
.e bordo coeresponclia-se por fórma iclentica até que de todo se sumiram no ho-

- rtsonte ao_s olhos dos habitantes de Angra. . -
.,.,., A flotilha desembarcou a 21 na ilha do Pico, sem nenhuma resistencia, e de-
•uorad 1· S J a a 1 por causa elos temporaes, só em 9 do mez seguinte partiu para· a de 

· orge. O resultado das operações ver-se-ha no lagar proprio. 

Ordetn do dia 

e2e ~epartiçfto elo ajudante generaJ em Ang1;a, 16 de abril de 1·831.- 0 ill.mo c 
rn~ sr. marechal d.e campo concle d.e Villa Floi· annuncia ás forças d.o seu com
d;sndo que Yae entJ.·ar em operações activas fór~ d'esta i_lha com um destacamento 
ci mesmas forças, e que durante a sua ausenc1a, em VJrtude de ordem ela regeu-
o a em nome da rainha, fica interinamente enC'-ar:regado elo commanclo n'esta ilha 
e~mo sr~ brigade~ro Sebastião "!2rago -yalent~ de Brit? Cabreira. 

qllant ex: . apt:ovelta esta occaswo para mamf~st~r ás forças do seu commando 
raria 0 se gl?na de ser o chefe de tropas tão dtstmctas, e que se separa tempo
dis . ur-.ente d ellas com a certeza de que no seu regresso as achará com a mesma 
glo~~,p ma e com os mesmos sentimentos, que até agora lhes tem aclquiriclo ta.nta 
ne~~~.-e tanta reputação, . sobretudo ficando commandaclas por um gqneral trio bc-

. I to.= Mendes, major. 
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Procl ama~ão 

Sülchdos! Chegou emnm o momento que nós todos an<;iosamente dos~javamos. 
Uma parte da briosa guarnic;ão da Terceira vae elo novo medir as suas armas com . 
as dos satellites d0 usurpador do throno da senhora D. Maria II, e pugnar pelo 
restabelecimento da carta constitucional. 

O exito de uma em preza confiada a soldados, cuja homa e valor. eu mesmo 
tive a fortuna de presenciar em tantos gloriosos combates, não pócle ser ·duvidoso . . 

Soldados de Coruche e da Villa ela Pmia! Lembrae-vos sempre que a disci
plina é tão necessaria como o valor para se alcançar a victoria. Lembrae-vos de 
que não ides satisfazer vinganças, nem para tirar desaggravos de o:ffensas particu
lares, porque isso só á lei pertence, e a nós a honrosa tarefa de libertar os portu
gLlezes, que gemem clebaixo do jugo ela mais atroz tyrannia. 

Viva a senhora D . Maria li! Viva a carta constitucional! 

Nota 
. . 

Lisbonne, 18 avril 1831.- lVIonsiem le vicomte : -J'ai l'honp.eur d'accuser 
réception à V. E . de sa note . en date du 9 de ce mois, dont l'objet esto de infor
mer que le gouvemement portugais, ne me reconnaissant pas lá faculté de lui faire 
eles com~unications d'une natnre diplomatique, se croit dans l'impossibilité de n&
pondre à la note du 28 mars dernier que le gouvernement français m'avait spé
cialement chargé de lui transmettre. 

Une pareille notification équivalant à un refus formei el'accorder eles satisfa
ctions à la France, tant qu'elle n'aura pas établi ele relations cliplomatiques avec 
le gouvernement actucl elu Portugal, me met dans la p.écessité el'exécuter l'ordre 
que j'ai reçu de quitter Lisbonne si mes demandes n'étaient pas .accueillies, et, 
au moment de m'y conformer, je remplis lm eles elerniers devoirs qui m'ont été 
prescrits en transmettant ci -apd~s à.V . E. la l'écapitulation eles gl'iefs ele mon gou
vcrnement. 

Par suíte de la répugnance et ele la lenteur que le gouvernement portugais a. 
mises à expéelier les ordres relatifs à l' admission du pavillon tricolore elans les 
ports du Portugal, le pavillon national français a été publiquement insnlté à Se
tubal le 2 septembrc elernier par le gouverncur de cette ville. 

Deux mois apl'es, le brig de guerre fi·ançais la B1·essane a failli périr corps 
et biens à l' cntréc elu port ele Vianna par suíte de la n&gligence eles autorités it 
faire connaítre aux pilots de c e port l' orclre el' admettre le pavillon tricolore. 

Plusieul's français, empl'isonnés arbitrairement et sans anclme eles formes dé
terminées par les traités, ont subi eles détentions de six mois, d'un an et même 
de cleux années cntiercs, apres lesquelles ils ont été expulsés elu l'Oyaume en vertu 
eles sentences ou ele décisions spéciales qtü ne motivaient pas. un pareil cb.âti
ment. 

La plupart eles français venus à Lisbonnc par mer ont été elétenus à leur ar
l'Ívée à Belem sous les pretextes les plus futiles,·traités par la IJolice, malgré mes 
nombreuses r.éclamatíons, avec tme rigueur impossible à justifier et un employé 
elLl consulat général a été soumis à ce g·enre de vexations. 

Des eliatribes violentes centre la France ct le gouvernement ele son choix, 
cl'oclieuses p1·ovocations contre les français établis. à Lisbonnc ont été insérées 
dans eles pampblets, dont l'un, intitulé O desengano7 a paru par orche supérieur, 
ct un autre, intitulé Ca1·ta de não sei qllem, a paru sous la protection spéciale 
du chcf du gouvernement portugais, protection que l'autem· a révélée au public 
cn termes clairs et précis à la premiare page Çl.e son numéro 14. 
. Des ecclésiastiques se sont dernicrement livrés en chaire à eles déclamations 

politiq ues centre les fi·aJlÇais, et mes réclamations i\. cet égard sont demenrées sans 
réponse ainsi que celles que j'avais adressées it plusieurs réprises lt V. E ., au 
suj et eles pamphlets ci-dessus m.entionnés . 

En me renvoyant ma note clu 11 février dernier, dans laqnelle j'cxpximais sur 
I impartialité ele la commi ion extTaordinaire illStitnée à Lisbonne, eles doutes ~t 
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eles craintes qui n'ont été que trop justifiées par la condamnation d\m françai~ illé,
~alement déclaré naturalisé portugais, V . E . ne se bornant l_Jas à ce procédé ofl:'en
sant m'a accusé dans sa note du 12 f6vricr «cl'avoir supposé contl·e la ·vé1ité l'cxis
~ence cl' écrits influencés par le gou vernement pour cxprimer eles sentimcnts hostiles 
~onb:e la Franee .. J, et elle n'a pas craint cl'insinuer qn\me démarche eu favem· 

e mes compatriotes fonclée sm eles faits incontcstables et eles circonstanccs ele 

P
notoriété ]íublique, indiquait ele ma part l'intention ele fomenter eles clésonlres cn 

ortugal. 

1 
En orclo~~ant, le 26 clu mois passé, l'exécution ele la partie ignominie~se, ele 

.a _sentence m1que r enclue contl·e mr. Bonhomme, le gouvernemen.t portngats s est 
ev~delllm.ent proposé de manifester par le plus scandaleux éclat, son profoncl clé- . 
da1_u pom· les propositions conciliantes, les protestations formelles et les représeJl
tatt_ous énergiques au moyen clesquelles j'ai vaincment tenté, penclant quatre 
ln?ts, ele lui clémontrer l'íuj ustic.e et la cruauté cl'une semblable exécut ion et ele 
tu e~ faire pressentir les funestes conséquences . 
·l Fmalement, en élevant á l'égard eles satisfactions que j'ai été chargé ele ré
\amer une prétention que les circonstances particulieres ol.t le Portugal se trouve 
P acé rcncl<> completement inaclmissible et une cli:fficulté de forme que V. E . n'avait 
s~\jugé .à propos ele m'opposer précéclemment dans les rapports cl'tme naturc toute 
.
1P oma:ttque que j 'entrctena.is avec elle clepuis un ~m, ainsi que les nutres ag-ents 

~O~sulatr~s accréclités à L isbonne, le gouvernement portugais, prévenu dans la 
d01m,e qu1 m'a été prescrite par mon gouvernement, eles suítes ele son refns cl'accé
. er .a mes desmandes, vient ele manifester hautement qu'il 1r'en appréciait pas la 
JFUStice de la moclération et qu'il ne tenait pas à conse1-ver de r elations avec la 

rance. · ~ 

. E~ ~onséquence, j'ai l'honneur de prevenir V. E . que je m'emba.rquerai au
JOtnd h UI sur le brig de 1' état 1' Enclymion avcc ceux de mes compatriotes qui 
P.ourront profiter ele cette premiere occasiou pour retourne~· eu France . 

. Conformément aux orelres qui m'ont été transmis par le gouvernement ele sa 
~a:J esté le roi eles français , j c rencls le gouvernement portngais responsable ele 
b~:~es les conséque_nces d.e sa conduite envers ~a France, et Rr~voyant le cas o.it 

1 .1c0~P de françms seratent forcés, pour la ·sUlte de lem·s affatres, ele prolonger 
e~ SéJ~llr cn Portugal, je proteste cl'avance expressément contre toute atteinte 
~Ul peratt portée à leur sureté, à lems propriétés et à celies qu'auraient laissées 
n ortu!?~l les français qui rentre ront clans leur pa.tric. 

a Je satsis cette dernicre occasion, mr. le vicomteJ ponr r enouveler à V. E. les 
ssurances ele ma haute considération. =L. Cassas . 

Edi-tal 

Antonio Germano da Veiga, elo conselho de sua mugestade, :fidalgo cavalleiro da 
sua real casa, professo na ordem ele Christo, deputado elo conselho da real 
casa e estado das senhoras rainhas, juiz executor elos feitos da serenissima casa 
e estado elo infantado, intendente geral ela policia ela côrte e reino, etc ., etc., etc. 

es ·~hço saber que, constando n'esta intendencia terem alguns mal intencionados 
ga~~ aclo por occasião de se haver anmmciaclo ?' saíd~ de mr. 9assas,. encarre
go. cl~ consulado geral ele França, que os subelttos francezes nao continuarão a 
ro:a.rN n:este 1:eino do agasalho e hospitalidade com que elles e todos os estrangei
leis .sao acolhidos em Portug~l, cmquanto se conformam com as determinações das 
me 't'~ deveuclo sim ilhantes boatos, posto que destituídos de fLmclamento, ser eles-

; to os de um modo authentico, estou auctorisado para declarar o seguin~e: 
ran ~ Q.ue os :litos subditos francezes, não só hão ele gosar: ela pTotecção e segn
lealçl dq ue as lets lhes concedem, pois serão gL1arcladas com a mesma franqueza e 
iutec ~e ~om ql!le até aqui se pozeram em pratica, mas que haverá por parte d' esta 

~ 0eQ1a, se é possível, maior empenho em lhes defender suas pessoas e bens. 
lhndo~·es ue se algum inimigo elo socego publico, ou elo numero dos ditos espa

cle boatos falsos, attentar contra qualquer subclito francez, em contravcn-
13 

' ' 

• 
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ção ~1s leis em vigor, se prestaní. pam o desaggravar prómpto auxilio por esta in.
tendencia e pelos JE.a,gistrados seus subalternos, a quem mui positi~amente se 
recornmenc1a a :fiel execução das ordens s0ibre este assumpto. 

E para que chegue á noticia de todos, mandei publicar o, presente edital, que 
será affixado n' esta capital e mais terras c1o reino. Lisboa, 18 de abril de 1831. = 
Anto?H·o Germano clct Veiga. 

Officio 

[N.0 222 rcscmdo) 

ntmo ~ ex.mo sr.-Depois que partiu o ultimo paquete, teve o ministro de 
sua magestade catholica occasião de ver a loTC1 Palmerston, e tendo empregado 
os mais sabios e eloquentes, assim c0mo jnstos a:~tgumentos, obteve respostas as 
quaes nos devem persuadir que a precipitada medida que este governo acaba: de 
tomar relativamente a nós, nãJo tem segunda tenção, nem a de ser de acc0rd0 coD!l 
o governo francez, em quaesquer outras vista:s que elle possa ter, nem a d!e ata
car Gm a de alterar a ordem existente em Portugal; é o seu uni co objecto satisfa
zer o clamor publico, que se exalta com qualquer procedimento que elle julgu6l 
injusto contra algum subclito britannico ;· apesar da pouca a,ffeição qt~e tenho ao 
ministerio actual, não posso deixar de conv~r que qualquer que seja a composi
ção d' esta administração, precisa preencher as vistas com que o publico a deseja 
manter, e muito mais á actual, que unicamente tem apoio no partido liberal; é-lhe, 
portanto, necessario pôr-se em posição de responder a um e outro, com a publi
cidade com que por elles é atacado . 

. A representação que ultimamente :fizeram alguns negociantes ~nglezes, em 
consequencia da busca que se deu á casa de Roberts, dirigiu-se a pedir a0 mi
nistro inglez medidas de segurança para elles, pois que tod0s se viarp. !=Jxpostos 
aos mesmos acontecimentos; foi este o motivo, e com os ou•tros que existiam, que 
impelliu o ministerio a obrar n'este sentido, cujas fórrrÍas se não podem clesculpar; 
cumpa·e -me, porém, diz,er que, tendo em vista a d1gnidade de sua magestad:e e do 
seu governo, não posso deixar de dizer que me parece necessarw, ]Jara a con
servação d'estes mesmos princípios e segurança do paiz tão atacado n'este mo
niento, que a sabedoria do governo de sua magestade achará um meio ele !l[]an
ter intacto um principio que faz q objecto do mais c·a'ro voto e interesse de tod:os 
os portuguezes, com. 0 de co.lil.ciliar a boa disposição d'este governo. Obriga-me a 
fazer esta reflexão o couheeimento que te.lil.ho de que todas as grandes potencias 

. n'esta occasião fazem diligencia para que este governo se não separe d'ellas, tudo 
em vista de evitar os males de que ·a, França ameaça, ma.les que cad.a uma d'el
las podia ser bastante para se oppor1 mas que por circnmstancias não 0 SU]9põero 
assim. Parece-me, portanto, que, preci~ando para nós ·o mesmo :fim, sel·á conve
niente empregar os mesmos meios; seqa-me l~cito dizer que se for necessario usar 
de alguma concessão sem a estabelecer como principio que para o futuro possa 
trazer consequencias, parece-me ser esta a occasião mais ~rgente, pois que se nos 
podessemos collocar na mesma posiçã0, para com este go;v;erno em qu.e i!l.0S acha
vamos antes d'estes ultimas acontecimentos, ainda que ella não fosr:;e tão favora
vel como podíamos desejar, era comtudo snfficiente para nós servirmos da mesma 
occasião que elle nos offerece quando invoca aque]les mesmos tratados, pelos quaes 
nos garantirá dos desvairados projectos da FraNça, que se nos achar aba,ndonados 
a nós mesmos, terá um campo vasto. para poder agrada!lt ao pa,rtido revoluciona
rio, já que o não póde fazer em outra parte p<!H" ter i:mcont!rado em !todos l·esis
tencia, não propria do local, mas das granc1es potencias. 

Deus guarde ~ v. ex.a Londres, 20 de abril ele lt)31.-m.mo e ex.mo sr. vis
conde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

Portaria 

A regencia, querendo occorrer á falta de meios de subs1stencia, em que po
derão achar-se· as famílias de todas as praças c1e pret, pertencentes á expedição 

- que saíu d'esta ilha, que não .recebem subsidio, dando-lhe::; assim uma preva do 
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muito que aprecia o bom serviço (l'estes bravos defensores da sagrada causa em 
que se acham empenhados todos os bons portuguezes: manda, em nome da rai
n~a, que, desde o dia em que a r eferida expedição saiu d'este porto,. se lhes 
a one u~a ração diarià de pão e etape. 

Palacw do governo em Angra, 21 de abril de 1831.= João Fen·eim Sannento. 

Proclau"lação I 

Açorianos! É chegado o tempo de sacud irdes o vergonhoso e pesado jugo, 
que ha t~nto tempo vos opprime:Vossos irmãos, o~ bravos e briosos portu~uezes, 
due dep_01s das mais terríveis catastrophes, e {t custa de toda a sorte de riscos e 

e sofirunentos, tiveram a constancia de não desesperar da salvação da patria e 
~ouberMl manter-se firmes e inveuciveis na ilha Terceira, vem agora quebrar os 
erros, c.?m que uma facção ímpia vos maniata os braços. · 

:Açort~,nos! Nós não vimos fazer-vos a guerra; sabemos perfeitamente que, se 
a Vl0l~n.c1a pôde suffocar a manifestação da vossa honra e lealdade, estes senti
mentos existem em vossos corações, tão puros. como convem a peitos portugue
a:~· A regencia, el? nome da nossa graciosa rainha a senhora D. Maria II, ~nan
d nos. para vos hvrar de vossos oppressores, para plantar entre vós o regtmen 
. as lets, para vos reunir debaixo de um sceptro bemfazejo, a cuja sombra gosa-

1':n_rr:os todos dos bens de uma justa e regrada liberdade; e finalmente para eles
a ~ntar. a. nação portugueza elo eterno oppt:obrio, que lhe resultaria á face das 
naJoes ctvllisadas se permanecesse por mais tempo sujeita á brutal tyrannia que 
a egrada aos olhos do mundo inteiro. 
·a A triste experiencia de tres annos de tyrannia e de oppressão tem desvane

Ci 
0 de todo as illusões, que os perficlos fautores ela usurpaçfio tinham conseguido 

cs~alhal'. Já todos conhecem que a hypocrisia se revestiu do manto da religiâo, 
par~. encher as masmorras de desgraçad0s, para povoar de victimas os desertos 
~ortiferos de Africa, e para derramar nos cadafalsos o generoso sangue d'aquel
d_sl' tue re~usaram violar seus juramentos. Erigiu-se o perjurio em virtude, a fi
de ~c ~de for chamada traição, e assim se confundiram todas as idéas do justo e 

0 til.) listo. 

0 
Todas . as nações da Eu~·opa se horrorisaram ft vista de tantos crimes, e os â vernos lndignados têem-se recusado constantemente a reconhecer o usurpador 

1 ~lcor"ôa portugueza. A Europa espera que os portuguezes acordem final:mente do 
c~lllargo em que têem jazido, e, acclarnando espontaneamente a ra.inha legitima, se 

J{:Uem ~e novo no glqrioso logar que lhes pertenceu sempre entre as nações. 
m la, po1s, açorianos! E chegado o momento, que vós-e nós desejavamos; accla
eu~e espontaneamente a nossa legitima rainha, restabelecei a carta cc!mstitucional, 
qu.erae ele novo n0 g?s~ das liberdades patrias, ele que gosa,ram nossos maiores. e 
da .. nos -foram restttmdas pelo augusto pae e tutor de sua magestade; e assrm 

rV~ a todos os portuguezes o mais glorioso exemplo. 
Iva a senhora D. Maria II! Viva a carta constitucional! 

Proclainaçao 

a r U~a. divisão da leal guarnição da Terceira vem desembarcar n'csta ilha, para 
quees ttu~r á obediencia da soberana legitima. Serão baldados quaesquer esforços 
08 ~t:eu·am tentar-se para resistir-lhe, e aquelles que, louca e obstinadamente 

P:àr~caretn, ficarão sujeitos ás mais terríveis consequencias. . 
band ~~tares, officiaes ou soldados, que tendes a desgraça de servil.· debaixo das 
0a-e. eu as do usurpador, aproveitae esta ultima opportunidade, que agora se vos 

I.J.' l ece pa I '11 N • 1 . . cumst ' . r~ avar uma tal mancha. Mostrae que, se a 1 usao, a v10 enma ou cu·-
rec . ~eras 1nvoluntarias vos afastaram do vosso dever, estaes auciosos de me
D. ehr alr:rda o nome de portuguezes, co1'l'endo a unir-vos ás bandeiras da senhora 
liherd ~dl'Ia li, ~ tempo ele participar da gloria da rcstam·ação do throno e das 

a es patnas . · 
1 Dirig'd . . . · 1 a, asstm como n segmntc, pelo conde de Vdl:t l•'lor ao bn.Litantcs do Pico. 
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No memoravel dia 11 de agosto vos levaram os vossos perfidos chefes, muni
elos de decretos sanguinarios, e acompanhados ele algozes, a acommetter a .ilha 
Terceira. 'N'aquelle dia o valor natural aos portuguezes se patenteou igmalmente 
de ambas as partes; mas, felizmente para a patria, e para vós mesmos, permittíu 
a Divina Providencia que triumpbasse a causa da justiça e da honra, e que ficas
sem vencedoras as tropas, que, logo depois da victoria, escutaram sómente a voz 
ela humanidade, e vem agora chamar os portuguezes á uniKo. 

A regencia em nome da rainha a senhora D. Maria II afiança, em nome ela 
mesma senhora, a todos os militares, que volunt?-riamente passarem para as fileiras 
leaes, o serem tratados como irmãos. 

Officio 

(N .0 1 reservado) 

Ill.mo sr.-No dia 5 do corrente entrou n'estc porto a escuna Rosa, a 
cujo bordo vinha o capitão Athaide, portador dos officios que constam da lista 
junta, os qnaes immecliatamente levei ao conhecimento da regencia, e posto que 
a occasião presente não permitte responder circumstanciaclamente á grave mate
ria que elles contêem, aproveito, comtudo, a partida da galera Vit·.qiníe et Gabrielle, 
que na sua viagem para o Havre de Grace arribou a este porto, a fim de por ella 
dar á v. s.a noticias ela nossa actual situação. 

A falta absoluta de meios pecuniarios para sustentar esta fiel guarnição, e as 
poucas esperanças da prompta realisação do emprestimo, que nos deixaram os 
officios ele que o capitão Athaide foi portador, pozm·am-nos na dura necessidade 
de emprehender uma tentativa desesperada, a qual, posto que mui superior aos 
nossos meios, pareceu ser o u:n1co caminho para alarg-ar os nossos recursos, ex
citat· na Europa a sympathia dos nossos amigos, e animar a nossa gente a con
tinuar a levar com exemplar constancia as grandes privações que estão soffrendo. 
Em cousequencia d'isto resolveu a r egencia mandar uma expedição contra a ilha 
do Faial, a qual partin com e:ffeito d' este porto no dia 17 do corrente mez ; ' po
rém os ventos Tijos que sobrevieram a obrigaram a desembarcar no dia de hontem 
na ilha do Pico, aonde estão esperando occasião opportuna de consummar a em
preza. O ex . mo conde de Villa Flor, a impulsos do .seu zêlo, e movido pelo desejo 
ele dar exemplo á tropa da expedição, pediu á regencia o ser encarregado do 
commando d'ella; e a eonfiança que temos n'este illustre general e na intrepidez 
c decidido animo de todos os que o acompanham, nos faz esperar um feliz r esul
tado, se circumstancias imprevistas não offerecerem algum obstaculo invencível. 

Para prevenir a corresponclencia com as ilhas que estão occupadas pelas tro
pas do usurpaclor, mandou a regencia pôr embargo em todos os navios que se 
achavam n'cste porto, e pela primeira occasião informarei a v. s.a das reclamações 
que houve a este respeito ela parte elo vice-consul inglez. 

No dia 3 do corrente foi expedido d'aqui o alferes Allen, levando a procura
ção exigida por mr. Maberly, cuja demora não pócle ser attribuicla á regencia, poT
que só ultimamente chegou a minuta cl'ella, e pelo primeiro navio irá outra para 
servir ele segunda via, espe1:ando a regencia que assim fique Temoviclo o unico 
pretexto que mr. Ma.berly tomou para recusar a entrega dos fi;mdos do empres
timo. Este despacho deve ser consicler .. ado como dirigido em commum a v. s.a, M 
sr. D. Thomaz e ao sr. Mousinho, e a este ultimo manda a regencia certíncar 
que, á vista do seu officio n .0 6, suspendeu immediatamente as diligencias que já. 
estavam começadas para realisar as ;€ 4:000 elo credito aberto por mr. :Ma
berly, devendo ficar na certeza de que até novo aviso não se sacarão cl'aqui letras 
sobre o sr. D. Thomaz, nem sobre o mesmo lYiaberly, á excepçãq de algumas 
poucas que já estavam promettida~, e cuja importancia não chega a 4:000t)000 
réis. D'ist0 mesmo convem prevemr a mr. Maber1y, elo qual a regencia espera 
n.àio recusará acceitar um saque tão · diminuto. Escuso repetir que todos os meios 
pecuniarios se acham esgotados, assim como todos os expedientes de que era pos
sivel lançar mão na situação. em que nos achâmos, e se este estado de cousas se 
l)rolongar por mais algtlm tempo, só um milagre ela Proviaencia nos podexá salvar 
da crise que está imminente. 
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t N~o tem apparecido navio algnm do bloqueio, nem ha noticia de que ás ou
ras llhas tenha chega do alguma embarcação de guerra do goverrw ele Lisboa, 

Inas devemos suppor que não tardarão mnito tempo sem appa:recer. 
Sr D1e~s guard~ a v . s.a Palaci? do governo em A_ngra, 22 ele abril ele 1831.

. . Uiz Antonw de AbTeu e Luna.=Conde ele F~calho. 

Not.a 

(Trnducçüo do inglez) 

Ob abaixo assignado, consul ~reral ele sua magestade britannica em Portugal, l'ece · · ~ . _eu mstrucções elo seu governo determinando-lhe que declarasse a s. ex.a o 
81

; _VJ.sconde ele Santarem qne, .tendo o governo ele sua magestaele tomado na mais 
ser.ta ·consideração todos os recentes insultos que o governo portuguez perpetrára , 
pata _com a nação britannica e os ultrajes que commettêra contra as pessoas e 
ropnedades dos subclitos da Grau-Bretanha, to1:nando-se criminoso pela vi0lação 

os tratados subsistentes entre os dois paizes, ordenára ao abaixo assignad0 fi
:s~~ ao governo portuguez, por l.ntermedio de s. ex.a, uma peremptoria recla-

açao J>ara que immeeliata ·e plenamente se desse satisfação pelos mesmos. 
g t~ultos elos fLmdamentos dos a.ggravos apresentados pelo g·overno <il.e sua ma
a es a e são ele recente occorrencia; outros, comprehenclenclo a repetida e até 
J0~~ desprezada reclamação de compensações pelos damiios soffridos pelo corr:.
v e1 c.Io, britannico e pela injusta apprehensão de navios britannicos, e a não obser
o:na1~ da parte do g?verno portuguez d~s clausulas dos tratados existentes ent~·e 
d 018

. paizes, tudo Isto tem dado mater~a a grande e acalorada c0nesponelencw. 
d 

0 
abatxo assignaclo . Tendo por tantas vez;es representado contra estas iirfracções 

g e soler;nnes tratados, exigindo reiterada e até proximamente do gervetno portu
tl~~ez a mdemnisação a que tinham direito os subditos de sua magestacle pelo de
fa~~1~nto. que haviam supportaclo, julga o abaixo assignado agora clesnecessario 
pr d lll.ats elo que chamar a attenção de s. ex." para as diversas notas que o seu 
ex..e ecessor e elle mesmo tiveram a honra de dirigir as. ex. a sobre estes pontos, 
aitfondo, e particularisando as offensas ele que se queixava, appellando para os 
anter:ntes artigos dos tratados que serviam ele ba:>e a estas queixas, e avisand@ 

~lpadamente s. ex." elas provaveis consequencias que traria o desattend<ill-as. 
co d nota que o abaixo ass.ignaclo teve a honra de receber de s. ex." o sr. vis
q_un e de Santarem em data de 23 inclue a promessa ele que a inclemnisação 
vâoe 0 !SOveruo ha tanto tempo reconhecêra ser devida a~s proprietarios elos ma
se/ ~l"ltannicos, injustamente capturados pela esquadra nas aguas da Terceira, 
be ta ll~lmente satisfeita, e acrescentando a este tardio acto de justiça, que tam
do~ se1:1a demittido o commandante da fragata Diana. Achando-se aj1mstados estes 
da

18
• ar~Jgos, lisonjeia-se· <> abaixo assignarilo que, C®nvencido o governo portugnez 

nãoJhsti_Ça dos outros pedidos feitos pelo governo ele sua ma.gestade britatUnica, 
I esttará em acceder a elles. · 

rar rnpoz-se-lhe, por conseguinte, o dever de positiva e exp1icitamente clecla
per a. s-.., ex. a o sr. visconde ele Santarem, que todos estes pontos e cada um de 
!Post SI nao ad_mittem a mais leve modificação ou negociação, e de exigir uma res
ten; C~;ttegol'lca, affirmativa ou negativa, dentro de dez dias, repetindo ao mesmo 
e pri~ila ~· ex. a. que o. gover~o d~ sua; ~agest~cle não consentirá_que os _direitos 
lllent egios dos subdttos bntanmcos seJam vwlaclos, ou que se msulte lmpune-

Ee a hom'a ela bandeira britannica. 
gov-e rn obecliencia ás instrucções que recebeu, o abaixo ass.ignaclo, em nome' elo 
delll·rn~ rle sua magestacle britannica, exige do ele Portugal a immediata e publica 
se l? 1~f0 elo commandante da fragata DiaJt:,a) elo servi'ço naval portuguez, e que 
elll .

11 1que na Gazeta ele Lisboa) acompanhada pelo relatorio de que fôra p1mido 
e Plconsdequencia elo insulto que fizera á nacão brítannica, pela maneira inhumana 

·oce im t . d" , W lllandav- en o m 1g11o do seu caracter para com o tenente arren, que com-
colll a 0 ;paquete Santa Helena) por elle illegalmente detido, e peia crueldade 
na q1!~~l tratou os offic~aes . i:il.valiclos e marinheiros que vinham n'aquelle navio 

c aele de passageiros. 



198 

A publicação immediata de 01·dens e sua uommunicação ao governo de sua 
magcstade para serem indcmnisados os proprictarios de quatro navios capturados 
pela divisão naval portugueza perto ela Terceira, e restituidos depois da chegada 
a Lisboa ela ft·agata de sua magestade, a Galatéa; o prompto pagamento a·o mes· 
tre e propríetario do Ninus; da somma por .elle reclamada como compensação 
pelos damnos e injurias que recebê1:a da mesma divisão naval, e tambem a somma 
devida pela sustentação elos marinheiros britannicos arbitrariamente desembarc~
dos em Lisboa de bordo da fragata Diana e mantidos á custa do consulado bi·1· 
tannico, assim como uma indemnisaçã.o pelas perdas que soffreram os officiaes do 
paquete Santa Helena. Estas 1·eclamações serão definitivamente satisfeitas dentro 
ele um mez contado ela data da presente nota. 

Uma satisfação e compensação a mr. O'Neill pelo insulto que lhe fôra feito 
em 10 de fevereiro ultimo, por sua violenta detenção em casa elo sr. Costa Soa
res dm·ante quatro horas, sendo levado de uma maneira ignominiosa e á força á 
secretari~ da intendencía geral da policia, com a publica demissão do magistrado 
que a ordenára e dirigira, especialmente o celebre José V tríssimo, de toda a au· 
ctoriclade, de qualquer natureza de que estivesse revestido, e por cujas ordens 
mr. O'Neill fôra conduzido pelas ruas, similhante a um criminoso, á intendencia, 
apesar ele suas supplicas e iristancias e do seu 0fferecimento ele mostrar a sua 
carta -ele privilegias como subdito britannico. A demissão d'estes indi-víduos. smtl 
acompanhada, em o numero immedia.to da Gazeta de Lisboa~ do relatorio das cau
sas que a occasionou, e a segurança de que jamais serão ele novo empregados de 
nenhum modo ou sob qualquer pretexto. 

Desapprovar publicamente o procedimento do. individuo cha.mado Leonardo, e 
demittil-o por ter violentamente entrado em 11 de fever.eiro na cm·doaria de 
mr. Cafr'ari, em Pedrouços, maltratando cruelmente o chefe cl'aquelle estabeleci· 
mento. Uma con1pensação de 200#000 réis (20#000 réis por dia) pelos dez dias 
que este\e preso, e o castigo dos soldados que n'esta occasião auxiliaram Leo
nm·clo, sendo este caso igualmente annunciado na Gazeta de Lisboa. 

Dar uma pública satisfação pelo insulto que sofl'!·eu mr. Roberts, com a repara· 
ção do ultraje e clamno que recebeu quando a sua casa foi assaltada .em a noite de 
21 para 22 de março, e a demissão do magistrado que esteve presente e a dirí· 
giu. ·O relataria do facto, a citada sa.tistação e a demissão do magistmdo se1·ão 
igualmente publicados na Gazeta de Lisboa. . 

A immediata transll}.Í::;são de ordens á alfandega do Porto para de~istir de im· 
por illegalmente direitos excessivos sobre os aTtigos de manufactura bl'i-t.·mnic:i!, e 
á de Lisboa principalmente emquanto :í sua pretensão de receber um direito de 
30 por cento de uma carga de carvão britannica ÍmJ)Ortada em nm navio sueco· 

Inclemnisar mr. Hockley pela injuria e prejtüzo que recebêra, pela maneira 
arbitraria e illegal com que fôra levado, no mez de março ultimo, através da 
fronteira portugue.za jtmto de Elvas, e constrangido a ir a Sevilha, perconendo 
na ida e volta 80 leguas, a fim de arranjar mna assignatura ele aucto1·idade por
tugueza para o seu passaporte, com immccliata publícação de o1·dens positivas e 
terminantes a todos os magistrados e auctoridacles do paiz para impedir que se 
repita similhante tratamento com os subditos britannricos. 

Uma severa e publica reprehensão ao offidal que intentárn receber de mr. Ju
clah Levy e de outros subditos de sua magcstade o direito chamado maneio~ apc· 
sai.· de provarem ser d'elle isentos pelo direito de sua carta de privilegias-

A demissão immecliata do sr. Carneiro de Sá do cargo de juiz conservador, 
substituindo-o o sr. João Manuel de Oliveira, que fôra legalmente escolhido pelos 
negociantes britannicos no Porto. . -

A mais positiva e ampla promessa. da parte do governo portuguez, de que o~ 
direitos e privilegias conaedidos aos subditos britannicos em Portugal serão d'aqu1 
em diante observados á risca, sem que para o futuro sejam expostos a nenhtnu 
d'aquelles damnos qtl.e provocaram o descontentamento do governo de sua nuL· 
gestade. 

O abaixo assignaclo tem ainda a honra de informar a s. ex.a o sr. vfsconde 
de Santarem da chegada á costa ele Portuga.l de uma divisão naval composta ele 



seis navios de guel'ra, a que imraediatamente se juntarão os navios de sua ma
â~stade B?·ito"n e Childm·s, agora sm·tos no Tejo. Se no praso ele dez dias, a contar 
te esta ~ata, todas estas reclamações não forem pontual e ~strictamente cumpri~~s, 

m. Oiclem do ·governo de sua magestade parru commumcar este facto· ao offic1al 
c~m.rnandante da rriesma,. a fim de pôr em execução as instrucções ele que o mu
nlram os lords cl.o almirantado, e fazer rewresalias, detendo e enviando para In
g Naterra t~cl0s os navi0s com bandeira portugueza; ordenando-se-lhe tambem que, 
nao. se JSatlsfazendo a sua,S reclamações, .deixasse Lisboa e embarcasse a bm·clo elo 
navlo .dfl sua magestade B1·iton. . 

O abaixo assignado. aproveita, etc. Lisboa, 25 de abril ele 1831.=R. B. Hop
pnm·. ==A s. ex. a o sr. visconde de Santarem. 

Decre-to 

bl' Tendo representado a comm.issão encarregada ela administração ela fazenda pu
d !Ca 0 quanto será conveni~nte ampliar-se o. praso marcado nos artigoR 2. 0 ·e 4. 0 

0 decr~to de 22 ele .dezembro de 1830, para se poderem terminar as diligencias 
iue mtutas pessoas interessadas não têem podido concluir para verificarem o pa
~~~ento ele dividas, ou a compra de bens pertencentes á fazenda publica, pela 
a01 ~~ no mesmo decreto ordenada : a regencia ha por hem, em nome ela rainha, 
~~p rar até o dia 31 ele agosto proximo futuro o praso marcado n'aquelle de-

reto, reservando-se para então o disposto no artigo 9. 0 elo mesmo. 
e O secretario encarregado ela repartição de fazenda assim o tenha entendido 

2~asse pa.ra a sua execução as ordens necessarias . ~alacio ~o g0ver~o em Angr~, , 
C,. ele alilnJ ele 1831.=111aTquez de Palmella=Jose Antomo Gum·1·ew·o=Antonw 

esm· de Vasconcellros Co?·q··eia. 
O:fticio 

(N. 0 I 00) 

111 
I~J;m~ e ex . mo sr.- CÍ1egara,rn finalmente os tres 0fficios ele v. ex. a, que d~via-

0 ~s J<~ suppor per<itidos, á saber: os n.05 57 e 58 da serie reservada e o n. 0 15 
as enslvo. En:i refereacia M segundo panigraph,o elo citado n. 0 57, tenho a dizer 
~ "'·.ex:.a que, nem o conde da Fig·ueira, .nem o ,marquez ele Labrador me com
]? U~tcaram causa alguma sobre a inter:venção da côrte de 1\iadricl nos negocias de 

Oitugal, q,ue eu trato n'esta eôrte. 
a· 1Cont~ua .a esta.r em Roma mr. B. Taylor, e posto não explicar um ca.racter 

tp QomatlCo, ningttJ.em dlil.vícla a sua influencia para com este corpo diplomatico·. 
uanto ao negocio fi>rincipa.l direi a v. ex. a o seguinte: . 

B .~Na ~ata de 21 de março dirigi ao cardeal Bernetti Ullla nota bastantemente d1 d' na(!) saí.nd0 elos lilliÚtes. da decencia e 1:espeito devido á santa sé. Em logar 
p e. esgostar, esta mililha nota agrad(;)u ao governo por ter um meio mais efficaz 
c~~ l apr~sentar ao gabinete austríaco ~ m0vel-o assim a deixar e'ste governo em 
se l eta liberdade. Houve sua demora na resposta do mmcio de Vienna, a qlil.em 
de 1lha. communicado que o papa se achava decidido a faze1· 0 reconhecimento 
est e -ret o senhor D. Miguel I, por isso que a sua consciencia o obriga-va a dar 
seX: passo. Entretanto nâ0 se me respondia á minha nota, porque o papa queria 
conJ)b· esperar uma resposta elo seu mmcio ele Vienna. Chegou ultimamente esta, 

e lcla COlll.O direi. o p . . . 
ao l'lnc1pe de Metternich, por parte ®e sua, magesta<!Le (se entende), assegm·a 
al Pa.r>~ de q;ue o goiVerno aus'triaco e0nhece a inclependencia de sua santidade; 
cee·m. cllsso, acrescentou o príncipe, que aq,uelle governo não só queria reconhe
po\ 0 goverJilo de Portugal, .mas que julgava mesmo necessaria êsta medida, e, 
ta.~nto, que tanto d'ali como de Berlim se tinha representado a0 gov'erno bri
que c~ est~ med~cla. Diz que sua santidacle-. póde fazer o. q~ue lhe parecer~ IlJ..as 
por- .nao pode clerxa<~; de aconsel.km7 q'ue, na iPresen.te conJunctura, ;woclerá mclis
lige se.ta.l-vez para com o governo britannico,- e, portanto, que será bom estar de intel
pelonma com mr. B. Taylor a este respeito. O conde ele Lutzow foi inf01;maclo 

.seu governo, e, portanto, -disse ao ca•rdea.l Be;metti o mesmo, Jnsta.nclo muito 
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sobre a intelligencia com o governo britannico. Esta- manhã recebi tun t·ecado do 
papa para ll1e ir fallar esta noite, para cmlierenciarmos. Pareceu-me opportuno 
fallar primeiro com o cardeal Bernetti, com quem estive, e a quem disse tudo, e 
parece-me satisfazer em modo a não me poder dar coarctadas, antes me disse, 
«faça v. m .cê da sua parte o que poclér para com o papa, que eu farei 01iltro tamto 
por minha parte;) . Já depois de voltar para minha casa escrevi ao dito cardeal, 
para elle prevenir o papa de quanto eu lhe havia dit0, antes que, eu vá á noite, 
pedindo-lhe tambem para elle assistir á conferencia, por me parecer conveniente 
a sua assistencia áquelle acto. Direi a v . ex. a o que occorrer, e portanto ponho 
aqui ponto. 

Venho do Quirinal, onde estive com sua santidade, talvez uma hora. Fiz a 
exposição do estado espiritual ele Portugal, e fiz-lhe ver o risco de demorar por 
mais tempo o reconhecimento. Não deixei, por minha parte, ele fallar com o 
maximo calor e energia. Notei a sua santidade a impressão que este meü officio 
havia de fazer por não ir uma resolução, c0mo,se deseja, e tendo levad0 commigo 
as credenciaes, pretendi deixal-as, ainda que por alguns dias se nff,0 publiaasse o 
reconhecimento . O papa estava por ultimo mortificado sem se saber clecidir, e eu 
pedi-lhe que chamasse á conferencia o cardeal Bernetti, o qual veiu_, e o papa 
expoz-lhe o caso: houve quasi mna decisão de se me acceitarem as credenciaes, 
mas, por ultimo, o papa disse-me que escrevesse, que elle se ín occupar d!este ne
gocio, apesar ele se ver tão opprímido com os actuaes que lhe diziam respeito. 
Creio que o cardeal ha ·de fallar com Taylor, para ver se por essa parte se vence;· 
mas o grande susto é de que possam deitar fóra do Brazil o mmcio, e que d'abi 
venham grandes males á religião. Pedi a benção para el-rei e para a real fami
_lia, que o }Japa lançou com muito gosto. Desejarei dentro em poueos dias pJOder 
concluir este neg·ocio como se <:1-esej a; mas, haja o que houver, póde v . ex:. a es-tar 
certo que não se póde fazer mais do que o, ·que ett tenho feito. 

Deus guarcle a v . ex .a Roma, aos 30 éle abril de 1831.- m.mo e ex.mo sr. vis~ 
conde de Santarem, ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros.= 
JJfa?·q_uez ele Lat"?"aclio; D. Antonio. 

Decreto 

Ampliando a portaria de 7 ele junho de 1811 sobre a policia do porto de Lis
boa: hei por bem que se observe o regulamento que com este decreto baixa as
signado pelo duque de Cadaval, do conselho de estado, ministro assistente ao 
despacho do meu real gabinete e extraordinm·iamente encarregado .da repartição 
da marinha e ultramar. 

O mesmo duque o tenha assim entendido e faça executar com os despachos neces
sarios . Palacio de Queluz, 2 de maio de 1831.= (Com a rub1·ica deel-reinosso senhor.) 

Rcgulmucuto pnra a p11licin dll p\ll"t\1 de ~hboa quo ~c manda obscrrnr por decreto d'e•tn dnta 

I. Ao officiál encarregado da policia do porto de Lisboa compete designar o 
sitio em que devem fu,ndear ar> embarcações que entrarem no mesmo porto, se · 
gtmdo as regras abaíxo prescriptas . · , 

li. O di.to official dará instrucções ao commandante do registo do porto, con
forme as mencionadas regras, para que os navios, apenas desimpedidos pela saude, 
sejarp. avisados do s~tio em que devem fundear . 

III. Os navio,s de guerra estrangeiros pertencentes a nações que nã0 tenham 
· tratados com Portugal, em virtude dos quaes devam se;t· admittidos, fundearão em 
frente do sitio da Junqueira, e o official encarregado da policia do po11to pergun
tará qual é o motivo da sua entrada, e o communicará á secTet:iwia de estado dos 
negocias da marinha, parru em vista d'ell!3 se H.te marcar o pEaseh que podem ele
morar-se no Tejo. 

IV. Todo o navio mercante nacional, ou estrangeiro, que entrar no r.io àe 
Lisboa, por motivo de arribada, sem. destino de descarregar e só com o :fim de se 
reparar das faltas que tiver, fundeará ·no sitio da Junqueira para baixo. Se, po
rém, tiver necessidade de descarregar, para melhor fazer qua.lquer fabr~ao, iliá, 
fundear defronte elo estaleiro em que pretender concertar-se, e nã.o mo'lestará os 
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que ali se acharem, nem mesmo ex1gua que estes se retirem pai·a obter melhor 
~ncoradom:o. Tanto, ~orém, que estiver repar~do, irá darJundo do so~redito siti? 
a Junqueu•a para batxo, du no logar dos navws que estao em fra.nqma paJ:a Sal

rem de barra em fóra, para o que o official encarregado da policia do porto lhe 
marcará praso. 
d V. _Todo o navio qne trouxer carga, cuja entrada pertença á alfandega, casa 
a Indta., ou. Terreiro, fundeará defronte dos respectivos edificios. 

d f VI. 'Fodo o navio portuguez, logo que tiver feito ·a sua descarga, irá fundear 
e ro~te da Boa Vista nos si tios em que estão .nos seus estaleiros, bem como todo 

0 nav10 estralJ.geiro; concluída a sua descarga, fundeará do caes da Ribeira Nova 
para barxo, ou junto aos estaleiros em que costumam reparar-se. 

VII. Navio algam poderá; por qualquer pretexto que seja, amarrar-se de modo 
que venh.a~ a ÍRcommodar aquel le:> que já estiverem fundeados; todos, porém, d:e
:br~o segurar-se ao correr db rio, a que vulgarmente chamam agua-arriba,. agua- , 
1' auco, com amarras e ferros· bons, tendo. sempre um ferro e amarra capazes ta
~~a~o á bóça, não só para sua propria segurança, senão tambem para evitar o 

P eJlllzo que resultaria de ehoca;rem uns com outros. 
VIII. Nã0 é permittido a navio algum o fundear junto das embarcações de 

bu~ magestade, bem como o nílo é fundear entre o caes das Columnas e o da Ri
en·a Nov~, por ser este o sitio destinado para os navios da real corôa. 

pc. Ftca prohibido a todos os navios, de qualqtler nação que sejam, o querenar, J116dmar, dar lados, ou fabricar defronte ·da alfaudega, ou entre embarcações fun
f1~ as, o que sómente se consentirá no sitio da Ribeira Nova para baixo, e de

nte dos estaleiros por onde recebem concertos e fabricos. 
X.. 'Fodo o navio que estiver á descarga, Jogo que não tenha lastro su:fficient~ 

rara se poder conservar á cunha, deverá arriar mastaréus de gavea e de joane
~s, para evitar a repetição do infeliz successo, acontecido ha poucos annos no 
~o de Lisboa com o bergantim Aviso) e ultimamente com a galeota hollandeza 

e Jonge l.kie. 
. XI. Não poderá navio algum, que estiver fundeado, recusar' acceitar uma es

-~a que lhe for dada por algum dos escaleres do arsenal; pois sendo este traba-

0 ° 8~_:np~·e feito pm: pessoas intelligentes, jamais lhes será dada a tal espia em 
ccastao · d · · · · Hnproprta e e que possa segmr-se preJUlZO ~o mesmo uavw. 

". ~II .. Tod!!l o capitão em mestre ele navio nacional e estrang_eiro, que contra-
, 

1e1 a d · ~ d d · ~ b d · á 
0 ·d 1spos1çao os prece entes art1gos, e que nao o e ecer promptamente s 

P
r ens qne lhe forem intimadas por parte do official encarregado da policia do 
Orto par } d' . ~ :fi ' . 't d ~ '. . a se preenc 1er a mesma 1spostçao, cara su.1e1 o a uma con emnaçao 

~:cull1ar1a que o referido offi.cial lhe imporá, seg-undo a gravidade da contraven
~~o, e que -nunca excederá a 40h000 réis, que serão applicaclo.;; ás despezas do 
/sren~l e entregues para esse fim no cofre ,da marinha. E para segurança da sa
;:tçao d'esta pena pecuniaria, o sobredito official fará tirar e recolher no arse-

, 
0 panno do navio, até que a mesma quantia seja pàga. 

Po X.In. Se um navio fizer avaria a outro, e as partes interessadas se não com-
zerem a · 1 • · d 1 · · ~ d ffi · 1 gad m1gave mente, o mspector o arsena , a reqms1çao o o Gla eucarre-

po·' 0 ~a policia do porto, a mandará avaliar pela mestrança do arsenal; e se de
vi~~ d .esta avaliação, ouvidas as pa.rtes e feitas as mais indagações precisas, se 
l'et 

1 
}

10 c.ouhecimento que a mesma avaria não excede o valor de 50~000 réit!, o 
lheelldo lllspector fará que o culpado pague ao navio prejudicado o damno que 
llrul ~ausou, e na conforn~dade do a~·t~go an'tec~dente mandarà .recol~er .no arse
]01. d panno da embarcaçao qu.e motl.vou a avana, até que estep sat1sfelto o -va-

0 rnesm0 damno. 
a c XI~. Quand<:>, porém, o valor da avaria que um navio fez a outro, exceder 
lne~~antla ~e 50'1)000 réis, e as partes interessadas se não compozerem amigavel
ava}' e, ...,0 lnspector do arsenal remetterá á real Junta do commercio o termo de 
b'es~~çao cl.a. mesma. avaria .com .a.s mais indaga~ões. a que deve ter proce~i~o 
colll tmaternt, para que o d1to tnbunal, com andiei!cia das partes, possa c1ectdn· 

xvor de justiça. 
· Todo o mestre ou capitão que perder algum ferro elo seu navio, da1;á 
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d'isto parte ao inspector elo arsenal, clecla;rando o seu peso, marca e contramarc?-, 
assim como a grossura e comprimento da amarra que :ficou presa ao dito ferro, e 
o inspector, dando licenç::t. por escúpto ao referido mestre ou capitão para fazerem 
a rocéga dos ferros perdidos, sem o que nenhum commandante de navio nacional 
e estrangeiro a porlerá fa,zer, mandru:á lançar em um livro a sobredita declaração 
para se. proceder ás confrontações necessarias, depois que o ferro estiver sus-
pendido. · 

XVI. O mestre ou capitão que tiver rocegado e suspeNdido o ferro que de
clarou ter perdido, será obrigado a leval-o ao logar des1gnado pelo inspector do 
arsenal, para se cotejar com os signaes que deu; e conhecendo-se que é o mesmo 
elo seu navio, se lhe eutl'egará immediatamente. Se, porém,· o ferro achado for 
pertencente á fazenda real, se entregará ao almoxarife do arsenal ; e depois de 
se proceder á sua avaliação e se depositar no competente logar, o inspector fará 
constar á secretaria de estado dos negocias ela marinha o termo· da d ita avaliação 
e satisfazer á pessoa que rocegou o dito ferro a oitava parte da mesma avaliação. 

XVII. Se . o ferro, ou qualquer outro objecto achado, não for ele quem o ro
cegou, nem de particular que tivesse feito as declarações requeridas, ficará im
preterivelmente pertencendo á fazenda real, e na conformidade elo artigo antece
dente se pagará a quarta parte de sua avaliação á pessoa que achasse algum dos 
ditos objectos. · 

XVIII. Quando succeda. que o ferro rocegado seja de algum parti01:ilar, que 
tivesse declarado na fórma prescripta os seus competentes signaes, elle lhe senil 
entregue, depois de se proce·der á sua avaliação pela mestrança do arsenal, sendo 
obrigado o dono do dito ferro, · antes de o receber, a pagar o trabalho da--avalia
ção, o qual arbitrará o inspector do arsenal, e a satisfazer á pessoa que achou o 
dito ferro a terça parte do seu valor. _ 

XIX. Se alguma pessoa sonegar ferros achados, ou depois de os suspender 
não cumprir o que se acha determinado, :ficará sujeita á condemnação ela oitava 
parte do valor dos referidos ferr<9s a favor do denuncümte; e os mesmos ferros, 
e quaesquer o-utros objectos, sendo mandados buscar pelo inspector do aTsenal, 
ficarão pertencendo á fazenda real. Se, porém, os ditos ferros sonegados forem 
de particulares que d'elles hãjam feito a devida declaração, ser-lhes-hão entre
gues, pagando <? sonegadot: á fazenda real uma quarta parte ela sua availiação e 
ao denunciante .a condemnação da oitava parte do seu valor. 

XX. Se a lancha ela rocéga do arsenal achar algum ferro perdido, amwrra, 
ou qualquer outro objecto, não pertencente á fazenda real, e de que não haja a 
competente e ordenada declaração, :ficarei. qualquer d'este effeitos pertencendo á 
fazenda real, e o inspector do arsenal mandará dar de gratificação á referida lan
cha e escaleres empregados n'este serviço uma oitava parte da sua avaliação. 

XXI. O official encarregado_ da policia do porto mandará! todos os dias á se
cretaria de estado dos negocias <!la marinha uma parte das novidades occorridas. 

XXII. Todos os consules, vice-consules, propri:etarios, capitães e mestres dos 
navios, de qualquer nação que forem, :ficarão obrigados. á exacta observancia cl'este 
regnlamento. 

Pa.lacio ele Queluz, em 2 de maio de 1831. =Duque de Cadaval. 

Notai 
I 

Palace of Queluz, 2nd May, 1831-. - Having conveyed to the knowledge of 
His Majesty's govemment tb.e note which you aclc1ressed to me by OJ:der of your 
court, under date of the 25th of Aprillast past, demanding an immediate anel ple
nary satisfaction for the facts of which tha.t note treats; I have, in consequence, 
the honom· to commnn-icate to you, that Ris lVlajesty at the same time that he 
deeply laments those occurrences, feels a satisfaction in being able to give, as he 

1 Não encontrámos o original, mas para supprir' essa sensível falta, transc~·evemos a trro
ducção junta no officio do consul britannico em Lisboa, com data, de 4 do mesmo m,cz e adiante 
mencionado, conforme se lê no livro qne o governo de Inglaterra mandou publicar sob o titulo 
Petpers 1·elcttü·e to P01·iugal: correspondenoe with R. B . Hoppne1·, esq., 1881. -
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t
d
1
oes, to the british. govornment every ma.rk of his most complete reprobation of 
1em. 

f: With ~·egard to the first demand, of the dismissal of the captain of the Diana 
lrg~te, Hts Maje~ty hacl already dismissed that _officer by a decree of the 23rd 
pr~ last, accordmg to ·what I announced to you m my note of that date; and the 

Inottves f0r hi,s disÍnissal shall be immediately published in the gazette of to-~nor
row; ~ull satisfaction being by this means given to this first demand. 
. Wrth respect to the second clemancl., I have also the pleasure of commmúcat
mg to you that it remains fully satisfied by the· expediti.on of orders for com
pensatio~ to the owners of the four vessels captured by the portuguese squadron 
at. ~cetra, anel subs~qnently restored, which shall be punctually clelivered to them 
'1~ the specified term; as also to the captain and O'<vner of the NinttS; the sum 
~- ~med by him (the captain) anel likewise the sum due for the support of the bri
t;s seamen who were landed from the Diana frigate, and the inelemnification to 
t '~ ~fficers of the packet St. Helenn; the amount for the vessels which were res
thle ' to be paid by the agents of Portugal in Lonelon; and that for the Ninus, 

e seamen landed from the Diana and the officers of tbe St . Helena, in Lisbon. 
of ti shoulel this very day have transmitteel to you, together with this note, copies 

8 
ho~e orclers, hael I known thc person or persons duly authorizeel to receive the 

8~~s tn question; this circumstance being essential to that regularity which in 
st;t dtr~nsactions it is the established custom to observe, anel it not having been 

e lll your note. 
In A.s soou, therefore, as you shall have made known to His Majesty's govern
t" entdthe names of those individtJ.als, I will send you. a copy of the a.bove men-
rone orelers. 

a d With regard to the thirel elemanel, by which you require that a satisfaction 
l~th compensation be given to Ji. 111. O'Neill fur the insults offered to him on the 
r· February last, I must eleclar<:: to you that that act not having been autho
thze~ by any magistrate, anel hawing been committed by the Sta.nelard-bearer of 
th e 1.oyal guard of police, José V erissimo, that in di vi dual has been elismissed fi·om 
to~ ~hyal s~rvice, anel that his dismissal will be published in the Lisbon gazette,_ 
"Ve~·e e~· Witb the motives which leel to it, as well as a declaration that he is ne
dem ag~1n to be employed; anel I have also to state to you, that the compensation 

Tn eel s~aU be macle good as soou as its amount shall have been specified. 
viol hÍ pubhc censure anel clismissal of.the individual, who on the 11th Febrnary 
de ent Y entereel the establishment of lVIr. Caffary, being requireel by tbe fourth 
bl·~and, as well as a compensation of 200~000 réis to the foreman of that e.>ta
t~1~8t ~ent! at.tel the chastisement of the soleliers who assisted, I must apprise you, 
fr~ t h e Indt ~icil.ual in question had been dismisseel by the mast~r o f the ~wrse 
in tl t e. servrce of the royal m,ews where he was employed, as w1ll be publrshed 
bee 1~ Llsbon gazette; anel, with respect to the compensation, orders have already . 
tho.~ lssue~ to the intenelant-gene1·al of police for it to be gi-ven to. the foreman of 
fro es~abhs?ment as soou as he shall present bimself to him with some voncher 
shau rlS Bntannic Majesty's consulate-general; anel as regarels the soldiers, they 

T e duly punisheel. 
the ~\ fifth clemanel, relating to what occurred with respect to Mr. Roberts elu_riog 
req ~1~ dt of the 21st (22oel) of March, is fully satisfied by the public dismi~sal as 
thc Ulte ' of the 1nagistrate who executed the commission, as you will see by 
req~ :eKee which will be puhlishecl in to-morrow's gazett~; anel the compensation 

1,1e sha~ in like manner lJe maele good as soou as specifieel. · 
tly . 0 the suth clemand, His Majesty's government accede, anel have consequen-

Issued the proper orelers. . 
of th~ regard of_the seventh clemand, orelers have been issueel for ~he observance 
like .· VIItl1 arttele of the treaty of the 19th February, 1810, wluch 01:elers are 
shali"he to be published: the inclemnification shall be gi>en as soon as its amount 

I ave heen specifiecl. 
date n reply to the eighth demand, I beg to apprise you, tbat uneler thís day's 

1 an oreler has been issued, through the offi.ce o f the minis ter of fiuance to thc 
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proper tribunal, to reprimand the 'officer who exacted from a subject of Ris Bri
tannic Majesty, the jmpost called maneio; anel the same tribunal has been or
dered to observe the privilege of exemption from th~t impost, which the Sovereig_ns 
of these kindgoms have granted to hritish subjects; which order isto be immedla
tely published in the L isbon gazette. 

The immediate dismissa1 of" the magistrate Carneiro, from the situation of 
jndge conservator at Opol·to, and the confirmation in tbat office of the magistrate 
João. Manuel de Oliveira, who was electecl by the british merchants of tbat city '· 
being requirecl by the ninth clemand, His Majesty fully accedes to that dema.ncl; 
having dismissed, the magistrate, Carneiro e Sá, for having evinced a want of zeal 
for british interests; and His Majesty has ah·eady causecl to be forwarded to the 
court of desembargo d0 paço, the clecree by which the election of the magistrate, 
João Manuel de Oliveira, is confirmed. 

This perfect compliance with every demand will afford to the government of 
His Britannic Majesty a <•triking proof that His Majesty's government are aJways 
ready to maintain strictly, on their part, the rights anel pr.ivileges of british sub
jects in Portugal; anel I êan assnre you, tbat His Majesty's government will eUl
ploy all possible means to preclnde the repetition of acts which might distui·b the 
good understanding that for so many centuries has, witholilt an example in the 
history of nations, subsis.ted between the two countries. , 

I hope that this positive and explicit declaration may fully satisfy the conclu
ding demand contained in your note. 

GOd preserve you. ----: Viscownt de Santwrem. = To R. B. Hoppner 1 Esq. 

Decreto 

Tendo Francisco Ignacio de Miranda Everard, chefe de divisão graduado da 
minha real armada, quando se achava commandanclo a fragata Diana no bloqueio 
d'::t ilha Terceira, captnrado indevidamente o paqu ete Íli1glez Santa Flelenct~ que 
conduzia para Inglaterra soldados invalidas do exercito britannico e as malas coro 
os despachos para o ministerio das colnnias; tendo-se alem cl 'isso comportado vio
lentamente com_ o capitão W arren e mais guarnição elo dito paquete; c querendo 
eu por ~stes factos dar a sua magestade britannica uma demonstração de quanto 
me foram desagradaveis, e a condigna satisfação que merecem; e des~i ancl_o ou
trosim corresponder ao que se praticou em Inglaterra com o capitão do brigue de 
guerra inglez Vigilant, sendo demittido do seu posto : hei por bem demittir do 
meu real serviço o referido chefe ·ae divisão graduado . 

O real conselho da marinha o tenha assim entendido e faça execLltar com os 
despachos necessarios. Palacio de Queluz, em 23 de abril de 1831. =(Com a ?'U-

b?·ica de sua magestade t.) · 
.A. viso 

rn.mo e ex.mo sr.-El-rei nosso senhor ordena que v. ex.a mande dar bai:x:a 
do real serviço ao porta-estandarte da guarda real da policia, José V erissimo, 
por ter prendido o subdito inglez José Maria O'Neill, no dia 10 ele fevereiro ul
tima, violando as leis estabelecidas e o disposto e estipulado nos tratados com a 
Grau-Bretanha. 

Deus gnarde a v . ex.a Paço de Queluz, em 30 de abril de 1831. = Conde de 
S . Lou?·enço.= DI. mo e .ex . mo sr. conde de Barbacena.· 

Decreto 

Sendo-me presente que o bacharel Filippe :Marques da Silva · e Sousa Belfort, 
juiz do crime do bairro da Ribeira, praticando uma dili.gencia cltu·ante a noite de 
21 para 22 ele março proximo passacl0 na casa do ne~ociante inglez Rroberts, não 
se conformou com as minhas reaes ordens, pelas qnaes têem sido mandados guar-

1 Foi publicado só dez dias depois na folha official do governo de 3 ele maio, juntamente 
com outras peças relativas ás reclamações britannicas, c por isso o inserimos n'estc logur. 
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dar exactamente os privilegios de que gosam n'estes reinos os subdit0s brita;nni
cos: sou servido d.emitt~l-o do referido logar que occupava no meu real serviço. 

O senacl0 da eamara o tenha assim em.tendiclo e execute. Palacio ele Q,neluz, 
em 30 de abril de 1831. = (Com a 1·ub1·ica de el-Tei nosso senhoT.) 

Circular 

d Por aviso expedíclo pela secreta.ria de estado Gl.os neg0cios estr~ngeiros, em 
~ta de hoje, é ·el-rei ·nosso senhor servido ordenar que expeça as convenientes 
b ~ens ._aos magistrados territoriaes para que observem a respeito dos ~ubditos 
Ihttanm?o~ o disposto no artigo 7. 0 do tratado ele 19 ele fevereiro de 1810. O que 
. e partic1po para sua intelligencia e devida execução pela parte que lhe toca, 
~ec1ommendando-lhe muito a execução d'osta l!'eal ordem, para o que lhe envi0 a 
lnc usa copia do citado m·tigo d'aquelle tratado 1• 

d ~~us guarde a v. m.cê Lisboa, em 2 de maio de 1831. = Antonio Ge1·mano 
a et[Jct . = Br. dr. juiz de ... 

Aviso 

d Havendo el-rei nosso ~enhor ordenado, por aviso de 13 de abril proxímo pas-
8~. 0.' q~e ao subdito de sua magestade britannica Judah Levy se guardassem os 

-~llVI!egws que justa e devidamente lhe pertencessem e houvessem sido concedi
d 08 P_elas leis existentes, e isto pelo mo ti v o ela indevida exigencia ao mesmo feita 

0 ti·1buto do maneio, de que pela car-ta de privilegias é isento; e querel!ldo o 
illesmo augusto senhor que tenham seu pleno effeito, sem quebra ou offensa al
gun:a, as leis que regem sobre a garantia de similhantes antigos privilegias con
~edidos pelos senhores reis d'estes reinos: é servido ordenar que o conselho da 
a~euda, mandando chamar ao tribunal o official que contra a lei assi_m procedeu, 
~i:~prehenda da s_ua irregular ex~gencia, a fim ~e que de futuro mais se nào re
• a.m taes Jlrocedtmentos contranos á mesma let. O que v. ex.a fará presente no 
conselho c1a fazenda para que assim se execute. 
L D~eus guarde a v. ex. a Palacio de Queluz, em 2 de maio de 1831.=Conde da 

ouza. =Sr. conde armeiro mór. 

Orde:ru. 

Quartel general na rua do Paraizo, 3 de maio ele 1831.- S. ex. a o sr. tenente 
~eneral visconde de Veiros manda transcre-ver n'esta ordem, em consequencia das 
e ue acaba de receber de sua magestade el-1·ei nosso senhor, o officio que o ill.mo 

0
_ex:.•no sr. ajudante general elo exercito lhe dirigiLl com data de hootem, para que 

~· c01'Pos da guarnição de Lisboa e Bele~R tenham conhecimento da real deter· 
Inação do mesmo augusto senhor. 

1 
}jã_o foi transcripto na Gazeta, mas é do teor seguinte: 

-vern "Artigo 7.• As duas altas partes contratantes resolveram, arespeito dosprivilegios que dc
'Vass g~sar os vassallos de cada uma d'ellas nos territorios ou domínios da outra, que se obser
Part~ e ambas as partes a mais perfeita ,reciprqcidade. E os vassallos de cada uma das altas 
domi 8. contratantes terão liVTe e ~~questi onavel direito de viajl!ir e de residir nos territorios ou 
quer 0105 ~a outra, de occupar casas c !1-rmazcus, e de dispor d'tt propriedade pessoal, de qual'
Inodo quahdade ou denominação, por venda, doação, troca ou testameniio, ou por outro qualquer 
Paga~ ~~·b que se lhe ponha o mais leve impedimento ou obstaculo. Elles nàn serão obrigados a 
les q 1 utos ou .imposto;, alguns, debaixo de qualquer pretexto que seja, maiores do que aquel
elles ~e ,P~gam ou possam ser pagos pelos proprios vassallos do soberano em cujos domínios 
pol· t:l~~rdu·em Não serão obrigados a servi!· ~oTçádamente como milit!itire's, quer por ma;r, quer 
perte Ia. As suas casas de habitação, armazens e todas as partes e dependencias d'elles, tanto 
jeitosncen_t~s ao seu commercio como á sua residencia, serão respeitadas. Elles não serão su
Uvtos a vrsr~as e buscas vexatorias, nem se lhes farão exames e inspeeções arbitrarias dos seus 

•Dpapels ou contas, debaixo do prete:.-.-to ele ser ele au.ct~oridade sup~·ema do estado. 
outro e':e, porém, ficar entendido que, nos casos de trarçao, commercro de contrabándo e de 
tada 8 cnmes, para cuja achada ha regras esta'belecidas pelas leis do paiz, esta lei será execu
Pret~li.~~nclo •mutuamente dec~a~·a~l0 que não se Mlmi~ti:rão falsas e maliciosas a~cusações, ?orno 
contas s .ou es~usas para v1S1ta.s e buscas vexfl,tona.s, ou para o exame de h vros, papeiS ou 
côrnpet~ommerc~aes, as quaes visitas ou exames jamais~ terão Jogar, excepto com a sancção do 
do sen clte mag1strado, e na presença do consul da naçao a que pertence a parte accusada, oú 

cputado ou representante.» 
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COJJia tio oftlcio 

Estado maior general - Re1Jartição do ajudante genera]. - El-rei nosso senhor, 
como commandante em chefe do exercito, determina que v. ex . a mande dar baixa 
do real serviço ao porta-estandarte da guarda real de policia, José V erissimo, para 
não ser mais eml_)l'egado de maneira algtlma, nem sob qualquer pretexto, pelos mo· 
ti vos declarados no aviso expedido pela secretaria de estado dos negocias ela guerra 
de 30 ele abril proximo passado, ptlblicado na ordem do dia de hoje. 

Deus guarde a v. ex.a Quartel general no paço de Queluz, 2 de maio de 
1831.--:lll.mo e ex.1110 sr. visconde de Veiros. = Mm·quez de Tancos, ajudante ge
neral. 

Decreto 

Sendo servido demittir do meu real serviço a Francisco Ignacio ele Miranda 
Everard, chefe ele divisão graduado da minha real armada, em satisfação a sua ma· 
gestade britannica., pelo procedimento de haver captm·ado, quando se achava com
mandando a fragata. Diana no bloqueio da ilha Terceira, o paquete inglez Santa 
Helena, que conduzia para Inglaterra soldados invalidas do exercito britannico e 
as malas com despachos para o ministerio das colonias, t endo-se alem d'isso com
portado violentamente com o capitão w arren e mais guarnição do dito paquete: 
hei por bem que assim se declare, IJOndo-se as verbas necessarias. 

O real conselho da marinha o tenha entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacío de Queluz, em 3 de maio de 1831. = (Corn a 1·uln·ica de 
sua magestade.) 

Noticia da Gazeta de Lisboa 

Lisboa, 3 de maio.- Tendo o sota das reaes cavallariças, Leonardo, ·entrado 
á força no dia 11 de fevereiro passado na c01·doaria do subdito britannico Caffary, 
prendendo e maltratando o mestre cl'aquelle estabelecimento : foi sua magestade 
seTvido mandar demittir o r eferido individuo, e castigar os soldados q:ue com e1le 
commetteram a9.uella violencia. 

Oflicio 

· Lisbon, 4th May 1831.- Mylord: --In my despatch of the 30th ultimo, I had 
the honom to submit to your Lordship a copy of the note which I addressecl to . 
M. de Santarem in pmsuance of the instructions conveyed to me by your Lord· 
ship, under date of the I 5th ultimo, setting forth the di:fferent claims advanced 
by His Majesty's government against that of Portugal, anel demanding satisfaction 
for the• insuJts o:ffered by them to Great Britain, anel inclemni6cation for tbe inju
ries they had inflicted upon the persons anel property of His Majesty's subjects, 
I have now the honour to transmit for yom· Lordship's information , the copy anel 
translation of a note which I have received from lYI. de Santarem in reply, toge
ther with copies anel translations of the Lisbon gazettes containing the severa! ar
ticles therein referred to, anel I trust that the satisfaction now a:fforded by the por· 
tuguese govermnent, will be cleemed sufficient by your Lorclship, anel will prove 
a gtlarantee against a recurrence of those grievances which recently we have had 
such frequent cause to complain of. 

In tbe note as originally transmitted to me by Viscount de Santarem, there 
were some passagcs to which I objected; the publications in the gazette were also 
incomplete: the two articles respecting V. crissimo anel Leonardo were om.itted al
together, anel th.e . cJismissa~ ?f the captàin o f tbe Diana was accompanied' by an 
offensive allusion to that of heuienant Jones of the Vigilant, which gave it the ap
pem·ance of an act of coridescensi_on_ on the part of D. Miguel to the british ;5o· 
vermnent in consequence of a s1mllm· favonr confenecl by the ·Iatter upon hun-

l\1. d~ Santm·em having at the same time as he transmitted this note to me, 
cxpre§sed a wish to sce me on vcry u~·gent bnsiness, I waitecl 1.1pon him at the 
a.ppointed hour, ta.king with me the L1sbon gazette, his note, anel the observa
tions herewith enclosed, which I had drawn up in an unofficíal form upon it. I 
pointed ottt to him the omission in thc :first, telli.ng him that until thc inscrtion 
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of these articles, I could uot consider the satisfaction required by my government 
as complete: he answerecl that bis object in requesting ·my v.isit was te explain 
1he c~use. of this omission, anel to assure me that they woulcl appear on t~e 
oll.owmg day; I gave him nevertheless to understand that I must actually see the 

artJcles before I could consider the business as settled : I insisted on .the omission 
~f the passages in bis note to which my observations r~fer, enlarging upon my 
Iea~ons for doing so, namely, i.n the first clause, that it nevex had .been hitherto 
a d1sputed point between the two governments, whether articles of british procluce 
dnd manufacture were liable to a higher duty than 15 per cent, whatever future 
etermination they might come to on this p0int; and with regard to the latter, 

that. although I did not dispute the correctness of his cloctrine, respecting the ne
:esslty. of a compliance ou the part of british subjects, with the laws anel police 
~egulat10ns of the country, in which they resided, such observations had nothing 
to elo with the present case, as there had been no wish on the part qf Mr. Hockly 

11° evade them, who on t~e contrary had strictly co11formed with them as _far as 
e Was able to do so, whtle the conduct of the ].JOJ:tuguese government with ·xe

gard to him was most scandalous anel injustifiable. 
v· The ill treatment of Mr. Hockly having originated in an order emanating from 
~scount Santarem himself, it was natural that he should wish to justify it by the 

Present observatioris: l.mt besicles my objection to admit the passage on this very 
:ccount, the tendency of this as well as of the other which I com].Jlainecl of, was 
0 she~ that the portuguese government had only yielded to our demands 'from 

necessity anel compu.J::;ion, anel not from a sense of their justice: that the british 
!o~ernment ]Jad in. fact, employed force to obtain that which they were not strictly 
/trtle to. As they stoocl, I could not therefore consicler these. passages as sa
.rsfactory: for a similar reason I also insisted on the omiss.ion of the passage 
~n the decree respecting tb.e dismással of the captain of the Dianct which refers tf the commancler of the Vigilant, Ketch. I explaincd to M. de Santarem that 
lere w:as no analogy between the two cases: that the clismissal of lieutenant Jo

fus Was the voluntary' act of the english government, on complaint being m·adc to 
c em of his misconduct: anel that the captain of the Dianct was not clismissecl be
;use lYir. J ones had been, as was the natural inference to be drawn from the 
thanuer _in which his case had unnecessarily been dragged forward, . but becanse 
de enghsh govm,nment insisted upon it as an atonernent for his own shameful con
t Uct.M. de Santarem did not think this point would be concedecl,' ancl attempted 

0° ~efencl the decree as it stood. I 1·eplied that it must be clone: anel that I insisted i: lts ~·epublication omitting the obnoxious passage. 'rhere >vas no use I saicl 

8 hastr?g· any . word s aboat it: my instructions were peremptory to insist on 
aud satrsfaction as it c@nsistecl witln. the honour of Great Britain to receive; 

an .that unless I obtained what I req uired I must consider ·my mission as at 
n end. 

e~ '~o impress this 'more fully upon him and leave him no possibility of further 
up11810n,. I add!ressed to him the letter of which the enclosed is a copy, insisting 

ou thrs point. . . 
1 t thould you.r Lordship think that I was unnecessaríly strict upon these points, 
thi a. e ~h~ liberty to observe, that with a govemment so practised in chicane ·as tak 'ls, lt lS impossible to be too much on one's guarcl. Advantage is immediately 
to ~11 

1
of every little concession; every attempt was in the present case r esorted 

th~ 0 essen the stigma o f the punishment inflíctecl upon them; anel had I allowecl 
that passage respe.cting lieutenant J ones to stand, not only did it remove from 
have ~ecree. the c_haraeteil.'. of a satisfaction, but the captain of the D ·iana wo~ld 
re ar een .1mmechately remstated on the plea, that the same had been clone wlth 
th!ir d to heutenalit J ones. I could not pe.rmit the portuguese government to save 
that thwn honour at the cxpence of ours, nor allow it to go forth to the world. 
thi l' ey ·had grantecl us satisfaction because we had clone the same by them. In 
l'es~d Ight the puhlication of the decree ;was viewecl, not only by all the british 
by thents here, who considerecl it rather as an insult than an apology, but even 

e portuguese themselves. Lieutenant Jones's case is al;so not stated, anel not 
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being generally known, any one might suppose that it was similar to that õf the 
captain of the Diana, which it is not, nor is there the slightest analogy between 
t}lem. His cl.ismissal was the immediate ::vnd spontarreG>us act of the engHsh govern
ment, who were only called upou to punish him, which they might have done by_ 
merely reprimanc.ing him; but the positive and ptlblic dismissal of the captain of 
the Diana was insisted U}JOn by thc british government, and it was not until after 
repeated threats of their severe displeasure1 that it is at length, after sever&l 
months, tardily anel reluctantly compliecl with. It cannot therefore be pennittecl to 
appear as the uncontroled act of the portuguese government "in consequeilce of a 
similar act o f condescension on ou r part: this would be now no satisfaction for the 
insult offered by him to the british navy, in the persqn of the one of its officers; 
anel however anxious the portuguese government may be to spare the feelings of 
this individual anel their own hcmour, I conce~ve that it wa;s not for me to allow 
this to be d9ne at the expence of that of a british officer, anel in .a manner th91t 
should leave us the laughing-st0ck of the whole country, as was evident :would be 
the case from the impression made on every one by the publication of this decree 
in the form in which it first appeared. 

The portuguese government having now cómplied with all our demands, I 
sent immediate notice of the same t0 captain Markland, in 01·d:er that he should 
return to the Tagus with his squadron, which I knew he was very desirous of 
doing, as several of the vess-els had suffered severely during the heavy galcs 
whiéh have prevaile(l since their arrival off this coast. Anel in answer to. the pas
sage in M. de Santai·em's note respecting the payment of the sum due to the 
owners of the four british vessels captmed off 'l:m:ceira, I propose writing to him 
to. desire that the order may be made payable to His Majesty's secretary of state 
for foreign · affairs in London, which I .conceive will be the best way of avoiding 
any further delay, or any fresh negotiations on this subject. 

By the present measure, the privileges of the british residents in Portugal aee 
placed on a surer anel firmer footing than they have been f0r a very consicl.era.ble 
time past, anel though their interest must suf!'er from the distracted state of this 
couutry, anel their feebngs may be harrassed by the sight of the distress anel roi
sery that surround.s them, they will at least live henceforth in the enjoyment ~f 
personal seclu·ity, anel be able to attencl to their avocations withou.t fear of indi
vidual molestation. 

If in the arrangement of this affair I shall have been found deserving of the 
approbation of your Lordship, anel of His Majesty's government, I shall baV'e 
obtained the height of my wishes; having no other object so much at heart as to 
perform my duty .in such a manner as to uphold the character of tbe british natíon, 
anel secure to my.self the continuance of your L0rclship's confidence anel support. 

I h ave the honour to be, etc.= R. B. Hoppne1·. = To · Viscount Palmerston. 

O:fficio 

(N.0 42 rcscmdo) 

111.1110 e ex.mo sr.- Parrtind.o para essa ilha 0 sr. M0usinho, e estalido elle per" 
feitamente ao facto do estado actuaLdos nossos negocias, escuso referir a v. e:s:. a 

o que elle melhor fará verbalmente, e portanto limitar-me-hei hoje a remetter a. 
v. ex." os seguintes docttmentos: 

1. 0 (A) Copia da oonespondencia que teve logar entre mim e lord Palmers
ton, relativamente a franquias e irnmuniclades diplomaticas; -

2.0 (B) Copia da requisição que fiz perante o mesmo lord a favor dos emigra
dos portuguezes em Gibraltar, e da respusta negativa; 

3. 0 (C) Copia de uma carta que ultimamente dirigi ao dito lord, de que ainda 
não recebi resposta; 

4;. 0 (D) Copia de um officio elo marquez ele Santo Amaro, e da minha r esposta., 
faltando n'esta os documentos competentes que mr. Mancle-rs não pôde apromptar, 
.e que irão pela primeira occasião; 

5. 0 (E) A copia ela resposta que julguei dever dar ~l. 1·epresentação ele José d81 
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Silva Carvalho e Manuel Gonçalves de Miranda, qtle o sr. Mousinho de Albu-
querque se encarregou de levar á presença da regencia. . 
d ~ens guarde a v. ex.a Londres, 4 de maio de 183l.-lll,010 e ex.'"0 sr. conde 
e F1calho. = L~,iz Antonio de Alwet~ e Lirna. · 

Documentos a. que se re:fere o officio snl:>rR-

A 

Nota verbal a lord Palmerston 

f . Le chevalier d'Abreu e Lima, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
t:re de sa majesté lá reine td:ls-fidele pres sa majesté le roi des Pays-Bas, ayant 
. te ?-0 U:mé par sou gouverncment pour rero.plir les mêmes fouctions p:res sa ma
]este br~tannique, vient de fixer sa résidence à Londres. 

1 QuOtque le chevalier n'a:it pas I~ bonheur d'être reconnu dans sa qua.lite pour l gonvernement de sa majesté britannique, il désirait cependant pouvoir mériter 
d~ [a ma.gnanimité de sa majesté la grftee des fi·anchises qu'elle accorde au corps 

tp omahque, afin de faire venir des Pays-Bas, ou il a résidé pendant six ans 
l'~~me mi~istre du Por.tugal,. son mobili~r, ses liv~·es ~t son tl•ain d.e mais~n, dont 

at. de tr?ubles et d'mcerhtude des dtts Pays ne lut a pas pet'llllS de drsposer. 
sl .les cu·con.stances particulieres de sa position vis-à-vis du gouvernem~nt de 

8~,~aJesté b:itannique ne donne~t .aucun droit a"ll chev:alier pou~· ~btenir la grâce 
~ Implore; cependant sa quahte recounue at offectlve de rntmstre de sa ma
Jesté tr~s-ficlele pres clu gouvemement eles Pays-Bas pomrait en quelque sorte e::-., 
cuser s 1: • · -

' l non 1a1re agréer sa demande, · 
d'Atppelé à continuer la missi-on clu mm."quis de Palmella à LondJ.•es, le chevalier 

. 
1 

reu e Lima a sous ce rappo1•t l'honneur de s'adresser avec oonfiap.ce à. S, E. 
~Io ord P~lmerston, P?lll' le J?rier .de vouloír b,~eu lt~i prêter l'app~i ~le sa pl•ot~
fi n aupr~s de sa ma;Jesté britanmque, afin qu Il obt1enne de sa genereuse mum

cence la Jouissance des rnêmes frauchises et immunités qu'elle avait depuis peu 
accordées au chevalíer de Bm•bosa.-LoJldl•es, 1~ 1 cr fév:rier 1831, · 

· Resposta de sir jl-eo•·ge Shco 

to lVro~eig~ Office, l\1arch 12th 1831.- Sir George Shee presents his compli ments 
to b · e L1m~, and baving been informed by Lord Palmerston tbat he is desirous 
dut e hallo-wed to import certain artieles fróm Hollánd into the country, free of 
R Y' e re.quests h e will have the goodness to make an official app'lication to 
w~fu Lhrdsh1p describing the m•ticles aud thc cases in which thcy m•e contained, 
th

1 
t e name of the vessel by which they are coming, aud the port at which 

L~yd al'e expected to arrive, in order that an application may be made to tbe 
r 8 oommissioners of His .1\Iftjesty's Tpeasury upon the subjet. 

I 

nespost'l n sir Goorgo Shoo • 

ficoLond:es, 13 de março de 1831.- A substancia él'esta resposta, de que não 
-x.ellu copta, foi declarar qne os effeitos que eu desejava importar, viriam de Bru. 
effe ~s e de. Rotterdam em direitura a Londres; mandar uma lista dos mesmos 
bes~ 08 e dtzer que eu procederia a dar o passo official indicado, logo que SOll• 

e 0 nome dos navios e o numero de cai::l('as o-q fardos, etc. 

Contra resposta de sir George Shce 

to t!Ol'~gn 0-J:B.ce, March 2-!th 1831.-Sir George Shee presents his complíments 
the h e hevaher de Lima, and in reference to his note of the 14th instant, has 
com· on~ur to acq:uaiB.t him that his request, for the fl•ee importation of certain effects 
Bis ~~g· rom the Netherlands, has been communica1ed to the lords commissíone,rs of 
to th Ó~ty's .Treasury, and that he is directed by Viscotmt Palmerston to tl'ansmit 
depal:te evalier de Lima a copy of the answer which has been received from that 

ment. upon the subject.· 
T . Documento annex.o " 

corn 1~~ea~tU'y Chamber, 24th JYiarch 1831.-Sir: -Having laíil. before the Lords 

1
:sloners of Bis Majcsty's Treasmy youl' letter of the 15th instant transmit-

r 
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ting copy of a note reccived from thc Chcvalicr cl'Abrcu e Lima, clcsignating him
sclf Her JYiost Faithful Majesty's Minis ter to His Majesty the King of the Nether
lancls, anel reqttcsting permission to irnpórt free of cluty certain effects, v.hich he 
e:s.pcct vvill arrive in London from the Netherlands, I have it in commanel to 
acquaint you, for the information of secretary Viscóunt Palmerston th~t my Lords 
elo not conceive that an individual clcsighating himself as the Minister of Her :Most 
Faithfi:tl 1\Iajesty, anel not accreel·ited at this colU't, comes within the rules which 
cntitles pm·ties exercising cliplomatic functions to exemption from the custom laws. 

I am, etc.= Sp1·ing Rise. = Sir George Shec, baronet,. etc., etc., etc. 

R eplica n. lord Pnlmnrston 

1vJylord:- Sir George Shee m'a fait l 'honueur de me aclresser la réponse que 
los lorels elu trésor ont cru clevoir fairc à la partie de ma note verbale . à V. E.,. 
du 1 cr février, qui rcgal'dait la faculté de fairc venir, par mon usa.ge, quelques 
uns eles objects appartenant à mon établissement à la cour eles Pays-Bas . 

Sans insister aucunement sur une demàucle, que je ne puis que rcgrctter d'avoír 
faitc, je nc saurais CCJJ<mdant, sans manquer à moi-même, passer sous silence les 
cxpressions injm·ieuses de la susclite Téponse, qui m'ont vivement a:ffiigé et ~tonné: 

En. lisant la note eles lords du trésor on doit penser que je suis un impostcur, 
· qui ai voulu me prévaloir cl'un faux titl.·e pour extorquer du gouvernement bri
{annique eles concessions auxquelles je n'ai aucun droit. Celui-ci est ]c seus évi
dcnt eles ex:pressions de la réponse eles lords clu tl.·ésor, et cependant ma note 
verbale .clu 1 cr février prouve tout le conh·aire. J'ajoute ici une copie de ma dite 
note. J c n'y demandais point la jonissance d'un . d·roit, mais simplement la co!!-
C!ession d'une grílce . J e n' y prenais pas un faux titre; le gouvernement anglms 
nc peut l 'ignorer; cependant je prendrai la liberté d'envoyer ci-jo ints à V. E.: 
1", un excmplaire de la note que j'adressai au mini~tre eles affaires étrangercs du 
roi eles Pays-Bas lors ele l'usurpation de D. Miguel; 2°1 tme cor)ie de la dernif:n:e 
let tre que j'ai reçue à Londres elu dit ministre. La prerniere preuve l'invariab1· 
lité ele mes príncipes ;·la seconcle que, cela non ob:stant, ou plut9t à cause de cela, 
sa majesté le roi eles Pays-Bas a cru devoir continuer à me regarder comme ]e 
winistre cht souverain légitime du Portug:•l, eu ordonnant que les rapports officiels 
entre moi et son gouvernement et ceux de politesse dus à mon rang restassent 
inaltérablcs, malgré ma rupture avec le gouvernement ele fait de Lisbonne. 

Si clans ma note verbale à V. E. je n'ai pas pris le titre ele ministre de lil
reine tres-:fidclc pres ele sa majesté britanniquc, c'est que sa majesté britannique 
n'a pas encore jugé à propos ele m'accorcler l'honnetlr de lui présenter mes lettres 
de créance . J e n'ignore pas que l'acte ele la pTésentation eles lettrcs ele créance 
ne confere pas lc caractere, qu'il ne fait que reconnaftre; mais je sais au)3si que 
je ue dois pas prenclre lc titre de ministre v is-à-v;is du gou.vernement qui ne re
conna1~ . pas publig uement ma qualité. J e croyais cependant que le caractere de 
ministre, quoiquQ pres une cour étrangere, était sinon un d.roit, au moins l.ill titre 
à eles égarJs, <:ar l'histoire m'avait appris qu'il en avait été ainsi 'le tous temps, 
ct chez to.us les pcuples de la terre. J e n'avais pas besoin toutefuis de la leçon 
des lord!i dú trésor pour savoir que ma qualité cliplomatique pres une autre cot~l' 
ne me conférait aucun droit aux franchises de c1ouane en Ang-lcterre; aussi, j e do1s 
lc répéter, je priai une grâce, et ne demandai pas tm droit. 

On m'avait clit, peut-être à tort, que le gouvernement anglais avait accordé 
Jes priviléges et franc.hises diplomatiques aux agents des nouveaux états Çl.'Amé· 
rique, même avant la reconnaissance de ces états, et j 'ai pensé que, ministre d'une 
souveraine légitime, jc pouvais bien aspirer aux mêmes égarcls que les représe~
tants eles peuples insurgés; il paralt cependaut qu'on m'avait trompé, ou que J6 

m'étais trompé. 
IVIa demande, mylord, était tellement insignifi~nte à mes propres yeux, que 

j'ai elil la croire de nulle valeur en présence de la hbéralité britannique. Comme~t 
pouvais-j e clone m'attendre à ce qui, J?Our _la premiere fui.s dcpuis que je remphs 
eles fónctions eliplo,rnatiques, elle m'attJreralt ~es expressions injurieuses de la part 
cl'un gouvernemcnf libéral? Tons les souvcrams, tous les gouvernemcnts pres les-
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B~lels depuis .si loügtemps j'ai eu l'honneur el'être a.ccrédité, ont dnigné n1c com
'br de letu·s 6garcls et lcur bienvcillance, c'est peut-être ce qui me rencl plns scn-

81 le à eles traitements contraires. 
, J'qi expr1mé mes justes regrets avec la francbise qui convient à mon cara

~tere,. ~t ~ l'iclée que je me fais ele la justicc et de la noblesse eles sentiments 
u ~nm.stere actuel ele sa majesté britanniqi.te. Je dois me persuacler que V. E . cn 

partJct~ter saura comprendre et apprócier les motifs de ma clémarche. 
l Mamtenant, mylorcl, permettez que je vous prie ele me domter une réponsc à 
~ se?onde demande êl.e ma note verbale, en ce qui reg~rcle la continuation ou ·1e 

1 et~:att daus ma personne, eles franchises que V. K avait fait restituer à cette lé
âatwn daus celle du chevalier Barbosa; cette réponse m' étant néccssaire pour eu 

onner. avis à mon gouveruement. 
Ch Da~gnez, mylord, accueil1ir les sentiments de tres-haute considération, etc.

evalie?• d'Ab?·eu e Lima.=Londres, 25 mars 1831. 

Resposta do si r George Shee 

t rorcign Office, March 26th 1831.- Sir George Shee presents his compliments 
lodt e Uhevalier Ab1'eu e Lima. He is clircct~cl by lord Palmerston to acknow
t~ ~e ~he receipt of the Chevalier's letter of tbe 2õth instant, anel to state in reply 
le~e ~ e Chevalier d'Abrcu e Lima appears to have completely misconceived thc 

8 
1 of tbe Lorcls of the Treasury to which he adverts. The Lords of the Trea-

0}u·y. intendod no disrespect to the Chevalier, but they bave no official knowledge 
no~h :s a public funcciona:·y of any descripti.on wbat~ver . Tbei~· Lo1:dships co~lld 
th t crefore themselves gwe to the Chevaher ele Lnna a designatwn of wh1ch 
th ey had no means of knowing the correctness, anel under these circumstances 

ey had no alternative bnt to adopt the form of expression which they used. 

B 

A lord Pa1merston 

ét' Loudrc;s, le 24 mars 1831.-Les émigrés portugais réfugiés à Gibraltar ayant 
poe ~ommc~ par les autorités de quitter cctte place, viennent de s'adresser à moi 
d'tlU q~e JO sollicite dn gouvernement ele sa majesté britannique la révocation 
l'hJn or re, qui ne semble pas devoir les comprendre. C'est dans ce but que j'ai 
lheonnetu· de m'adresser à V. E., dans la jt;tste attente que les yreux de mes ma-

Leme. compatriotes trouveront chez elle un accueil favorable. 
lien es émigrés portugais, mylord, oe sont pas, comm:e les espagnols ou les ita
tu 8

.' conclamnés à acheter les libertés politi,ques aux prix de la révolte. Les por
avg~~s. eu . se vouant à la défense eles franchises nationales qu'tm roi généreux leu r 
duad 1 ?sbtuée~, ont aussi pour eux la légitimité ele lem· reine; leur canse est celle 
bertérott contre l'usurpation; du maintien de l'orclre contre la révolution, ele la li
gais s~ontt·e l'esclavage, de la civ~lis~tion ~ontr~ la barbarie. Les ~migrés portu
vern croyent clone· avec eles d.rolts a la b1envetllance eles souverams· et eles gou
la P emfnts établis; et si malgré les traités, malgré les protocoles, lee serments, 
pell;'l.rot e dos rois, ils n' ont point o btenu le moinclre apptú à lem's efforts, ils ne 
pat'ri:n pas ccpenclant s'attendre à être traités de pair avec la généralité des ex
trop cs eurup~ens. Le nombre de ceux qui se trouvent à Gibraltar est d'ailleurs 
n'est peu consi?érable pour donner de l'ombrage à D . . 1\lignel, et leur expulsion 
quefo·pa.,s certamement un de ces sacrifices doulom·eux que la morale fait quel-

1YI::ch· la politique. . . . . . 
libéral t issant à V: E., et par elle à un gouvernement s1 JUste, s1 éclmré, et s1 
lllent '· e ,q?-e celm que la Gra:Iide-Bretagne a le bonheur de posséder actuelle
de 8~ ;:a..n ai be~oin .cl'insister pl_us sm eles idées, qtú ne pe_u~e:r;t qu'être celles 

\T ·Jesté bntanmque et eles 1lhtstres membres de son m1mstere. 
C'heua1~ 1 edz, mylord, agréer les assurances de la tres-haute considération, etc.= 

te?· 'AbTeu e Lima. • 

F Resposta 
j oreign Üffi · 

acknowlecl ce, lYia~·ch 3<Jth J 831. - I mn dirocted by-Viscount Palmerston to 
ge the reco1pt of your letter of 24th instaut, anel to acquaint you in 
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reply, that the governor of Gibraltar in ordering thc removal of the pm·tuguese 
emígrants ~rom that fortress, actecl i•n conformity with the pos.itive instructio~s 
which he had received on no .account whatever. to allow any foreigners to remam · 
permanently w!thin its walls. 1 

The governor i!> at liberty to give temporary licences to persons arriving upon 
lmsiness, or seekirig a mdmentary asylum there under the pressure of immedia~e 
danger, but His l\1ajesty's government have deemed it expedient that no fore1- . 
gner should be perniitted to reside within the fortress. · . . 

Lord Palmerston desires me to express to you his regret that h~ cannot comply 
with the requ~st contained in your le.tter to make an exception to the general rule. 

I have the honour to be, si r, your most obedient humble servant = G. Shee. = 
The Chevalier de Lima. -

c 
A lo.-d Palmel's ton 

Londres, le 23 avril 1831.-M;rlord:-Je m'empresse de profiter de la per
mission q~w V. E. a daigné m'accoi·der pour son obligeant billet en date d'hier, atin 
de lni en présenter mes plus sinceres remercime11ts, et ele ]ui exposer par écrit les 
objets qui m'ont fait désirer l'honnenr d'avoir une entre'vue avec V. E. Convai11cu 
de mon insnffisance, et reconnaissaut avec regret que je ne possede aucun titre à. 
vos borités, je me bornerai à solliciter votre iudulgence et c'est dans l'espoir de 
l'obtenir que je hasarderai de vous faire connaltre mes désirs et mes.prieres con
cer!lant les objets suivants : 

Los armements mar.itimes de la France et d'Angleterre destinés pour le Tage 
ont nécessairement éveillé mon attention et ma curiosi'té! , 

Vacillant entre la craintc et l'espérance, je me flattais, mylord, que dans l'en
tretien que je, sollicitai l'autre jour, les principes hautement proclamés pour les 
gou vernements actuels de la Fra.nce et d~ 1' Angleterre, et les opinions connues et 
généreuses des deux cabinets, doivent me faire croire que ' ces expéditions mari: 
times n'ont pas pour but de consolider l'usurpation et la. tyranmie bnltale, qn1 
dégradent et oppríment la nation pol!tugaise, qui s'établirent en Portugal ~ l'aide 
de circonstances déplorables, et qui ne s'y :rrutintiennent que par la force compres· 
sive d'un régime de terreur et de violence, qui fait la honte et l'opprobre du :;;ie
cle oi.t nous vivons, qui est uné preuv.e irrésistible et pe1·manente conb·e la préten
chte volonté nationale, seal titre su,r leque} s'appuye le trône sinistre et ensanglanté 
de D. Miguel. J e suis persuadé que les deux nations les plus puissantes et les 
plus civi1isées de la terre, et les deux gouvernements éclairés qui président à 
leurs glorie uses destinées, ne peuvent q Ll'êtrc upanimes dans les sentiments de 
,iuste indign2.tion qu'inspire au..'ié â:rnes généreuses l'odieuse et clégoutante concluite 
de D. Miguel et de son féw>l ce ministere, et ces sentiments auront, selou toute 
vraisemb1ance, présidé aux armements en question; toutefois je se1•ais heur~u:lt 
de pouvoil' convertir ma persnasion en certitucle, et c'est dans ce but important 
que j'adresse à V. E. mos fervents prieres afin d'obtenir d'1elle le!> 1·enseignements 
que je désire à cet égard. . 

Je vou1ais aussi vous paTler, mylord, au sujet de la démarche faite par le 
gouvernement prussien en faveur de la reconnaissance de D. Miguel,1 et sur la part 
qu'y a prise mr. Chad, qn remerciant V. E. vos ordres, .qu'elle a bien voulu 'e:x:· 
pédier à la suíte de ces communications. li me serait bien agréable de pouv_oir, en 
rendre compte à mon gouvernement avec plus de détail. 

Je suis informé que des communications ont eu lieu entre les bondholdett·s de 
l'em1Jrunt portugais, et le foreign office, et je voulais prier V. E. ~de nous ~tre 
favorable dans ces communications, ce qui me semb1erait facile et nullement coro· 
promettant. 

Finalement mon intention était de solliciter de V. E. une réponse ve1·bale ou 
écrite au sujet de ma prétention d'être substitué à mr. de Barbosa Araujo dans 
la jouissance des immunités que V. E. lors de son entrée au ministere lui a be-
nignement accordées. · 

Les immunités, il est vrai, se réduisent à bien peu de chose; cependant j'Y 
attache une grande importance cn ce que leur refns prouverait que V. E. ne 
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~'ac?orderait pas la même bienveillance qu'à m~·. de Barbosa, et dans ce cas mon 
evffroJr sera d'<m !l'endre comote à mon e:ouvernement, afin que ses a:ffaires ne sou t l ~ v . ~ e!l. pas c e ma présence à Londres. 
. Votct, myll)rd, à peu pres teut ce que j'avais à vous di1'e, et la substance de 
m~s vmux et de mes prieres. Daignez en prendre connaissance, et me faire sa- 
vorr< 'VOs ·décisions là-dessus. 

tt Je demanderai encOI·e une foiR pm.·don à V. E. de mes importunités, _et finirai · 
c~ e longue lettre en lui offrant l'aveu des sentiments de la tt·es-haute consic1ération, 
e c.=Cher:a,lie1· d' Ab1·m~ e Lima. 

D 

Officio do marquez de Santo .A.m:u·o 

d pt.mo e ex."'0 sr.-Pedi qn~ d'essa legaçao se me desse uma conta em balanç.o 
i e odos os dinheiros por ella recebidos da parte do governo de sua magestacle o 
cterador, meu augusto amo, e havendo_ clemoTa n'essa remessa insisti, e hoje re
;_ _

0 Mem i'esposta a carta que ajunto por Gopia, <q_ue me dirigiu s. ex. a o sr. D. 'l'ho-
az ascarenhas . . N~ , . -

deu ao _me faço cargo de an~ysar ~ssa r~sposta; .vejo que s. ex. a não ~e enten
v- ' e l~conheço que. elle nao podía satisfazer ple~amen_te o. meu pedtdo, uma 

.ezÉq~e julgou responder somente ,pelo que lhe dizia respeito. . 

U 
• por essa -rasão que tenho a honra de me. di·rigir a v .. ex. a, e vou pedir-lhe q en·a · · tar c env1ar-me a dita conta e bala.nço,, qae espero receber; para com ,ella execu-. D ordens do me'u governo. 

·a t evendo deixar esta côrte em-poucos dias, far-me-ha v. ex. a o favor de quanto 
c n es me . a· . J) envwr O _1t0 balanç0. . . 
Ant-o e_us,cgua.rde a v. ex.a Londres, em 6 de abril de 1831.-Ill.mo c ex.m~ sr .. Luiz 

• 010 ,âe Abreu e Lima. =lJ!la?·quez de Santo AmcVJ'o. , 

Cn•·m de Abreu c Lima 
Dl mo e •lllO E c ·a d d d . . '. 'l ' • • • su· · ex. sr.- m ·con1.orm1 a e 0s eseJOS que v. ex.' me expnmm na 

jU:t carta ~e 6 do corrente, tenh0 a honr~ ele lhe' remetter os quatro documentos 
ch" os, dasstgnados· por Jorge Mauders, contador d'esta legação, extrahid.os dos ar-

l'Vog a me · l a h ' ' ·a bid sma, pe os quaes v. ex. e0n eeera quaes teem s1 0 as s.pmmas I'ece-
~:i'o:s por conta da divida elo imperio do Brazil á corôa -portugueza, e quaes as 
qua mas provenieutes ele outra origem que tê em entrado nos cofres ela regencia, . 
fina~ as somma~ despendidas para susten;tÚ a causa ela-rainha fidelíssima, e quaes, 
gad ente, _as sommas que a regencia. deve no momento actual, tánto a@f,l empre
são 

08

0 
~u~l1c~s. e aos emigra,dos, como a outros inclivi~uos seus credores, que o 

ls I forneCimento que :fizeram em moeda ou_ em e:ffielto§:· · 
sejos tou certo q;te v. ex. a verá n'este meu acto coufidenmal uma p~·ova: dos de
com )!'que me ammam de lhe patentear a confiança que v. ·ex. a me mspu·a, e de 
a re l __ az~r com a sua vontade em iludo quanto de mim dependa. Confio taJ,nbem que 
ctos g:ncla approvará a minha resolução de a: v. ex. a dar conhecimento elos obje
instr a ~na exclusiva competencia, pois que n'isso julgo conforlJ:!ar-me com as suas 
timid:Joes,. q:ue_ me prescrevem d cultivar e mantet· zelosamente relações de in
gasto. e e 1lhm1tada franqueza com os ag~n~es de sua magest.:tde impe~·ia:l, o an
deis _pae e ·tutor de su,a magestade fidehsSllna, taes como convem extstlr entre 

sgovernos. que un.em laços tão sagrados e tão numerosos. 
lllent e ha. ~a1s tempo V:· ex. a me iíivesse. feito constaT os seus desejos relativa
n'issoe t ao~ mclusos documentos, eu me te1·ia ap1·essaclo em satisfaz.el-os, pois que 

A ena sempre o maior gosto. . -
çã.o c~roveito esta occa!>ião flai'a rénovar a v. ex." os protestos de alfa c0nsidera
de S m que tenho a honra de ser-De v. ex.a, etc.-In.mo e ex.mo sr. marquei'J 
il.e .lS~~~ Alnaro. =Luiz Antonio de Ab1·m~ e Lima. =Londres, ·em 13 ele abril 

.j~ 

E 

Dl mos Officio de Ahren e Mma · 

v-. ex~~ e e~·~0 ~ srs.- ·J1ive a ll.om'a de receber a importante representação que 
· me dmg1•ram em data ele hontem? á qual prestei a mais s6ria attenção. 
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Não me ju1go mtctorisado a convocar n'csta côrte a commissão dos pares, clc
pt1tados, ministros, consclheiTos, generaes, magistrados, capitalistas c negociantes, 
cujas attJ:ibuições seriam em parte consultivas. e em parte dehbeótivas; e não me 
supponelo tambem apto para avaliar as capacidades dos empregados cl'aquellas 
classes, que, segundo o parecer ele v. cx .as, deveriam formar aquella commissão, 
remetti h~je á regcncia do reino em nome ela rainha a representação de v . ex.as, 
solicitando as ordens da mes1na regencia sobre o projecto importante que a v . ex. as 

inspin1.1:am os seus talentos e o seu ardente patriot ismo . . 
Deus guarde a v . ex. as Londres, 9 de março de 1831.-Ill. 111 08 e ex_. 11105 srs. José 

da Silva Carvalho e Manuel Gonçalves de Miranda.= Luiz A ntonio de Ab1·eu e Lirna. 

Otlicio 

[N .0 224 rcscna1l o) 

lll. ma e ex. mo sr. - Recebi pelo paquete chegado hontem os officios da serie 
reservada n .05 384, 38f> e 386, e ela scrie ostensiva n .0 31. 

A resoluçrio ele sua magestacle, ele satisfazer as reclamações d'cste governo, é o 
que melhor pócle occorrer parà pôr o reino ao abrigo de qualquer clesvario da ra
s~io que o governo francez possa intentar ; . a posição em que este governo se 
achava para conmosco na presença elas reclamações, não permittia q1'i.e elle 
obrasse de uma maneirEL cleciclicla como agora pódc e eleve fazer , e para o que será 
obrigado pelas circumstancias, porque, interessando a todas as potencias o ··socego 
da Europa no estndo actual, não deixarão as alJ.iadas de instar para que a Ingl'a- . 
terra, pelas stws li ~a_ções. com Po~rtu~al , seja a me~lianeira n'esta c~usa ; e por isso 
mesmo que este m1mstet10 nos nao é affecto, por 1sso é ele ne·cess1clade pol-o em. 
tal posiçao que não possa. cleix~u: ele nos ser util, quando mesmo sejam necessarios 
alguns sacrificios, que em outra circnmstancia se poderiam dispensar. · 

Cumpre-me dizer a v. ex. a que lorcl Palmerston e o príncipe ele Esterha~y, 
assim como mais algumas pessoas interessadas em evitar alg,um abrimento do 
governo francez, são de opinião de que teria convindo muito que o governo ele 
sun. magestad.e tivesse feito constar áquelle governo as rasões do seu pTooedimento 
para com J.lll:. Cassas, ou ajuntando-as ao mesmo bilhete, ou por algum outro meio, 
para tira-r toda a idéa ele . que é por falta ele rasões bem fundadas que obl'OLl 
d'aquclla maneira. . 

Não tem sido possível fallar a lorcl Palmerston estes dias, nem será por ma~s 
alguns, pelo mnito que elle está bccupaclo em se fazer eleger novamente pela un i
veraidacle de Cambriclge, por onde era deputado e no que tem encontrado a maior 
difficulclacle; está actualmente n' aquella cidade, onde tem ido frequentemente i 
este negocio é para elle ele maior monta, expressando-se n'estes termos : « 11 y v_a 
c1e mon existence polit ique• ; logo qu e elle volte, a activiclade, zêlo e meios elo lnl
nistro ele sua magestacle catholica· fazem-me esperar um feliz resultado de saber a 
resoluç:lí.o do governo ele sua magestade, qu.e v . ex.a me comrnunica no despacho 
n .0 386, cuja declaração, tendo sido feita ao coosul inglez antes cl'ellc ter rece- _ 
biela as ultimas ordens expedidas pêlo paquete ele 19 e talvez pelo barco. ele va-
}10r, é incomparavelmente de maio1· valor. · · 

De-us guarde a v . ex." LonclTcs, 4 ele maio ele 183 1.-IJl .mo e cx.mo sr. visconde 
ele Santru:em. =Visconde de Asseca. 

Otlicio 

(N. 0 43 rescnado) 

DL mo e ex .mo sr.-Tive a hon~·a de recebei· o clcs)ilacho r eservado de n . 0 7, que 
v . ex. a me dirigiu em data de 3 elo passado, e ctlja resposta é cleslleccssaria, visto 
partir para essa ilha o sr. Mousinho ele Albuquerque, o qual clará á regencia cont.[l. 
exacta elas transacções , que têem tido logar com mr. Maberly e com outros in di· 
vicluos. 

'l'enclo v . ex. a dirigido os treS""ttltimos inaços ele despachos, não á legação da 
sua magestacle em Londre-s, como parecia natural, mas sim a outros agentes de 
regencia, e vendo eu por este indicio, e pelp. nenhuma anctoriclacle nem impor· 
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ta~~ia .q~1e a rcgent:ia me concecle, quo, longe ele ser util, é, pelo oo11trario, muüo 
~reJudlctal a minha permanencia n'esta côrte, pois que 9 falta ele consideração e 
e confiança pessoal com qne sou tratado me priva até el'aquellas que clerivava de 

~lllla conclucta dP. que nenhum receio · tenho ele gloriar-me e elas lisonj eiras con
emplaç?es ·que sempre mereci de meus superiores, sem o que são inuteis todos 

os deseJos e esforços inclividuaes a bem do serviço; cumpre-me rogar submissa
~ente a v. ex." a graça de ponderar isto mesmo á; rcgencia, para q1l~ ella haja 

e ~mar as resoluções ' que julgar ctmvenientes sobre esta materia. 
l p·eus guarde a v. ex.a Londres, 4 de maio de 1831.-lll.mo e ex.m9 sr. eoncle 
c e 1 Ica1ho. '= ütiz Antonio de AbrelL e Lima. 

p: S.- Junto acharú v. ex." um mappa das forças navaes portug,uezas, cuja 
e:x::actlclão me é afi-ançada por pessoa de confiança. 

1lappa das forças nal'aes JlOrl'u~uezas ;;u 2 2 de abril de i 8 3i, a q11e se refere o offiri~ SliJHa 
r . 

2 ' FÍH:ça 
Tripulação 

" Qualidade e nomes das embarcaç ões em ------ ~Iissão s peças 
~ Estado Eslado - 1- actual completo ___ , 

- -- - · 1 ~ragata Pe1·ola 1 ••••... • ••••... 48 375 364 No 'fejo. 
-

2 ragat n · 2 50 277 400 No Tejo. 3 C a~ana .............. 

4 C orvcta LeaZcladc .......•.. .. . 26 180 180 Cruzando na Terceira;. 
orveta U · 24 1&0 - 180 Cru~ando nb. Terceira. 5 C ' ranza ......•........ 
orve t I: b l M · 3 26 180 180 No Algal'\'e. 6 B . a za e ana .. . ...... 

7 1
tgtte D. Pedro' · ............ 20 114 110 No Tejo. 

8 r~gue 'l'ejo 5 . ...• .•....•.. . .. 22 130 130 Em Angola. 
9 Bngue-eseuna Memo1·ia6 .... ~. 4 49 49 No Tejo. 

10 ~rigue Infante D. Sebastião·7 ... - 47 47 No 'J'cjo. 
11 ~harrua f'1·inceza da H eira 8 •••• - G8 GS No Tejo. 

Charrua Mi · c . 1 9 28 195 195 Para a Judia. 12 C! a~a m r. os o ..... , .. 
13 , larr?a P1·in()ipe 10 .•.•• ..• .... - 68 68 No Tejo. 
14 Charrua S. João MagnarrimoH . . 18 220 220 Asia. ' 

Charrua G l {é t• 8Q 80 'Moçambiqnc. 15 C , . a a. a - .............. -
16 orveta D Jc N [13 26 - - No Tejo. C . oao ........... 

orveta p · · R l 22' Na Madeira. 17 B . nnc~11e e a .......... - -
18 B ngue Audaz 14 ...... ...• ..• •. 22 - - No Tejo. 
19 rigne Vinte e clois ele Fe~:ereill·o 15 - - ' - No Tejo. 

BTiguc Co t 16 20 B . - ns ança . . . .. , .. .... - - - No Tejo. 
no-ue S B t · 11 - - - No Tejo: 21 B .o · oaven u1 a ......•. 
ngue Gl .· 18 - - - No 'J'ejo. 122 Cb Ol~a ... ............ 

23 anua Oceano 19 •••.••• ••. ..... - - - No 'l'ejo. ~~euna T1·iumpho da Invejg,2o .. . - - - No Tejo. 

N. _B. Os navios de n. 0 ' 1 a 14 são a.rmados e o5 restantes desarmados. 

llla.nti~~~i~a-lhe mantimentos, sobresalentes e panno; está alguma cousn a.nuimtda.-_2 Está em meio a1mn.mento, Sem 
Pta para aa·~ nem sobt·esaleutes.- 3 Dizem com probabilidacle c1ue foi ordem por terra. para -ir para a Terceira.-" l"lrom. 
1 

Para Aait·u.-
5 IEls1~era-se t>or ella este ve1·ào.- n Entra.clo nmnLmenfe elo .1.\.lgarve com avaria. no mastro do traquot.e.

Pnra Cabo ~m. COtJ'P.IO.- 8 Deslina·sc a levar dcg1·edn.dos pam Amgola. - 0 Saü1 no dia 20 do corrente com dcg,·edados 
~e tna.io de 1 :.~de, 1\rpç.am?ique e Goa..~ 10 -:A clescmTegar os generos que trouxe de .A.ngoln..- 11 Saiu d'estc porto em 13 

A.t'l"u.iaad -9·- ·Esta. a cllcgar.- 13 Preparando com or<.lem de armar.- 14 Em bom eslado .- 15 Em·bQm estnilo.-:-
a.-

17 
Em bom e.:. lado.- tu l\Iuito arrltinado.- w Em bom estado.- '.lO Em boru estn.c1o. . 

Oflicio 

(' -
0 3 i conüdcncial) 

0 q IU.mo e ex.mo sr.-Tendo chegado a Londres) julgo dever participar a v. ex.a 
~ pass~.i com- (i) embaixador de Hespa.uha antes de partir de París. 

bos f emba1:x::aaor" havia visto o nrmcio e o embaixador ·ela Russia, os quaes, am
cre 1nharn escripto para Hespanha aos seus collegas, assim como ta.m bem se es
sob~eu ao nuncio em Lisboa para àmigavelmente· aconselharem o nosso governo ro o neg?cio occorrido com o cousul francez. . . 
apoi etnbai:x::ador da Rnssia., principalmente, se achava muito assustado com o 
tugr ~~ como se espalhou em Pads, que os francezes iam clar aos refugiados por

lezes e aos cl~ ilha Terceira, a fim de form.ax uma oxped·ição contra n.ós. 

I . 
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Não posso deixar de dizer a v .. ex.a, com aquella .franqueza e intei'esse que 
t,cuho pela pessoa ele sua magestade e pela naçã0, que este· incidente com o con
sul francez nos abre a porta ,para nos Hgar mais com o gabinete britannico. 

. Uma ling)lagein f:ranca com o go.verno ·~nglez o porá na preci~ão de !l'eaonhe
clilr que o governo actual portuguez deseJa conservar a harmoma com a Ingla
terra, e d'este mo~o lord Palmerstqn, por m.ais indísp0sto· que estivesse contra 
J?.OSl se veija, por interesses racionaes, obrigado a reconhecer a n0ssa politíca franca 
e leal lJarâ com q -seu paiz, e ha cl~ por força esquecer a · sua particular indíspo
siçlto, antepond0 a ella os interesses reaes da Inglate:r.ra. Eu,estou persuadido que 
este acohtecimento elo consul francez póde trazer comsigo nma mudança politiea 
e uma h.arm.obi::t entre os gabinetes p.ortl1guez e ingle~; harmonia da qual póde 
aeguil'-se ·o r·econhecimento . . 

Deus ·gu·arcle a v. ex.a Londres, em 4 de maio de 1831.-lll.mo e ex.mo sr. 
visconde de. Santarem.=C'onde da Ponte . 

o -

O:Hlcio 

(N. 0 H rescr,·ado) 

Jll.mo e ex-."' 0 sr.-A demo1·a. Cla partida elo sr. Mousinho ele Albuquer;ue deu 
logar a pod,e1;em aprom ptar-se @S documentos mencionados no meu . officio n. 0 42, 
juntos aos da _letra D, que agora tenho a honra de remetter a v. ex. a 

A.,s ~oticias chegadas hoje .do R,io de Janeil·o dão espe1·an.ças de que a decla·. 
1'ação do marquez ele Santo Amaro terá feli>;; tesnltado. Não remetto a v. e::s:.a o 
qfficitl qtte .recebi" do sr. conde de Sabugal, porque o seu conteúdo é em tudo con
forme ao officio que o rli.to conde dirigiu. ao sr. Mo:asinho de Albuquerqne. Vere
lhos agorn. se 1m· •. Maberly, de posse da procUI:ação da regencia, se resolverá, á 
v.i.sta elas notid~s Cj.o Riu, a executa!' o contrato do emprestimo, para o que eru-
pregttrei todos os .nieus esforços. . · 

Deus guarde á v. ex. a Londres, 5 J e maio de 1831.-IU.mo e ex. mo .si-. coade 
de Ficalho. = Luig, Antonio de Ab1·eu tl Lima. , . . 

-! , .... 

Aviso 

Tendo l~?vad.o á pi'.esença d€1. regencia o ,s.eu officio- de 24 ele mm'ç(j) pnssatlo, . 
que acompanhou a l:emessa de uma representaçãÕ que a v. S. a dirigiu .o procura
dor regio, ácerca de alguns l'eqUeTÍmentos ipliH" eJle feitos na junta de ju'stiÇa, e 
por ella desattendidos, sobre o objecto dos quae!) julga necessaria superior pro, 
vide~cia: ·á mesmá regencia mandá, em nome da rainha, dizer a v. s.a, para s.<1a 
ibtelligencia, que, sendo o ministerio ' elo procutad01' regi o uma commissão do po
del' execü#vo, essencialmente depeJJ.clente, e imlnecliatamente sujeita a elle, é do 
mesmo poclel· executivo que o procurador reg·io deve recéber, e a l!!.Uem deve 
pedir as instrucções e providencias que os casos occorrcntes mostrat·em ser ne
cessari~s, dirigind@-se pata esse fim di~·ectamente pela secretaria de estad0 e 1'{')• 

partição dos negociós de justiça, sem intervenção d() presidente da junta, o qual, 
por pertence!' a ttm poder de diveJ.·sa natureza, não póde ser intermedi@ entre o 

, gover.no e os- seUs agentes . . 
Det1s guarde a v, s,a Palacio do govel'hO ein Angra, 5 de maio de 1831.= 

Antonio Oescw de Vasconcellos Con·eia.=Sr. João Jo;;é da Cunha Ferraz. 

Officio 4 1 l 

(N,0 16)_ 

Iil.mo e e:x.l'óó si·.~A falta de segurança na Col1'1:\spondencia, ao méhos pelo 
que toca á saída de _Roma, me tem feito clifferir a communicação que h.@Je levo 
ao cónhecimento da regencia, ap1:oveitancl0 a partida para Florença d0 emigrado 
Thomaz .Pinto Saavedral. que se enca:·1:ega da entrega_ ~'este offici@. a s, ex.a o 
Sl'. etnbatxador, para d'ah o fazer segmr para o seu destmo. 

Como s. ex. a terá li elo no meu offi~ío n. 0 6, a eleição do act~1al pont1ficc, como 
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~~ssoa . geralmente con!:!iderada, de muito saber e outras boas qualidad:cs, nãp po-
r-a dmxar d@ se nos t·epl:'esentar fav01'avel á nossa causa; e certamente . eu não 

nonheço . entre os individuas. que compõem o sacro' collegio um só cuja elevação 
ao po?tlficado nos devesse causar menos inquietação que o cardeal Mauro Cap
Rellan • 
. . <? sr. embaixador, que perfeitamente o conhece, cdnco1:dava c.ommigo n'esta 
opmll:to, a qual lhe suscitou a idéa de fazer o·sacrificio, gra;nde na actual extrema 
escassez dos nossos meios, de vir pessoalmente co'mprimentar sua santidade, ·passo · 
.este que, se fosse dado como curripria ao caracter de s. ex.a, certamente faria 
·grande vantagf,lm á nossa cansa, ao menos na opinião publica. . 
l'd ~ara este effeito escreveu s. · ex.3 ao secretario do conclave, monsenhor Po· 
1 ?n, a quem sua santidade por alg1.ms dias encarregou ·das nmcções de seCI·e

tarto d@ estado; màs infelizmente no dia em que a carta do sr. · embaixador aqu.i 
chegnu e em que eu fui pessoalmente entregai-a, havia o santo padre nomeado 
em a noite antecedente pro-secretario de estado o cardeal Eernetti. 

dEsta nomeação me fez logo agourar mal do resultado de uma tão bem imagi· 
:; ~ tentativa, pois que, como v .. !3X.a não ignorará, 'aquelle cardea,l é um nosso 

1lllgo declarado, e foi com elle, quando s~cretario de estado do papa Leão XII, 
que c~me~ou a questão ácerca do reconhecimento do caracter do sr. embaixador. 

Nao obstante isso entreguei-lhe a mencionada carta, e depois que ~lle a leu, 
bo~ o .fim <~e expl01:ar a sua intenção relativamente a? modo por q~e ~ sr .. em

ar;x:ador ser1a recebrdo no caso que se resolveE;se a vrr a Roma, derxe1 cmr al· 
gumas palavras soltas, de que o cardeal, não se dando por entendido, julguei, 
~ara · ~ão deixa1· em duvida um ponto ~.ará o nosso ne~ocio ·e para mim- em p_ar

cular .de tanta monta, qüal era o de nao ser no refendo caso s. ex. a recebrdo 
~orno Nconvinha., Julguei, digo, interrogar sem rebuço o cardeail&obre o assu~pto; 
b.entao me deu elle a costumada resposta, que o sr. conde do Funchal seria recc· 

Jél.G aqui com todas as attenções devidas á sua alta jeTarchia e mais qualidades 
pessoaes? mas não corno embaixador, ao que repli.quei, que, não ha\rendo até hoje 
s. e~.a stdo chamado pelo soberano que o constituru, me· admirava que se lhe qui

. de~e negar aquella consideração, ao menos para c,orresponder ao acto de civili
a e que s. ex.a se propunha a faze·r. «Sim (me disse o cardeal), s. ex.a foi rha
~~0>> ·-«Por quem? (pergun~ei eu). «Pelo rei de .Por~uga:ln ~respondeu, e~le). 
lh ao ~e consta (lhe disse entae) que a sa,nta sé haJà amda honrado com sim I

. ante t1tulo o senhor infante D. Miguel» . E com isto puz termo· ao dialogo. 
d S. em. a prometteu de levar ao conhecimento do santo 'padre a carta do sr. conde 

<!
1
. Fu.nchal, e que depois responderia a s. éx.a, coml.l fez Gom expressões mui 

po 1das. 
Direi aqui de passagem a y. ex. a <'{Ue jttlguei de·coroso pedir ao sec1;et~iio de 

estado n'esta oeeasi-ão que fizes·se presente ao santo --padre es ·meus desejos de ir 
pessoalmente, no dia é hora que menos incornmodo causasse a sua santidade, 
a:presenta;r-lhe os meus respeit0sos comprimentos pela ·sua exaltação, do que s. em. a 

;e eucar·regou, assim como de rne annunciar a audiencia qtie pelo santo padl'e me 
dosse concedida }í>ara aquelle fim; mas até hoje não I·ecebi communicação alguma 
t 

0 ~at·<il.eal a similhante respeito, talvez porque os .acontecimentos de al'ta impor
d~n.cla,11qu.e entã9 tinham logar n'este paiz, fossem ·causa de ellc se esquecer 

aque e _pequeno objecto. - ' 
b . Termrnaâ.a u. entrevista com ·o cardeal, _que acabo de referir, procurei o em
e attador de Austria, a quem dei conta de parte do que n'ella se havia passado, 
c e e me disse quel ainda. que se achava disposto, como sempre, para advogar 
~:lo to~a a st~a au~toridade e influencia a _eausa do sr. conde .do Fu~chal, -eom
d . 

1
lhe parec1~ mais :J,certado que, para nao renovar agora uma questao desagr~

e:lde' s. ex. a se :não movesse de Liorne,. visto ·q~e est~ governo mostrava diffi
di ~ele _em o receber como lhe competta na Slia qual!.idade de decano do co1·po 

P Drnatlco, nã? só de Roma, mas de toda a Europa.. . . · 
A e tudo de1 conta ao sr. embaixador, como ei:a do met't dever. · 

ba; nomeação de um secretario de <estado, como o cardeal Bernetti, que me aca-
•Ya de d~r mna·1n·ova tão ~anifesta de. q\lc não havia muàado a sua primeira opi-
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mao exaltada a nosso respeito; diversos boatos igualmente a nós clesfavoraveis. 
que do .quando em q1,1anclo corriam; e além d'isto o conhecimento de que o actual 
pontífice, quando carclea1, fo i um dos que aconse lha~am ao papa Leã-o XII o pro
ver do motu proprio os bispados vagos da America hespanhola; tudo isto re1mido 
me fazia crer a -possibilidade de aJgum clesgosto, principalmente a este ultimo 
respeito. , 

Em taes circumstancias procurei por todos os modos descobrir alguma cousa, 
mas debalde . 

Constou-me n'este tempo que o ·santo padre havia recebido o marquez de La
vradio, e como ·o cardeal Bernetti me não tivesse dado resposta á minha petiçao· 
sobre similhante o~iecto, como iá Teferi acima, escrevi ao maest1·o di cama?'U; pe
dindo-lho dia c hora, para comprimentar sua santidade pela sua exaltaçf:o. · 

Poucas horas depois de haver expedido a minha nota recebi resposta de s . . ex. a, 
assignando-me o dia seguinte, pelas dez horas ela manhã, para aquelle compri
mento; e só estes me foi possível fazer a SLla santidade n'aquella audiencia, por
quanto na unica occasião q:.1e se me offereceu "para fallar em os nossos negocias, 
que foi quando o santo padre me pergtmtou .se eu exercia as funcções do encar
regado de negocias na a1,1sencia do SI:. conde do Ftmchal, e (o que granclo· admi
ração me causou) so eu era ]Jago dos meus m:donad_os1 e por quem, me foi possível 
responder á ultima parte d'esta pergunta, dizendo-lhe que pela senhora D. Ma
ria II, pois que sua santidade logo mudou para o assumpto das desordens no sen 
estado. 

Saí, portanto, cl'esta audiencia com as minhas desconfianças mais profunda
mente ,arraigadas, e 1ogo concebi a icléa de solicitar, pat~sado algum tempo, outra 
nudiencia, unicamente destinada para obter de sua santidade, se me fosso possi
vel, as mesmas seguranças que me haviam sido cladas pelo seu antecessor Pio VIH 
relátivamente á nossa questão. 

Communiquei esta minha icléa e as suspeitas que a motivavam. ao embaixador 
de Attstria, o qual me disse que, antes que eu a pozosse em exeCtrtção, elle fal
laria ao cardeal secretario de estado pàra descdbrir se as minhas de·sconfianças 
tinham aJgnm f1mdamento, e assim eu me podesse melhor regular. 

Acceitei bem voluntariamente a offorta1 e passado::J tres ou quatro dias voltei 
ao embaixador, que me communicou que eram falsos os boatos espalhados do _re
conhccimento do senho-r infante D. 1\'liguel pela santa sé; mas quanto ao provi
mento dos bispados va,gos, que o cardeal 1he dissera quo m·a urgente, pelo seu 
graude numero, tomar a,]guma medida, e que para este-effeito elle mesmo cardeal 
havia já consultado a côrte de Vienna. 

L 

Vi, poxtanto, confirmadas n'osta Jlarte as minhas descon:fi.ança:.; e ele accordo 
com o embaixador :fiquei ainda na resolução do esporar ,a resposta da côrte de 
Vieuna, que o mesmo embaixaclor me disse não d.cixaria, de lhe ser tambcm an
riunciacla pelQ seu 'go;verno. 

Adoeci n'este tempo, e logo que me foi possível sa:ír de casa procurei o em
baixaclor, qne me participou quo a resposta da sua côrte fôra aconselhando a esta 
que sobl'e o objecto de que se trata o melhor era esperar, vista a inclisposi·çfio 
actual das côrtes de França e .Inglaterra para com o senhor D. Miguel. ' 

Havendo eu depois recebido o despacho ele v. ex.a n .0 11 eom data ele 8 de 
março ultimo, procurei antes de hontcm, quarta feira, o ca1·deal se~rctario de es
tado, a quem fiz leitura ele algLms dos artigos do mesmo despacho: 

O que se passou n'esta aucliencia, que durou mais de uma hora, v . ex. a me 
11oupará o dcsgostQ de o referir, porque ele certo eu poupo a v . éx.a o que teria 
de o ler. 

Não posso, porém, deixar de dizer a v. ex.a que·, fazendo eu a exposiçao do 
prudente e sabio systema acloptado por Pio VIII a nosso Tespeito, e referindo as 
proprias palavras u'aquellc santo pontífice a mim mesmo ditas, e isto tudo porque 
assim o penuittia o 3 .0 artigo do citado despacho do v . ex.a, o cardeal me repli
cou que, respeitando a memoriá ele Pio VIII, a opinião cl'elle cardeal era inteirf1-
mente contraria á d'aquelle pontífice; que elle, carcleal, não poderia ac011selhar ao 
santo pach·e, se o seu conselho fosse peclido, senão que exercesse, som contem-
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plação alguma com 03 outros soberanos ou com quem quer que fosse, os deveres 
que lhe incumkliam como chefe da igreja. «Qne quer dizer (continuou o cardeal) 
estarem. em Portugal e seus domínios vagos actualmente dezeseis bispados; e o 
Supremo pastor, por humanos respeitos deixar de prover a esta necessidade das 
suas ovelhas? · Leão XH (proseguiu) tomou a resolução, em que eu tive parte, de 
Pr0ve~· o_s bispados vag.ol'! na America hespa~hola. A côrte de Madrid inqlúetQu-se 
a? ~rn7c1pio com este passo, mn.s hoje não pócle deixar de approvar uma tal pro
Vldencm». 

Não pense v. ex."- que eu clei.x.ei ele rebater um similhante discurso eom todos 
08 argumentos que o meu zêlo me pôde subministrar, não omittindo a allegação' dh pratica contraria seguida pela côrte de Roma, tanto na questão com a Hespa
n a em 1640, como na ultima com o Brazil; assim como não deixei de lhe mos
trar que era exagerado o numero de bispados vagos. E posto que eu não saiba 
ao certo quantos estes são, entretanto fundei a minha asserção principalmente em 
~ue o arcebispado ele Evom se não. podia considerar vago, tendo um bispo coad. 
J.~ltor. Fiz-lhe tambem ver a grande differença entre as eircumstancias da Ame
~~ca hespanh.ola;. e_- a~ de Portu~al, aonde os. cabidos ou ?S vigarios ~apitulares 
.pem toda a 'JlU"t sdicçao necessana para snppnr a temporà1:1a falta dos b1spos1 etc . 
. orém a nada d'isto o cardeal se· movia. · 

O que, pois, c.oroou o meu dissabor n'esta entrevista foi o 'grande cmbaraç0 
em • · <J:~le me achei quando o cardeal por fim me disse: · . 

I . «Com que na Tercei1·a querem substituir na liturgia a lingua portngueza á, 
ab-tla?» 
. Confesso a v. ex.a que foi extrem'O o emb-araço em que me vi para repellir 

lllll ataCJ:uc para que não estava prevenido, ignorando que fl.mdamento poclesse ter 
lln:ta tal imp'tltaçâo. Limitei-me, portanto, a responder que eu igp.omva inteira
~ente_ o que s. em. a me dizia. Então ·O caTcleal pediu da secretaria ?- Gazeta da 
.l.t?·cewa. . 

Que juizo poderia eu naturalment~ formar, ouvindo pedir aquelle papel, 
inando o nosso minis.tro em Paris me tem. annunciaclo duas retpessas de ga.zeta.s, · 

eu não tenho recebido nem sequer ttma! 
d Passemos á narração. Pede o cardeal a Gazet_a da Tenei·m, «que tinha vindo ' 
d~ Ltmdres!>. Apparec~ com difficuldade a mesma ga21eta., depois ele _responderem 
~ seeretarm que a tmha o santo padre, e de haver o cardeal replicado que le-

v, ra a sna santidade a tràduccão e não a gazeta. . 
N'el~a vejo (se me não e~gano em o supplemento ao n, 0 37 de 1831) i o ar-

i:!U 
1 

Está- impresso na Clmonica da Te1·cei?·a, de 23 de janeiro, mas não em suppleme)lto, como 
t PPnnba Migueis de Carvalho. Começa por assumptos economicos o.n administrativos, e tra
banélo de}Jois de legislação discip1inal· religiosa, que diz servir de base á civil entre as nações 

ern organisadas, o articulista reflexiona nos seguintes termos: 
nt «A linguagem portugueza, a cujo som em outro tempo os reis do ol"iente se derrubavam, 
a~n;a1 ~e~e a b.oma de poder ser entoada, ainda no mais medíocre templo, em bymnos solemnes 

""- tJSSJmo. ' · 
cio ••Nossa lingua, como vergonhosa e mal formada, tem sido até agora ju.lgada -pelo sacerdo
sa lortt~g~tez como indigna para ser a linguagem do culto do nosso Deus e da nossa sacro-

na rehgtào. · . · · . 

0 c «Nà~ ~a rasão aíguma justa pela qual a 1ingua dos antigos romanos seja prefcrivel para 
ro·ulto dwtno á linguagem dos coni!J.nistador<'s ela Asia, dos clescobl"idores do Brnzil e dos he-

1008 vencedores da Africa. · 
ra "Os romanos nunca fizeram serviço algum á ·eligião eatbolica; pelo contràrio a pCl·segui
aorn se;npre: os portuguczes levaram seud apostolos e suas armas a toda a part"e elo mundo tr bel~ Julgaram que se podia estabelecer o catholicismo ; á sua custa, e por meio de grandes 
tab a h?s e perigos estabeleceram a religião catbolica em todo o Brazil i na Asia fizeram es 
Yol~lecJmentos catholicos desde a Persia até á China; a costa ele Ahica foi plantada toda em 

a de ca.tholicos; nação alguma jamais fez tantes serviços á. religião dos apostolos. 
se •:J esus Christo 11ão nasceu de latinos, nem os apostolos eram filhos d'esta nação; por con
liJf,;unte a prefercncia dada á. lirrgua latina para o culfo divino_ não póde ser em attenção á 
a f~~a~em pr~m_i~i va. de nossos sagra_dos institu id?res, nem a .sêrnç.os qu~ os romanos fizessem 
mu· or da rehgtao; e uma prefcrenc1a dada por s1mples capncho ou por IDteress~s pessoaes e 
á li~1 P\trtJculares d'esses que _suster~tam essa prefe1·enci3: i _e~ntr,etant~ é uma injuria que se faz 

g~agem elos soldados mats belheosos qne teve a rcllg1ao cathohca. · 
•.F Utllar a Deus sómente em latim c pelo estylo latino 6 suppor a Deus um velb.o centurião . 
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tigo a que o cardeal alludia; e logo fiz observar a s. em.a que aquelle era um 
artigo communicado ao redactor, como manifestamente inuicava o titulo debaixo 
do qual vinha inserido; que mão se achava IJ,a parte official Cla gazeta, e. que as
sim por nenhum modo se podia imputar ao gove:mo, como as palavr::i.s àe s. em. a 

me deram a enten-le~r. \ · , · 
«Mas para que deram um supp.lemeB.to (disse O· carrileal) para publicar sim1~ 

lhante artigo?» - <INão foi para .este só (respondi eu), po"'·que o supplemento Fo~·
tém outros, como v.' em. a vê; e alem cl'isto tudo são actos elo redactor, e não dõ 
governo». 

Emfim; a esperança de obter do papa mais consoladoras respostas que as de 
cardeal, e sobretudo a urgente necessiqacle de procurar destruir a nova intriga 
que é ele suppor tenham formado, apregoando aquelle artigo como emanado 
do governo, me induziram, no a.cto de me despedir do caFdeal, a solicitar pot• 
intervenção d'eH.e (para não o indispor mais se novamente re(!orresse ao maes
t?'O di oama1·a) uma audiencia ele sua santidade. O cardeal me prometteu· rBs
posta; veremds se se esqumce, como ela primeira vez; mas n' es t;e -caso eu não 
me. esquecerei ele 1:epetir as minhas instancias, porque assim me parecen nec~s-
sarw. . · "' 

Terminarei e& ta relação, já bastantemente ·ionga, assegurando a v. ex. a que 
fico certo ele ·tudo o que contém o m~ncionado despacho ele v. ex.a, e que darei· 
a devida publicidade ao deereto ele 2-3 de agosto, como v. ex. a me ordena, quand" 
,as cir.cumstancias o permittire_m . · 

Deus guarde a v. ex.a muitos aruíos. Roma, em 6 de maio de 1831.-IIL~0 e 
ex. mo sr. conde de Ficalho. =João Ped1·o' Migueis ele Ca1·valho·. 

romano que entende sómentc os seus legionarios pelo jargão e fórma que a· disci"pli..na dos quar-
tds lhes en~inou. · ' . 

«Deus é pae de todas as na~tõcs e todg o pae entende a linguagem natural de seus filhos; 
quandQ um filho Ol'a .a seu pae nada mais dignó c ingenuo que orar sem esforço .na linguageu~ 
do seu coração : o artificio não é natru:al, é sempre forçado, é uma abenação de i11genuidacle; 

·dirigir cauticos a Peus forçando nessos sentimentos e nosso cora~tão para os traduzir em uuíã 
ling-uagem de defLmtos, velhos solclaÇ!os gentios, não é nem apostolico, nem virtuoso, é uma 

titalianacla q~J,e se introduziu no santuario. 
« Gs ·a!?Ostolos quando formaYam ·igreja com os chl"istãos seus di sei pulos não obriga;vam a 

esses christãc.s a celebrarem o simples culto, que então exerciam, em rito e língua latina; fal
lavam todas e exerciam as palestras divinas na linguagem natural d~aquelles christãos quç 
constituíam a igreja. - ' · · 

«Serão, porventura, os sacerdotes romanos mais cbristãos e mais vixtuosos que os aposto
os'? Serão os catholicos ·de boj e menos d.!gnos do que eram os d' aquelle tempo de clirigi..rem li. 

Deus seus votos, suas orações e seus hymnos na linguagem que o mesmo Deus lhes destinou? 
"Os apostolos fallavam e entendiam bem todas as linguas, os sacerdotes l'Omanos não fn1-

lam nem enteuàcm bem latim; póde-se :aifii,m&r, geralmente, qt;te el1es não entendem o que di-.; 
zero; então ll.à.O é uma pura bypocrisia clirig~r a Deus cantieos que não se entendem·? . , 

"Igreja não é o edificici de architectura especial., e escolhida a gosto e capricho dos padres; 
é uma l"eUII.ião de catholicos; forma-se igreja quando muitos catbolicos se unem e exel-cem o 
culto ou.pale15tra divil'\a; Be esses catholicos por inhabiliqade ou outro qualquer incident-e não 
exercem culto ou p!lllcstra divina, então a igreja é inuda, isto é, esses ca;tholicosnão constitumn 
igreja. . 

"E como é possível que Cl!-tholicos constituam igreja quando elles não entendem nem faliam 
a linguagem do cúlto ? 

"Uns poucos de paclres celebrando o rito latino na linguagem das guardas pretorianas 
nã:o é a igveja dos apostolos, nem a religiã;o de Jesus Clu·isto, são me1·cenarios festejando em 
grupo e em língua estrangeira os contribuintes que lhes pagam. . 

ccA religião de Jesus Cbristo é divina, IJr.ão admitt-e bellczas tbeatra_es, com qu~ os italia-
nos têcm desconfiguraclo nosso celeste 1·ito. · -

«Üs representantes de um povo faliam a linguagem d'esse povo, nem devem fallar ·ali•veil·sa, 
po~·que se tornam suspeitos aos s~us c~elegantes \ ?S .sacerdotes do templo são os 1·ep1·eseutantes 
dos catholicos que formam essa IgreJa. para dtngtr et;l nome de todos 'bymnofl sagrados ao 
Altíssimo; assim elles deveq~. entoar .a hngáagem propna ela mesma igreja, e não uma lingua
gem gentilica estrangeira.. . . . . . . . • .. · . 

«Os latinos eram gcntws c os m1m1gos mats encarmçados contra a l"Chgtao cathohea; por 
que se toma para o culto c::tthqlico a lingnag~n; dos seus maiores inimigos gentilieos? 

«Os argumentos expendidos parecem suflic1entes para demonstrar que nosso culto deve ser 
em portuguez; quando estes não bastem, apresentar-se-hão muitos mais, e mais fortes,' que o 
comprovem: o governo que detei·minar a celebração do culto divino em linguagem vulgar, fárá 
um grande serviço á nação, P, terá um ~og-ar distincto na posteridade. • 
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Aviso 
"',1 • 

Em .resposta á sua nota, datada de hentem, tenho a hon.ra de prevenir que ao 
sr · ministro da fazenda fica indicada, ~ circumstancia de que as indemnisações per'
tenéentes ao navio Ninus, officiaes do paquete Santa Helena e aos marinheiros 
desembarcados da Diana devem ser entregues em Lisboa á pessoa devidamente 
auc~orisada por esse consulado, e de que especialmente aos interessados nos ditos 
navto.s deverã:o ser entregues em Londres ás pessoas para isso auctorisadas pelo 
secretario de estado ele sua magestacle britannica.. · . 
ll Pelo que pertence ás outras inclemnisações aos subclitos br~tannicos· -O'Neill, 
obe~ts e Hockley., estando já expedidas as c~:mve:mientes ordens ao intendente ge

dal ~a :polic·ia pm;a a .entrega d'ellas, esta se verificará logo que l'l.a mesma in.ten-
e,.ncla se apresente pessoa devidamente auctorisada por esse consulado para as 

receber . . 
· .De~s guarde a v. m.cê Secretaria de estado dos negocias estrangeiros, 6 de 
maw de .1831. = Visconde de Santare?n . . ,Sr. R. B. Hoppner. 

Officio 

(N. 0 38 rescmdo) 

IU.mo e ex.mo ST.-Tive a honra de recebe;r o despacho de v.. ex.a n .0 366, 
reservado; pelo meu anterior officio v. ex. a veria, que eu tinha tido conhecimento 
dw ch!:lgacla aqu i de um eorreio ·extraordinario ao ministro de Inglaterra: hoje me 
acho no caso de poder levar ao alto conhecimento de sua magestade el-rei nosso 
senh?r o que passei hontem na conferencia com o ministro de estado Salmon 
relatwameute aos despachos que trouxe o supracitaào. correio ing-Iez. , 
. Mr. Addington cominunicou a Salmon ter recebido do seu governo copia das 

. lUstrucções enviadas a;o agente inglez em Lisboa, para fazei· as reclamaç?es de 
que v . ex:.a tem conhecimento,, pe1~sistindo sempre sobre as· bases dos tratados 
~~tre ~s duas potencias; porém o que é mais singular, é que este agente, na con
terencla que teve com Salmon, deixou c<»nhece1·, que o seu governo via differen
;mente as exigencias feitas pelos francezes, pois que por vezes disse, que a 

1~·ap.~a, n~m pelos seus tratados com Portugal, nem pelà qualid~,tde do seu agente 
a~, tua.ha os mesmos motivos que a Inglaterra. · · 

~~va.ndo este antecedente ao conhecimento de v. ex. a dev-o prevenil-o que 
~ mu,nstro de sua ruagestade catholica em Londres fe~ todas as diligencias para • 
br ~onhecimento das instrucções enviadas a mr. Hoppner, o que não pôde 

{ te1~: seria mui vantajoso_ para se c,onheeer em que ponto dos tratados se 
. dnuda Inglate!l:r~ para similhantes exigenc~ias, a fim de podermos com delica

ez~ procurar ti•rar ailgumas vantagens, mesmo no estado de apuro em que nos 
ac.hãmos. . 

A communica.ção que fiz ao mi[listro de estado de sua magestade catholica foi., 
que •as pri.ncipaes difficuldades, que offerecia w B@ta do agente inglez, já mesmo 
antes de ter sido recebida, estavam removidas em consequencia das deliberações 
que sua magestacle tinha tomado, as quaes foram' commtmicaclas -a mr. Hoppner, 
antes . d,a partida do paquete, por isso que aque1las reclamações são de di1Viersa 
na:tuxeza da elos framcezes. 

Salmon não tinha conhecimento d'este .ultimo. passo dado .pelo governo portu
gu~z i. e ê de opinião q'ue o mesmo govei·no inglez servi~·á de medjaneiro para ~>e 
arr_anJ:ar qualque): questão com a França. 

beu§l guavde a v. ex. a Madrid, @ ele maio de J 8~1.,-Ill.mo e ex. mo sr. vis
co:nd'e"cle Santarem.= Conde da !FigMei?·a. . . - '. 

o 
'' Oif:Ji.Qie 

(Exlraclo do u.0 43 reservado) 

. nr. mo e ex. mo sr .- .Acabo .de recebe1: ·tuna notw do rnini~>tro Salmon em re1;1· 
Posta á que lhé passei em 8 do mel!l passado, pela c0pia da: qual v. ex.a v~rá o 
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·seu conteú.do, q1Je tenho a honra de levar ás mãos de v. ex. a para conhecimento 
dos :fins a que tenha Jogar. 

Deus guarde a v. ex. • :Madrid, 7 de maio de 1831.- Ill.1no e ex. 1110 sr. vis-
conde ele Sa:ç.tarem. =Conde da Piguei1·a. · 

Nota a que se refere o officio supra 

Excmo. sr. -:Muy sr. mio: I-Iabiend0 elevado al supei'ior conocimiento de 
sn majestad el rey mi augusto amo, el contenido de los diferente·s docmnentos, 
que V. E. se sirvió acompanarme con su nota de 8 del mes proximo pasado, Y 
de los que me entregó después, relativamente á las amenazas que ha hecho á su 
gobierno el encargaclo del consulado general de Francia en Lisboa, y pediendo 
la cooperacion de la Espana para impedir cualquiera tentativa de parte del go
bierno francés, se ha dignado el rey mi sefior mandarme remita copia de todo á 
sus representantes en las principales côrtes, á :6.n de que poniendo tan desagrada
bles acontecimientos en noticia ele los gobiernos respectivos les insten al mismo 
ti~mpo á 9-ue procuren impedi.r y ataJar cualquier funesta co~secuencia que puc, 
dtera segmrse. Lo que comumco á V. E. en repuesta á su Citada nota, aprove
chando esta ocasion para reiterarle las seguridades de consideracion particular 
que le profeso y mis deseos de complac<:rle. · 

Dios guarde a V. E. muchos anos.-Aranjuez, 4 de maio de 1831.-Excmo. 
sr. B. L.lVI. de V. E. sumas atento ·segurado servidor.=Manuel Gonzalez Salmon.= 
Sr. conde da Figueira. 

Officio 

In.mo sr.- Havendo achado impraticavel até ao dia ele hontem, por causa do 
mau tempo, effeituar o embarque das tropas do meu commando, aproveitei o pri
meiro momento favoravel que se offereceu no dito dia, ás quatro horas ela tarde< 
mettendo toda a divisão· nos navios, e levando as lanchas1a reboque, com destino 
de ir atacar a ilha do lTaial, ou de S . Jorge, conforme o vento permittisse. 

Hoje ao amaiD.hecer achei-me defronte da villa das Vélas, da ilha de S. Jorge, 
c dcciuindo-me a effeituar immecliatamente o desembarqúe, mandei proceder a urn 
reconhecimento da costa pelo capitão tenente Hills, e pelo maj0r Pacheco, offi
cial este a qLtem eu rendo elogios pelo muito zêlo e perícia que desenv_olveu para 
o bom resultado da expedição, e a um signal feito do seu escaler sa,ltou a tropa 
que pôde para as lanchas, e se dirigiram para terra a nm pequeno p0rto chamado 

• a Ribeira do Nabo, guarnecido com cento e cincoenta homens ele ordenanças, al
guns soldados de linha e uma peça de artilheria: ao meio dia o major Bernardo 
de Sá NogQeira, meu primeiro ajudante de ordens, saltou em terra com trinta 
homens do regimento de infanteria n .0 18, e o major José Joaqu'im Pacheco coro 
vinte hoEDens d0 mesmo' regimento foi saJ..!:ar um pouco mais pàra o sueste, jtmio 
a uma rocha ele altura. consideravel, cort31da quasi vertic.almente, para subir a 
qual foram necessarias escadas de mão, que eu de prevenção tinha mandaclo tra
zer; por este mesmo Jogar saltei eu, e o meu estado maior, e successivamente foi 
desembarcando a di visão toda. · 

Logo que a sobredita força S\'l achou em terra mandei os dois majqres pelo 
caminho cl'esta villa, mandando ao mesmo tempo occupar sobre a minha direita 
a freguezia ele Ursulina, por um destacamento de cincoenta homens commandaclo 
pelo capitão de caçadores n. 0 2, Joaquim José Nog·ucira, e coadjuvado pelo capi
tão do meu estado maior, Balthazar de Almeida Pimentel, os quaes se 'encontra
ram com uma força do inimigo ele setenta homens de linha, e cento e cincoenta 
milicianos, que foram complet:lmente derrotados, deixando em nosso poder urna 
peça ele calibre 61 grande numero de mortos e feridos, ·e alguns prisioneiros, e ao 
mesmo tempo nos apossámos de tres fortes artilhados, que guarneciam aqudla costa. 

A columna da esquerda, que seguiu a direcção da villa das V élas, encontro~ 
a}pequena distancia o inüp.igo em numero de trezentos homens de linha, e mih
cias collocac1os em posições vantajosas,. e defendidos por um parque de artilheria 
de campanha. O enthusiasmo, que desenvolveram todos os corpos logo que rom
peu o fogo, é superior a toda a expressão. Duas peças ele campanha foram imme-
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cliatamentc tomadas, .e o inimigo posto em completa derrota, cleixanclo muitos 
mortos, fericlos e prisioneiros. 

Foi. tal a rapielez com que avançámo;, que ás du~s horas da tarde já me 
acha:va n'esta villa com a maior parte ela divisão, senhor ele toda a artilheria e 
mnntções que existiam n;ella. Os restos ela força inimiga se retiraram para o 
nurte ela ilha, assim como o govel'nador, e mandei-os immediatamente perseguir 
por lU~fa columna commanclacla pelo capitão elo ba.talhão de caçadores n. 0 12 João 
rtonLO Rebocho, lisonjeando-me que no corrente elo dia de ámanhã estarão to-

os em nosso poder. 
l Não posso explicar a v . s. a a exaltação que toda a tropa, que tenho a honra 

_c e commanclar, manifestou na occasião do combate, em que resoavam incessan
tcm_ente os vivàs á nossa augusta soberana e á carta constitucional, e vejo-me 
o?nga~lo a chr geralmente os maiores agradecimentos aos officiaes, cadetes, o:ffi
CtaE',s mferiores e soldaclos ele todos os corpos, sendo cli:fficil fazer dis-tincções, 
quando teclos, e cacla um em particular, se portaram com valm· no combate, e 
~obremente com os habitantes cl'esta ilha. Toclavia cumpre-me fazer a devida jus
.tça ás acertadas medidas tomadas pelo major José J oaquím Pacheco e pelo ma
JOr Bernardo de S;i Nogueira, logo no primeiro momento elo dese:O:J.barque, assim 
como á clistincta bravlU'a com que se comportaram. 

· ~ O capitão tenente ela marinha Roberto Hills tem mostrado· em todas as occa
~lOes a sua _activicl~de, e partic:uarment~ na direc_ção do desembarque; o comma~
-b ante do bngue Ltbé?·al, Franc1sco X<tvler Auffcliener, tem constantemente marn
' estado a sua perícia, zêlo e activiclad'e . 

. Remetto este o:fficio pelo coronel TLeotonio ele Ornellas, o qual poclerá informar 
~ats extensamente a v . s. a elos acontecimentos elo dia de hoj e, e tomo a liberdade 
c e recommenclar este official á regencia. 

A promptielão das operações, a boa escolha do logar elo desembarque e o m,·dor 
que as trdrJas cl'esta divisão desenvolveram, contribuiu felizmente, e mediante o 
at T t rx.1 to ele Deus, não só para o completo e feliz resultado d'esta operação, mas 
ambelil, para ella. se poder concluir com t1ma perda tão pouco consideravel ela 
ro~sa parte, COIDO V. S . a Conhecerá ela relação, que terei a hom·a ele remetteT-lhe, 
ogo que receba as necessarias participações elos commanclantes dos corpos . 
~ d Deus. guarcle a v . s. a Quartel general ela villa das V ébs, na ilha ele S. J o1·g;e, 

e maw de 1831. - lll .mo sr. João Ferrein1 Sarmento. =Conde de Villc~ l?lo1·. 

Portaria 

d Tendo constado á regencia, por officio do marechal de campo, comm.anclante 
das ~o1:ças existentes n'esta .ilha, que no conselho de justiça.\ por despacho de 30 
d~ a }'il l?roximo p~ssado, .s~ _conc~dêra ~ José c~a Rocha Coelho, s~ldado qi1e foi 
g l~llllen·o batalhao ele milrmas d esta crdacle, vrsta e tempo para formar embar
p 0~ sentença elo mesmo conselho por que foi conclemnado· em degredo perpetuo 

. tta Angola : a r egencia, em nome da rainha, manda declarar ao conselho de jus
d ça, que o decr eto de 5 ele outubro de 1778, em que se permittiram em tempo 
n~ paz uns embargos oppostos ás se·ntenças do triblmal do conselho de justiça, 
áq 

0 
itndo ao tempo ela sua pul.Jlicação applicavel senão unica e exclusivamente 

111 ue as s~ntenças, em que tinha havido conclemnação em pena capital, a estas 
ce~smas de1xou de ser applicavel, logo ql!e para a sua publicação e execução pre
te c a. co~·mação regia, para alterar ou revogar a qual o conselho de justiça não 
lJam JUnsclrcção nem competencia. O que de ordem ela ;regencia communico a v . s. a 

rD 0 fazer presente ao mesmq conselho. 
}Jt[, ~ns guarde a v. s.a Palacio em Angra, 10 ele maio ele 1831.=Luiz da Silva 

.o~ts~nho de Albuque1·que. 

Officio 

(N. 0 ·I 01 ) 
lU ruo e mo D . . l . n.o 100 ex. sr.- epms que üve a honra ce env1ar a v. ex.a o meu officio 

, em rlata de 30 de abril proximo passado, pelo costumado correio de Hes-
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panha, dirigi ao cardeal Bernetti uma nota e juntamente uma carta confidencial 
com uma reJação dos bispos que se devem nomear. 

O papa convocou uma congregação de varias cardeaes para se tratar este ne: 
gocio importantíssimo, o que teve lagar na.noite de 3 à.o corrente. No dia 4 fu1 
visitar o cardeal Pacca, que tinha feito parte da congregação, e 1pe disse que se 
tinha encaminhadv bem o negocio. Hontem, finalmente, me resolvi a ir ao see1·e~ 
ta.rio de estado, o qual .me declarou que se tinha decidido a fazer uma deClaração 
ás potencias, por parte do papa, sobre a independencia d'este soberano no recõ
nhecimento dos governos, por isso que podia o contrario produzir grandes incon
venientes á religião. Eu perguntei se · depois d' esse passo me receberiam as mi
nhas credenciaes, ao que me respondeu o cardeal que era urna consequencia. 
Perguntei mais se podia communicar esta resolução ao meu governo, Tespondeu-me 
gue sim. Espero, portanto, todos os dias concluir o reconhecimento de sua ma
gestacle fidelisf!ima. Á vista d'isto é claro que esse governo se póde occupar da 
nomeação dos bispos, devendo eu confidencialmente dizer a v. ex.a que seria 
muito desagradavel ao papa que a nome~ção dos ultramar.inos recaísse sobre in
dividuas que não houvessem de soli_citar a partida p3!ra os seus bispados. 

Sinto muito não poder dizer a v. ex.a n'esta- occasião que a h'anquillidade 
verdadeira e solida está estabelecida nos estados pontificios, pois que, debaixo de 
cinzas, existem ainda grandes fezes revolucienarias, que sempre me fazem re
ceiar. .Mr. B. Taylor conserva-se em-Roma, e portanto parece que continuam sem-
pre as negociações. · 

Deus guarde a v. ex. a Roma, 10 de maio de 1831. - lll.rno e ex.mo sr. vis
conde de Santarem, ministro· e seCl'etario de estado dos negocias estrangeiros.= 
Ma1·quez de Lavmdio, D. Antonio. 

Officio 

(N. 0 2 2 íi resma do) 

In.mo e ex.mo sr. -Apesar de me ter pai·ecido mais conforme á dignidade do 
governo de el-rei nosso senhor não tornar a ver lord Palme11ston, depois dos des
abridos termos de que se tinha servido na ultima entrevista que tínhamos tido, 
de que já tive a honra de tratar nos meus precedentes officios, julguei indispensa
vel tornar a procurar a este ministro, á vista das instrucções que v. ex. a me man
dou relativamente ao procedimento de mr. Cassas., e não o tendo achado por es
tar .tratando da sua reeleição em Cambridge, escrevi-lhe a carta de que remetto 
copia; não me respondeu por alguns dias, o que fez com que o procurasse, até 
para não augmentar as difficuldades de tratar com elle. Encontrando-o finalmente 
em casa, disse-me ter achado urna carta minha á sua volta ele Cambridge; tratando 
do que ella continha, disse que o ter o governo de el-rei nosso senhor accedido 
ao que este lhe tinha reclamado, não era um acto que lhe fizesse ter uma dispo
sição amigavel, pois que só o governo ele Portugal o tinha feito quando se viu 
ameaçado pela França, e que emquanto ao que eu pretendia na minha carta da 
parte d' este governo para com a França, o que elle podia fazer era dai" um con
selho a Portugal, e é que satisfaça o governo f1·ancez nas justas reclamações que 
mr. Cassas fez em seu nome. Discutimos as reclamações que tinha presentes, e 
apesar de não poder provar a justiça d'ellas, fugindo para pontos geraes, tornou 
a repetir que era aquelle o unico conselho que tinha a dar, depois de longas dis
senções, em que não póde deixar de convir ~o interesse que este governo deve 
ter por Portugal; respondi-lhe que o conselho que vinha de me dar era de natu
reza .tal que eu o não podia nem repetir ao meu governo, que eu sabia estava 
decidido a conservar a diguidacle, em quanto existir como governo; •a nação inde
pendente que poderia soffre~· os revezes da fortuna., mas que todos os portuguezes 
se sujeitariam ou se ex:ponam a soffrer de preferencia a ser aviltados pelos ca-

- priéhos revolucionarias; que se estava disposto em Portugal a ficar nas ruínas de 
Lisboa mais depressa do que abandonar a dignidade do gove1;no ; a isto respon
deu: Tant míettx pow· D. JJ!Ia·J•ict, a~ que repliquei que nunca reinat·ia ali sen~o 
sobre ruínas. Não refiro o resto da discussão, porque não foi senão uma répetiçâo 
do desenvolvimento elas suas opiniões, que tantas vezes ten1l0 dito. · 
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. D~vo, comtudo, dizer a v . ex:.a que por isso mesmo que este ministro tem uma 
dtspostçã~ nada favoravel para com o governo de cl-rei nosso senh9r, por isso de
ve1J?-O~ evttar~lhe todas as occasiões de motivar essa miL vontade, e pormo-nos em 
postçao de o forçar a obrar como os nossos interesses o exigem, tendo em vista 
que. el1e tem que responder pela sua condLlcta ao parlamento, qtle ainda que não 
está_ hoje reLLuido, e que tenha o grande objecto da reforma qLte absorve todos os 
sentt~os, corntudo os interesses reaes da Inglaterra nunca são abandonados, e que 
a aUwnça de Po"rtugal faz uma parte d'estes interesses. A necessidade de ser 
a conducta elo governo de el-rei nosso senhor de natur<j.za tal, que claramente se 
lllost~·e a todo o mLmclo a justiça elo seu procedimento, existe sempre e muito mais 
em cu·cumstancias taes, em que é indispensavel evitar a esta administração qual
Íuer ~retcxto ele nos procurar' algum embaraço que para o futuro seja clifficultoso 
c ~stnur; por este motivo é que tenho pedido sempre que se satisfaça ás reclama
Ç?es d'este governo na parte que é compatível com a clignidacle do governo, e 
n aquella que o não é pr oduzir logo os verdadeiros motivos de· o não fazer. . 

As noticias que tenho ele França, e que a v. ex .n constam, nao me fazem sup
por que aquelle governo comece as hostilidades ostensivamente, caso este que, 
apesar de tudo, este governo ha de 1)ensar mais seriamente na sua conducta para 
comnosc~; e como esta. circumstanci-a não se dê ainda, não julguei prudente tocar· 
a este ~1~istro na sua obrigação, em virtLlde do tratado ele 1645. ' 

9 mnnstro ele sua magestacle catholica viu hóntem l01·d PalmeTston, de quem 
~~lVLu a r_epetição do q'.:e ~e ti~a dito. As objecçõNes q_ue D. Fran~isco Zea !,he 
n"'z, sobretudo em relaçao a postçao da Hespanha, sao d1gnas ela maiOr .attençao ; 
a~ as repito, porque elle as manda ao seu collega conde ele Montealegre com 

lllats precisão elo que eu o posso fazer. 
Deus guarde a v. ex. a Londres, 11 ele maio ele 1"831. - lll. mo e ex. mo sr. vis

conde ele >:3antarem. = Visconde de Asseca. 

Nota. annexa 

Monsieur le vicomte : - J'ai eu l'honneur ele passer ehez V. E. pour lui clon
~et: ~onnaissancc eles instructions que j'avais reçues de m~m gouvernement par le 

ernter _paquebot qui était arrivé . · ' 
h Crmgnant que les affaires clont vous êtes occupé dans ce moment m'empê

b" ent _ d'avoir l 'honneur ele vous rencontrer'pour quelques jours , et voyant comà1L ll est urgent ~e porter à vot~e connaissance les événements qui ont eu. li ~u 
• 

1~bolflle à la smte de la conchute de mr. Cassas, chargé du consulat françats, 
~e m. empresse de vous transmettre les réclamations qu'il a faites et l.a traduction 
d es n:rstructions que mon gouvernement a envoyées à son ministre à Madrid·, et 

Ont Il m'enjoint de faire usage aupTes du gouvernement ele sa majesté britanni
que, taut potu· lui donner tme preuve elu prix qu'il attar.he à son all ia.uce, que 
po~r soliciter ses bons offices aupres du gouvernement fra!l>Çais 1 afin cl'éviter les 
SUites fa.cheuses que cette affaire peut entramer. 
c t.La teneur de ces instructions me dispensé ele dire à V. E. que la commnni-
a 10~ que je lui en elonri.e n'est que tres confidentielle. .. · . 

d Jose demander it V. E. l' examen attentif de ces instructions, et je me fl.atte 
d e_pouvoir appeler à la canclem et j ustice de V. E., pour qu'elle elécicle sur la con
- :a~: de_ l'agent français . Je confie également que V. E. trouvera complete la 
brittfi.c~tíon de mon gouvernernent. La loyauté du gouvernernent de sa majesté 
q anntque et la votre personnellement me rassurent cornpletement sur l'usage 
ue -vous ferez de cette piece. . 

rue lvir. Cassa_s . s'étan~ concluit êl.'une m~ni~re à ne p~s permettre, au gouverne-. 
t n~ portugats d'avmr plus de comtnlllllçatwn avec lm, et le gouve-rnement por
fi~gats_ n'~yant pás d'autre voie pour faire entenclre sa raison au gouvernement 
a ançats, tlne peut que recollrrir à ses alliés, dont l'honnem, les intérêts cl'accorcl 
/ec ceux de la tranquillit.é de l'Europe, lui font espéreT les meillems résu1tats 

ans ~ette - clémarche. 
v· Je m'acquite de cette coinmission avec d'autant plus ele eonfiance que je 
lens de recevoir eles dépêches pa7· le paquebot arrivé hier, par lcsquelles j 'ap-

15 
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prcucls que les réclamations que mr. Hoppner avait faites à mon gouvernement 
a.vaient ét6 satisfaites, et l 'ont. été même avant que vos dcrniers ordres sur cet 
objet iL mr. Hoppner lni soient parvenu::;. 

L.e gouvernement ele sa majesté britanniqne ne peut pas être inclifférent sm· 
]e sort du Portur;~ l , et mon gouvernement en résist:mt à eles demandes aussi ma
nifestement injustes, que celles du ehargé du consnlat de France, je suis persuadé 
q tl'il peut cornpter ave c eonfiance sur les traités d' ancienne et intime alliance 
existant ·entre les deux pays. 

J e ne puis pas douter. que le Portugal en cette occasion recevra c1 u gouvcr-
11.ement britannique le secours puissant et amicale, dont il a besoin }Jour se tirer 
cl'une position difficile qu'il a si peu méritée; et dans laquelle il n'a été placé que 
par les desseins hostiles du gouvernement français. 

J e saisi:;: 1 mr. le vi com te, cette occasion, etc. Londres, ce 4 mai 1831. = T'i
. comte cl' As seca. =A S. E . mr. le vicmnte de Palmerston. 

Oflicio 

(Ex lraclo do n. 0 2 6) 

In. mo e ex. mo sr. --Tive a honl'a de reccbc1· o despacho ele v. ex. a ele 8 de 
março proximo passado, e apresso -me ele agradecer-lhe as lisonjeiras expressões 
que n'elle se dignou empregm·, ac~usanclo a recepção elos meus o:fficios desde 
n .0 12 até 17, á exeepção de n .0 16, que ainda faltava. 

Desejando responder á confiança que a regencia., em nome ela rainha., foi ser
vida pôr nos meus fraéos meios, continuarei a dar a v. ex. a todas as informações 
que poclér colligir relativamente aos interesses ela sagrada causa que defendemos,. 
bem como das novidades que occorrerem n 'este imperio, devendo, todavia, as in
formações que clirigir a v. ex.a ácerca d'estas ultimas sm·em restrictas emquanto 
dm·arem as cil·cumstanc ias ·em que nos a.châmos, pois tenho-me visto fol'çado de 
limitar as minhas r elações ~micamente ás pessoas elas quaes posso ser informado 
do que n'esta carta se trata ácerca ela questão portugueza. Esta questão, que pa
recia absorta por outras de maior interesse para as grandes potencias ela Europa, 
vac novamente· ser objecto ela sua attenção . 

O embaixador de Inglaterra n'esta côrte a~aba ele communicar ao vice-chan
celler conde de Nesselrode um desp:rcho que .reeebcu elo seu governo com data ele 
19 de abril proxüno passado, p:n·tícipando-lhe que a Inglaterra, attendendo ás 
frequentes queixas dos insultos feitos a subditos ·britannicos pelas auctoridacles de 
D . .l.\1iguel, e considerand0 a honra ela Gran-Bretanha compromettida pela falta 
da satisfação que havia exigido, e que o governo do wmqJador tinha até agoTa ).'C

ousado, man.dàra um a esquadra ao Tejo pedir uma satisfação iinmediata, e a qual 
empreg·aria meios coercivos caso fossem necessarios. Não me consta qqt'l o g0-
verno imperial tenha at6 hoje respondido a esta, communicação. 

Cumpre-me igualmente pm'ticipar a v. ex.a que o governo elo usurpador deu 
ordem ao seu agente n'esta côrte ele empregar todos os meios possíveis para que 
o vice-consul ela · Russia em Lisboa, mr. Razewick, fosse removido cl'aquelle posto, 
em rasã9 da sua linguagem exaltada e opposta aos lDrincipios do governo estabe· 
Jecido . .As informações qu.e a este respeito o agente do ·usurpador fez ao conde de 
Nesselrocle respondeu este secretario ele estado «que o imperador estava muito 
satisfeito ela conclucta elo seu agente consular em Lisboa, e que, por conseguinte, 
não tinha a intenção de o mudar. 

Deus.guarcle a v . ex. a S. Petersburgo, ? ele maio ele 1831.- Ill."' 0 e ex. mo sl'· 
concle de Ficalho. =José Mutwício Con·eia . · ' . 

Ordem do dia 

Quartel nas V élas, 14 ele maio de 1831. - O ;major com mandante ela tropa 
expedicionaria teve a maioT sati,sfação por ter visto a presença ele e::?pirito e or
dem que os contingentes tiveram e guardaram na occasião ele tomarem esta ilha· 

A intrepidez e denodo que foclos mostraram nos ataques exeeutaclos nas· altu-



I 

227 . 

\ns ~enominaclas o Lombo do Gato, Ursnlina e 1\fnnadas dão bem a conhecer os 

de eseJos. que todos têem de p1•estar serviços á causa da legitimidade, da liberdade c 
a patna . 

. U'D C? major · com mandante dá os seus agradecimentos a todos os pfficiaes, officiaes 
~ ~l'lOres e so ldados p~la bravura q ne desenvolveram, e menciona com especiali-
a. ~ o. sr. capitno Nogueira, que, destacado da fOT~a geral1 bateu completamente f lllrmtgo na Ursulina e Manadas,· e o sr. capitão Rebocho, a quem a sorte col
ocou em .Posição ele mais se distinguir . 
l' ? maJor cornmmldante tem o maior sentimento em ter perdido um bravo d0 
c lsttnc~o corpo de cadetes, o cadete Sevm•iano J os6 Ramos, assim como sente que h .scrvJ ~o seja privado por algum tempo .elos dois cadetes OsoTio e Pereira, que 
dtavamerJ.te fo ram feridos no cún:flicto; mas resi:c'L aos seus companheiros a gloria 

e que souberam vingar os seus collegas, o que sempre farão com aquelle valor 
~e caracterisa tão clistiucto corpo. = José Joaquim Pacheco) major commandn.utc 

tropa eJÇpediciou.aria. 
O:fticio 

(N.o i7) 

·sad ru. ~o e ex. 010 
Sl'.- Tenho a honra ele informar a v. ex. a do qne se tem pas

e 0 n est':l' .c?rte relativamente aos nossos negocias depois do dia 6 do corrente, 
:

1 que dn•tgt a v. e;s,n o meu officio n. 0 16, tambem destinado unicamente ao 
esmo assumpto. 

de ~o~stou-me no dia 7 á noite que o marquez de. Lavraclio fazia pi~ta1: ~s arrna.s 
fest Oitugal para -as collocar na casa em que res1de i o que sendo mdic:o manl
sa 0 d~ esperança em que elle estava do ser p1;0x1mamente r econhec1<'lo pela 
c n{:. se, occorreu-me, para obstar a este passo fatal, solicitar a intervenção elo 

lll
m aJJÇado: de França e ele mr. Brook Taylor, agente inglez que se acha actual-
ente aqu · cl I 1. · ' · · · a c1 lUe G 1 para os negoc10s e ta 111, corno Ja ammnc1e1 a v. ex. el!l um os 
us precedentes officios . • 

deb ~rocurei, portanto, logo no clia 8 pur em pratica este meio ele opposição; mas 
assa de, pot·qne não encontrei o embaixador de França, que eu desejava primeiro 

egurar. 

tad Pol" felicidade recebi no mesmo dia 8 um ~ilhete do cardeal secretario de es
sua0' e~ que. Ine assignava o dia segu~ute 9, pelo meio dia, para a a ndiencia. de 
u.o l~~lltldaclc, que eu havia solicitado, como v. ex.a lerá no meu citado officio 

a qN'aquelle dia 9, antes da audicncia, passei por casa do embaixador ele França, 
0 ue~ expuz o meu negocio, e s. e:s:. n me deu as maiores segumnças elo que se 
n~p01'1a com todas ar> suas forças a um passo qu e cl le julgava tão inconsicleraclo 
s. moament_o acttlal, como o do reconhecimento do ~enhor D. 1\iigael; e chegou-me 

e)( .. a dizer que elle não era pago pelo sen governo pat·a outra causa. 
Mo~10ado com esta promessa apresentei-me á hora competente no palacio ele 
bom e a:r-allo, e fui recebido por sua santidade com toclas as demonstrações ele 
saut acolhuncnto, e depois dos com1Jrimeutos recipTocos comecei por apresentar ao 
pass~lacll~e· CO}) ia ela carhL c]e sua magestade o imperador do Brazil, que o anuo 

S 0 fn1 ~ncal'l·egaclo por D. Thomaz Mascarenhas de entregar a :Pio VIII. 
lllais ~a santl~acle leu immecliatamente uma parte ela mesma caTta, e disse que COffi: 

C 0~lllO~tdade leria depois o resto. 
de p·ontmue1 eu então r eferindo a sua santidade as proprias palavras que da bôcn. 
acre 

10 
l!J tinha O'llv~do quanclo tive a honra de entregar-lhe aquella carta, e 

as ~cente1 que me reputaria muito feliz se Stla santidade se dignasse dar-me agora 
S esmas segLlranças. 

a lib n·~ santidade esteve por alguns momentos sem dar-me resposta, e eu tomei auet;:. ade de instar por ella, dizendo que estima1ia muito que sua santidade me 
nossalls~sse~. a escrever ao meu governo que a opinião de sua santidade sobre a 

Enfã es~ao era a mesma que a de seu ante?~ss~r. . 
qt1ant 0 Iespondeu o santo padre, que sentia nao poder cl1zer o mesmo, pül'-

0 as necessidades da igreja, assim em Portugal corno nos seus domínios ul-
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tmrnarinos, eram imrnensas por causa da falta de bispos. Continuou fazenc}9 urn.a 
longa descripção do deploravel estado em que se achava a igreja nos domínios 
portuguezes, e das representações q"\le d'ali lho haviam dirigiclo sobre este assum
pto ainda quando elle presidía á propaganda, e terminou dizendo que elle era 
obrigado em tão desgraçadas circurnstancias a prover a tantos males, e cm conse
quencia a não esperar pela decisão elos outros soberanos, que não tinham perante 
Deus a mesma responsabilidade que elle. · 

_Quando o santo padre acabou ele fallar, continuei eu, dizendo que a ningue~ 
sun. santidade podia fazei· a exposição elos males que soffria actualmente a igrej3· 
portugueza que os sentisse mais, e que mais se atemorisasse á vista da grandeza 
da responsabilidade que pesava sobre sua santidade por um tal motivo que cu; 
mas que ao mesmo tempo não podia nem devia censurar a conducta dos seus pre
decessor es em circumsta.ncias analogas. <<Porque rasão (continuei) deixaram os au
gustos predecessores ele vossa santidade, Urbano VIII, Innocencio XI e Alexan
dre VJI, r eduzir a igreja portugueza a não te1· mais que um só bispo? Acaso não 
ora esta desolação em que se achav;:t a jgrej a motivo mais que su:fficiente para 
que a santa sé reconhecesse o senhor D . João IV, que legitimamente occupava o 
thr ono portngn~z? » . -· 

A isto respondeu sua santidade que n'aquella epocha a impiedade e a ÍiJ.·eli
gião .era menos universal ; que os povos de então, porque eram mais religiosos; 
estavam em menor abandono com um unico bispo, que no dia de hoje, em que 
são tantos os ímpios que não reconhecem a auctoridade da igreja, e que ml'JchinaDl 
quanto .podem para que não haja bispos, e assim mais livremente poderem sedu
zir os povos . 

«Santo padre (exclamei eu com respeitoso cnthusiasmo), ouÇa a voz de urn 
homem honrado, como tal conhecido em Roma ha sete annos, que não é ímpio e 
que por miser icorclia de Deus tem a religião catholica arraigada no coração. Se 
os ímpios abundam n~ presente idade, por esse mesmo mot ivo vossa santidade não 
deve dar um similhanto passo de r econhecer o senhor D . Miguel, que tão injusta
mente occupa o throno de sua sobrü1ha. Que 11oderosas armas contra a santa sé 
lhes não motteria vossa santidade nas mão.>, -e de que elles se serviriam com toda 
a dextridade? Que trinmpho para os protestantes, que não qtterem relações cqm 
a santa sé, em prejuízo dos catholicos a elles suj eitos, porque dizem qt\C ella se 
não limita aos negocios da r eligião e se entremette com os políticos? Santo p~
dre, pelas entranhas de Jesus Christo, peço a vossa santidade que não clê um :>1-
milhante passo, que eu julgo na epocha presente muito prejudicial á religiao ca
tholica. A falta de bispos (continuei) não é tão extrema que não possa e.sperar 
pela decisão d1 esta questão . O arcebispado de Evora tein um bispo suffragaueo, e 
nos outros b ispados ha os vigarios capitulares, que podem supprir. Alem d'isto, 
santo padl·c, permitta-me que eu lhe faça uma reflexão . Outros thronos infinit~
mente mais soliclos que o elo senhor D . Miguel, que tem por base a mais manl
festa inj ustiça, têem' caído n'estes tempos . Se o senhor D . M:iguel tiver a mesma 
sorte, a que estado ficarão reduzidos os bispos que agora vossa santidade nomear?» 
Aqui acu.diu o sant0 padre : «Se o governo Ci]_Ue se segui>r t iver religião . r ecc
bel-os-ha; se não deelarar-se-ha irreligioso>>.- <<Ü senhor D . Jôão V:t (co~tinueQ 
bem religioso era, santo padre, entretanto poz de parte o bispo de Coimbra, frei 
Francisco de S . Luiz, nomeado no tempo das côrtes, e s~bstituiu-lhe outro» . 

Esta minl1a firme linguagem perturbou um pouco sua santidade, que· afguUJ 
tanto abalado me disse que, se elle reconhecesse D . Miguel era unicamei).te para 
acudir á igreja, sem se entremetter"na decisão de .direito. uVá lá fazer essa djs
tincção (repliquei eu), e convencer d'ella ainda as pessoas mais bem intenciona
das, quanto mais os inimigos da santa sé, que só considerarão o facto de se hav~r 
ll: rp.esma santa sé antecipado ás outras potencias no juizo de uma questàp poli
tlca>l . 

<<Eu me vejo em um embaraço extremo (continuou o santo padre); a necessi
dade da igt·ej a. é muito grande, a~sim como a minha responsabilidade na presen~ll 
de Deus. Eu recommendo com fervor este negocio nas minhas orações, e não po
derei deixar de fazer o qne Deus me inspirar».-« Sim, santo padre (lhe disse 
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~tt),Dnem .eu posso pretender outra cousa; mas ponha ~ossa santidade na pres~nya 
el eus os prós e os contras que n'este caso se offerecem e obre então segundo 

~ . uz que receber. Emfim, sa,nto ' padre, supp0sta mesmo a extrema necessidade l e prover os bispados vagos, como póde esta trazei· c0msigo a do reç.onhecimenta 
{? senhor D. Miguel? A santa sé acaba de dar nm exemplo do contrario no pro
VJmeuto dos b is1Jados vagos da America; hespanhola. Eu não digo que se fur,:a o 
IU.es•no em P t 1 · · b · · · 11 . · or uga , porque 1sto tena tam em pess1mas consequenmas, mas n. ego 
dste exe~plo para peTSLtadir a vossa santidade de q.ue não ha a menor apparencia 

e llP.Cess1dacle do reconhecimento do senhor D. Miguel>>. · 
· A est~ reflexão respondeu sua santi.dade que .se elle não recebesse aqui o mar

qnez de Lavradio reeeiava que lhe fizessem saír 0 nuncio de Lisboa. «Esteja des
L~~~ado, ~anta pa<!lre (l'he disse eu), que o- seu nuncio não será lançado fóra de 
l11.

18
. oa., amda mesmo que vossa santidade aqni iqjuriasse,- se possível fosse, o 

D ai~~ez de Lavradio, porque o seu nnncio em Lisboa dá urna côr ao senhor 
· D 1gu~l q1~e elle não tem e que de certo nã0 quer perder, nem lhe convem». 

as . . epols d'1sto disse-me sua santidade que havia uma grande differença entre 
e t~acumstancias ela America hesparrhola e ele Portugal. « Cer~amente (acudi eq), 

0 
a em no~sa vantagj3mll. · 

ilo . que mms se passou n'esta attdiencia omittil-o-hci por brevidade, como me
da~ lllteressante, e tennínarei esta relqção com as ultimas pa.luvras ele sua santi~ 
q/ e,lque foram, que não sabia se o faria (reconhecer o senhor D. Miguel), nem 

rauc o o faria 

eu N'e~t~ pont~~ vieram annunciar ao santo·padre ; chegada de nmá deputação, e 
P. pe~1 hcença a sua santidade para lhe dizer mais duas palavras, q ne foram em
drega as par~ o persuadir que o artigo da Gazeta da 'l'e1·ceim .sobre a liturgia, 
a~tr~l~ fallei no meu antecedente officio, por modo nenhum se podia, nem devia 

tur ao governo. · 
pu ~epois d'esta audiencia dirigi-me a casa de mr. Brook Taylor, o qual me res
da~ eu q~te sentia muito não l!l@der a~iliaT-me, porquanto, tendo elle sido man
qu l aqtn colll. uma determinada commissão, logo que elle se ~ntremettesse em 
d': tq~Ier outro assumpto alheio r@'ella, se Q01tstituia por este facto ~gente junto 
l'as s e governo, o que, segundo as leis inglezas, é absolutamente prohibido. A esta 
tic:l~:~l res}JOsta e~t só repliquei que. nã<D soli~itava interv.enção . official, . :m~s par
ted , . 1 ° que elle Jnlganclo tambem mcompatL;vel c0m as suas crrcumstanc1as, me 
qúeu~ a P~dir-lhe o favor de informar o seu governo, tanto elo estado da nossa 
seu stão .aqu1, como do passo que eu h~tvia dado perante elle Taylor, solicitando o 

P, al·t·ap:do
10~ Mr. 'il.'aylor me prometteu que assim o -passava a faze~·, mas em carta 

tCt ar. 

fa.U ~a IU.auhã do dia 10 procurei o embaixador ele Franç~, que me disse t~r já 
nãoa 0 ao cardeal com ·a maior energia :wossivel, e que elle lhe respondêra que 
num.:~ trata:':a por ora do reconheciment0 do senhor D. Miguel, mas que o grande 

Se? d,e 01spados vagos dava muito que pensar _ao santo padre. . 
nã~ ndo o d1a lO aquelle em ql'le parte o· correw pelas duas horas da tarde-, 
meutrne _Pude entreter com o embaixad01· mais que por um momento, principal
este e dize~do-m.e eBe que ia irnmedfMamente escTever para a ·sua côrt.e sob1·e 

p ~ss-nm~to, como eu lhe requeria e era sua: intenção. 
o ernb~~tn·e1 , porém, informar-me maí~ miudamente áquelle resp~ito, , ~ so~be q;ue 
struc ~ otador, entre outras cousas, chssera ao cardeal que por ora nao tmh.a m
goci çoes ela sua côrte sobre este assumpto, mas que se ehle fosse It!Ínistro dos ne
séri:~ estrangeiros as instrucções que daria ao emhaixador de França: em R<?~a 
Cttm' lU.t P~ra sair d'aqui, se a S'anta sé reconhecesse D. ~Iiguel nas actu1aes cn·-

s anotas. 
Procur · · · b l d' l t' tnas 0 mteressar~n'este neg0c10 mats. algum mem rG> c o corpo 1p orna 1co; 

. T;~.uc_o co~to CQm esta tentativa, e só o fa~reí p1·o .fm·ma. · 
ca1lsa rnu~are1 este officio dizendo a v . ex. a que, ainda que não considero a nossa 
ll:luit~ aqu1 perdida, e antes me•likm·ada pe:lo qlile tenho referido, comtudo temo 
tação 

0~ e~~forços do partido a nós confu:arío1 porque s0u testemunha da sua exal-
' e nao con'heço um só incli'Viduo dos que têem o poder que nos seja favora-

.. . 
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vcl; e se por desgraça o senhor D. 1\'Iiguel persistir no throno da senhora D. Ma
ria II por mais alguns mezes, não occulto a v. cx.a os meus grandes e bem 
fundados receios de que será inevitavel !!l golpe f~1tal por parte cl' este governo. 

Deus guarde a v. ex." muitos annos. Rotna> em 14: ele maio de 1831.- IIJ.mo 
e ex. 1110 sr. conde da Ificalho. = João Ped~·o Migueis de Ccw·valho. 

Ultimatu•n ,. 

A bord ele la frégate de sa majesté, La Mdpomene~ le 15 mai 1831. -1\fonsieur 
c vi com te:- Le gouvm·nement p01•tugais, en refusant de satisfaire aux justes ré

clamations que mr. Cassas avait reçu l'ordre de lui présenter, a mis eles à présent 
]e gouvernement français en droit de ne plus écouter que sa dignité offensée, e~ 
ele poursuivrc, par tô11s les moyens· en son pouvoir, la réparation de griefs qu1 
intéressent ~t la fois l.'honneur de la France et les intérêts de ses citoyens. Cepen
dant, avant de recourir à l'emploi ele semblables mesures, le gouveT'nement de sa 
majesté le roi eles français a voulu elonner une nouvelle preuve de In moclération 
qni l'anime, en me chargcant ele faire aupres de V. E. une clerniere tentativc, 
clans le btít d'obtenÍl' par Jes seules -voies de la persuasion les satisfactions aux
quelles il a droit. C'est pour me conformcr à des intentions · si loyales et si conr.i
liantes, qne j 'ai l'honneur d'adresser à V. E. la présente communication. 

Dep11is plusieuts années le gouvernement portngais manifeste contre la Frauce 
eles sentiments de malveillance et d'inimitié qüe rien ne peut justifier; les témoi
gnages eu sont surtout clev.enus plus" nombreux depuis les gLorieux événerl!lents 
qui ont sígnalé la fin de juillet 1~30. C'est ,;mtout c0ntre les français établis GJ! 
Portugal, sons la. foi eles traités et niêttl.e dtt simple droit eles gents, qu'éclate uu 
injuste esprit de haine et ele persécution. Arrêtés S01J.S ele frivoles ·prétextes, sur 
de vagues elénonciations, Üs languissent en ·prison sans jugement, ou ils sont con
damnés sans motifs a eles peines cruelles et infamantes, ou enfin, si aprcs ele lon
gu.es souffrances q'uelques-uE.s sont eléclares innocehts et· 1·ecouv1·ent la libe1·t6, 
c'est en vain qu'ils réclament les indemnités qui lem· sont dues pour une détention 
dont l'injustice est reconri.tte. 

Ceux eles français, qui, depuis huit mois, se sont rendus à Lisbonne par mer, 
ont. été détenus à leur arrivée à Belein, sons eles prétextes également futiles, trai
tés par la poljce avec une iuconcevable rigueur, malgré les vive:> réclamations du 
consul ele sa majesté, et ce genre ele vexations n'a pas même été épargné à 'tlirl 

employé du consulat. 
Des diatribes violentes coutre Ia France et son gouvernement, d'odieuses pro

>ocations contre Jes français établis en Portugal, ont été insótées dans lcs pam
phlets, dont l'tm a paru sous la protection spécialc du·chef dLl gouve11nement por
tugais. 

Les mêmes déclamatiops, les mêmes excita.tiohs à la haine conti·e les éh·augeJ:s 
paisibles et inoffcnsifs, ont retenti dans ]a chaire évangélique, et eles ecclésiastl
ques se sont renelus coupables d'une pareille violation de tous lcs príncipes cl'équité, 
de toutes les convenances) sans que ie gouvernement portugais, sonrd auxjustes 
réclamations · ele notre consul, ait vonlu leur jmposei· silehce. Loin de ·là, ce gou
vernement lui-même ft donné un témoignage dn·ect et non équivoque ele ses dis
positions malveillantes contre la France, d)aborcl en autorisant, malgré les pres
santes réclamations elé mr. Cassas, l'inique condamnation du sieur Bonhomme, 
puis en fa.isant exécuter contre ce français une ignominieuse. et cruclle sentencc, 
sans égm·d pour les ins.tances et les protestations de notre consul. 

Les mêmes sentiments d>inimitié, les mêmes passions haineuses co:nb~e la 
France, ont dicté la mise en accusation elu sieur Sauvinet, .et le jugement rcndn 
contre lui, bien qu'il n'existe aucllhe preuve du délit qui l'tli est jmpLlté. 

Enfin, mr. le vicomte, le gouverneme'nt portugais h' a pas crainte à.'ajoulier un 
nouvcau grief à tant d'insultes, en renusant de l.'épondilC a11x demandes en répara~ 
tion qni lui ont été prése]1tées par le consnl ele France à Lisbonne, rcfus motive 
sur le prétexte frivole, et tout-á~fait inadmissible, qt'Le cet agent, n'ayant point un 
caractere cliplomatique, n'ava,it pas qualité pom' fairc descmblablcs communi.cations . 

. · 
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0 
Dan__s cet état de choses, le gouverncment français m'a donn6 c_>rdre cl'a(lresser, 

tt l)lutut de renouveler, à V. B. les demandes snivantes: 
l 1° La mise cu libcrté du sieur Bonhomme et l'annulation (par un acte spécial 
( 

8
. 1:éhabilitation) ele la sentence renclue coiltre lu i, sentence dont la parti e ·igno

L~m.euse a été exécutée au mépris eles protestati.ons du COJ?.sul de sa majesté à 
rsb?1me, et eles notes nombretlscs par lesquelles cet ·agent avait déclaré qu'il la. 

0?118tdérerait comme un outrage fait à la Frauce dans la 1)ersonne d'un ele ses 
crto.vens. · 

~ ' . . lr La destitution des juges qúi ont prononcé la sentencc et la publication offi
cte e de l'acte de -réhabilitation qui l'aura annulée; 

3o Une indemnité de 20:000 francs eu favem du sieur Bonhomme; 
.4~ La mise eu liberté clu sieur Sauvinet, cléclaré naturalisé portugais en op

aost~on avec les lois du royanme, et condamné par la commissioú extra~n·dinair~ 
e rsbonne, dont V. B. elle-mêmE} a formellement reconnu l'incompéte:m.ce,. à dix 

aus de déportation eu Afrique, en vertu d'une sentence clont.les termos mêmc 
cou~t:tent q;t'aucune .eles charges élevées contre lui n'a pu être prou~ée; 
V 1f Une mdemnité de 6:000 francs pom· chacun d'eux, au sieurs Gamby et 
d~e on, ,clét~nus arbitra1rement à Porto, et une de 3:000 francs au sieur Dupont, 
vert nu ~ Lrsbonne, pendant un an, tot;ts trois finalerp.ent expulsés de Portugal, eu 

~ cl ~ne sentence ~ont il ne résulte aucnne charge réelle contre cux:; . 
v L mclemnité de 10:000 francs précéclemment réclamée par mr. Cassas en fa
d:~lr ~u sieur Dubois, g1·aveur, pour les. préjudices que lui a causés une injustc 

entrou clans lcs prisons ele Lisbonne · 
b 

70 
Une indemnité· de 20:000 francs' p0ur les fn:t.nçais qui ont déjà qui ·té Lis

fi o~ne, ~t pour l'affrétemeut eles Jttmeaux et une indemnité, dont la quoti.té sera 
q :li:~~ plu~ tat·d, pour les fra:nçais restés à Lisbonne apres le clépart du consu1, et 

Ul· 
0
eptus son départ auraient souffert eles dommages; • 

êt. 8 ~a stricte observation à 1'avenir du privilége eles français, de ne pouvoir 

(l r e a~Tetés qn'en vertn cl'un ordre du juge conservateur des nations privilégiées, 
llc n eu t . . I' on pas en partwu ter . 

g .· tpres avoir présenté, suivant mes instructions, cette ému:riération dótaillée eles 
v~~e \dont la Franc~ attend la complete réparation, je m'acquitte d'un mLtre de
d' U' c.e lll.a mission, en cléclarant à V. E . qu'un nonveau refus de· faire cb:oit à 
p a~8s 1 .légiti1nes réclamations entrainerait infailliblement pour le gouvernement 

01 
Jga1s. de,s conséque~ces, d?~t íl ne devr~.it s'en prenGJ.re qu'à lui-mê_me. 

dél . eddoJs cgalement U;JOuter JCI, dç la mamere la plus ·expresse, que sr, dans 1m 
le :J.t e quarante-huit heures, les satisfactions dont il s'agit n'ont pas été formel-

q ~ent et comrJletement accordées il ne me restera plus qu'à exécuter les ordres 
u1 m' , ' 
. A"'~~t eté donnés. pall' mon gouvernemcnt. . . .. 

pit . bleez, mr. le viComte, 1es assurances de ma haute constclératwn. = Le ca
a~e de vaisseau, De Rabattdy. = A S. E. le vicomte de Santarem. 

da i S .-:-- Le brick l'Endyrnion) que je charge de porter cette dépêche, att~clra 
a ~l'ch Tage les q11arante-huit ?elll'es, }lOUr recevoir la réponsc; apres ce délai il 

c de me rejoinchc. . 
Offi.cio · · 

.(N. 0 8 reserrado) 
IlJ>no , . . . . 

tido · SI.-:- Remetto mclusas a v. s ." as cop1as da correspondenCia que tenho 
dos co~ 0 Yice~consul britannico n'este po1.to, ácerca do embargo posto na saída 
inO'l navros, do embargo para transporte de tropas que foi forçoso pôr na escuna 
ilh eza Coquette, e finalmente do recrutamento de dois mancebos naturaes d'esta 
po~to q:1.e "'se achava~ ao serviço de snbclitos ingle.zes. ~mqnanto ~ ~st~. ultimo 
ceclido~~oa a: regencrã ~-ão_ ter violado n~m uma est1p1.~açaq, neJ?- r:n_vileg10s con
gue aos mg'lezes, nao se achando lei alguma que Isente os mdiv1duos portutatnb:s de ~ercm '_recrutados por ~1m similhante moti.vo. Emquant~ aos emb~rgos 
pelo d~ ~ regenc1a está con-venmdLa ele }laver seg:urdo uma pratica a'acto•nsacla 
solu_t u·etto ~as gentes e por inmimeraveis mremplos, e justificada pela mais -ab-

. a.nccess1clade. V. s.a, portanto, munido d'estes documentos, poderá satisfa21er 

• 
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quacsquer quesitos que lhe sejam dirigidos a este respeito pelo ministcrio britan· 
nico

1 
e desfazer as calumnias que os nossos inimigos queiram espalha~· pela impren

sa, · e a regencia está bem cexta que lord Palmerston e seus collegas não aco
lherão, nem por um só. momento, a suspeita.1 aliás absluda, de que este gov~rno 
11ossa accintemente faltar á consideração devida a sua magestade britannica, e amda
menos afastar-se da religiosa observação dos tratados que existem com Ing·laterra. 

V. s.a não perderá esta occasião ele mostrar a lorcl PalmeTston quaes sejam os 
esforços ele devoçã'O e constancia, e qua,l a heroicidade que se exige d'esta :cal 
guarnição, pam tentar, no abandono em que se tem achado, as operações atrev1.das· 
que se emprehencleram, as quaes já produziram um brilhante successo e estanaro 
poT certo terminadas, ao menos com a posse elas cinco ilhas de que se forma o 
grupo da Ten.:eira, se os elementos contra os quaes ainda continuâ.mos a lnctar 
nos tiYessem sido menos desfayoraveis. Seria esta, por certo, a occasião parp. que 
a generosa nação britannica nos manifestasse pelo orgão elo seu actual e iUustrado 
ministeTio a sympathia que lhe deve inspirar uma lucta em que a hom·a, os sen
timentos de humanidade e de justiça todos se encontTam pela nossa pa1·te, e não 
deixa a regencia de se lisonjear de c1ue o assalto glm·ioso da ilha de :S. Jorge, as 
proclamações do conde de Vílla Flor, e o tratamento feito aos officiaes e soldados 
]n·isioneiTos, de que esta ilha já se acha entulhada, · contrastando com as execu
ções sanguinarias do infante· D. Miguel e com o tratamento lwnoi·oso que estes 
mesmos seus satellites nos preparavam, se tivessem ficado" vencedm·es no dia 11 
de agosto, produzirá alguma sensaçf.:o favoravel no pliblico inglez, sobretudo se· 
houver periodicos que o estimulem, e persuadirá a todos. Na verdade só nos fal
tam poucos vasos de gu.erra para fazer pender a balança a favor da nossa causa. 

. Em todo o caso julga a regeneia muito util que o ministerio britannico ~e-
clare não reconhecer já o bloqueio d'esta ilha, o quaJ de facto não existe ha 01to 
mezes, e que, nà · oaso ele renovar-se, C? não reconheça sem nova intimação, n.ão 
dando valor á objecção .que lorcl Palmerston fez a este respeito, porquanfo o In
fante D. Miguel tem .sobejos motivos }'>ara ma:nter o bloqueio, indepenclentemente 
d' este que ele novo se lhe acrescentaria. 

Üt1mpre-me accusar a recepção elo officio de v. s. a. ele 11 de abril, cujo inte
ressante conteúdo foi presente á regencia, e aproveito esta occasião parn., em nome 
ela mesma regencia, assim como ·no meu proprio, lhe manife'star a viva satisfação 
que nos causou a todos a noticia de se haver seu irmão salvado do horrendo des
terro em que se achava, satisfação motivada, não só pela íntima relação que exist.e 
entre elle e v . s.a, mas tambem pelo conhecimento que tem o governo elas opt1 · 
mas qualidades cl'aquelle benemerito portuguez. 

Deus guarde a v. s .a Palacio do governo ep1 Angra., 16 de maio de 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abretl e Lima.= Conde ele Ficalho. 

O.f'fi.cio 

(N.0 9 rcscmdu) 

lll.mo sr. - Não sendo possível prolongar mais o embargo que a regcncia ha.
via mandado pôr quando saiu a expeclição para deter os navios surtos n'este porto, 
aproveito a O'ccasião do navio Joseph & Williams) que vae em direitura a Londres, 
para remetter a v. s.a os· maços éürigidos a clifferentcs legaçõe13. 

Refiro-me, pelo que toca aus assumptos mais importantes. do real ·serviço, ao 
conteúdo no despacho que, em data de hoje., cl:irigi, ele ordem da regencia, ao sr
Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, o qual deverá ser abert0 por v . s.a, n:.t 
ausencia do dito ministriD, e quando elle ahi se encontre será tambem. considerado 
como commum para v. s.a e para D. Thomaz Mascarenhas. 

No navio Alexancll'e) que d'aqui pmte- àmanhã, vae o major José Quintino Dias, 
o qual teve m·clem ele se apresentar em Londres a v. s .a, 'para r~ceber ahi as in
strucções que exigisse o real serviço . Cumpre; portanto, que v. s. 3 seja informado 
conficlencialmente ele que este official, que commandou por dois annos o batalhãO 
de . caçadores n. 0 5, e p1·cstou entã.0 serviços ·relevantes á nossa causa, ou fo~se 
moviLlo pcl_os seus proprios sentimentos ou impcllido por circumstancias d'clle 1n· 

• 
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~lej.eh.dc~tes, como a maior parte da gente pensa, deu lagar posteriormente, pela f ISctphna em que deixou caír o batalhão, a ser tiraelo do commanelo cl'elle, e tem 
~ c~de então manifestado uma attitucle du.viclosa, a ponto ele seT elle o que os sol- · 
c 3

1
.08 cons}Jiraclores tinhaari. em vista. para o convidar para seu chefe na proj ectacl.a. 

sec H'ào N- · l ffi · ~ · ao appareceu, porém no conselho ele guerra prova a. guma su etente 
pal'~~ culpai-o clirectamente, ma~ sim bastantes inclicius para tornar inclispensavel a sba. remoção cl' esta ilha, o que a r egencia se resolveu a e:ffeitum:, manclanclo-o 
at;n arcar debaixo elo pretexto acima indicado. v. s.a, portanto, se limitaní, a in-
~Ca1'c}he que por agora não tem orelem para o e.ncarregwr ele commissão alguma, 
~as sómente para o incluir a ell e e á sua famíli a, se a levar, na lista elos subsi

tos, podendo resiclir entretanto onde mais lhe convier . 
. Não elevo deixar de .manifestar a v. s.a que, desde o momento em que se pre

~);Ioul a expedição, a maior parte elos inglezes aqui residentes e muitos elos capi
m e? c ?s navios embargaclos têem por todos os meios manifestaclo ao governo o 
a· a~r mteresse pela nossa causa, e muitos cl' elles têem feito serviços utilíssimos, 
ctn. a ?J-esmo com lesão ele seus proprios interesses, como v. s.a reconhecerá ela 
v

0
)

1a mclusa ela caTta que escrevi a alguns cl'elles, por occasião de haverem sal-
ac ~uma escuna naufragacla pertencente ao governo. · 

S . L e~ls guarde a v. s." P alacio elo governo em ~ngTa, 16 de m~tio ele 1831.
r. Ulz Antonio ele Abrm.1 e Lima. = Conde de Ficalho. 

Aviso 

ti lVIa:nda a reg~ncia, em ~ome da rainha, que v . s.a intime ao major José Quin
d n\~Ias, governaclor do castello J e S. Seba::;tião, ordem para embarcar a bordo 
ti~ rrgue inglez Alexander) que está prompto a sair cl'este porto, a fim de se 
ta~ns1frta_r ~ cidade ele Londres, aonde se apresentará ao ministro ele sua ma.ges
r;Õc e delissJma, Luiz Antonio de Abreu e Lima, de quem receberá as instruc
:fir:s que . exige o bem elo real serviço, podendo v. s. a prevenil-o de que para esse 

Psiá J.á tomado um logar para a sua passagem a bordo do mencionado nav:io. 
Vai a ac10 do governo em Angra, 16 ele maio. de 1831.- Sr. Sebastião Drago Ete de Brito Cabreira . =João F e1·1·ei?·a Sm·mento . 
1831 ~ conforme .. Reparti~ão do ajndante g~-neral em Angra, 16 d? maio ele 
gado · - ~Ianue_l NPmto <?haves, tenente do r egtmento n. 0 6 de cavallana, empre

E I).a 'l:epartrçao elo ajudante g·enm,al. 
1.831.stá confo~·m e . Secretaria d0 cas~ello de S .. João Baptista, 16 ele maio de 

- Joaqtmn Pattlo A1Tobas) servmdo de maJOr da praça. 

Officio 

lU mo sr E · a· d . J • • l . acab · ·- i m consequcnma o otermmano no av1so mc uso, que por cop1a 
rnan~a de ~e s~1· enviado por ordem . elo s. ex. a o sr. _b!;igacleir? ~abreira, com-· 
v. 

8 
a nte mtermo das .forças n'ésta Ilha., pela r eparhçao do aJudante general, 

ria d entregará o commando cl'esse castello ao capitão commanclante da artilhe
dcte ~ ~es~o castello, José Luiz Villarinho, ficando .v-. s. a na intelligencia que as 
vem 

1 ~1naçoe~ da r egencia, em nome da rainha, exaradas no r eferido av~so, de
eJ.:pedilar hoJ e mesmo cumpridas; communicando igualmente a v . s.a que tenho 
rnent c 0 ordem ao dito capitão José Luiz Villa.rinho para ir tomar immccliata-

De 0 commando do expressado castello de S . Sebastião. 
183! cus gu~rde a v. s.a Quartel no castello de 8 . João Baptista, '16 ele mai0 de 
tcllo a-tose Antonio da Silva 'l'o?'?'es) coronel de cavaJiaria, governador elo ca.s

e · João Baptista c suas clependencias.-Ill .mo sr. José Quintino Dias . . 

Officio 

[N .0 1 O) 
111. mo sr D · d · 1 cl · 1 · · J a v. s a 

1 
·- epo1s e csertpta tona a oorrespon enCJa que lOJ e vae remcttlCla 

· ' CJegou hontom á noite mesmo o J ack Lcuntenz" e recebeu a regencia das 
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mãos do sr. Luiz da Silva M0usíniliro de· Albuquerque os maços elas d~versas leg~~
çõesJ de que elle era .portndor. Não seJ'ldo1 1~ orém 1 possiveili .dem~rm' por mms 
t erripo os navios aos quaes se levantou o embargo, faço estas duas r egras ;para 
prevenir a v. s. a ele que r esp<mclereí ·ao seu c<mteúclo pela primeira G>ecasiãb qufl 
se offer ecer 1 ou talvez mesmo pelo navio Joseph & }Villiarns> que lev-a o presente 
despacho1 se em ras ã,o do tempo1 qtte hoj e é muito tú mpestuoso, tiver maior de
mora n'este porto . 

D eus gtfarcle'·'-'a v. s. a Palacio do govern0 em Angra, 17 de màio de 1831 ,...,..... 
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima. = (S em assignatUTa.) · 

P. S.- Occorrendo alguma d~fficwldade em r emetter a p11esente correspoJiden· 
cia pelo navio Joseph & Williams, resolvi-me a remettel-a pelo ibrigue AlexcG?~de;r, 
que toca em Dower . " 

Car-ta 

Angra, 17 de maio ele 1831. - In. mo- e .ex .mo sr. - Tendo tido immens0 que 
fazer estes dias1 e ~hegando o Th.oTnton hon.tem á noite para me ticrar o totnpo 
que eu tinha destinado a escrev e'!.·, só posso faz er chms ,regras á p;ressa para não 
deixar de dar a v. ex.a os parabens1 e de U1'0s pedli.!l· pelo glorios0 successo das 
armas éla senhora D. Maria II. 

O desembarque na ilha de S. Jorge é u.m dos mais bellos br~a.zões do c0ntàe 
de. Villa. Flor, e será seguicil.o (se os elementos que até agora n0s têgm si<ilo con- . 
trarias não oppozerem obstacu1os invenciveis) <ile G>utros iguaes successos mui de
mais ilhas . Refiro -me aos impressos inclusos e ao que o conde de iFicalho lhe es~ 
'creve ele officio. O peior é que por agora a ilii.OSS·a situação p ecuniaria não melheH·ou, 
e temos os soldados com tres raezes atrazados. Se. tomarmos 0 :H'aial, vel'E~mos se 
0 governo resolve a minha ida a Inghtnra, _aonde in~i attraifui!IO·-me ma~s odios e 
injuri.as com esperança .de pouco r esultado; mas est0u disposto a tudo. . 

D eixe-me da1·-lhe pela segunda .vez, e esta vez com ce-rteza, 0s meus IDU!t0 
corcliaes parabens pela feliz libertação ele seu mano. 

Muito sinto qne v_ ex. a levasse a -mal qualqaer engano ou omissrio irmivolunta
ria d'estes novat0s ela nossa sec1<etaria1 e ainda mais rqtm supponha que nã0 g·rosa ' 
ele toda & consideração do·-govemo1 . quando es·te 0 cGllocou. no centro e na plena. 
conficlencia ele .todos os J.il.egocios . D eixe-me dizer-lhe franrcamente e em amisacle 
que não convem desconfiar com clesgra.çfllclos como nós, que estamos fazendo eo!ll 
a melhor fé possivel tudo qu~nto podemos a b am ela causa, collocados no ~ogar 
<ilo perigo, assaltados peJas injurias e cahunnias d0s ma1evo[os, e que ao me!llOS 
temGs direito a contar com a indulrg,encia, se não com o appim~s0 dos bons f>Ol\tu-
gu.ezes. . 

P erdoe este cl!esabafo 1 e acceite a certeza do sÍJ.il.cero adfecto, estima <1l c@ns.t
clel!ação· com que sou,. etc., etc. =d.ltla1·qzbez de Palmella. =lill.mo c ex. mo sr. Lllll~ 
Antonio ele Abreu e Lima. 

· Officio J 

T el.il.ho a honra de accusm· a r ecepção da comrrmnicação que v. s.a me dirigítt 
em data ele 15 elo C0l'Jiente1 e que me foi entregue no cilia LG, pelas sús !b.oras da 
tarde, por um official do brigue de guerra Enclymião j tenl1o ao J.il.lesmo tempof a 
ele 1 ~1GJ r esp0ucle:r q ne, não tendo 0 gov;ernG p0rtuguez rfÍI[lo em París pessoru aNcto
risacla. para tratar n egocio ele t ão alta im portancia política éomo o que .faz o obje
cto da sua communi.cação, n em tendo. mr. Cassa;:; s'Ído auet0risado. por diploma aJ, 
gum do seu goven1o, que fo sse commnnicaclo ao · governo portuguez, J.il.em m e.sJJ10 
paa·a exercer as fwncções consalar es 1 como era indi spensavel, se achou o govern_o 
portugaez na impossibilidade ele se entender e conciliar por qualqtw1· dos re;ffen
clos meios com o governo franc t:Jz em um assu1npto de illil!J.il.ta gt·aw~dacle ; mrus 1 de'
scja•nclo, cond11.1il-o de maneira que se conailie o decoro ele Portuga,1 com .a justl1 
c,onsidenllção devida á França1 r es0lveu desde logo tratar cl' elle pela metlíaç.ão .d~s 
seus a:Hiados1 e especíahHel.il.die na cgrte ele Londres pela elo governo ele s·mru JJliL

gestacle b:r:itannica-• 
Es·tando, p0is, o importantél · as s~l•tn•p to ele que tr.ata nà suà ,refeiJ:icla oommuililr 
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cação dependente dos a.ccordQs que se tomarem, não seria compatível, nem com 
as rasõ_es ela ·delicadeza, nem com a natureza de tal transacção, dar a resposta 
categortea que s. s ." exige, que podesse prejudicae os referidos accorclos . 

. O g·overno portuguez espera qne v. s.a haj a de communicar quanto antes esrta 
Int~h~ resposta ao seu governo, e de suspender qualquer procedimento o_pposto ao 
~sp_mto coneiliador ad'Opta.do, porque o contrario não pode•·á deixar de ser consi

erado por todas as nações senão como um acto de agg-ressão não provocada . 
. 
1 

Aproveito esta occa.sião para expressar a v. s. a os sentimentos da minha con-
Ste eraçi'io. . 

v· Secretaria <il.e estado elos negocies estrangeiros, em 18 ele maio ele 1831.= 
·tsconde de Santa1·em. =Sr. ele Rabaucly. 

O:fficio 

(N.0 228 rcscrYadu) 

389 Ill.mo e ex. mo sr. - Recebi no c~ia 14 os d~spachos ela serie reser:ra~a ~. 05 ?88, 
e e 390, datados' de 30 d.e abnl. Procurm lonl Palmerston Jlil.o dia 1rnmeclJato, 
~omo me constasse que elle estava plenamente mtisfeito, não tratei de j-ustifi

car 0 governo de sua magestacle sobre os dois objectos ele ·que v . ex.a tratava: no 
~eu off'tcio n .0 388, rélativamente á pnbllcação da demissão do sota Leonardo, e 
-~t ordeB?- á alfandega elo Porto de não se augmen.tar 0s direitos sobre as manufa
tl nra-~ lllglezas; julguei que, Gu ·teria receb>id0 a noticia pelo barco de vap01! ele· 
d~l nova res0lnção de sua magestade sobrg estes assumptos, ou não se occmpava 
L: l~s i. em um 0~1 outro caso pareceu-me melln.or não le;va.ntar novas clifficuldades. 
a 

1
m1ltet-me a repetir-llie o quanto o governo de sua magestade desejava mostrar 

~ 0 
c, e sua magestade 1ritannica o apreço <qn.e faz da sua _alliança e amisade, e per

n untar-lhe mais ele uma vez se estava satisfeito, respondeu-me affirmativamente 
c ~ts termos mais positivos, dizendo-me qu0 esta vamos em mo antes de começarem 

8 e~ acontecimentos clesagrachveis. 

11. h ra~~ndo clo caso ele mr. Cassas, r()petiu-me que na sessão antccedm~te me 
á~n a dtto o que devíamos fazer : é satisfaze1· 0 go,·erno francez, fazemlo justiça 

1
)'
0 

_suas reclamações; mostrei-lhe que a verdadeira justiça é .nã(i) acoecler a ellas, 
re lque envolvem a ma•is manifesta injustiça, como a de castigar juizes por faze
nàrnl:eu dever; e instando en pela sua mediação para com o governo francez, que 
ti v~ :e era ~bsol~~tamcnte possi':'el, porque a França lhe pergvntaria por qlite. mo
co se mett1a n Jsso; tanto mms, continuou, <!]Ue o seu governo tem culpa J!lara 
]Wrn d_. governo franc.ez ])Or não Jhe ter resp<mcliclo de maneira alguma; aqLtelle 
de

0,?6 illlento equivale a uma nrptum. Respondi-lhe qne a ra~ão por que elle se 
iui'~a _metter n'~sta >negociação era a mesma po1J qne á Europa se commetteu a 
di ~Lattv:a d'este g'OVe1'l10 SObre a chamada questão portug·ueza, pelas SUaS relaçÕes 
se~~~;as ele alliança comnosco, e que emqnanto á culpa cl? :neu gov~,rno não. a~
á di"' ~ tal, porque tendo-se posto mr. Cassas em uma pos1çao que nao penmtt1a 
fra t>ntdad: elo governo ele tratar com elle, não havia canal algum para o. ·governo 
lordcpz,~ot~ que nem _cons1Ü po_rtuguez ha-:ia em Pad~; que. eu esperava que elle, 
não ti~ erst~n, achana mn meio de arranpr o negamo, po1s que o meu governo 
res n Ia duv1da ele dar as bem fundadas rasões elo seu procedimento, ao que me 
,.0vpo~deu que lhe era impossível, ainda que em outras ·@ccasiões t inha falla€L0 ao 
o eino fra l . . . . d d fena . ncez c e mua manetra mu~to posittva, e qtte e~tavam em caso e e, 
vernei ? que pretenclia'nil, cornturilo agora não o podiam fazer, porque aquelle go
~ es 

0 
ttnha rasão; que se lembraYa de um meio, que é que, quando se apresentar 

iuti~lla~ra fra.nceza na embocadura elo Tejo, o commanclante apresentará aJguma 
accet~a~, e que .então é occasii'io ele se responder.os motivos por que se não póde 

C @r _as, pretensões inj ~1stas, e accedenclo aQ; que for p0ssivel. 
Ul~s ~~ntmna~cl.G sobre o que fariam as forças .francezas, disse-me qtQe farão algu
rão 1\epresaltas, toma.ndo os navios elo bl0q_ueio da Terceira e oHtros, que pode
séria oquear o Tejo; a. isto respondi-lhe que a segu.ntila p~wte me parecia maus 
n'est~ qu: era preciso que fosse precedida ele uma deClaração ele guerra, e que 

ca:so nâo somos só nÓf:! os interessados; a0 que log·o replic(')u, que Dão ti- . 
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nham obrigação (como alliado) em uma guerra injusta; respondi-lhe que assim o 
declara-va o direito das na;ções, mas que não é e.ste o caso, porque a justiça é toda 
da nossa parte . 

Depois de alguma discussão sobre este objecto, terminou dizendo : ponham-se 
bem com a· França; ao que lhe disse que nr.o via para isso meio se elle se recu
sasse a ser medianeiro: isso é que não é possi vel, replicou~me, só se me quer fa
zer arbitro; r espondi-lhe que não, lembrando-me da maneira por que elle vê o caso. i 
é verdade que se tal se fizesse a sua decisão não seria dada com a mesma preci
pitação, e conhecendo a sua r esponsabilidade pesaria mais as circtimstancias; l~nn
bro-me que tem havido mais ele um exemplo de se commetter a clecisao da diffe
rença entre duas nações a uma terceira, sem que d'aqui resulte humilhação _a 

alguma d'ellas ; mas, não sabendo as intenções. do governo de sua magestade, não 
me adiantei mais. . 

As informações que tem este ministro são as mais infcmdadas e as mais oppos
tas mesmo- ao senso commum ; revivendo sobra as crueldades do governo de suft~ 
magestade, fallou-me no mau tratamento que se dá aos dois francezes presos, so 
bretudo' ao Sauvinet, que lhe dão de comer .no chão, em uma casa muito má, 
etc.; que o objecto d'este tratamento era fazerem confessar alguma cousa dos tra
mas em que estava m6lttido, sobretudo quem eram os cumplices. 

Apesar de lord Palmerston se ter recusado constantemente a fallar ao governo 
francez sobre os acontecimentos ultimos com o governo de sua magestade, ni'\o só 
a mim, :p1as ao ministro de :ma magestade catholica, por quem tem sido forte
mente atacado, e quasi todos os dias com os mais fortes argumentos, sei com cer
teza que tratou cl'este objecto, e que o governo francez já r esponcleLl que não in
t entava ataque contra Portugal, nem aclmittiria que refugiados· portugue~es fossern 
a bordo da,s embarcações que vão repetir as reclamações. 

Pela resposta de lord Palme~·ston ás minhas observações sobre o caso do blo· 
queio, como digo no segundo paragrapho, tenho cumprido com o que v. ex. a rue 
diz no officio n . 0 390 sobre a obrigação cl' este governo 'de defencler Portugal eJJ}
caso de aggressão, e ajuntarei que no estado actual do ·paiz, ainda que o governe;> 
convenha no principio ela obrigação de facto, não poclerá dispor de um só sol
dado . 

Não me parece q_ue este ministerio .seja mudado pela difficuldaclc que têem os 
membros da opposição de entrar para os logares, no es tado em que se acha o 
paiz, mó1·mente emquanto não terminar a ques tão da r eforma. 

Resta-me pedir a v . ex . a o favor de_ por mim beijar a augusta mão ele sua ma· 
gestade. 

Deus guarde a v . ex .a Londres, 18 de maio cl0 1831.-Ill.mo c ex.mo sr. v is
conde de Santarem. = Visconde de As seca. 

Officio 

(Con fi,l rncial) 

Ill.mo e ex.mo sr.- O motivo por que me decidi a enviar hoje o addido d'estn 
legação l\Imiuel Correia de Sá com estes despachos, foi o ele remctter com toda 
a cautela debaixo do maior segredo a opilílião elo duque de- Wellington sobre os 
negocias actualmente pendentes com a França. 

Tenho sempre procurado conservar-me em relação com 'o partido do duque, 
tanto em vistas de que d'ell~ sáia um novo ministerio, como para que na opposi
ção· sirvam a causa de el-re1 nosso senhor, e assim tenho-o informa>do élo estado 
dos ncgocios e por terceir.a pessoa tive a opinião do duque ; e é partindo <fo prin: 
cipio de termos toda a justiça n'este caso com a França, que se não cleYe con
sentir a entrada da esquadra franceza no T ejo, depois das ameaçi'J.s de mr. Cass~s 
e da França. Que logo que ella se apresente, deve mandar-se ao seu encontro, di
zenclo ao commandante que o governo portnguez .está prompto a entrar em n ego
ciação . Que elle commandante1 ou quem for encarregado d'isso1 pócle livJ:emeute 
entrar e negociar ; e que faz-endo-se o que for justo se deve dispor a deieza elo 
modo por que vae detalhada na carta que o duque escr eveu a lortl Beresford1 que 
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estava em· Irlanda, e por isso me foi confiada, e de que tenho a honra ele remct
t~r a copi'a. Deve sobretudo o governo portuguez evitar ser quem dê o primeiro 
!t:·o~ ou nã.o deve por caso algum ser elle quem o clê; c que no cmtanto devo eu 
~C~lu e?crever a lorcl Palmerston, dizendo o consell:io qne . mmidei ao governo, e 
Peveu_mdo-o para. o caso de um rompimento, apoi:mdo-me sobre Oi' tratados. 
fi Fo1 unicamente no caso ele eu mandar algum expresso que o duque me con

ou esta opinião. 
Deus guarde a v. ex. 3 Londres, 18 de maio ele 1831.-Ill.1110 e ex.mo sr. vis

conde de Santarem. =Visconde ele Asseca t . 

Documento anne:sco 
(PriTalc & Cunfidoolial) 

r Sctrathfield Say, l\fay 13th 1831.-lVIy dear Beresford.-I conclucle that you 
~;ve heard of what is passing between the French goyernment and Portugal; anel 
h _what has passed between the latter country anel om· revolutionary gentlemen 

· tlerc. That affair being settled as I understand, it appeaTs that we ought to give . s~f portug;uese government . s?me advice how to p~·oceed in _order to defend them
. cYes wh10h they may do wlthout much loss of time anà httle expense. 

The great point of all is the Tagus, and if I recoUect right fort St. Julian is 
~t a ~)1ace to be taken by a cou.p de main. There is no doing against shipping 
.r deptmg by powerful batteries o f ve~·y beavy guns,. and the us_e of red-hot shot. 

1 .. ont recollect enough of fort St. Juhan to be certam whether m the body of the 
P lJ.ce or its outworks such batteries coulcl be constructed as to bring anel bear 
lJJ)on a fl-eet thirty or forty pi.eces of heavy artillery. If·not, it is not elifficult to 
~o~strnct such batteries outsicle taking care to place them, -as that they shall be 
e enrled by light artillery, grape anel m11sketry from the body of the place. 

'IVh I f0rget likewise whether the Bugio crosses its fi.re with fort St. JLilian: But 
. eth:r it does or not, its means of giving fire ought to be augmented to the 

§~eajes~ possible extent; and furnaces erectecl within it ·as well as within fort 

llJ. 
• duhau to heat shot in suffi.cient quantitics for the largest possible de-
au s. · _ 

or ;::e next yo~nt for consideration w~ulcl ?~ the defence of the bay of Oascaes, 
la : atever 1t 'ts called belovv St. J ukm, m order to prevent the enemy from 
ofu~kng there ·to àttack that fort. 'l'his, to .be sul'e, is not easy, but at this season 

r e :y-ear may at times be practicable. · 
eve ~hey ought to COnStl'UCt CapaCÍQUS Oatterie~ f~l' heavy ~uns with furnaces at 
it 1Y favourable f>pot, anel cover each ba.ttery m lts rear wlth a goocl redoubt for 

8 protection. · · "" , 
v _By the adoption of these means the portttgue/'le may laugh at this French in
thf.Hou. An attack upon Oporto is quite out of the question. With common care 
v j caunot enter the Domô. They are not likely to follow my example anel ini; e the country by the Mondego. This is too long ancl·woulcl bcsicles bring th~m 
P Çontact with Ol.U' old wot:ks. The great point is the 'l'agus; anel very little ex
tl~.nse1 anel activity will put that point out of danger. I shall be delightecl to sée 
~ Js e on~. = We?lingtun. . 

011"'~here were several batteries in both banks 'of'the 'Tagns upon th-e Bugio which 
if I t to be enlarged anel supplied with fi.un:aces, anel the tower of Belem which 

recollect commands a very long reach of tb,~ river. · · 

co11fi
1
d O ~inistJ.·o dos uegocios estrangeiros respondeu .em 4 de junho com o scguiate despacho 

enctal · 
fide~' I_ll.mo e .ex."'• sr.-Tendo levado ao' cónheciruento de ·sua magestade o importantissim0 eo~
fczardlal ;Jlfe V', ex.• me dirig·iu em data de 18 elo corrente e q1.1e acompanhava um plano de de
dicass 0 'I CJO e opiniãoHlo .dtlque de Wellington, foi sua ma.gestade servido o.rdenar-me que in; 
qu,e lhe !a v. ex.• que Jizesse constar ao mesmo duque os seus reaes agradecim~ntos, pelo modo 

. ,, Ne~parecesse mais opportuno, pelo nobre interel:!se que toma p_or estes remos. . 
illnstr a.o se demora o govemo de sua magestatle em p6:r em p'rahca ilodas as rned1da.s que o «D. gcncrar ac,onselha. . 

B cus gua]de a v. ex."\ etc,u 
isso d o.uve_ seOl duvida pouca attenção com refereneia á data do officio, que é de maio, e por 

cvena clizcr·sc aproximo passado" em vez crclo corrente''· · 
... 
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Officio 

(t( 0 18) 

Ill. 1110 e ex.111 0 sr. - Em seguimento elo que commtiniquei a -v. ex.a nos meus 
dois precedentes officios n.rs 16 e 17, tenho a honra ele levar á presença da l'e
gencia que me parece haver conseguido empenhar em nosso fayor os·ministros de 
Baviera, .Russia e Prussia, e o encarregado ele Hanover. 

Aos outros membros elo corpo cliplomatico, aqtú residente, Nputo inutil qual
quer rectuso n'esta materia, e por isso o omitto por ora, e só áproveitarei a occa
sião de os informar. 

Não tenho feito menção nos meus officios elo ministro elo Brazil, por isso que 
v. ex. a póde suppor que elle tem obratlo n'este caso com a energia propria elo sen 
caracter. 

Para não deixar em materia de tanta tl·ansceuclenoia de tentar todos os meios · 
qu.e a imaginação pócle suggerir, tenho-me clil'igido tarnbem aos card!eaes mais in
fluentes, De Gregorio, Peniteuziere, Maggiore e Zmla, vigaritl, com quem tive 
longas conferencias, nas quaes ouvi as mesmas rasões allegaclas por sua santiclacle, 
que foram por mim r ebatidas com as mesma'! respostas a elle d.adas, mais amplia
das, corntudo, e mais eum·gioas, como permittia a differença das pessoas. 

Falta-me ainda fatiar com o _cardeal Pacca, clecano do sacro collegio, que 
actualmente se aoha· uo seu bispado ele V alletri, ele oncle se diz que voltará bre-
vemente. · · 

Espero que com elle passarei o mesmo que com os dois nomeados card'eaes, 
e que, como a estes, o farei vacillar sobxe a oonveniencia, mesmo para a religião, 

. do reconhecimento elo senhor D. Miguel. 
Parece-me poder assegurar a v. ex.a que algum fructo colhi cl'este passo, e 

d'isto tenho alguns indícios, enb:e os quacs refel•irei 1 que tanto De Gregorio como 
Zlu·la me agracleceram os esclarecimentos que lhes subministrei1 e m~ aconselha
ram. que não deixasse ele fallar aos clois oardeaes elos tres que nomeio, uomo aquel
les que sua santiclacle ·ou-ve com mais ft·equen.cia. 

PM·ece-me mais poder tambcm àssegm·ar a -v. ex. a que a tempestade não cle~
carregará por ora sobre i11Ós 1 porq·nanto o cardeal secreta1'iO ele estado se quei:x:o:t 
ultimamente ele que a santa sé se achava com as mãos ligadas para o recouheOL
mento elo senhor D. Migtlel, a que elle carclerul era de ophlião que a mesma sani!a 
sé devia proceder. · · b 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Roma, em 20 ele maio ele 1831,-Ill.01 

e o:x.mo sr. conde ele Ficalho. = João Pecl1'o lV.Iigueis ele Ca1·vallzo. 

O.fticio 

(N.0 32 confidencial) 

Iltmo e ex.mo sr. - O secretario ela legação ele París remetteu a sêllo -volante 
ao visconde ele Asseca uns officios que dirige a v . ex. a, e, emittinclo n'elles a sua 
opinião sobre o estado elas c0usas entre Portugrul e França, ceinclue que o governo 
francez não tratará mais de enviar força naval a Portugal, nem de contin'nar a 
exigir inclemn~sações. · · 

!Esta opinião clada por indi'vià.no que se acha na localíà.ade, póclenclo dar ao 
governo ele sua magestade uma segm·ança que não deve ter, e estancl'o ao contra
rio eu aqui informado ele que o governo francez manda uma esquad.xa á barra ele 
Lisboa para exigir, a exemplo ela· Inglaterra, uma satisfação _do nosso governo, 
apresso-me em commlmicar a v. ex.•, passando a dar-lhe os detalhes elo que se 
tem passado sobre tão importante assum1Jto . . ' 

:o governo francez antes ele mandar forças a Lisboa pediu ao g·overno inglez: 
que obrasse de commum ,accorclõ com elle. · 

O governo britannico respondeu que passava a fazer a Portugal as sue.s recla
mações, mas isolaclamente, e que o governo francez poclia fazer o mesmo, mas que 
não podia obrm: conjunct::~,merrte. , . 

O visconde ele Asseca, logo que recebeu a noti-cia ele ter o governo ele sua, ma-
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âestade an~uido ás reclamações elo governo inglez, pediu a. lonl Palmerston o apoio 
as forças mglezas contra as fl·ancezas no caso ele n ecessidade, e segtmclo os nos

~os trataclos com Inglaterra. L orcl Palmer::rton recusou, dizendo que nada poclia 
~er, pm: isso que as cl'eclamações elo governo francez pareciam justas, .e dis:e por 

ao V:tsconde que o nosso governo deveria dar uma ta1 ou qual saüsfaçao .p<il1' 
I!J,enos em · París. O visconele disse-lhe que eu desde a revolucão não havia tra
taclo mais com o governo francez. N'este caso, disse lorcl Pa1me/ston, .qc1e devendo 
na.tnTalmente cheg·ar em pouco á entrada ele Li sboa a esquadr a franceza, e man
dand~·:provavelmente entrar no porto. alguma fragata com as propostas, que n' essa 
occas1âo elevia o governo portnguez demonstrar que não havia tido desejo de r Gro-
per cnm a França, éLanclo logo as satisfações pedidas. . 
b Não obstante ter dito lord Palm.erston que naELa di!l·ia ao gabinete francez so-
re este assnmpto, sabemos, comtudo, que elle exigiu elo governo francez: 1.0

, que 
nenhum refugiado portugnez fosse adm.ittido na esquadra f~·a.nceza ; 2.0

, que a es
q_uac1.ra nruo fi21esse ataque algum sobre a cidade de Lisboa, nem sobre qualquer 
porto portug·uez. 

Consta que .. o governo fcancez aclheríra a isto, e que se lim>itará, no caso cl.o 
bo~so ~·overno não lhe dar satisf~tção, a bloquear Lisboa, tomando todas as em-
0arc~çoes portugllezas que lhe sejam preci~as para ,inclenmisação do que exigem. 
C VLs.conde ele Asseca melhor elo que eH mformanL a. v. ex.• d:e tudo, e lYianuel 
. o;rre~a. ,. que elle hoje manda partir, alirá o mais que depois se passou sobre este 
Importante asstrmpto . 

p.eus guarde a v. ex. • Lonelres, 21 de maio ele 1831.- Ill.mo e ex. mo sr. vis-
con e de Santarem. =Conde da Poitte. · 

P. S. -Peço a v. ex. a queira por mim · ter a honra ele beijar a mão ele sHa ma
gestade. 

O fticio 

(N. 0 1l O 6 'rescrrado·) 

a .IlLmo e ex. mo sr.-).\ofr. Ancillon acaba de pre;venir-me, ,p0r um bilhete mtl!i 
~mtglvel, que lorcl Palmerston havia .obtidQ elo gabinete fl'ancez a J!ll'Omessa de 

lle P' le n 1o emprehem:leria desembarque alguJilll. 1de tni>pas em POTtugal. · 
llle ode ser çp.w já v. ex." tenha d 'isto c~n.hecti_:n ento, mas em tod0 o caso é do 

ll dever {a:zer-lhe sem demora esta partLColiJ?aç~o. . · · 
cl ~ells guarde a v . ex. a Berlim, 22 de maio de 1831..- Ill. "'0 e ex. mo sr. visconde 

e antarem. = Cunde de Oriolct. . .. 
Offi.cio 

(N. 0 11) 

bre~~.mo sr:-No dia 16 -elo corrente cheguei a ~sta ilha, porém. doente e com fe, 
p . mte~mtttentes, çle que f€llizmente começo a achar-me desembaraçado . Naves
d:rS da minha chegada, isto é, no dia 15, tinha partido novamente para a ilha 
ilh ·Jorge o ex. mo conde de Villa Flor, com um J:eforço ele t!l:opas, lDnra c1' aC!ju ella 
tÓ. a llla1~c~ar sobre a do Faial, objecto primeiro ela expedição intentada, e já tive
a ~bsn?tLC~ ela chegada ~~ s. €\X . a á villa das V élas, n~ ilha de. S . Jorge ; pOTém 
ra dtlnaçao elos· Ventos l'lJOS de oeste e noroeste, que mnda Cvntl>JlUam,. tem emibaq;a f:o 0 general ele embarcar af;\ suas forças e de tentar a empreza do Faiwl, o 

· v-et tl'ê.~, porém, logo que o tempo o perJ.?litta, e com um successo quasi infaili
P~ 'l v-~sta elas n<ilticias Cj"Ue ;çecebemos ultimamente d'aqnella ilha, pela 'Con-es
síonc ~~cta de que era portadm: um ajudante do .gemeral Prego, que fo] feito pri
ap1~~n: o na passagem elo !Faial para S. Miguel a bonil.o ele uma escuna l~(')l'tugu.ez-a, 
qll acla por um dos nossos navios ele gtwrra. P0a· esta corresponde.nCia sabemos 
cé·rt ~ guarnição do Faia,l n.,ãp excede a duzentas e trinta bayonetas , e que 6 re-

10y e s;re~ vencicl?s no. ataque é em ex~remo .côn~iderave~. · ·" 
contr~/· pode bem amaguJ,ar com q..uanta 1!DiJ,paC1eilil.Cla esperamos ver cessar esta 
sé111 ", Iedacl~ do tempo, que obriga a te11 ~l.u suspenso es,ta interessante empr eza, 
0 qyre n? rtsco ele ver apparecer n' estes ma]:es algum nawio ele gruwn:a inilDlig·dj 

•le SCl'l " ' d · · · _, «• para nos c nnuto. t:Jianstorno . 
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O es'tado de penuria de meios a cttte nos achâmos reduzidos é. o maior, e por 
isso incessantem ente anaelo. por que v . s.a e o sr. D . Thomaz possam ter couse· 
guido alguma cousa de favoravel sobre os negocios vitaes que ficaram abi pendeu· 
tes; mas, mais costumado n'este genero a revezes que a favores da fortuna, con-
fesso a v. s .a Cllle receio mais do que espero. . 

O meu estado ainda fraco de saude e a natureza d:'esta via ele corresponden
cia, faz com que cu reserve paFa a partida do Jaclc Lanterrn o transmittir a v. s.a 
com mais latitude e desenvolvimento, tanto as noticias cl'esta ilha como as ordens 
ela regencia. 

Deus guarde a v. s.a Palaci0 elo governo em Angra, 23.de maio ele 18:11.
Sr. Luiz Antonio de Abreu. e Lima. = Luiz da Silva Mousinho de Albuque?·q_ue. 

Officio 

(N.0 64 I'Csmado) 

lll.mo e ex.l'!l0 sr. - Pela lista inclusa conhecerá v. ex.a os homens e profissões 
de cento e vinte emigrados portuguezes, chegados ao porto de Brest, no dia 5 do 
corrente, tendo saíclo elo Ri0 ·de Janeiro no dia 16 de janeir0 de presente anDO · 
Estes cento e vinte portuguezes, aos quaes se uniram quarenta e sete hespanhocs, 
elegeram no Rio de Janeiro paJ.·a seu chefe a José Victorino Barreto Feio, o qual, 
apenas chegou a Brest, me }Jarticipoll -a sua chegada e a elas mais pessoas qu_e 
v i.nham debaixo do seu comman.do, }Jedindo-me :fizesse. a cliligencia pa.ra lhes w
nistrar os soccorros de que todos elles careciam, o que não é para admirar, visto 
a pouca hospitalidade qne encontraJ.·am na côrte elo augp,sto pae da rainha. 

Conhecendo qtLe os agentes da regencia em Lonch·es nenhlms meios peclmia
r ios tinham á sup. clisposição para poderem soccorrer os nessos desgraçados com
patriotas, pareceu-me dever rec~rrer á gene1·osidade do governo francez, peelindo·
lhe algum soccorro para os infelizes portuguezes ultimamente chegados, e tenho 
quasi a certeza ele que lhes serão dados alguns sdccorros. Porém, tanto os soccol'
ros que vão ser dados a estes portuguezes ultimamente ,chegados, como as pen
sões que haviam sido concedidas a outros muitos, são, alem de escassos, mtúto 
precarios; e ainda ha poucos dias me disse o ministro do interior que ellcs não po
deriam durar muito, e que era, · poTtanto, necessario que nós tomassemos alguma_s 
medidas, e, segtmdo informações que tenho, creio que não haverá meio de os con
tinua1' por mais ele tres mezes. Se até então .a nossa S0rte não for melhorada, ve
remos muitos centos de homados portuguezes morrerem de fome; mas para que 
isto não aconteça, o que acabaria de todo a nossa causa, convem fazer todo o es
forço possível ; lembrai'ci, portanto, a v . ex . a o seguinte remedio, .;roganclo a v. ex:n.· 
queira, com a possível brevidade, commu:nicar-me as or dens da regencia a sinu-
lhante respeito . . 

No caso elos Açores se haverem declarado pela rainha (como se tem espalhado), 
parecia-me con.veniente, e sobretu.clo j usto , fazer transportar ql\anto a.ntes todos 
os emigrados para as differentes ilhas, aonde poderiam ·se1' empregados, uns na 
defeza, outros poderiam exercer sna industria, ficando tão sómente a cargo do go
verno aquelles que por sua velhice ou enfermiclaâ.e não poclessem trabalhar. Estott 
persuacliclo que este governo nos claFia os meios necessH~rios para ó transporte, pois 
se via livre de um grande e desagradavel peso . . 

Este é, quanto a mim, o unico meio de salvar os desgraçaclos emigra:<:Tos da ul
tima desgraça; mas, a este respeito, nada. posso fazer sem instrucções da regen
cia, as quaes, se me .não chegarerp em tempo competente, ele nada me servirãO 
nem aos desgraçados por t'm:guezes. 

Na crítica situação em que nos ·achâmos, a tanta distancia e fàita de cororou
nicações com a reg.encia, seria de absoluta necessidacle que os seus agentes tives
sem instrhcções e plenos poderes para tomarem sobre si quaesquer resoluções que 
lhes parecessem convenientes; mas tal não acontece, o que, ql~anto a mim {apes::tl' 
ele clí:fferentes vezes ter saído elos limites da minha auctoriclade) tem causado 
grancle detrimento ao serviço da rainha. Conheço que amplos poderes só pocleJll 
s.er dados á pessoa na <J.ual a regencia tenha plena confia.nça, nãu só na honra, JllUS 
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t_amben: no discernimento; portanto não é para mim que eu peço os plenos pode
res, po1s não sei se tenho a honra de gosar da confiança da regencia, mas sim 
para aquelle que Louvesse ele me succeder no logar qne presentemente occu_po, e 
no qual, na minha situação actual, nenhum serviço posso fa;Zer. O \mico objecto 
para que tenho instmcções c pocleres é para o reconhecimento ela 1·egencia, o qual 
tenho a certeza ele não pocucr ohter emquanto o usurpaclor occupar o throno de 
_ortugal, visto os princípios cl'este govenw, que não reconhece leg'ttimiclacle~ mas 

suu o facto j torna-se, portanto, nullo o objecto ela minha missão, pois cessando 
eu:- Portt~gal a usurpaçãô, cessa inteiramente a auctoridaele ela regencia actual com 
0 Immecliato estabelecimento da r egencia legal decretada no artigo 92. 0 da carta 
constitucional. 
T . Este gove1:n? parece estar di_spm;~o a man~ar uma força naval considerav~l ao 

eJo para ex1g~r que plena satJsfaçao lhe sep claela elos attentados commettJclos 
c~ntra a França e alguns subditos francezes. Já partiram duas fragatas, e estas 
~a~ se~ promptamente seguidas (segundo me affirm~-m) por uma nau e outras em
l ar~a~oes ele guerra. A satisfação deve ser dada em quarenta e oito .horas depois 
~tantimaç~o do ultimatum~ e, sendo recusada, c0meçarão immediata.men.te as hos-
1 ades. E natural, vistas as promptas satisfações dadas ao governo inglez, que 

0 
llSltrpador se preste a dar, no tempo marcado, todas as satisfações pedidas pelo 

~overuo francez, e que a fatua arrogancia ser?, bem depressa trocada em baixeza. 
d stou convencido que este governo estima1:á m1úto que o infante D. Miguel cáiá 

0 seu ensanguentado throno; porém, pócle v. ex. a estaa: certo que o fim elo go
~crno francez é vingar as injurias que lhe foram feitn.s e_não ajudar-nos em J?-Ossa 
Jlls:a e:n~reza. Só o governo inglez poderá, sem obstaculos, ajudar-nos; mas esse, 
por pr~c1pios ou por mal entendidos interesses, li_mita-se a fazer estereis votos, 
esqtlecidos os membros ela actual aclministmção de tudo quanto disseram e pro
llletteram, quando se serviam da nossa causa como meio para sua elevação. 

1 Tenh0 a honra de 1·emetter a v. ex. a um . officio do encarregad& ele negocios 
~-e sua magestacle- junto {~ côrte ele Roma. Por este officio v. ex. a verá o emba
~ço que causou ao dito encarregado de negocios, um artigo pllblicado no supple
v ento a~ n. 0 37 da Ch1·onica da ilha i. Sabendo-se que este jornal é official, con
e em IDll!to que n 'elle não seja)ll inscriptos m:tigos que possam comprometter a 
n auha da rainha, r.ausa á qual muitos governos pretendem fazer a guerra., e que 

eu um quer defender. 
a

0 
!spera-se que a dissohtção da eamara dos cle1mtados terá l0gar antes elo fim 

ez. 
d ~eus guarde a v. ex.a Pa.rís, 23 de maio ele '1831-'.- lll. 010 e ex.mo sr. conde 

e Icalllü. = D. it'?'a?icisco de Almeida. 

Ll~ta nominal dos omlgrndos llOrtuguozes cltegndos n Ilrest n 5 de mnlo de 1831 
n bordo dn gnlern ·Fluminense• 

José y · t . 
I<'ra.u . lC ormo Barreto Feio. 

rnil~18.co Correia ffl cllo Osorio, coronel de 
J tetas. 

oa · 
fl~Ugtrut Gomes qa Silva Villas, cUtpitào de 

M a a. 
~~lel Jo~é- l!ereira Marínho, tenente coro

'IIIan 
1
e rnthctas. 

Josti,)i'erreira. A~·anha_, major. . 
uru filh de Ohveu·a P1meutel1 maJOr (com 

Joa . o menor). 
Joaqu~ru Miguel de Andrade maJ· or 

qutmA t · • · 
ba n on1o de Carvallio maJ'or (desem-rcou .,;, I ' ruarad em "-'· ves para se reunir a .seus ca-

José J as .em França). . 
João A~qut.m S~rn!blano, majo1· de milicias. 
1IauuelFomo _Gu·aldes de Mello, capitão. 
José Ma :.enen·a de Almeida, .capitão. 

IUulhe~}~ Guedes Trinité, capitão (com sua 

José Maria Bragança, capitão. 
Paulo José da Silva, capitão. 
José Martins Taveira, capitão (desembarcou 

em S. Ives para se reunir em França) . 
Manuel -dos i:luntos Cabral, capitão. 
José Carneiro Vaz de Carva,Jho, capi'tão. 
José Antonio Ribeko, capitão de voluntarios. 
Manuel Antonio de Barros Ribeiro, capitão 

de voluntarios. 
Thomaz de 'Seixas e Brito, capitão de artilhe

ria. 
João de ALmeida, capitão do ultramar. 
José Joaquioi de Abreu 8m·doso, capitão de 

milícias. 
·Francisco Cardoso Montenegro, tenente. 
João. Teixeira de Sousa, tenente. 
José Joaquim de Gouveia, tenente. 
Manuel da Silva Magalhães, tenente. 
José Peixoto GuimU!rães, tenente. 

l v· a. 1 e officio de 6 de maio e coiTes~'>ondente nota. a pag. 216. 
16 1' 



.Gonyalo José de Brito, tenente. 
Manuel Quaresma da ~ilva, tenente ~desem-

barcou em S. I ves para se reunir eml! rança). 
Ncutel Magalhães e Noronha, tenente. 
11Ianucl Martins Taveira, tenente. 
Pedro Folque, tenent.e. 
Manuel Antonio ela Fonseca,, tenente. 
Antonio José elos Santos, tenente aj udante. 
Diogo José da Cruz, teucntc. 
José Antonio Silvano, tenente. . 
José Filippe J acorne, tenente. 
Antonio Casimira Juclice, tenente (desembar-

cou em S. lves para se reunir em Fra,nça). 
J aciuto ele Sant'Anua e Vil! as, tenente. 
José Brandão de Castro e Silva, tenente. 
Diogo Dionysio Cardoso, tenente (desembar
. cou em S. Ives para, se reunir em Fra.nça). 
Fernando da Fonseca c Solla, tenente. 
Antmúo José Alves, n,lferes (com sua mulher). 
Hertoldo Francisco Gomes, alferes. 
Manuel Coneia da Costa, alferes. 
José Joaquim Pereira, alferes. 
Manuel Saavedru, alferes. 
Joaquim de Sant'Anna Vinagre, alferes. 
Rodrigo Manuel de Am01·im, alferes. 
Joaqui.m Correia Florim, alferes. . 
João Antonio Damasio, alferes (desembarcou 

em S. Ivcs para se xcunir em FJ"ança). 
Francisco Duarte de Oliveira Rego, alferes. 
Adrião Alves de Araujo, alferes. 
Francisco Luiz Barbosa, alferes. 
Constantino de Bessa, alfexes.· 
Sa.bino José de Oliveira, alferes. 
José Joaquim llharco, alferes. 
João Leite Ferreira da Costa., alferes. 
João Dias de Carvalho, alferes. 
João Antonio Cardoso da S ilva, alferes. 
Hemique Peixoto Pinto da Silva, a.lferes. 
Eduardo de Azevedo, alferes de milícias (com 

sua mulher). 
Antonio da Gama Araujo, alferes do exercito. 
1\Iarcolino .Manuel do Amaral, alferes do exer-

cito. · 
Arnaldo de Azevedo Brandão, alfetes do exer

cito. 
Jpão Diogo da Costa, alferes do exercito. 
João Gomes da Silva Talaya, alferes do exer

cito. 
João Ca,etano Alexandrino, alferes do exer

cito. 
Fnmcisco l\ianuel Percirn, de Castro, alferes 

do exercito. 
José Leandro "de Magalhães, alferes do exer

cito. 
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Antonio de Moraes Sa~=ento, alferes do e,;er· 
cito. 

Francisco José Vieil·a, alferes do exercito. 
José de Brito Seixas, ltlferes do exercito. 
Pedro SilYestre da Silva, commissario. 
Anselmo Ferreira Conclé, commissa.rio. 
José Moreira ele Carvalho, cil·urgião civil. 
Candido Narciso Lobo, capellão do exercito. 
José Joaquim de 1Viello, capellão civil. 
Carlos Brandão ele Castro, porta-bandeira. 
José Matbcus]<'uschini, cadete. . 
Manuel Cardoso Ferreira, ·cadete. 
José Narciso Correia de Castro, cadete. 
José Antonio Camacbo, cadete. 
Fernando da Camara.Leme, cadete. 
Canclido Augusto de OliveiraPimentel, cadete. 
Manuel José da Silveira, botica.rio . 
José Maritt de Seixas, botica,rio. 
João Centena Mexia, tabellião (com sua mu· 

lher). 
Manuel Antonio da Rocha Loureiro, volunt!t

rio (desembarcou em S.lves para se reuni.l· 
em França). • 

Francisco Correia Heredia, voluntario. 
Guilherme Antonio de Carvalho, volnnta,rio. 
Ignacio Antonio de Oliveira, voluutario (des· 

embarcou em S. Ives para se reunir em 
FI"am;a). 

Vicente Ignacio de Matos, voluntario. 
José Salgado da Cruz, voluntarià. 
1\olanuel.C.:andido de Almeida, voltmtario. 
Antonio de Castro da Silva, voluntario. 
Antonio Lopes Esteves, voluntario. 
Joaquim de Araujo, voluntario. 
Victorio da Silva Magalhães, voluntario. 
Francisco lVIarques, voluntal"io. 
Fo1·ttmato Antonio, voltmta.rio. 
Manuel José 'l'eixeira Guimarães, volunta· 

rio. · 
José Francisco, sargento. 
Manuel F1·ancisco de Almeida, sargento. 
Antonio José da Silva Vieira, sargento. 
Joaquim José de Sant'Anna, sargento. 
João Monteiro Soares, furricl. 
l<'rancisco da Silva, cabo. 
Manuel Tei..xeiJ:a., cabo. 
.João Gonçalves Pinto, cabo. 
Manuel João, cabo.. 
Antonio Ferreira, soldado. 
José J eronymo, soldado: 
José Manuel Barbosa, soldado. 
João Nogueira, soldado. 
Simão Ribeiro, soldado. 
Silvestre José de Carvalho, proprictario. 

"Brest, 17 de ma10 de 183l.=José Victo?·ino BmTeto Feio. 

Ofli.cio 

. (N. o i 2) 

Ill.mo sr.-Tem este despacho_ por· obje~to expor a v. s.a que, tendo n.ós Já. 
um certo numero de pequenos navios, expenmentãmos, comtudo, a falta a maiS 
sensível de marinh()iros Cal~a~es vara os tripular. Não só os pescadores d'es~as 
ilhas, que formam a guarruçao· d elles, é pçuc<l apta pam a manobra dos naVI05 

armados, mas é inteiramente inapta para qualquer ataque ou abordagem, quallc~o 
a occasião se offerecesse de pod~rmos tentar alguma .cousa contra alo-uiJ1 nav-10 
de guerra isolado. É, portanto, elo maior interesse que possâmos ter aq~ vinte ott 
trinta marinheiros inglezes de -toda a capaciclade para taes objectos, e julgo qW3 

o digno Sartorius nos poderá arranja.r e enviar este numero de homens escolhiclos 
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~ capazes, c por preço que não seja mui excessivo. No caso Je poderei? aTranjar 
1~0 ' ql~e a reg:encia mànda muito ex,pr essamente recommenclar, se:rú bom que·ve
~~ a cmn ~lles um official capaz, ele pequena. patente, da escolha do mesmo capi
t~N ~artorms, e Cl"Uas condições ele serviço v . s. a e D . Thomaz ajustarão e ~:egu-
ru:ao de accordo com o mesmo Sartorius. Escusado é dizer a v . s.a, que esta 
~~mmissão exige por sua natu.r eza uma st'llução rapicla, o portanto nào é necessario 

commenclae a brevidade. 
O melhor estado da minha saucle com a falta de tres crescimentos snf\cessivos 

me an.in;ta a ir tomar .parte nos esforços ·do general conde ele Villa Flor, e á manhã 
~~1 ~~pors de ámanhã conto partir para a ilha ele S. Jorge, onde o mau tempo, como 
J tsse a v. s. a, tem demorado o general. . 
S. De~s guarde a v. s.a Palacio elo governo em Angra,· 24 ele maio de 1831.-

1' Lnrz Antonio de Abreu e Lima.=--= Luiz da Silvcb JJ1ousinho de Albuq~te?'qtte. 

Officio 

(N.0 ·13) 

)Orfll. m~ sr.- Ha poucos. dias _saíu d' est~ porto cla;1destiname~te ~ sem passa
~ e RICardo Dart1 negocw.nte mglez aqm es tabelectclo e pr.opnetano ela escuna 

8 
q\ette, que tinha sido embargada como transporte para serviço ela r ainha nossa 

~ en ora. O proceeliment0 que este negoc.iante tem tido contra as leis cl'este r eino 
ba~·ontra o r eÇtl serviço fazem receiar qt~e elle não vá ahi publicar, ácerca do em~ 
0 

. g:~ da sua escuna, factos menos verdadeiros, com que pretenda excitar uma 
Jllltao desfavoravel, e por isso a r egencía manda dar a v. s.a alguns esclareci
so~lltGs, tanto sobre o caracter pessoal d 'aquelle Dart, como sohre o que se pas-

c?m o embargo da sua escuna. 
c ~tcarclo Dart tem ganho n'esta il]Ja avu.ltc.'tclos cabedaes clepois que começou a 
ron enda sobre os direitos da senhora !D. Maria II, tirando não pequen.os inte-

eesses de diffei·entes transacções ·q 1e teve com o goyerno; porém, desde que a 
scassez c1 • f . l d ' . . . te' . os nossos mews ez cessar o ucro que aqm tt.rava, .tornou-se-nos rn-
Itament h -1 C d N .. c1 · · m'tr e ostt. o:m o pretexto e exportaçao e tngos que a regeneta per-

tr·~/-~' f~z -se atra:vessado_r d'este genero, can:pr~nclo todo o trigo que J?õlde enc0n
do . ~-a ~ l !1a para procluzn· uma esaassez artrfietal e ven~el-o por mms elo dobro 
conRllrnltuvo p11eço, ?0mo começcm a praticar, ~ teria c?ntin;u:,do, · se l~e não 
tr· asse que os magtstrados· tratavam de lhe apphca~· as c1ispos1çoes das lers can-

a atravessadores e monopolistas . . 
m _Quando o governo precisou ele transportes pm·a conduzir tropas no. mez de 

11~rço passado, mandou fretar os ·que ]he eram necessarios, mas, faltando ajnc:1a 
a transporte para fretar, e sendo o unieo que estava nas ci.rcumstancias cl'isso 
pe ~t~cuna Coquette, pertencente ao sobredito Dart, este não sómente se recusou 
re\ rnâzmente a fretai-a, mas senclo-lhc ·embargada, conforme o.s princípios do di 
sul 0 as gentes, admittidos por todas as nações, não sómente a abandonou pela 
ta~bparte aos seguradores, mas fez que o mestre e tripulação a aba.nclonassem 
doi em .. ~'estes termos mandou o governo pr0cecler à avaliação ela escuna por 
;t 39~aprtae~ inglezes, imparcia,es e desinteressad0s , os quaes a avaliaram em 
que n esterlmas, co_m t_odos . os. seus. apparelh?s e pertences . ~conteceu, porém, 
0 co a volta da prunen·a v1agem, tendo so:ffl'ldo grandes avanas dos temporac::;, 
pra·llllna.nclanté, para salvar as vidas da tripulação, foiobrig·aclo a varal"a em uma 
e c~~dch~~ada Po~·to Jucleu1 ele onde c?m grande_ custo e trabalho se pôde tirar 

0 ~zn ao porto cl'esta Cldacle, clepo1s de lh_e _tn·arem os mastros. . 
pro .· gov-_erno, querendo satisfazer todo o preJmzo causado, m.ancloR conVIdar o 

· por~11etarw para vir á secreta.ria de estado conferir sobre o modo de pagamento; 
tin.h ll1 recebeu cl'elle em resposta «que tendo :(eito abandono ela embarcaçã0, nada 
...,;cea q"Q.e ver Pom similhante matenia» . · Mandou depois o g0verno escrever ao 
'" -cons l . 1 receber u. mg ez, cori:w ag-ente dos seguradores, para que declarasse se queria 
em 0 mteg~ral pagame11.to elo valor da esetma, ou acceitar o casco no estaclo 
barg~u..e0se _acha e a d.ifferença cliD valor actual para o que tinha ao tempo do em-

. VIce-consulrespondeu, referin.clo-se a? que o proprietario Qlhissesse, e como 
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aincl:a d'l'lra esta cotTesp0J.lJ.encia cC])in .Q v~ce-consHl, igno;m o governo f~inda po:v. 
qual dos dois methodos ha de fazer o pagamento, estando prompto a fazel-o por 
aquelle que as pa~·t~:.s interessadas escolhetem. . 

Emquanto se não remettem a v . .s/' copias ele toda a correspGmclencia "que 
houve a este resneito, v. s.a fh1:á cl'estes . esclareciméntes o uso <wnveniente, tanto 
·para inteirar o governo inglcz ela verdade dos factos, como pa'l:a rebater nos plh" 
pcts publicos qualquer calumniosa imputação que Rica.rclo Dart :aos pretenda 
fazer. 

Deus guanle a v. s .a Palacio do governo em AngraJ, 24 Gle maio ele 1831.
Sr. Luiz Antolli0 de Abreu e Lima.=L-uiz ela .Silva JJ!fmu;i1~ho de Albttq~teq·qtte. 

Offieio 

(N. 0 5O 7 reservado) 

111. 100 e ex. mo sr. - Sobre o que n0 :meH numero precedente tive a hom·a de 
dizer a v. ex .. a, emquanto á pr0messa do governo francez, nem por isso elevo in
culca.r este facto como. gara~tinclo a sua execução, antes me pa1·~ce que nos de
:vemos pôr sempre em gua.rela contm o possível quebrantamen;to c1' ella. 

O que n'aquella noticia julgo ele ~mp0rtancia anaior é que f?sse a Inglaterra 
quem clil~'genciasse obter a sobredita promessaJ, se bem que por ella a França se 
não obrigue a fleixar de fazer-n0s todo o mal que lhe for pGssiwel, a menos <ile 
tentar mn desembarque sobre as nossas costas. 

N'este instante acaba ele vir aqui um moço de· correio com duas. cartas debaixo 
ele sobrescripto, uma ele João Carlos ele Saldanha e Datm, deputado· ela naç~o 
portugueza, e outra de conde de Saldanha. Amba~ estas cartas haviam sido din
giclas a París, e lá riscado o nome París e posto em seu logar Bm·lim. Eu cont~ 
ele immediatamente prevenir d"isto a mr. Ancillon, a fim ele por sua via faz;er aqUI 
a policia ~•ttentlv:a sobre este incliviàuo, logo que elle aqui chegue. Lembra-me 
que talvez o set'll intento seja o passar á Polonia, porquanto aqui perderia o seu 
te:i:npo, e mui provavelmente só uma curta Tesidencia faria. Talvez que por via 
c:la policia eu possa vir no conheciment@ do c®nteúclo das sobrecli.tas ca.rtas, o. _qae, 
obtido, eu não deixarei de· dar a v. ex. a a devida informação. 

Sirva-se v . ex.a de meijal· humiJ.clemen.te, ·.em meu nome e. no elo secreta~·iq 
cl'esta legação, a augusta 1não de sua; magestacle. 

Deus gt1arde a v. ex." BeTlim, 24 de maio ele 1831.-Il!l.1110 e ex.mo sr. vis
con~le ele Santarem. = Corncle de 01·iola. 

O:f'tici.a 

(N.0 2 3 2 rcscnado) 

j I d 

ill.1110 e ex.1110 S1'.-·Pelo paquete chegado a 21 lle'cebi os clespacho~ da seríe 
rese-1·vacla n .05 391, 392 c 393, e pela J:3ta?nnW1'J chegada no dtia 23, o,s n. 0-5 394, 
i:!9ó, 396, 3~7, 398, 399 e 400, colilll os documentos que os acompanham. 

Pelos meus officios antececlentes v. ex." já teTá cQnhecímel)lto elo que s~. tem 
podido obter d'este governo pai·a obstar ás tentativas elo governo fraRcez oontrª 
Portugal, e talvez seja possível obter ainda mais debaixo ela hypothese ele que o 
govern.o de sua magestade está prmmpto a entrar em explicações com o gevernQ 
fi:ancez, e qtw não é para offender que obrou à'aquella maneira. O estado d'aquell? 
paiz tem merecido a mais sél~ia attenção a t®clos os govcn},0s

1 
não por lheragradat·, 

mas para evitar os males que podem porwir á Europa~ de uma ·potencia d'aqu.ella 
força com as relações que tem l<Wm os rev:olucionarios do mul'l;do, prf>)tegendo ensejo 
á rebellião em tocl.a a parte; têem trabalhado constantemente todos os gov(JrtJ.O~ 
para evitarem um rompimento, emquanto não estão certos elo :;;en estado interno 
ele cada ~1m d'elles, e por isso usam parar com aquelle governo de todos os meios 
para evitay que possa tornar suspeita ele vistas hostis, e 'por isso juJge não será. 
contra a cl·igniclade do govcr:n0 <e1e ·stta :tnagestaéle ebrar1· n0 mesmo senticle . 

As rasões que o governo ele el-rei nqsso senhor teve para obrar n'aquelle s~n
ticlo com mr. Cassas est~o perfeitamente clesenvol vid'as naS, ins~Jjncçõés ~na~1d~flns 
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a~inm.lnistl'o de süa magestade em Madricl, do quo recebi .copia; as reflexões do. f e:rpe El:e Esterhazy e ele lGrd Pahnerston, e~n que faUei a v. ex.a, era.m rela
lVaf. a uma demonstração ela parte elo. governo de siut magestacle de se querer 

:.xttcar co~ o governo fra.ncez, e não constava qua!l fosse o melo que <!l governo 
1t~ a adaptado, pois que as mencionadas explicações pareciam unicamente instru-

o tvas. 
-H :N"' 
t f ao te1lélo permittielo o meu estad.'o de saude procmar meios ele tratar sobre 

:se objecto c~m alguns dos ministros diplomaticos com quem estou em relaç~es, 
eU: mesmo com lord Palmerston, nada mais posso dizer ele positivo. 

merEnb·egtHÚ a cat·ta de orclens á casa ele Burn & C. a;. anwun-ciei a lorcl PE~l
v st?n .que os fLmclos paJ:a os pagamentos. dos presos que v. ex. a menciona esta
a a~N ~1 dtsposição das pessoas auctorisadas por elle para os receberem. Os negocias 
c1 e ao a grande importancia, que occupam actualmente o governo ele sua magestade, 
~veu 0 absorver o tempo elos seus ministros, atrevo-me a lembrar novamente a 
praç?' .9-ue solicitei de seis mezes ele licença; o estado ela minha sande. e a grande 
çã ee~ao dE. ~·atar ele negocias pessoaes, obrigam-me a implorar do magn.animo cora
ao 

0
, e el-ret nosso senhor es~e acto de benevole~'l.cia; pedindo a v. ex .. a que leve ' 

a e rea:s p~s esta minha supplica., com as protesta.ções dos clesejiDs que me animam 
tã~ ~lf,~egm·-me no serviço elo mesmo augusto senhor, e que só as circumstancias 
aot lo ente~ me fazem desejar esta suspensão momentanea, acontecendo que na 
se ~~ occas1ão a mi.nll.a: preseu.ça: nada adianta a: negociação ele que sua magestade 

'gnou encarregar-me. · 
Qonfee~s g,uarcle a v. ex.a Londres, 25 de maio ele 1831.- lll.mo e ex .mo sr. vis

c e ~autarem . = Visçonde de Asseca. 

Cartat 

. Excmo. si: .-M'f:1y sr. mio y clé mi mayor aprecio: En u_na comtmicacion 
I es-ervaela 1· · .. J • • ' • • l d Til • d 0 e t < < c U'IJlCLa a este mTmsteno ele mt cargo c es e .r ans con fecha €l v ele 8 

eEmez .se dice entre oh·as cosa:s lo que sigue. . 
de ; 1~ llll ultima carta 'habla.ba a1 V. E. de los temores que inspirava el porveni1· 
pal' ortugal ~or las mecUclas sinn~ltanias que tomaban la Prancia y la Inglaterra 
bid a consegmr la satisfacion que exigian ele el rey fi.elelísimo. Después se ha sa
are 

0
t qn~ su majestarl se presta a dada. :M:e aseg;nran que así lo ha declarado 

se 
8 

a cor~e, lo cua!l ha incomodado bastante a mr. Perrier. Sin emlDargo como non 
lo ?n~e Impedir á la Fra.ncia que inste para obte!Ul.er igual reparacion y así se 
tion a ch~ ~ntes ele ayer eu el consejo ele ministros debia examinars~ ~sta cues
si ft Y de?Idu·se las medidas que deb1an emplearse. No sé aun la clecJsron, pero 
0011 tes~ VIolenta, es ele esperar que la Inglaterra influa en Lisboa, pues no puecle 
lllin~enn·la, que la Francia .vaya á exercer un acto ele tanta supremacía en los do
cou tos ele . un antiguo aliado. Sé que uno ele estos ministros se habia esplicado 
hab·lUl am1go suyo en términos muy dtu·os contra D. lVIi.guel, otro ele sus .coleg·as 
ta.ud:l~onsulta:clo á un francés· que ha resicli<l1:0 mudhos afi0s en Port111gal, prl')gun.~ 
de fr . cuales eran los pmltos mas vulnerables y peclienclole una lista tampien 
á e:t au~eses que conoscan aquel país y saben el idioma sin clucla para enviarles 
Sa!§:. ~minar el estaelo del espíritu publico y acaso pa:ra entab-lar intrigas peligro
sulta lmo este sl!lgeto le cm.i!.il:estase que podr.~a consegun; da,tos mas· e:xract@s con
es-tec.nc? ~los portugueses refngiaclos y empleados de D . Mal!ia que se hallan aquí, 

l)ieu~ lnmtstro le contestó que no qum·ia bacer esto ele manera 1úngun2r. Acaso 
.,a·n a · . · nos < _s1, para aleja.r toda sospecha de IJ>ropagancla, y para proceder en tern:n-

c""a5ue llQ seau suscer)tibl'es ele censura. Sin eml!lrurgo afiadió : que en ca.so ne-u., ·dO se 'h . . . d . 
t-aa·s . nl'!a venir á los ele la is'hu Tercm·a., Cltya venicla n0 pue e mterpre-
legi~ com:e>. un paso rev0lucionari@, pllesto <]'l!le _aqtlellas tropas sou fieles á la 
fueht~~ so~.et·ana :D. :M:~r~a. Devo ]_lll'evenir á V. E.. que toda~ estas p~·egluil~ars 
apete . ét ntenores ~í, la. not~01a ele Ciíue la. I11glatelTa haJ.<Ha consegmclo la: ~atrsfacmon 

CI -a, Y así en ei momento actua:l la cuestion pl!teele variar mucho de aspecto . 
~R~~ . . 

maio c1o· , e ·atda, po1· copia, ao visconde ele , Santarem no officio n.o 48, reservado, de 30 de 
1 con c é1a Figueira. r . ' 
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Me consta igttalmcn~e que mr. Casimir Perrier habia· indicacl0 {t los periódicos par
tidarios dei ministerio, que podian y debian hacer refl.exiones sobre las i·el-acioncs 
con el Portugal en la inteligenci:a ele que ·se meclitaha atacar á este, y como no~o 
que hasta ahom no lo han hecho, me imagino que acaso se ha cleterll).ina.do segun' 
una ma1•cha menos hostil. 

lVIr. Cassas, que era consul. en Lisboa, hà chegado á Paris, y ba clié'ho á un 
pa1•iente ele mr. Sauvinet, que Inmca tubo órclens ele este ministel'io para se 'ela- . 
mar las personas, ni elel elicho mr. Sauvinet, ni de mr. Bonhomme, ~os cuales son 
sin embargo ·el · principal motivo de las quejas, por las tropelias ejercid.as contra 
elles; algtmas interpretan esta omision como un argumento que patentiza el cleseo 
de no arreglar 1n·ontamente el negocio, y ele buscar en ella el pretesto para un 
rompimiento. 

Los emigrados portl1gueses continuan _ siempre- muy alegres y persuacliclos 
de que sus planos se. realisadn dentro ele poco. Uno ele ellos, que está cn Lon
clres, les escribe contanâ.oles que fueran a preguntar á lord Palmerston -si" podian 
contar siempre con los mismos sentimientos ele parte de la Inglaterra, según re
feri á V . E. en mi anterior, dice que les contestó que si . 

Lo que me apresuro á translaelar á V. E . para su ·conocimiento, y _por si las 
noticias que contiene lo inserto püeclen sei· ele algema utiliâ.ael a,l gobiei·no clé 
su majestacl :ficlelísima, reiterando a V. E. con esta ocasion las seguridades de 
mi mayor respecto y distinguida consicleracron á su pêrsona.. 

Díos guarde -á V. E. muchos anos. Aranjuez, 26 de maio de 1831.- Ex em o. 
sr. B. L. lVI. ele V. E. su m.uy atento y segm·o servidor.= F?·ancisco Tadeo c~e 
Calomw·de.=Sr. conde ela Figueira, ministro plenipotenciario ele su majestad fi-
clelísima. · .. OfHcio 

(N. o 28 confidencial) 

lll. mo e ex. mo sr.-Ainda que v. ex.~ ine orclenÓu ·ela parte ele sna mag·csta:cle 
que sustasse qualquer anelamento que se devesse dar ao projecto ela recliçã:o ela 
ilha Terceir::t, e que, mesmo na privação ele meios pecuniari~s, não fasse possível 
fazer cousa alguma, comtuclo não pude deixar ele me prestar a acolher e remetter 
um novo plano que me apresenta lVIanuel lVIaria Coutinho ele Albergaria Freu·~, 
mas ma-is bem combinado do que , o antm~ior que tive a honra ele tratar, e clin
giclo por quem me eleve, e a todos, o melhor conceito em todo o partido. A mesma 
opinião por tão differentes pessoas faz conhecer o descontentamento geral e a po
sição accessivel da ilha a um tal movimento; seria occasiã:o ele dizer a v. ex.a 
que não dei a conhecer as antecedentes cleterminações ele sua magestade sobr~ 
este objecto. A reclição d'aquelle -ponto é do maior interesse pam a causa ele el-rel 
nosso senhor; porém, clepois das ultimas ordens q1:w s@bre isto recebi, nada posso 
adiantar. 

Espero a resoluçã:o elo governo de sua magestacle. 
Deus guanle a v . ex.n Londres, 28 ele maio de 1831.-Ill.mo e ex .mo sr. vis

conde ele Santare.m. =ViSconde de Asseca. 

Plano anne:s:o 

IH. 11
10 e ex. mo sr.-Fazer· caír a Terceira é, a meu ver, um dos maiores fe~

tos que, na presente epocha, pód.e emprebencler um portuguez ~migo do seu re1 i 
é por isto que, depois de haver pensado n' este negocio e :qo resultado provavel 
dos meios que vou transcrever, me animo a propor a sua magestade, por inter-
media ele v. ex. a, o segu_inte plano: · ' 

A guarnição da Terceira não está paga ha nove me.zes, os solcla<ios foral1l, 
pela maio1: parte, illuclidos pelos chefes, estes hoje estão, pela maior parte, eles
animados: o soldado deseja voltar para Portug·al onde tem família e affeiçõeS· 
Reina enh·e a guarnição a maior intriga, resultado necessario das privações qHe 
soffrem e que os partidos _attribuem uns aos outros. _ · · . 

O conhec1mento que tive dos libúaes formaÇI.e> em tempo, · em que por €Jiesval'l0 

ele mociclaclc segui suas doutrinas aercas, eleu:•me· a vantagem de os-conheéer ~ 
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iundh, e de poder; com mais certeza que outros, acertar com o· lado vulneravcl 
tos . omens que entre elles g·osam· credito. Dar á' intriga que reina na rrerceira 
.al dxrecção, que o seu resultado seja abrirem-se as portas do castello de Angra 
as tropas. de sua magestacle, eis-aqui, senhor, o meu fim,. para o qua:l julgo ne
cessanos os seguintes meios : 

1.o Am.nistia a todos os soldados, voluntarios, anspeçaclas, cabos, furrieis e 
sarg~nt?s. O seu destino decl:.trado no decreto em taes termos que não sejam sus-
cept1Vets ele interpretações orr ambig·uidades. · · 
. ~Esta disposição eleve ser o I'na.is demente possível, sem embargo elas mui tas. 
raso;~ em contrario i a ras~o publica deve preva~ecer a to~as ~s outras. . 

t' · Igual graça do arttgo 1.0 eleve ser amphada a seis, 01to o~l dez officraes 
~ b tenente. coronel), q~le fore~ julgados necessarios para se cumy~·ir a empreza. 
cat e~. assrm se amphwrá a drta g,raça !-" alg:ms~ empregn:dos CIVIS de p~que~a 
b ~on~, a quem o encarregado elo negocw o twer promettido . Esta provdencm 
das qtlc baixe em um dos artigos elas instrucções confidenciaes que ao mesmo 
evem ser expedidas. 

,. ~ · o A nomeação de corregedor ele Angt·a, conferida por decreto ao abaixo assi
~:a d' o bac~ar.ellVIanuel lVIaria Coutinho de Albergaria Freire, ultimamente cor
. g~ or de Vrlla Real, quando se debellou a facção do Porto (junho 1828). 
cris nst~·uc~ões iclenticas ~ara que o mesmo possa regular a sua conducta. nas 
- es drver sas que se poderem arpresentar. 

n.h 4·
0 

lnstrucções ao mesmo capitão general dos Açores, para que haja .ele reco
u ecer por tal o dito corregedor, ajudai-o com o serviço da esquadra em tudo 

q at~t~ este serviço fo1.· compatível com a seguuança e bom resguardo da n,1esma. 
peza · Al~uns meios pecuniarios postos á disposição do dito empregado para des

Ê de Impressos, correspop.elencias, passadores, pequenos brindes, etc. 
sta somma basta que seja ele .e 2:000 esterlinas, das quaes se darão contas. 

ca . Com estas medidas parece-me que se poderá obter um resultado feliz para a 

1~·Ma de el-rei e glorioso para este q\le tem a honra ele ser de v. ex . a servo lmUl3t . ilfanuel Mcwia CoufJinlw de .Albe?·gmria F1·ei?·e. =Londres, 25 ele maio de 
·-Ill. mo e ex. mo sr. visconde de Ass0ca. 

Officio 

(N.0 65 resermilu) 

rn mo m h á "' l a • tan,t · .e ex. 0 sr.-Teu o a honra de passar s maos c e v. ex. nm rmpor-
com e offi.c~o de. J 0ão Pedro ~igueLs, que elle me enviou, pedindo-me o expedisse 

D<t. lll~LOr brevidade possível. 
go . eseJando secundar 0s muito acertados passos dados pelo encarregado de ne
cioc1?s. de su·a magcstade, roguei ao ministro do Brazil que fosse procurar o nun
guh·Junto a esta côrte, e lhe ponderasse- os inconvenientes que se poderiam se
o i.nf:para os interesses da santa sé, se sua santidade se resolvesse a reconhecer 

0ant~ p. Miguel, ou mesmo a confirmar os bispos nomeados pelo usurpador. 
as mmtstro -elo Brazil encarregou-se de cmnmunicar as minhas idéas ao nuJiLCÍ0~ 
impi~lae~ elle. não deixará de transmittir a sua côrte, aonde poderão fazer alguma 

~:ao, ':,Ista a influencia. que n'ella tem este m~.ncio. . · 
a Br t da nao foram conced1dos soccotTos aos emrgFados ultimamente chegados 
taJ: es ' e temo mesm.o q.ue elles sejam mandados saír. 1.'ambem-se n~o deve éon
lU.e ~oW a duração dos soccorros que a outros haviam sido concedidos; tudo isto 
tant 

0 
ocará muito brevemente .em uma IJosiç~u summamente difficil i rogo, por

a p~: ~v. ex. a me queira ·communicar as ordens da regenoia a este respeito com 
noss 881Xel bxevidade, para que· eu possa, em tempo competente, fazer saber aos 
ritor?s esgntçados compatriotas o que elles elevem fazer . FUizel-os passar ao ter
lluic~o P~rtug>uez aonde a auctoridacle da regencia é reconhecida, parece-me . o 
o tra Ulelo ele os salvar, e talvez me seja possível obter a sonnna necessaria para 

nsporte. · . 

d Del!ls gn ·d ' · 1 1831 Ill mo J c Fie lh a1 e a v. ex.a Pans, 31 de maw c(e - .- . e ,ex.mo sr. conne 
a 0 • ==== D. F?·a1~cisco de Alrneida. 
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Officio 

(N.0 1 02) 

Til.ioo e ex.mo sr.--Tenho a honra ele accusar a v. ex.a a recepção das duas 
ci1·culares ele 13 c 23 de abril, assim como o 0fficio re.se'l:·vado n. 0 ti f> em daüt de 
20 do mesmo a'h>iril. Julgo do meu devei· H'esta occasião fa2ier a v . ex .3 uma nar
ração ·exacta do que tem oec<Jrrido ácerca cln negociação principal, tratada por 
mim n'está côrte com Gregorio XVI, descle fevereiro elo corrente ann.o. Log0 no 
dia 2· d'aquelle mez, dia da eleição d'este suiDmo pontincw, referi a v. Jex.a o 
acolhimento com que por elle fui aclmitticl0. 

Pouco depois, apre::;entanclo-15e-lbe o cavalheiro ele Rossi, teve sua santidade a 
clignação de lhe dizer, q111e passados alguns dias me queria ver; m.as entretanto che
garam as noticias da revolução de lVIodena, Bolonha, etc., enfio era prudente en
tão incommodar um sobenmo tão angustiado. No dia 12 de feve1'Ciro, comtuclo, 
resolvi-me a ir a0 cardeal Bernetti, para me avisar do clia em que o 'papa ID:.e 
poderia receber, e consequentemente recebi HO d ia 18 elo mesmo mez uma parti
cipação de que sua sa-ntidade me receberia n'aquella noite, em que fui,· achan~lo a 
mesma benexolencia que sell1[Jre .encontrei. N'essa occasião introduzi log·o a nossn 
~egociação principal, e, não o'h>stante achar boa disposição, ainda encontrei clifficul
d.<'tdes. N'essa mesmft noite fal1ei COPl Beniletti, ficando aj ustado de se escrever para. 
Vienna a este respeito, como se fez; confirmanclo-me este facto o cardeal duque de 
Roban Chabot poucos dias depois. Tambem. notei em mn elos meus officios a maneira 
por que o papa se tinha explicado commigo ácerca dos bispos, fallanclo-me elo modo p0r 
.que 'se pocleriflm eleger, ao que eu repliquei com argumentos que sua sa.nticbcle não 
contr~riou . No dia 8 ele março tornei ater ~onra de estar com o papa, U~nnunciamclo-Jhe 
que dentro em poucos dias esperava apresentar-me a sua santidade, para lhe faze~·; 
por pa·rte de sua magestadc fidelissimla, os comprimentos devidos pela sua exaltação 
ao tbrono pontificio; e, com effeito, chegando-me os officios ele v. · ex . •, um €l@s qua.es 
vinha em resposta á minha participação d0 110vo su.mmGl ponti:fice, pedi nova au
cli.encia, q'l.le me f0i C@Jll'cedicla n.a noite ole 14 Glo mesmo março . Tornei a trata~· o 
principal negociQ, 1e sua sautidacle mostrou fazerem-lhe bastaBJte impressão as pe·· 
cessiclacles ela igreja; e de mais sei, por outras vias, qt'lanto fallava a este respeito 
frequentemente. N'essa mesma noite estive com Bernetti; o qual me cleu a enten
der quanto desejava acabar com este negocio e mostrar a inclependencia elo papa, 
dizendo-me que_ desejava ser- excitaclo com força para poder mostrar assim o 
aperto em que se viu esta côrte,. e a necessidade ém que se achava ele fazer _o 
reconhecimento de sua magcstade :fidelíssima. N'cstes termos1 a 21 de março, el1~ 
rigi uma nota (n. 0 1) ao cardeaJ, bastante forte, como elle mesmo>'desejava, para 
por esse m0Glo haver um meio ale se. €lizer ao príncipe de lVIetternich, que o papa s_c 
via na necessidacile ele reconhecer o nosso governo. Fo~ e11tão qu .. e se e-!:;m·eveu maiS 
clecididamentEl para Vienna; do que se tinha feit® até a:l~. D.evo, comtu.do, adver
tir a v. ex.a que, ap1;;1sar clw 1woposiçãe q:ue avancei .na cl1ta minhit Rota, de q~e 
~ governo portuguez se veTia na triste cireumsta.ncia de peclir ao papa que 1·et1-
rasse de .Lisboa o seu nuncio, nã0 poderá CO;JiJ.vir este passo, sejam quaes forein 
as ocçorre;1eias pM·a o futuro, porque1 d'eUe não nos resultaria bem algum e .tal
vez nos 'viessem bastantes emba:raços; comtndo, n'aquelle momento quiz dar uDl 
impulso ao negocio, sem ao· mesmo tempo comprometter o meu governo, p<Dr isso 
que era eu quem fallav;a elo que pocleria acontecer. . 

A estas . itJ.stancias, feitas po1· parte do papa ~e governo austríaco, não resis
tiu o príncipe ele Metternich, li1mtanelo-se a algumas reflex0es, ,CiJu ao menos 
aco,J;J.selhando o papa a não dar este passo se1a pre:v,enir d'elle Jílirimeir0 @ [Ugellllrte 
hritwnnico rux. Bro.ok 'Taylor, <])Ue aqui se acha por parte do s0u go:vemo, acres
centaJJ.clG> que, ta.nto pmr pa-rte da Austria Cij<UaiJ,t0· Gla Prussia, se .havia eseripto parill 
Lonclre.s ácerca do reconhecimento de sua magestacle fidelíssima, 0 qual•aumesJna 
Austria achava necessarÍQ. 

A reclamação por parte ela Prussi~t parece qtie foi fortissililila u'essa occrusião. 
Pm· esse. tempo, pouco mais ou men0s,, chegou aos ouvidos do· FaJ!la, , que e1'1. ~al
Iava em quel(OI' saít· elo R01na., c então· manclou-mc dizer qrue queria ·_confcronCldal' 
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~Ommigo, ·o· quo teve Jogar na n~itc de 30 do mez passado, começando por me 
t~lar na minha saída, como mostrando que não lhe seria agraclavel. Eu aprovei-
(}[. 0 momento e passei ao que mais importava. Esta conferencia foi longa e re

-nhtda, l~®l'(3_u:e eu 1mz em pratica todos os argument0s possíveis, e servi-m:e das 
cobmurutcações particulares que tinha, ele maneira que o papa estava: affiicto, não 
sa endo como havia ele saír bem da questão. Eu· então lembrei-lhe que, querendo 
:t~ santidade ouvir alguem, poderia manélar chamar o cardeal secretario ele es-
a 0

1 o qua:l hwbi,~a no paço, ao que o papa, UJnnuiu1 tocaRdo a campainha para o 
:mandar chamar. E Çle advertir que eu tinha prevenido o mesmo cardeal antes, de 
_que me parecia conveniente assistir áquella minha conferencia, mas eUe tinha-se 
escus_a€l:o, clesculpand0-se com o que tinha que escrever n'aquella noite para o 

• correto. Veiu o G~ardeal1 a quem sua santidacle fez um re,latorio do que tínhamos 
P~ssa.U.o até ali n'aquella, conferencia. Eu propuz deixar as credenciaes1 que de 
_prevençã0 tinha levado. Fizeram-se reflexões sobre isto, e não estive longe ele al
d~uçar o que pretendia, mas por ultimo não foi possível consegair ma1is do que 

1: ·1'-me _o papa,, que ía oc.cupar-se cl'àqnelle negocio . Em consequencia d'esta 
co er,enc1a escrevi a v . ex.a o meu officio n. 0 100

1 
em o qual lhe participava o 

q(u; n e~a se havi·a passado; na noite ele 2 d'este mez passei a Bernetti uma nota 
u. 2), juutainente com um bilhete confidencial, onde de nov0 exrnmha em uma 

e outro as circumsta.ncias Çlo Portnga.l, incluindo tarmbem uma relação elas mitras 
vag~' no ~·eino o clomiuios cl'aquella corôa. 

T aqut resultou o seguinte: · 
• · t Nela noite çle 3 rcl'este mez se reuniu, presidida pelo papa, uma congl·egação el-e 
es a o, na qual entrou Pacca, de Gregori.o1 Zurla, Bernetti, e não sei se mais al
~~u:a lDUiJ.·puradG .. Proporz-se a questão, indicando-se a maneira ele p0der concluil-a 

:m s~gurança, assentando-se em fazer uma bttlla, na qual o papa declarasse a 
~~~e'Ss1dade ele tratar_ c?m os govern?s estabelecido~, sen~l'o oatholicos; eximín
I I se l à e entrar nos cllrmtos com que foram· ostabeleoulos 1 fundando-se em ex em
~os c os s_eus antecessores, que, em pró ela religião, haviam praticado similhante
p e~~e_. TQve, depois, lJOr noticias particulares, c01nhecimenn0 de que se havia·· 
L antcrpaclo esta resolução ao nun.cio em París e a monsenhor Cappaccini em 
á oudlles, para commnnical-a áquelles govermos, e j"11clgo que antro tanto se faria ê 1outr~s côrtes, exceptuanclo natnralmente a Hespanha, em ras~o elo Mexieo e 

o. tun.bJa, etc. 
e Não havendo -toda a cautela no· segreLlo EJ.ecessa.rio, espalhou-se esta noticia, 
i~-lo:Dtauto, o corpo cliplomatic0 a, soube. EH1 qt~e -conheço bem o. que o tempo 
'V . ue nos negocios1 ti ~e urna conferencia com m0nscnhor Policlori, a quem o bser
e::bcq~e,_ apesar ela ~ecisão d~ papa.,. u_~a clelonga podia trazer C0BlSÍgO _'n0VOS 
~p araços, e con:firmm-llte a mmha oprmao com um exemplo fmte aconteCido em 
fu0l"tugwl~ no tempo da regeHcia ele el-rei D. João VI, que, nomeando D. AJexan
ao 

0 

1
de Sousa aj,udante do marqruerz ele Ponte de Lima, então ministro assistente 

-·no c esp_:ch0, 1Jela çlemora do correio em levar o diploma, se mandou sustar essa 
elo Jneaç~o, a_ ql!ml EJlmca foi: 'COE:firmada. Este monsenhor Polidori é o secretario 
Be . con~tstorro 1 e actualmente tam bem o é ela cifra; faz eomo ele ajudante ele 
•ernlnetUi, Ne vê o papa: fi·equentemente. IDlle foi o enca.rregaclo ele hnçar ar bulia 
este ~~est~o . Passando depois ao cm·deal Bernetti, lhe :fiz reflexões similhantes a 
elle esperto, C<'lmo 1live a: honm de notar ra v. ex. a no meu offici0 EJ.. 0 101 1 ao que 
destJ.~~ .respondeu, que o papa estava decidido, e qualquer objecção p0ssivel não 
:J.:ec bun:~a esta 1'es0lução. Perguntei-Jhe se, feitas as participações ás eôl"tes, me 
cia e penam a~ mesmas creàem.cia.es 1 ao que llle respondeu 'que el"a uma consequen
so~- · e1·g-untet llte mais, se p0cleriaJ esm,ever isto para o meu governo, auctori
Fin~e a fazel-o, ?0mo :fiz com data d~ 10 cl'este :m_ez ~o meu citado _officio n. 0 10~. 
a q mente; no €lm 21 cl0 conente, ttve uma amhenc1a de Bernettt para conclua· 

Uestão p .i) • • b cor 
0 

di ' e e ~e me .Lez ver que a 11lulla estava escnpta., mas o servou-m~ que o 
lai/ li plomatlCo estava (servinclo-me ela sua phrase) · scatenáto. Mr. ele Samt-Au
-algt~n~ ·~~e que o ij!lapa podia fazer o que <iJ.tÜzesse, mas .(!(_Ue seria melhor esperar 
P@rt . Las, }DOrqJue dar um lJasso d' estes, no· momento em q-l.i.e a Framça pede a 

ugal uma Séutisfação, parecia um.1 Íllsulto cl' este g0:vetr·no ao ela França. O 1con.cle 
\ . 

•. 
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de Lutzow não se oppõe, mas tambem lhe p~rece mais prudente ainda esperar. 
É claro que monsenhor Vi«if..igail se ha de te'!.' opposto naturalmente. Não fallo de 
Migueis, porque. presentemente esse não é de alguma impen·tancra para este g~
V\'lrnO. A vista d'esta con-fissão elo -cardeal, 0 qual não me 'fallando do citacl.o V1.r 
diga!, mas sim elo <!]Ue antes digo, lhe Tesponcli, que me não ctinha escapado aclver
til-o elos embaPaços que se pmdiam aP'resentar, demoramlo a execução do projeeto 
decidido, e que s. ex. a me havia dito que cousa alguma poderia emba·raçar est/.! 
resolução tomada; disse-lhe mais, que eu era responsavel a0 meu ge>verno por 
tu:do quanto fizesse e que lhe' devia participa1t o que se ;passasse, e, co11seguhlte<o 
mente, · ía dirigir a s. eri.J.. a urna nota, na '(!)ililal peclir1a uma resposta, que, sen@.o 
negativa, me veria nas ci·rcumstancias· de pedir (i)S meus passaportes. Na noite ·de 
23 do corrente veiu a minha casa o cardeal lVIacchi, que se interessa muito pela • 
Rossa causa, e me disse ter fa11aclo com Bernetti:, o qual lhe fez, ver qum a resol'n-· 
ção do papa subsistia, mas que n?io era este o moment6l pela rasão sabida. No 
dia 25 dirigi ao eard'eal a nota em questão (n. 0 3), á qua.rl até hoje n.ão tive tes
posta. Se esta vier ~ntes que feche o officio, fa;Fei UJP ·post-sc1·iptt~m .IDl.iL1 aliás, da
rei parte immecliatamente elo se·u conteúdo. O papa acha-se presentemente na 
maior atrapalhação pela cliffiéuldacle <lJUe encontra em arranjar os seus negocios 
caseiros, sem se comprometter cmmt as potencias. 

As cinco, Austria~ França, Inglaterra, Rassia e lPl'Ussia, parece terem, por 
meio dos seus representantes n'esta côrte, ap~·esel'.ltac10 um mernoJ"and~b?n; pelo qual 
se p1·etencle que o papa faça reformar ou annullar algumas leis; que certos em
pregos, que até aqui se confia~am a ecclesiasticos, se c011fiem d'aqui p0r díante 

· a0s que o. nã0 são; que se façam publicar as çontas elas clespezas elo _governo, e 
que as provineias possam mal'.ldar examinai-as por meio d.e â.eput~dos. 

Eis-aqui, pouco mais ou men0s, o· que se pretend.e. y. ex.a não ignorará !!J:UC 

Carlos Felix, ela Sarclenha, estava a ponto de fazer isoladarneioJJte o recoilll.h€lcimento 
dos direitos de sua magestade fi.clelissima, e que, clanê1@ ~1m c·erto rpmso para se 
c0ucluir este negocio, s·e devia justaménte tratar na audrien.eia, que já não pô~le 

.. dar por se sentir mal, passancl0 a regencia para a raiEJ.ha até ao faHecimento de 
seu augusto esposo. 

Posso informar v. ex. a dos optímos sentimentos do a.ctual soberano cl'aquelles 
estados, podendo mesmo justificar a sua conducta no t<;lmpo que era tão increpada, 
talvez pelo conhecimento da sua historia. Este príncipe, apesar ele -ficar com a 
regencia que lhe confiou el-rei Carlos Manuel, sabendo 'elas ordens elo sea n.ovo 
soberano Uarlos Felix, para que as pessoas que se achavam em · m;is cil'cRms
tancias se apresentassem no quartel geni'!J!al, que julgo estava em Novara: 
partiu para se apresel'.ltar ao geneml Latour (me paTece), de quem j{~ não f?1 
receb>icle>, tendo a mesma sorte em Moclena e em Parma. N'estes termCDs cleB.II
diu-se a ir para Florença, onde foi recebi€1.o pelo grão cluque, e ahi se demo'l.·oU-, 
co_nduzindm-:se optimameJ!-1ie até á campanha do Trocadero, na qual mereoeu totilo 
o elogi:o. - _ _ 

Acabo Jde ser informado ele qae se espalharam v.arios laços tricolores em Roma 
com legendas revolucionarias. , 

. Ape_sar de não ser informaclo por v. ex. a €L' estas u1timas e graves oqcon·en:; 
cias de Lisboa, em c0nsequencia das esquadras im.glezas e france:ljas se terem _ahl 
dirigido C@ID reclamações, tendo sabido cousas importantes PQl! cartas rarticuhtres 
de .Lisboa, tenho posto este g0verno ap facto de ~lgumas• ceusas, posto que QJ<J.U'ID!~ 
cio não deixe tarrnbem de escrever. . · -. 

Ámanhã apparecerá n'esta Gaze~ct ou IJia1·io urm artigo a esse ve1>p>eit0, qu<:: 
me pareceu c0nveniente. , 

Rog·o, ·portant0, a v. ex. a, que me kaja de in]o'rmar ooffiéialmente 111.'estas occa
siões, para que eu· possa, C@m documentfios aatliJ.eRticos, desrne:m.1:ir os bqatos ater-
radores qllle se espalham. ~ 

Deus guarde a . v. ez.a Roma, 81' de maio ele 1831.-.. - Ill.mo e exJho .sr. yi..P' 
e0nde de Sal!l!Úarem, mil'Listro e secretario ele estado cl@s neg0cúos estrangeiros.= 
]11a1·q_uez de La·m·adio, D. Antonio. • 

P. S.- Em Moclena •fomm já. justiçatlos <!LGlis; um cedCD Menotti e um advogado. 
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Notajnntr.L 

, Rom_e, le 19 avril 1831.- Le sous~igné, ambassadeur de ;Frahce, a reçu avec 
rec_~nuarssance la commun.icatioa que sou érninence monseigneur le cardinal Ber
ne~r, pro-séCI,étaire d'état de sa sai.nteté, a bien vouh1 faire d'un clocument im- . 
fruné à Ancone le 26 du mois dernier, et du quel il résulterait «que les promo-
etu·s et les partisans de la rébellion dans les états du pape ont osé che1'cher une 

e:cuse. et une justification de leur conduite dans eles prétendues promesses de 
protect10n à eux faites -par le gouvernement français». Le soussigné n'a pu voir 
;:·l:ls u.n vif ressenti~ent les. auteu.1·s. d'u~e ,t,el~e assertion. a_ggraver ainsi leU!I: 

nte par eles ca.lommes aussr contra1res a l evrdence des fmts, que offensantes 
~?ur la France. Il sait qu'elles sont justement appréciées par les hommes éclai-

. ~es de tons les pays, ef le sentiment d'une juste dignité lui. interdirait à cet éganl 
·cloute e~1~ece d'apolog~e. Il se ·plait cependant à rappeler les preuves d'intérêt et . 
c1 e 18,?lh~rtude que le gouvernement du roi tres-chrétien a do:m.nées au saint pln·e 

1 e ,msta~t qu'il f.ut infonné du souHlvement ele la ville ele Bologne, et ele sa vo-
o~t.e plusreurs fois exprimée de rester fic1€lle aux traités garants de la souverai
~~e t,emporelle elu ~aint siége . Ces intentions et ~es ~entimen.ts si hautem~n~ n;ta
fraeste_s, c~nfirmés encore récemr;tent pa;r les ~xphcatwns lo;y-~les que le ~rmstere 
d nçars vrent ele donner en presence des deputés ele la natwn, suffirment sans 
hu~e pour ôter tout créclit à la :qouvelle . répa.nclue aujourd'hui de -l'arrivée pro

de ai~ne cl:u?-e armée frança.ise en Italie destinée à soutenir une nouvelle tentative 
sur révol~~tron. Le soussigué s'empresse au rest.e de clom1er _s11r ?e. poin~, comme 

11 
le precéclent, les assurances les plus completes, les plu~ exphcües: le gouver, 

lement français ne veut point, ni vouclra jamais protéger cláns les états dn pape 
~~s, .~ntreprises aussi coupables qu'insensées, clont 1' effet serait ~nfailli~lemeni; 
~_nv-er sur les peuples eles nouveaux désastres, et de rétarcler l exécutwn eles 

PlOJets_g'énéTeux, q'lle le saint pere a conçu pour Ieur bonheur. 

1
, PJeln ele confiance 6lans ses intentions, le soussigné s' estimera toujours beu
eux. cl'y concourir par les moyelil.s en sou pouvoir. Il prie sou éminence, monsei
t:u~· ~e Gardlinal Bernetti, cl'en agréer l'ass.urance avec l'hommage de sa consi

ration respectueuse. =De Saint-Adai?·e. 

Edital 

~uf{ea~ junta c~o eommerci?, agricultura, fabricas e navegação d'estes reinos e 
c 0IDIU1os, barxou p segmnte · 

Aviso 

't IU.~o e ex.~0 sr.-Tendo mr. Cassas, encarregado el0 consulado de França, 
~~~ ul~unaJ?lente ;residiu n'esta côrte, Qlirigido ao governo de sua magestacle re
tr~ .· aço_es, _que ao mesmo temp0 que não cabiarp nas suas faculdades, eram cGn.
nã 'll~s mt~rramente ás mais patentes e repetidas declaraç0es do sen go;verno, de 
ge9trntervu· nos negocios internos dos outros paizes, e para as quaes o direito das 
nã~ ~s e o uso .com.mum jamais atlcüilvispl!l taes empregados, se lhe coli!ltestou, que 
rnuni~nd~o elle a _ca:paciclade esta~eleciela pelo cl~reito das gen~es, para ~azer com
lar açoes- de sumlhante natureza, que excedram as suas ditas funcçoes consu
de e~ 0 governo de STfa rnagestade se achava por esses respeitos impossibilitado 
agora e ~esponder. Sem em?argo cl'est_a resposta, fundada e.m l?rincipios, que até 
con l nao foram c0ntrovert1clos em parz algum, tomou o so bredrto encarregado elo 
Cez!~1 ~d~ a deliberação de se ausentar, e p~rtir para FrU~:m.çai, convocando os fran
fic d ~e~ndentes n'este reino :para ql!l.e o acompa;nhassem, ao que poucos annuiram, :x.a: do os m~is tranquillos ao abrigo das leis e das auctoridaeles, q'lle jamais dei
teu ·. e proteger os estrangeiros, que paGifi.cos gFangeiam os meios ela sua sul5sis
e 11~'\ ~e:nclo-se 3ipresentado ua c@st~ _d:estes reinos dua.s fr~gatas, duas corvetas 
g:ov- . ligue de guerra francezes, dlÍ'1gm o commanclante c1 aquellq, esquadra ao 

~r~o de sua magestade um offi.cio, no qual :fez as seguintes reclamações: 
do-se. a ~ue fosse· · p0st~ em. iiberda~e Edm~mclo P0~enciano_ Bonhomme, annulla~
feit0 _, Fentença que contra elle for profencla, por se consH:Lerar como um uJ.trage 

a rança a applicaçruo das pe:m.aJ1•iclac1cs ela · d.ita sentença. . · 
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2.a A demissão elos juizes que pronunciaram a sentença, e a publieação o:ffi
cial do acto de rehabilitação que a annullar. 

3.a Uma indemnisação de 20:000 francos para o dito Bonhomme. 
4. a Que fosse posto em liberdade Claudio Sauvinet, declarado naturalisa:do 

portuguez, em opposição ás leis do r eino, e conclenmaclo a desterro para a Afr10a 
em dez annos, por uma commissão extraordinaria . 

5. a Uma inclemnisação de 6:000 francos para cada um dos francezes Garobey 
e Vallpn, presos arbitrariamente no Porto; e uma de 3:000 francos a outro fran
cez Dupont, que esteve preso em Lisb0a durante um anuo, e todos tres expulJOOS 
ele Portugal1 em virtude de uma sentença1 da qual lhes não resultou culpabilidade 
alguma. 

6. a A indemnisação ele 10:000 francos pi·ecedentementé reclamada por mr. Cas
sas, a fa,yor do gravador Dubois, pelf!>s prejuízos que se lh~ causaram duraNte a 
sua prisão. · 

7. a uma indemnisação de 20:000 francos para os franc.ezes que já dei.xaraDl 
Lisb0a; e pelo afretamerito do ~avio Jumeaux, e uma iJJ.demll!isação, cHja quota 
será fix.ada ulteti .Gr_m~nte para a<liuelles que, tendo •ficad0 em Lisboa depois ela 
partie1a c1o constd1 soff:~;essem algum prejuízo. 

S. a A restricta 0bservancia no futnro do privilegio dos -Dra•ncezes, ele T!l.à0 po
derem ser presos s_enão por ordem do juiz conservador elas nações privilegiadas, 
que não têem um privativo. . . 

O governo ele sua magestacle tinha, desde o momento em que o encarregado 
elo consulado de Fr~.nça havia feito incompetentemente as suas reclamações, re· 
corrido aos alliaclos da corôa de Portugal, com os qnaes existem disposições elo, 
direito convencional e. tratados solemnes, para se tratar d'este negocio como con
vinha ao clecoxo d'estes reinos, transacção admittida pelo direito .elas gentes em. 
casos taes. N'esta conf01·miclade respondeu-se ao referido commandante·, que não 
tendo o governo portuguez pessoa auctorisada para tratar em París ele tlm ne
gocio tal, nem o sendo mr. Cassas p(i)r cliploma a,lgmn, que fosse commuuicad:o 
ao governo portug,uez, se achou o go-verno de sua magestacle na impossibilidade 
de se entender .-por qualquer elos referidos expedientes com o governo n:anccz; 
mas qtle clesejwnclo, tódavia, terminal-o, se resolveu tratar desde logo d'elle por 
meio elos alliados da corôa de Portugal ·; e que n'estas circumstancias não se
ria conforme, nem com as rasões ela delicadeza, nem com a natureza ele tal tl·ans
acção, dar a resposta categorica qae se pedia. Que o governo de. sua magestaçle_ 
espentva que elle communicasse quanto antes ao seu governo esta resposta-1 e 
que qualquer procedimento violento que empregasse, opposto ao espírito do que., 
lhe r eferia, não deixaria de ser considerado por todas as nações como um acto ele 
aggressão não provocaclo. Apesar cl'esta co\nmunicação passaram as E)_:mbarcações 
de guerra francezas a capturar o bergantim portugaez Coi1stante, que vinha dq 
Pará. N'estas Cleswgradaveis circnmsta).lcias foi el-rei nosso senho~· servido orde
nar que , se commuThica~se o referido··á real junta do commercio, agricultnra, fa
bricas e navegação1 a fim de o fazer publicar para os effeitos coB.venientes, espe
rando sua magestacle que em breve haverãó de cessar taes oceorrencias, petas 
mecliclas já adoptadas, e por outras que ao ,niesmg aug.usto senhor parecerem 
opportunas. O que tudo v. ex. a fará constar nesse tribunaL 

Deus ' guarde a v. ex. a Paço de Queluz, em 30 ele maio ele 1831. =Visconde 
ele Santa?·em. = Sr. marquez mordomo m.ór. ' 

O que a mesma rea1 junta maBda fazer publico pelo presell!tc:J. ,Lisboa., 31 ele 
maio de 1831. = José Accm·sio das Ne·ves. 

) . c. 
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Dinl,diplo.mata n.hsoJu~ista pede iustantemcnte ao governo iuglez que sh·va c1e med ia·ltciro no graYe COJ1fUcto entre a 

d r~ça. e Portugal; recusa categorica de 1ord Pallnerstou.- Resposta de Berne-tti á nota qqe lhe dirigira o marquez 
y~. avr.adio em 25 de ma,.io.- .7unta. consultiva. para suppl'i11 o conse lho de estado; .nomes dos seus mcinbros.- O 
CISConde de .Asseca informa o de Sa..ntarem sobre as conferencias que teve com iudh~iduos notnveis estraugeiros.
teOI~lUlÜ.;s~~ ndmiuist1·adora dos bens e rendimentos sequestrados n. pessoas da ilha. Terceira que se n.usentara.m pnra 
br~;ns s_nJc:tns ao domínio de D. i\~iguel.- 'l'ropa designada em Paris para fazer desembarque no Tl'jo. - O consul 
ltt~danlllco JUnto á côrte de llfad1•id protesta contra o emprego de navios com bandeirà da sua nação, que por qun,lquer 
pi . 0 ,Possa compromettel-a na pendcncia fmuco-portugueza.-J;>articipações de Lon<lrcs e Berlim.-Plano de cons
co~aç..\0 descoberto na Terceira; vnrios excerptos de narru.tivas e officios concernentes a este assumpto.-V~n-gcm ~dl\ 
FiovetaD. IzabcL]fm·la, sob o com mando do capitão de fragata João Pedro Nolasco da 'Cunha, a quem o· conde de Villa 
l~o{ escreye e }n·omette Yantagens no caso de nbm1donar o scrvic;o rniguelistn.; mai s correspoudencia entre ambos.-
1\0 ra<J.a das tr?pas .da rainha D. ~:Inria II na ilha do Fàia.l.- Nota. sobre a questão frn.ncez n.. - ExtJ·acto dos debates 
l!'e ~a:I.antento tngJez; commeut~rios de um peniodico liberal. - EmpTestimo de 20:000 .,.~000 réis.-·Despachos éle João 

c.o .A_ ~reJra Sm·meuto Q do marquez de Pahnelln. a Luiz Antonio de Abreu e Lima.~ Reabertura da casn. da moeda nos 
g~~ rled.- D ?cretos no'meando novo miuistTo dos nego cios ccclesiasticos e de justiça, assim como outro 'intcn<lente 

a a pohcia.- Operações das forças expedicionarias.- Div;ersos documentos politicos. 

S~tií>feitas completamente as imperativas reclamações da Ing'Taterra, embora 
com Isso se melindrassem os brios pairioticos, e antes mesmo de saírem a publico 
na folha official algumas · das ordens demissorias exigidas no 1tltirnaturn, o go
r:1'no de ~isboa ~eu instrucções ao SCH agente em Lond~·~s para solicitar auxilio 

fiel alltada., evltanclo qu@ .a França corilmettesse hostilidades pelas arm:as, ou 
~orc1qualquer outra fórma, no territorio portuguez. As primeiras supplicas do vis
~n e .de As~eca a lord ~almers.ton ~oram tr?-nscriptas no capitulo anterior? n:,as 
E' mals. officws e notas d1plomatiCas que exphcam melhor a deplorave1 negoctaçao. 

Js-a_qn1 parte d'essas peças·. __, 
officio 

h 
(N.0 233 resenado) 

~ ,lll.'~0 e ex. mo sr. -'-Ápesm· do meu mau estado'' ele saude 1n·ocurei lord Pa1-
an~~·sto~ a semana/ passada, para o que lhe 'tinba pecliclo hora quanclo lhe ln?ndei 
s'às unc1ar que a cas~ d~ Burn tinha o. fundo para pagar as· reclamaçõ'ªs das pl~~-

' que v. ex.a me mdiCa no seu offic10. · · 
e ?ei este passo sem poder e-sperar de conseguir o objecto de que ía a tratar, 
lll::a que este governo :fii.zes~~ as diligencias para que o governo fra~c~z não com- ' 
tid tesse algum acto de hostthdade contra Portugal; as i'espostas cleClsivas ·B repe-
as ~s que em differentes vezes lord Palmerston :ine tinha dado sobre este assumpto, 
tn~'1 1~omo ao .ministro de sua magestacle catholica, que alem d'os interesses de Por
llle at . e tem feito entrar em consideração os de Hespanha., eram que immediata
pos~ e fica comproínettida com -elles a paz da. Europa; a combinação d'estas res
efl'e ~~ convenceu-me completamente de que não poclia obter outra alguma, cóP.lo 
ari·~ ~;rarnente aconteceu, dizendo-me, em conclusão, «não conte comnosco para o 
res ~J.o do~ seus négocios ou clesintelligencias c~m a Fra~xa». Apesar d'essa su!" 
lid Pd sta, d1sse-lhe eu: c< Vou-lhe escrever sobre 1sto para-por a m1nha responsàbl-

a.Ae a coberto»; e escrevi-lhe na fórma ela copia que remetto. 
llle t gora acabo de receber os despachos n.03 39!!>, 400, 401 e 4021 com os doeu-_ 
stlan °8 que os acompanham, ele que farei o uso mais c_onveniente ao s.erviço de 

lllagestade. N"' . -
altereao ;eJo na communicação do commanclante · c~a esquad~·a cousa alguma que 
fra a 1~éa que tenho mencionaclo nos meus anterwres officws, de que o governo 
rep~cez 1;nao tentaria algum ata,que co11tra Portugal, mas unicamente se limitará a Tsa Ias; mesmo a composição da esquadra assim o indica. 

elllo que o govemo francez não se satisfaça com a resposta de esperar pelas 
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mediaçêJes el0s a,lliaclos i talvez se tratasse de Se1' alguma elas potencias arbitro 
n'esta questão, se isso produzisse algum effeito. Nada mais posso dizer sobre este 
objecto cmqnanto não vir lorcl Palmerston, ele quem é provavel que receba a 
mesma resposta. 

Resta-me pedir a v. ex. • ele, por mim e por esta legação, beijar a augusta mão 
de sua magestade. ' 

Deus guarde a v . ex.• Londres, 1 ele junho ele 1831.- nr.mo e e~. mo sr. vis
conde ele Santarem. = Visconde de Asseca. 

• ! 

Nota junta 
' 

1\Ir. le vicomte:- Je m'empresse de porter à la connaissance ele V. E. les 
ordres que j'ai reçus pour solliciter Jes bons o:ffices clu gouvernement cle · sa m~
jesté britannique. aupres du gouvernement franÇais, afin cl'évjter les actes d'hostl
lité -dont ce gouvernement paraí:t menacer le Portugal. La conelu.ite de mr. Cas
sas et les armements qui se font dans ·tes ports ele France, ainsi que I e langage 
peu mesüré eles ministres français ne pliluvent que donner des appréhensions atl 
gouvernement ele sa m~esté tres-fidele. . · 

V. E. est bien informée d.es causes fâchéuses qui ont donné lieu aux diffé
rends entre les deux pa.ys. lVlon gouvernement n'a pas été conduit clans toute 
cette affaire par inimitié contl·e le gouvernement français. n m'a pas eu el'autre 
objet que cl'exercer les clroits qu'appartiennent à toute état indépendant· d!admi
nistrer les lois dLl pays avec justice et impartialité ... lVIon gouvernement ne s'est 
jamais refusé d'entr'er en ample et amicale-explication avec le gouvernement fran
çais sur l'objet de ses griefs et de lui. en donner les satisfacti0ns compatiMes avec 
l'honneur et l'indépendance du Portugal. 

Privé de toute communication directe avec la cour de Fra:nce, rien n'est plus 
naturel à mon gouvernement que de chercher la médiation de son plus ancien et 
intime allié. J e crois inutile de répéter à V. E. la n3Jture de l'·a1lü~rnce qui: existe 
elepuis si longte.mps entre les deux royaumes et les traités par lesquels eette· a1-
liance est liante et obligatoire. V. E connais tres bien qu/ e!J.íl! ver.tu de ces traités 
lcs sujets •ele sa majesté britn.nn-ique jouissent eles priviléges que les sujet~ d'au-
cune autre nation n~en ont pas. · 

Pendant les clerniers trois ans le gouvernenient de sa majesté britanni€j_ue a 
constamment réclamé les stipulations qui garantissent ces priviléges, et·V. l!; .. ne 
pourra méconnaí:tre que ~es dbligations ont été acc0mplies par mon gouv.ernement 
dans eles circonstances bien di:fficiles et bien, embarrass31ntes. 

L'honneur et la loyauté avec laquelle les deux g·ouvernements ont vem;plis 
constamment leurs engagements. réciproques, donnent ruu gouvernememt de sa UJ.Di"" 
jesté tres-fi.dele tout lieu cl'espérer qn'il tróuvera dans son alLié cette coopér31tion 
nécessaire ;ponr éviter un événement dont les suítes fâcheuses, ne peuvent échap-
per à la prévoyance de V. E. _ 

Quoique les clispositions du gouvernement portugais soient d'employer tons 
les moyens compU~tibles avec sou honneur et ses intérêts pour évite'l' les hostilités 
de la part de la Francc, il est possible que l'attitude que le gouvernement fran
çais a cru devoir primdre puisse rendre infructueux tons ces soins, et que ce gou
vcrnement puisse entreprenclre· une agressiom ouverte contre l'indépem.lil:a.nce du 
Portugal. . . 

Bien que le Portugal pourrait avoi.r le droit de réclamer de son allié eles se
cours eff€\'ctifs contre une violence aussi outrageante, .cependant clans l'état actuel 
ele l'Europe, et vus les ·rést'lltats ftmestes qui ;peuvent s'em suivre, il est à; croire 
que le gouvernemep.t de sa ~ajesté britannillf_ue trottvera co-Bvenruble taE.dis q!u'il 
est encore temps de concOLU'Ir à eles ID'esm·es propres à empêcher ele si grandes 
calarriités. 

Je répete errc01·e une fois, mr. le vic.omte, que l'honneur et la dignité du gou
vern"ement de sa majesté britannique doivent pleinement rassurer le gouverE.ement 
de sa majesté tres-fidele sur ce que toutes les démarches qu'il lui conseillera ele 
faire ne pourront jamais compromettre sa dignité et son indépenda.E.ce e't c'est 
SLlrtout par la m6diation bienveillante et éclairée de l' Awgleterre q_u'on peut es-
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lplérer de voir écarter les malheur~ dont le gouvernement français veut menae~r le 
~~- ' 

J'a.i l'honneur,· etc. = Vicomte cl}.Asseca. = LonGlo:es, ce lcrJ'uin 1831.-A S. E. 
lllr I · · · e VlComte ele Palmerston, etc. · 

Oflicio 

.(N. 0 104) 
Ill mo , . · . e ex. mo sr.- Esta manhã, fi.nalmente, me chego11 uma resposta do cardeal 

secret~no de estado á minha ultima nota que lhe dirigi em 25 do mez passado, 
como ttve a honra ele dizer· a v. ex. 11 no meu o:fficio n. 0 102 em data de 31 elo mesmo. 
ca. Remetto, portfillto, jtmta com este uma copia, e julgo que sua magestade :fi.-

rá contente das expressões do carclewl, por parte ele sua santidade. 
El:ontem se inse~·iu no Dim·io de Roma lDn artigo que me pareceu conveniente 

pa~a _mostrar que por parte ela Inglaterra estavam acabadas as questões, e apro
v-e1~81 a Qccasião de publicar que o consul indez em Lisboa se achava munido de 
crecte · d · v • ncr~es e encarregado ele negocios. · · . 
t Depo1s de ámanhã apparecerá talvez out1·o para desmentir um artigo de hon
em.D que · dava já a entrada de a,lguma e:QJ.barcação de guerra franceza no Tejo. 

ele , eus guarde . a. v. ex. a Roma,. 2 de junho de 1831.-:- 111.mo e e:x;.mo sr. visconde 
d LSantarem, mm1stro e secretano ·de estado dos negocws estrrungeuos. = Mw·quez 
e etm·adio} D . .Aaüonio. · 

Cópia àa. resposta alludida 

·Dalle stanze clel Quirinale, il 1.0 giu~no 1831.- Il cortese o:fficio, del guale 
l?stra eccellenza iu data clel 25 clello scors(i) maggio mi ha onorato, meriterebbe 
c h .esser ricambiato ela me con quella ·precisione,· che da Jei sembra provocarsi, e 
c e. sa1·ebbe ne miei. desideriti., anzi lo sarebbe già stato, se non me ne avesse im
pedito la lusinga :fin qui delusa, in cui sono stat@ di a vere in. ogni orclinario di 
;osta quelle nonizie, che mi sono clivenute necessarie per compiere questo clovere 
~za unpegnarr~ il ministero ponti:fii.cio al di là di quell0 ch'esso sia in c.aso di 

ntenere prudentemente. _, 
c. tSono troppo note a vo·stra ecceHenza, perc·he io n0n abbia a ripeterle, le cir
i~s/n~e: che .hanno alterata t~·ansi.toriamente l~ ~osizione· clel·governo i)?rtoghes~ 
'11 Igtaa.tdo cl1 atlcune cl.elle prrmane poten:i'je cl1 Europa, sebbeE.e sembrmo ·ormm 

0ij: essere state che foriere di un' avvenire piu pacifi.co, e~ tranquillo pel Porto
~:r o, e pe,r ehi vi regna. L'ec~ell~nza. vostra ha troppo di per~picacia, e di senno 

t comprendere da per se, ch.e m conseguenza clelle medcsrme non avrebbeFo 
~~àll~(i) compiersi intanto senza, impruclenza le pro:messe, che in nome di' sua san
dil ~o ebbi l'onore di clarle, e che sono· ben lungi da1 i·ittratare. Non e che un.a 
. ~Zione quella, che ela lei si soffrc con pena; la parola clel capo della chiesa non 

!t e data, e non si darà mai in vano. lo mi lnsingG>, che fra poco ella sarà per 
ch!yne 1' e~eto, e me ne lusingo, perche veggo cliluirsi rapidamente la sola causa, 

0 ha ntardato. · " 
rui J;lo troppo a:lta iclea della sagezza del governo, clal quale· vostra eccellen?'a ha 
ch 8810De.pernon temerne un accoglimento men che sodclisfacente alla. clichiarazione, 
se~t~re~.la l'aut_orizzaz.io~e di sua santit~_io mi sono fatto tin ~overe di clarle col p;t·e
la . ml(i) oflicw. E d1 CIO nutro tanto pm fondata spera,nza m quanto so, · che la re
da~rone, ch'ella sarà per clargliene, verrà temprata sul consueto tipo di conciliazione, 

q~ale vostr<:'t eccellenza non cessa un istante di esseJ.·e eminentemente animata. 
le M1. prevalgo ben, volontieri di qnesta occasÍOE.e ]>er 'attestare a vostl~a eccel 
ecnzlll sensi clella pelfetta considerazíone, eon cui ho i'onore -di essere cli '?'ostra 

ce enza, clev;otissimo ecl obligatissimo servitore. = J. C. Bemetti. 

Decre-to 

post~enclo disposto. n a c:;urt~ ?onstitucional que hav.erá um conselho de est:do com
con de conselhemií's vl.tahCl(i)S nomeacl0s pelo .rer, e não sendo a creaçao d'este 
a 1.::~0 .compatível com as actuaes circumstancias, para S\lpprir a sua falta manda 

o 11Cia, em nome <i1a rainha., o seguin·te : 
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Artigo 1. 0 Haverá uma junta consultiva para exercer por agora as funcções 

que pelo capitulo vii do titulo v da carta constitucional são attribuidas ao conselho 
de estado. Seus membros prestarão nas "mãos elo presidente da regencia o j.ura.
mento que devem prestar os conseTheiros de estado. 

A junta será pl·esidida pela régencia, quando esta assistir ás suas sessões; e, 
não sendo a regencia presente, será presidida por aquell<il de seus 1nembr0s a 
quem pelas leis e u.so do reino a prosidencia co:unpetir, devendo os outros tomar 
assento indistinctamente e sem attencler a precedencia. . 

O secretario será escolhido á pluralidade de votos de entre os membros da 
junta. . . 

Art. 2.0 · Haverá na junta um livro de actas, no lJ!Ual serão lançados e assi
gnados todos os pareceres e consultas que subirem á presença d~ regencia. 

Os pareceres e consultas serão lavraclos pela pluralidade de votos, e os mem
bros que forem de opinião contraria a lançarão por escripto ce>m as rasões e mo
tivos em. que a fundam, para ser presente à -.regencia juntamente com 0 parecer 
ou consulta da maioria da ju.nta. , 

Art. 3.~ A junta se reunirà no local que lhe for designado todas as vezes que 
da secretaria de estado lhe for enviado algum negocio sobre que deva consultar, 
e todas as mais vezes que seus membros forem convocados ;pelo presidente. 

Art. 4. 0 O mini,stro e secretario de estado, e na sua fa.Ita os secretaries d.o go
verno, poderão assistir ás sessões da junta e ahi dar os esclarecimentos e expliea
ções que julgarem convenientes, e mesmo tomarem parte na discussão elos nego· 
cios, mas não terão voto n'elles, nem assignarão os pareceres ou consultas. 

Art. 5. 0 Precisando a junta algu:un documento ou esclarecimento o pedirà por 
escripto, e pelo orgão do seu presidente, ao ministro e secretari0 de estado. 

O secretario da regencia, encarregado da re]Jartição dos negocios do reino, o 
. tenha assim entemliido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 3 de junho 
de 1831. = Mm·q'twz de Palrn-ella =José Antonio G-tte?'?'eÍ?"O = Antonii!J 'Cesa1· de 
Vasconcellos Co?'?·e-i.a. 

A regencia ha por bem, em nome da rainha, nomear membros ela jul!l.ta con
sultiva, m·eada pelo decreto ~a data ele hoje, as pess0as cujos npmes se seguem: 

Concle de Alva, par elo remo. . . . · 
O brigadeiro Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira, do conselho de sua 

magestacle. · 
O brigadeiro Joaquim de Sousa de Q.uevedo Pizarro, d.o conselho 'de su.a m_aJ 

gestade. 
O coronel José Antonio da Silva Torres, do conselho de sua magestade. 
O coronel Theotonio de Ornellas Bruges A vila, do conselho de sua magestarde. 
O desembargador José ADttonio Ferreira Braklamy, deputado ás côrtes de 1826. 
O coronel Fra:~:J.Cisco da Gama Lobo Botelho, deputado ás côrtes de 1826. 
Q tenente coronef Manuel de Sousa Raivoso, deputado· às côrtes ele 1826. 
O dr. Joaquim Antonio de Magalhães, deputado ás côrtes de 1826. 
O coronel Henriq R e da Silva da Fonseca. 
Thomaz de Mello Brey,n_er, de]Yutado da junta do tabaco. 
O tenente coronel de engenheiros José Carlos ele Figueiredo. 

· O secretario da regencia, encarregad() Q.a reparti~ã0 dos 11egocios· do reino, o 
tenha assim entendido e passe as ordens necessarias para a ~ma execução. Palacio 
do gqverno em Angra, 3 de .junho de 1831. = .Ma1·quez de Palmella = José An
tonio Gue1·?·eÍ?'O = A.nt(lnio Cesa1· de Vasconcellos Cm·1·eia. 

Officio 

(N. 0 2 34 rcsmado) 

Ilt.mo e ex. mo sr. -Recebi no dia 4 os officios da serie reservada D.. 05 304, 
305 e 306, vindos ou por algnma elas embarcações ela esquadt·a ingleZJa q-ue ahi 
estava, ou pelo barco de vapor. 
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Vejo v-erificado o que tiv-e a honra ele dizer a v-. ex. a sobre a resolução do go
verno francez, conforme eu tinha colligido das expressões ele lord Palmerston, a 
~twm ha dois dias fallei novamente instando pela sua mediação, e que antes não 
ttnha podido ver por não ter estado em Londres ; repetiu-me este ministro o que 
me tem dito constantemente sobre a mediação «que não lhe é })Ossivel; o seu go
berno conduziu-se mal com a França, agora tirem-se corno pGdérem, e não attri-
u~m senão a si mesmo as conseqttencias ». Procurei conhecer se elle saberia qu~l 

serta a .tenção do governo franccz, se se contentaria com um numero de presas 
ou contmuaria indefinidamente; pel~s suas respostas entendo que tinha conheci
~~ut~ de que a intenção do governo fraacez é continuar as capturas até que os 

018 france:z:es sejam soltos, sem, corntttdo, me dizer positivamente causa alguJila 
~ue me possa servir de fundamento para o engajar; achou mau que o governo 
lespo~desse ao commanda.nte da esquadra franceza, apoiando-se n'uma mediação 
que tmha: sido recusada, e como não houvesse tempo em Lisboa de se saber tal 
recusa, servi-me d'esta circumstancia para rebater a sua proposição· . 

.,. Todos os meus argumentos, sendo infructiferos, não obtive ~m resposta sc
nao uma negativa absoluta, dizendo, entre outras causas: C< Nós não podemos ser o 
campeão de D. Mil?:uel». 'Terminei dizendo-lhe gue remetteria a communicacão do comm 1 ~ . . . . , 

ane ante da ·esquadra franceza., assim corno a traclucçfto da resposta, e que 
por esta occasião lhe escreveria sobre o mesmo objecto para salvar a minha res
tonsabilidacle para com o meu governo, e salvar a responsabilidade elo gov-erno á 
ace de toda a Europa das consequencias que podiam seguir-se de taes aconteci
mentos; escrev-i-lhe hontem a carta de que remetto copia. 
t O ministro ele sua magestacle catholica, com um desvelo e interesse alem de 
uclo quanto posso dizer, tendo proclU·ado toclos os meios de cop.vencer lord Pal

lerston sobre a necessidade da sua mediação, e tendo instado com o embaixador l e Aush·ia, e ministTo da Prussia para que o façam tambem, fallou nov~mente 
lbntem ~ · brd Pal'merstom, e, apesar ela sua recusa,~ pôde perueber que poderia 
~ ter a mediação, ainda que não ostensivamente, mas que servisse de protector 
~r ara um canal que se ajustasse; uma das ~eflexões ele lorcl Palmerston, foi que o 
~o;erno portuguez ainda não tinha dito em que podia satisfazer o governo ft·ari
Dz F nas ~nas exigencias. Todas as outras reflexões, assim como a resposta ele 
d · ranc1sco Zea, são communicaclas por este ao conde ele Montealegre, e, como 

e-vem s~r i?ais exactas do que referidas por mim, po1· isso as não repito. 
"Ver O prmetpe ele Esterhazy fez-me tambem a reflexão ele se precisar que o. go · 
t. tno portuguez declare até onde póde accecler ao que o g·overno francez eXJge ; 
l~~tp de toelo este ~con.tecimei:to c~m muito interess~, ~ que tinha achado em 

almerston a mats vrva reststencta a tomar a medtacao, e lamentou o tempo 
~~e te }~erdia em espera~· que de Lisboa viess.e alg:uma d'~clàração; vê Llm perigo 
lh lUmtnente para e1-ryt e para o governo ex1stente de Portugal, que me aconse
bl~va,. se eu tinha alguma auct01'i'sação1 a fazer uso d'ella, e mesmo de tomar so-

lUtm alguma cous'a, pois que este é o caso: trata-se de salvar o paiz. 
go .Na -verdade a opinião das pessoas c01·datas e que conhecem o estado dos ne
pa,~tos~ é que a França, na att.itucle que tem tomado n'este negocio e na que está 
e~~li~m toda a Europa, que toda julga não ser ainda occasião de entrar com ella. 
sej a, não abandona as suas pretensões sem obt~r algumas concessões; quaes 
de~~ ~s que se possam fazer, sem comprometter a dignidade do governo, não po
lia: e~ dtz~r; mas se o gover:no de su?' mag~stadc deseja ver ter~nü~ar as repr~sa
ma d e-vlta1· as consequenmas, o umco mew é entrar em negoCiaça.o, e para 1sso 
po~~a 31~· ,Pl:~os pod~res a quem em Inglaterra, apoiado pelo governo ingl~z, o 
rec aze1 , é o me1o que ha a tentar e a que me parece lorà. Palmerston nao se 
emllsará, e, se me é licito adianta.r a minha opinião, que com estas instrucções, 
ci:fi q~e se deve salvar ·a dignidade e decoro ele sua magestade, dev-erão vir espe
act~ad as as concessões que se podem fazer. A. soltura dos dois fi·ancezes é um 
a co d~P~ndente unicamente da vontade ele sua magestade, e sendo entregues com 
pai.z n tçao. de. não entrarem mais no reino, parece-me :ficar a coberto o socego elo 
lllt'ssrue a cllg"ll tclade real tanto quanto e possivel. A. annullação ela sentenca e a ele-ao do . . . , 

17 
s JUizes não pócle poT caso algum ser; só •poclena ter logar uma revista 
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~í. sentença por decreto, o que não .fazia mais do que justificar os primeiros mini_s
tros; tambem não é admissivel o privilegio do ,juiz conservador, que é objecto de 
um tratado e não de uma exigencia inftmdacla ; emquanto ás indernnisações aos 
indivíduos que foram conservados j)Or rruúto tempo nas prisões, ainda que não 
seja de justiça, cmutudo pócle-se considerar como não desairoso para o governo; e 
seja-me licito dizer que em geral quanto seja sacrificio pecuniario pócle comparar-se 
como aquelle que até agora se fazia ao hey e governo de Argel, para evitar a 
pirataria. . 

Os mesmos embaraços que continuamente se levantam no proprio paiz a este 
ministro não lhe dão tempo a occupar-se çla política externa muito ao lo11ge, e 
applicando ao nosso caso elle julga ter as garantias necessarias para estar certo 
que os fraucezes nem occuparão um só palmo ele terreno em Portugal, que em
quanto á influencia marítima não pócle ser senão momentanea, l)orque a todo O 

tempo a Inglaterra a póde recuperar. 
Deus guarde a v. ex. a Londres, 8 de junho de 18.31. ~In. mo e ex.mo sr. vis

conde de Santa rem.= Visconde de .Asseca. 

No ta an.nexa 

Mr. le vicomte:- J'ai l'honneur de transméttre à V. E. la copie de la com
munication que mon gouvernement a reçue ele la part elu commanelant de l'esca
elre française devant le Tage, et la tracluction de la réponse que mon gouverne
ment a donnée. 

En recevant l'orclre de vous clonner connaissance ele cette correspondance, j'ai 
reçu en même temps celui de vous ré~térer la demande de votre médiation aupr~s 
du gouvernement français clans une affaire <l'aussi haute importance. Je n'auralS 
qú'à me rapporter à la lettre que j'ai ~u l'honnenr de vous écrire en date clu 1 cr 

de ce mois; et quoique V. E. se soit toujours refusée de se prêter à la mécliation . 
que j 'ai constamment ~ollicitée, j'ose espérer que la ~onnaissance ele cette derniin·e 
communication sur laquelle j'ose appeler l'a.ttention ele V. E., en mon.trant claire
ment Pesprit qui conduit ' le gouvernement français clans cette démarche, altérera 
la résolution que vous m'avez manifestée de vous refuser completement à la mé
diation que j'ai sollicité sur cet objet, et changera peut-être votJ.·e opinion sur le 
conseil que vous clonniez à mon gouvernement cl'accéder à tout ce que le gouver
nement frança.is clem~nclait. 

L'honneur et l'indépendánce du gonvernement portugais ont toujours été cbe: 
res au gouvernement de sa majesté britannique deptús l' existence eles traités qu1 
lient les deux. pays, et je me suppose autoüsé à croire, fondé sur la loyauté du 
gouvernement de sa majesté britannique, que le gouvernement portugais ne sera 
pas abanclonné par son ancien et ÍJüÍ-p1e allié dans le moment ou le gouvernemeJlt 
írançais attaque ces denx príncipes. 

L e commanclant de I' escacb.·e .française, .sans égaTCl pour la réponse ele mon gou
vernement, dans laquelle il se rapportait à la médiation dti gouvernement ele sa 
majesté britannique, s' est porté à cominencer les agressions en capturant plu
siems bã.timents portugais; et la clétermination qu'il pa.ra1t avoir ]Jrise de continuar 
ces captm·es, forcera le gouvernement portugais à prenrlre quelques mesures de 
cléfense pour accomplir son, clevoir ele protéger les intérêts de ses sujets. J'ignore 
la nature de ces mesures; mais telles qu'elles soient, elles seront toujours justi:fi.ées 
n'étant que eles moyens ele propre cléfense contre une agression non provoqttée. 

TI serait inutile d'observer à V. E. la position ou se trouvera le Portugal 
vis-à-vis de l'Angleterre, s'il est enveloppé clans une guerre avec la F ;rance qu'il 
n'a pas provoquée, et clans laquelle il n'agü·a que pour sa défense. 

C'est pour éviter les comp~ications qui ne peuvent échapper à votre prévoyance, 
que le gouvernement pol'tu~als appelle à la bienveillante mécliation du gouverne
ment ele sa majesté britanmque, don~ I'honneur et l'extrême exactitucle à exécuter 
ses traités, lui font espérer que les mtérêts clu Portugal, qui paF les trai.tés .sont 
sous sa défense, seront sauvés clans cette occasion com me ils 1' ont été en plusieurs 
autres. 

Je saisis avec empresselll,ent, mr. le vicomte, .cette occasion pour vous réité~ 
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~er les •assura.-Rces de la hatlte, con~~Llération a;ec laquel!e j'ai l'~wnneur d'être, 
de V. E., le tres-humble et tres-obe1ssant servlteur. = V~comte d Asseca. = Lon
.res, ce 7 juin 1831. - A. S. E. mr. le vicomte de Palmerston, etc. 

· Oflicio 

(N.0 23ií reservado) 

. IU.mo e ex. mo sr.-Tendo dito no meu officio antecedente 10 que julgo conve
llle~te pa.i·a terminar a clesagraclavel situação para com a França, por meio ele ne
go~1ação, direi mais e que se me apresenta no caso de se querer nsa,r ele r~pre
Salta. 

r Não julgo que o governo tenha á sua disposição força mm:itima sufficiente para 
tnpa.r os mares a ponto de pocler navegar livremente a bandeira portugueza1 mas 
la o recu1·so ele armar cor:>arios ou ele permittir esse armamento, para o que já 
s~ ~e fizeram proposições i e no caso elo governo de sua magestacle assim o cle
Rdn· ser~ necessario enviar; · a quem as possa e sai]Ja ·distribuir, cartas ele mªrca. 

esponclt a quem me fez esta proposta, que me entregassem as petições das pes
soas que pretendem fazer esses armamentos. 

Deus guarde a v. ex." Londres; 8 ele junho ele 1831.- Ill.mo e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. =Visconde ele Assecct. 

Decreto 

- Te~do-se ma.ndado pôr em sequestro, pelo juizo da corre>ição1 todos os bens 
: rendnnentos existentes n'esta ilha, pertencentes a pessoas que se acham em ter
ta~ que estão na obediencia do governo intruso ele Lisboa, e não sendo compati
v_e_ cem os muitos negocios ela competencia d'aquelle juizo ela correição, que os offi
~~tes cl' ~lle cuidem na administração elos bens sequestraclos com a assiduidade e 

1 genc1a que requer o bem publico e o interesse elos proprietarios: a regencia 
manda,' ~m nome ela rainha, o seguinte: 
fu. 1. 

0 
Uma commissão composta elo m~br elo estado maior José Maria de Sá Ca

villo, presiden~e i do capitão ~ergio de Moraes A lão, e. cl~ Antonio Fech·o de Cm:-
lho, que serv1ráJ de secretano1 é· encarregada da adm1mstração de todos os ·bens 

e re l" 
1. n~ tmentos pertencentes a pessoas que se acham em terras que estão na obe-

pc 1:nc1.a do govern0 intruso, e os aclministrarrá pelo modo que for mais rasoaclb e 
roveltoso. 

nu~lo A commissão poderá conservar os actuaes achninistradores elas casas ad-
11. tstraclas clebaixo da sua inspecç~o, ou clespedil-os, eomo achar mais conve
dtente, conservanêle, porém, os actnaes rendeiros -dura.nte o tempo ele seus arren-

arnentos. 
3·

0 
-A commissão fará perante si, e em publico leilão, todos os arrendamentos 

~~~a:~rem. n~cessal'ios, chamando um fal;>ellião para lavrar as escriptmas respe-

t'á. 4· 
0 

Do juizo da correição, por onde foram feitos os sequestras, serão r~met
~- 08

., para a commissão os autos que se tiverem feito, e por elles a mesma com
c;ssao 'formará inventario ci'l.·cumstanciado dos bens pertencentes a cada uma das 
gnsas sequest1·adas, designando os semoventes por suas idades, côres e mais si-

a~s lor onde se possa pTovar a sua identidade. 
· Quando á commissão constar .que ficaram fóra elo sequestro algtms bens 

!!Ue de · d cl co VIam entrar n'elle, o presidente, por sua carta, requererá ao correge or a 
m~,\ca que os manc~e sequestrar, e ihe remetta os respecti~os ~utos ... 

qu · Os bens move1s pertencentes ás casas sequestradas nao sao SUJeitos ao se-
estro ne ' clm' . "' d . . N 

7 0 ' m ~t !1 N nus~·açao a commrssao. _. . . 
sa · A comm1ssao abrtrá uma conta de clel:hto e credito com cada uma das ca
qus td'ministraclas, a !]!urul será formada com toda a exacticlão e clareza, para em 

a8q~ler tempo se conhecer o rendimento e clespeza ele caà.a uma cl'ellas. 
dos · Quan~o _qualquer terceiro pretender ser senhor ele alguns bens sequestra-

. 
1 ou ter cli1'<iito a haver por . elles atl'imentos ON outro algum pagamento, a com-
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missão rcmettcrá os papeis cl'cssa pretensão ao colTegeclor ela comarca? o quaJ, 
onviLlo o procurador ela fazenda 1mblica, decidirá o caso breve e summanamentc, 
como for ele justiça, dando os Tccnrsos lcgacs. 

9.° Contra os clcveclores da aclministra~~~io se procedm·á executivamente pelo 
juizo da correiç~io, aonde o secretario ela commissão poderá, querendo, promoycr 
Clll sem· nome os termos executivos. 

10.0 O que fica disposto para os bens dos ausentes se guardará tmubem com 
os bens dos réus que foTam comprehendidos na disposição elo decreto ele 21 de 
abril ele 1830, no paragrapho aexceptuam-se porém»,, nos quaes, t~davia, n~o ter:i 
Jogar a excepção elo artigo 6. 0 elo presente decreto. 

11.0 Os rendimentos da administração, á proporção que se fm·em liquidando, 
entrarão por deposito nos cofres da fazenda publica, le,-anclo guias separadas, pc
los que pertencerem a cada proprietario, e a commissão guaTdará os competentes 
conhecimentos para sua clescaTga. 

O secretario ela regencia, encarTegaelo elas repartições da fazencla e justiça, 
assim o tenha entcndiclo c fnça executar. Palacio elo go-verno em Angra, 14 ele 
junho cle 1831. = 1lia1·q_uez de ralmella =José Antonio G~w?·1·ei?·o =Antonio Ce
sw· ele VascvnceUos Con·eia. 

Oflicio · 

(N. 0 2 38 rcsenado) 
,, y 

111. 1110 e ex. 1110 sr. - -Recebi no dia 9 o despacho da serie rese1·vada n .0 407, c 
hontem os da mesma serie ·n.vs 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 414, um d'estes 
pelo marechal de campo sir John Campbe], e os outTos pelo expresso que o go-
verno de Hespa:riha mandou ao seu ministro n'esta côrte. . 

O que tenho tido a horu·a de mencionar nos meus officios antecedentes, parti
cularmente no que enviei pelo ultimo paquete, instruirão a v . ex." da maneira por 
que posso executar as ordens que por este ultimo me são repetidas; a disposição 
d'este ministexio para com sua magestadc, o embaraço em que elle se acha para 
com o governo de França, relativamente aos negocios da Belgica, não de]xam o 
menor logar á esperança que nos preste mediação na questão pendente com a 
França. 

Depois da partida do ultimo paquete não tornei a procurar lord Palmerston, tanto 
pela c:lifficuldade, de o ver em consequencia das contínuas confe1·encias e mais tl·a
balhos relativos á Be1gica1 como porque quanto posso ouvir d'este ministro não fará 
mais, pela violencia das suas phrases, senão augmentar a!:! complicações. 

O ministro de sua rnagestade catholica, que pela sua posição está, mais ao ab1·ig:o 
d'cste risco, tem empregado quantos argumentos c bem funcladas rasões é possl
Yel para O convencei• da necessidade da mediação, mostrando quanto são i!lusorÍaS 
as promessas do governo francez de não atacar o territorio portuguez; que os 
armamentos que se fazem em França, e . ele que lbe deu conhecimento, mostralll 
bem o contrario das promessas, e que quando este gove1·no menos o espeTe veria 
effeituaclo este ataque, e que lhe dizia qne se em qualquer ponto ele• Portugal ap
paTecesse uma baudeiTa h'icolor immecliata,mente entraria o exercito hespanhol clll 
soccorro do go-verno de el-rei. 

Estes e outros argumentos repetidos antes de hontem pareciam te1· produzido 
algum eCfeito em lord Palmerston, e de1'am esperanças de que se IJrestava a al
guma intervenção, na hypothcse sempre de qNe. o governo ele swa magestade ce
deria ao go-verno francez no que fosse compatlvel com a sua dignidade e inde
pendencia da nação. Hontem ficou esta esperança desvanecida pelo modo com que 
lord Palmerston se expressou ao sr. Zoa, parecendo ter-se esquecido quanto na 
vespera tinha dito; disse-lhe que ía hoje escrever ao sr. Hoppner para que dis
sesse ao governo portuguez que se prestasse ao que~ o governo francez exigia, o 
que admirou tanto o sr. Zea, que lhe disse, repetindo o que na vespera lhe tin~a 
ouvido, que exigia, no seu caracter, que tal não escrevesse sem novamente diS
cutirem a materia; e como u'aquella oceasião estava com _ muita pressa, que lhe 
pedia que demorasse o paquete; ficou indeciso sobre isto, dizendo-lhe que é dia de 
curte e ali fallariam. 



261 

Lord P~tlmcrston não considera as hostiliclacles que os francozes commettem 
como guerra, rnas Utilicamente com0 represalias, ·e não tenho duvida ele dizer que 
mesmo 9-~anclo existisse guerra declarada, elle se prevaleceria do pretexto de uma 
gberra 1llJUsta pm·a illuclir a obrigação elo castb jrede1·is, e, em ultimo logar, quando 
a solutamente não podesse deixar ele convir no direito, a assistencia material 
nunca se verificaria, para o que não lhe faltavam mil frívolos pretextos; repito o 
que em outra occasião tive a honra de dizer, •«que não deve o governo de sua 
}uagestade contar com apoio algum cl'este governo, nem em mediação, nem em 
orça NaJrmada, emquanto houver o actual rui.nisterioll. 

d Na.o devemos esperar assisteE.cia alguma c!as potencias alliadas. A Russia tem 
:p~ma~Iado embaraço com os negocias da Polonia, a Austria com os da Italia, e a 

Hlssta com os seus proprios, e cercadas ele revoluções e ,todas qnerendo attrahir 

Fao. ·seu partido este governo e evitar, quanto é possível, um rompimento com a . 
lança. . 

F . Se o governo de sua magestacle segue este mesmo principio e deeide ceder á 
n?fça ·0 _q~e a sua dignidade permitte, julgo ter dado, pelo meu ultimo officio, a 
f tn la 0pr01ão sobre a manei1.·a ele o fazer; se convem mais decidir-se a unia cle-
cza decidida e vigorosa, não me compete aconselhar i é o meu dever expot· a iclé.a 
;~~ posso ter adquirido, repetindo que se não deve esperar assistencia d'este go-

noN ele qualquer natureza que ella seja. 
a t N~o fallei a lord Palmerston sobre a conclucta do sr. Hoppner, relativamente 
~ • CT rmpedido a escuna ingleza de saí r ele Lisboa para o fim que o goverJi10 de
b~J ava., POl: não ter julgado occasião opportu•na; esperando hontem a sua clecisã0 so -1/f a medmção, como referi, .tambem julgo que lhe não possa fazer o menor e:ffeito 

e a grande connança: qne tem n'aquellc empregado. 
c peus guanile a v. ex.a Londres, 15 de junho ole 1831. ·- nt.mo c ex.1110 sr. vis

ou e de Santarem. = Visconde de Asseca. 

Oftlei~ 

(N.0 52 rrsenado) 
rn 'lno .. v · e ex.m' sr. - Tenho a honra de accusar a recepçao elos despachos de 

uh elC .a n.os 388, 389 e -390 ela serie reservada, o primeiro d'aquelles acompa
"Ve:do uma notl:.b passada pelo consul de Inglaterra, residente n'cssa côrte, ao go
de·. 0 . ele sua magestacle, em que p rotesta contra o emprego de navios com ban
qu~t 111~~eza, ~u ~eja pelo govel'no portuguez ou por individu~s cl:esta nação, em 
p1i ~ue1 commrssao que possa comprometter a honra da bandeira mgleza, e com
qu~ar ~ ~over.no britannico na questão pendente entre Portugal e a França, ele 

está _lllteiramente separado. 
co ;Aehet conveniente ao servíco ele sua magestade el-reL nosso senhor dar uma z/la d'este documento ·ao mini~tro de estado Salmon, o que effeitnei hontem, fa
po nc o-lhe ver qu.anto era u,rgente qne s. ex. a, instruido que fosse elo seu conteúdo, 
Lossd .tar.nbem, pelas instntcções dadas ao ministro de sua magestacle catholica em 
-8 ~ ~ .res, apoiar a nossa justa reclamação que, por meio elo visconcle ele Asseca., 
bre andou ~azer ao governo britannico; prometteu-me Salmon que as orcl.ens so
que ~ste o_bJecto serram enviadas ao ministro de Hespanha em Londres; porém 
eutr ttd0 1sto procedia ele que 0 governo inglez não quer entrar ele medianeiro 
tng e as duas p0tencias, portugueza e franceza, sem que primeiro o governo por
est llez ~omece por. da1· a liberdade aos francezes Sanvinet e Bonhomme, pois por 

eN~leio poderia então Portugal entrar em explicações com o governo francez. 
gre dM elevo omittir o qu."e se seguiu, dizendo Salmon que o cm1ele de 1\ionteale
cios ecra. eoillhecim.ent? .a el-rei nosso senhor, e depois a v . ex.a, de tocl?s os offi-
0 o- ll'VIad0s pelo mmistro de Hespanha em Lon~h·es, e qual era o mew de que 
de~overl!o portuguez ]JOdia t er usado para não complicar esta questão ao ponto 
sua e~pera el0 em q~e se acha; p0rém que o ru.eu governo nada decidia, e que a 
nern. marcha era querer ganhar tempo, que nem a experiencia dos acontecimentos, 
se c, a~d~ovas cromplicaçõcs que ha tempo se têem visto, são basta.nte fortes para 

.LOCt Ir a f l 'fi . . . l azer a guns sacn CIOS para ev1tar matares ma es. 
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Refutei todas essas asserç@es, coB.forme a:s instrueções que tinha r.eeebido de 
v. ex. 3 com o despacJw reservado n. 0 387. Fico certo elo .que v. ex.a me det~r~ 
mina no secl despach<:> n. 0 389. Emquanto a0 outro, marcacilio com o n. 0 390, veJo, 
pelo seu ·conJiecl:do, que nada temos adiantad0 para evitar os gram1es males q,ue 
nos ameaçam, e que, ao meu ver e de todos os i.nd.iviclnos elo corpo di_l!J!omattco 
aqui residentes, que conhecem a justiça que tem o governo })Ol"ltuguez e a conducta 
infame do francez, lamentam que o primeiro não ceda, aonde não ha que fazer e 
não ha a f0rça elas bayonetas. 

Inglaten·a nos abamcl.onou, · Hespanha não póde, aiB.da qu.e queira., as ,ou~ 
tras potencias não se a.trevem; aqui está pois o quad1:o · que se deve ter pre~. 
sente. 

O 'empregado que não falia a linguagem ~1a verdade ao seu rei deve ser reptJt
tado como traidor, e por isso é que eu não qtuero a tem]!JO algum «!J.>Ue me no.tern 
não ter cumprido co:tp este dever. 

Deus guarde a v. ex. a por muitos annos. Aranjuez, 16 de ju.lil!ho de 1831. _.o.- , 

Ill.mo e ex.mo sr. viscomde de Santarem.= Conde da Figuei1·a. . , 

Officio 

(N. 0 3 7 confidencial) 

In.mo e ex. mo sr.-Demorando-se o paque•te, apresso-me em rernette;r a v. ex-3 

a inclusa participação que me chegou agora de París, relativa á tropa que o go,. 
verno francez mandou apromptar para um desembarque, segundo se a:liiança, enl 
Portugal. 

Deus_ guarde a v. e:x:.a Londres, em 16 ~e junho de 1831. -In. mo e ex: mo Sl"· 

visconde de Sa:ntarem. =Conde da Ponte. - · 

Participação a que se refere o officio supra. 

Du 3 - Ordre a été donné 1e 3 juin par le minis tere illre la guerre au géNéral 
commanda.nt de la place de 'l'oulon, de faire embarqu.er à l><llrd de cinq vaisseau:sc 
de'stinés à agir contre le Portugal, clont un de quatre·vingt et quatre de soixanúe· 
qaatorze ca;nons, un bataillon clu 17cmc de ligne f (ini; de huit cent hommes .. 

• Du 4 - Ordre a été donné par le même au général commanda:ut <il.e la place 
ele Brest, de faire embarquer sur. Ja :8.otille 'ªlestinée à agir contre F0rtugal un ba
taillGn &e huit cent cinquante hommes de ligne. 

Du 5 - Ü1·dre donné au général commandant de Toal0n, de faire ermbarC{Il!ler 
un 21Jme bataillon clu JL7ome ele ligne fort cl.e huit cent cinquante J10mmes pour l'es· 
cadre destinée contre le Portagal. . . 

Du 6- Ordre donné aú général (le la piace' de Marseille, de tenir en dispos~
tion de la marine une battehe de artillerie avec son personnel, attelwge et é<qm
page prête à êfre enibru:quée. 

Le commandant destiné pour ·agir à la tête d:e Fescaclre est l'amü·al 'Hu
gon. 

L'aruira1 Roussín. esrt parti sur 'l!llle frégate pom.~ prendre le eommand.ement, de 
l'escwdre coliltre le Portugal; il s'est embarqu.é à Brest ou T<mlo.n. 

Despaeho 

{' 
(Tmducção do inglez) 

Secretatia de estado dos negocias estrangeiros, em 17 de jl!l.'liJ.1ho de 1831.- _ 
Senhor:- Recebi a vossa participação, dando conta da maneira como se .houve o 
govern0 portuguez com as reclamações elo dle França, exigin:<il:@ satisfaçãe, e do pro
cedimemto seguido FOr a.mbas as partes. Tambem recebi uma coli.lilmunicaçã.o, de 
que remetto copia, do visconde de Asseca, }))eà.inclo a m.e(]1iação dài hglaienra na 
disputa süscitada entre os governos de !!,rança e PoFtugal. 

O gover:mo de sHa ma.gestacle deseja qrue não percaes tempo em .chamar a sé
ria attenção elo gov>erno portuguez a0s grandes e imminentes perigos a: qu.e póde 
expor os ·interesses do seu paiz1 recusando ou clemoramdo efferecer ao govel'll0 
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franceD ; t • • f ~ b • J! 
"' JUS as e rasoave1s saüs açoes so re as matenas a que se re1erem suas re-

clamações . . 
Aqui se tem conhecido que a conducta do governo portuguez nas discussões 

en~holadas antes de chegar a esquadxa em frente do Tejo não têem sido guiadas 
Pd a prudencia e pela polidez usada entre nações, e que, pelo contrario, são pouco 
a apta~s á situação ent11e Portugal e França. 
t O governo de Portugal parece que admittiu a ror. Cassas communicações de 
odos os generos, tanto políticas como commerciaes, ernquanto mr. Cassas obrou 

segundo sua propria discrição e em virtude de suas instrucções geraes; porém, 
quand? por fim. foi especialmente incumbido pelo seu governo como seu agente, 
~uctonsado de fazer reclamações de reparação pelos aggravos soffridos por subdi-
08 .!t"ancez~s em Portugal, julgou proprio o governo portuguez escolher esta oc
cas~a0 partwular, a fim de pôr objecções á sua carmciclade ele trata1· ele out:uos ne
goclOs que não foS'Sem commerciaes, e recusou receber d'elle a rechmação que o 
seu governo ordená.ra fizesse. . 

Qual foi a intellürencia d'esta decisão? Presmniria o governo portu!!:uez que por . ilh ~ ~ 81ll1 ante resposta forçaria o governo francez a reconhecer D . Miguel, tor-
llando o h . . a· 1 l' . cl ' . . d recon ec1mento um m tspensave pre 1mmar para se atten era ex1genma 
~ uma satisfação? Difficilmente poderia alimentar tão estranha hypothese, ima

~lUando qt1e lue seria possivel extorquir pela injuria e pela offensa ttm reconheci
~:~to, que de.pois de . madura deliberação tem até agora siclo negado. Intentou 
v ta:me.nte arnsca1· uma affronta gratuita ao governo francez, ou achava-se con
t enctdo da justiça das reclamações e ela, sua inhabilidacle para lhes dar convincente 

0 
esp?st~? Procurou sómente ganha.r tempo, confiando a inopinados acontecimentos 
exnnu·-se da necessidade de annuir a satisfações qne eram deviGlas ? 

tal Era obvio que a França não podia consentir que este negocio permanecesse em 
estado, e um governo dotado 'do mais pequeno grau de pruclencia esperaria que 

~p~nas a partida de mr. Cassas fosse sabida em França., 1mmediatamente se toma
dia~ medidas para repetir em termos ma.is peremptorios, e com ameaças em caso 
foe · I e pulsa, as reclamações que tinham sido por elle feitas. Assim aconteceu. Uma 
ll rça. naval franceza chegou ás bôcas do Tejo, repetiram-se as reclamações e an
d u~ctaram ·.se as represalias, se dentro de um certo numero ele horas não fo sse á!' a a sa:tisfação. Qual foi então o modo ele obrar do governo portuguez? Annu.it1 
ten~cclama~ões ou deu resp?sta just~fi~ando ~u~ repulsa? D~ nenhum n~odo. Con
s b ou-se drzendo que refenra a cle01sao ele Similhante matena a seus allrados, sem 

0~ er se os governos que assim denominava consentiam em admittir a mediação, 
d a ella se negavam, e por esta replica vaga e indefinida esperou que o comman-
ante da força naval franceza desobedecesse ás ordens com que• dera á véla. 

8 
~e o governo portnguez conlitecesse que tinha justas rasões para dar, recu

pa~ 0 ~nn,uir ás reclamações ela França, e se a unica causal que podia fazer valer 
~'1.1~ na,o res1Joncler a mr. Cassas era a falta que este tinha de um caracter cliplo
a a co bem definido, deveria logo depois da sua partida de Lisboa mandar tun 
n~~~te a Paris para dar as necessarias explicações, · ou offerecel-as por meio elo mi
se \0 hespa.Rlu.l!ll n'aquella côrte, po.is a Hespanha reconhecêra D. Miguel. Porém, 
gu·a gumas rasões, que não são manifestas, evitaram que o governo portuguez se
ch tsse qualquer d'estes dois meios, por que motivo, quando a força nava.l franceza 
lU:gJu em frente do T ejo, não deu ao governo francez 1 por meio do official com
e~~< aut~ ela esquadra, aq~lella satisfação que julgasse se~--~he cle.vida, offerece?-clo 
tosa 3;llaç?es, se algumas t1vesse, para mostrar que se ex1g1a ma.rs· elo que a r1go- . 

Jl!sttça tolerava? . 
fr O governo portngtlez clevêra persuadir-se, se já o não está, de que o governo 

ancez ~· fi l P t I llào c1 • ~ao se . contentaria coro as represalias que zera, e que. se o c e ?r ~ga 
llosa hr 1.U:mechatamente satisfação~ ha desígnio de adopta.r medrclas ele ma1s rrgo-

O ostihclade que em breve se porão em vigor. 
lhe N g~verno ' ele sua magestad:e está perfeitamente convencido d?<s obrigações que 
·doi sao. IJ.Ul.postas, relativamente a Portugal, pelos tratados que subsistem entre os 
l'l1 

8 
JalZes ; tratados quo não se acham abrogados ou suspensos pela actual inter-

Pç.to das relações cliplomaticas m1tre os dois governos, ou pela CÍl!Cumstancia de 
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que a pessoa em cujo nome o governo ele Portugal é agora dirigido não está .re
conhecida pelo rei ele Inglate:àa. Porém o governo de sua . magestacle não adm1tte 
que o verdadeiro sentimento .cl'esses tratados o obrigue a tomar ás cegas parte 
n'uma contenda; em que a aclministração portugueza tenha, por effeito de suas ?re
OQcupações, envolvido o seu paiz, ou defenclex esta mesma aclministraçRo, pratique 
bem ou mal, contra toclos aqueDes que se decida a injuriar ou affrontar . O gover:1o 
ele sua magestade toma profundo interesse na ventura ele Portugal, e lamenta sm· 
ceramente quaesquer infortunios que venham a cail· sobre este paiz. Mas se 
aquelles que agora go\rernam ess.e reino, desprezando todas as eonsideraç@es ele 
pruclencia eommum1 e menoscaband.o e rejejtanelo os cons.elhos que lhes são ela-

. elos, se envolvem sem justos fundamentos em desavenças com um poder com .o 
qual é inteiramente impossível qne luctem, sobre essas pessoas recaírá a mms 
grave -responsabilidacle que d'isso venha a seguir-se. 

Recebeis, por conseguinte, instrucções para irdes immecliata:mente procurar 0 

sr. visconél!e de Santarem, a fim de lhe representar as enunciadas considerações, 
affirmBJnclo-lhe que o governo de sua magestaele vivamente aconselha o governo de . 
Portugal que não perca um só dia em dar á França satisfaçlto :L'asoavel, ce.l.'tj:fi: 
cando-lhe que uma hora de demora exporá :ro~·tugal a um perigo que augmentawt 
cada vez mais. 

O governo de sua magestaele não hesita em aconselhar a p~·ompta restit'lilÍçao 
ô. liberdade de mrs. Bonhomme e Sauvinet. Emquanto ao primeiro ha duvidas s0-
bre a legal~dade e provas em que se funda sua sentença, e já soffreu parte elo 
castigo que por esta lhe foi applicaclo ; pelo que diz respeito ao segundo, o tra.ta
mento que supporton tem sido, conforme as informações que o g0verno d·e sua roa-
gestade tem re.cebido, arbitrario, injusto e cruel. . 

O governo de sua magestade nã0 póde formàr idéa do total da compens~çâo 
reclamada para esses dois individuas ; mas recoinmenda ao governo que pratique 
o que seja justo sobre este ponto. 1 

A compensação exigida para outras pessoas é materia a respeito ela qual o go
verno ele sua magestacle não tem meios ele firmar sua opinião; porém, julganclo 
esta questão pelo que sabe do proceà.imel}to do governo portuguez n'outros casos; 
se persuacle ele que é indubitavelmente provavel que a compensação reclaroad!}< 
seja .i ustaroente devida. · 

Emquanto á demissão dos juizes que condemn~wam mr. BonJ10mme, . não pos
sue o governo de sua nól.agestaele. sa:fficiente e maduro conhecimento das circHD1-
stancias cl'este caso para o justificar em proferir seu parecer; mas sómente obs~rva 
que se o governo portuguez tem auctoí·idacle ele remover juizes, e se exercitou 
este poder em ca.sos politicos quando tem clesapprovaclo os julgados pronm:teiados, 
deu pelo menos um exemplo para a reclamação que agora lhe faz a França. 

O privilegio exigido pe-los subditos francezes a Portugal ele serem protegido.s 
por nm juiz conservadçn· d'aquellas nações que têem similhantes juizes, é um prt
vilegio gosaelo pelos francezes por effei to ele um alvará do rei de Portugal clesd.e 
1685 t; e o tratamento ultimamente feito . aos sub ditos francezes em Po~·tugal parece 
su:ffieientemente IJrovar a importancia d'aquella protecção. O gQverno de sua Ina
gestade não sabe se este privilegio foi renovado no fim da ultima guerra entre 
França e Portugal, e se foi praticamente gosado pelos subc1itos franeezes em Por
tLlgal dtu-ante os ultimas dezeseis annos. Se é certo que o gosa,rarn, parece .que o 
governo francez .tem direito para exigie a sua restricta observancia. Se

1 
p0r outra 

1 Alvará de 7" de abril, pelo qual D. Pedro li defere uma representação do consul e ou· 
tros subditos da França sobre pTivilcgios, tendo em vista o tratado de 31 ele março de J.667, 
artigo 10.", nos termos seguintes : «El-rei ele· Portugal confirmará os p:rivilegios acconlades 
por se11s pJ:eclecessores á nação franceza, e cl-1;ei christiauissimo confirmará os que por s~us 
predecessores se acharem concedidos aos portuguezes; e todos os subditos ele el-rei christia· 
n1ssimo, e partic·ularmente os mercadores, gosa,rão orn.;F'ortugal. e em todos os logares que d'elle 
dependem, áqucm e alem ela linha das liberdades, direitos, franquezas, privilegias, isenções e 
prerogativas que foram accordadas aos ioglezes e aos hollandezes pelos dol'l'adeiros tratados 
que elles fizeram com Portugal, como se estes artigos fossem transfel"idos e insertos de IJalavra 
a palavra no pteseute tratado, e reciprocamente no reino de França e seus estados gosarão os 
portL1guczes, c em 11articular os mercadores, dos mesmos privHegios, franquezas, isenções e pre· 
rogativ"as que aqui se concedem aos francczcs,. -
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P~rte, expirou o privilegio e cessou tle existir, o g'overno de sua magestade não 
pode deixar de recommendar a sua renovação por uma nova ordem do governo 
portugue-z. _ · 

Sobre estas reclamações, portanto, vivamente aconselhâ o governo d.e sua ma
.gest~de ao governo é1e Portugal, para que sem demora dê á França a satisfação 
que .Jttstamente lhe seja de.vida.· 

Sereis mui s0Hcito fazendo esta communicacão, de nada dizer ou praticar nue tnh ' , . -.l 
; a visos de reconhecimento a D. Miguel pelo governo britannico. Sou, etc. = 

almeq·ston. =Sr. R. B. Hoppner. 
Ofiicio 

(N. 0 5-18 rcscnado) 

~ DI. mo e ex.mo sr. - A noticia que se recebeu aqui, da revolttção do Rio de Ja
nclro, da abdicação d0 imperador a favor de seu filho e da partida de sua mages
~ade pata a Europa, em companhia da imperatriz e da princeza do Grão Pará 1, 

~Í com que eu não perdesse um só instante em procurar avistar-me com mr. An
~1 hm,_ a fim de ver se era possível mover este ministerio a servir-se da sua in
. Ltenc1a para obviar ás complicações, que de tão inesperado acqntecimento podiam 
lesultar para o noseo negocio. Apenas tínhamos começado a fatiar d'esta materi.a, 
;~ar:d~ o ministro de H~spanhn, D. Luiz de Cordova, se fez anmmciar e foi 

Inltbdo a. tomar parte na, nossa conver~ação. 
te , f:! objecto qu~ o tra~i~ a ~asa ele _mr. ~ncillon_ era ~ifferente do m~u, perqne 
]' ~du• a obter deste mtmsterfoi que mt_erv1esse a tmpedu· que &~0 proce~1m_ent0. da 
. 1.ança para comnosco, emquanto á satisfação que o governo francez tao msohta, 
lhJusta. e insolentemente de nós exigia, viesse inquietar e alumiar uma guerra 
na penmsula, que em breve a genera.lisaria no resto da Europa. 
B Na discnssã0 que · sobre este assump-to teve logar, devo fazer ao ministr0 de 

cspanha a justiça de que elle cxpoz habilmente e com muita energia a Rossa 
Cansa, fixando a forca elo seu raciocínio em representai-a presentemente COmO nma 
~ausa europêa, qualquer qtte n'ocltra epocha poclesse ter sido o modo por que ella, 
c e proposito orL por differença de inte:resses, se individualisára. Mr. Ancillon, de 
que v. ex. a muito bem J. á .conhece o modo de pensar a esse respeito, dàva em tudo 
ta N • ~1ao aos ,cl,.jct?s d~ m~·· de Curdo:ra; caracterisava a conducta do go-verno francez, 
f"' 0 modo actma mdtt:aclo, convmha em que a questão pertugueza era uma ques
da0. ecw_opêa, repetia, chamando-se ao meu testemunho, que a Prussia, persuadida 
e ~JUstiça da nossa causa, não havia cessado de fazer, sem interrupção, todos os 

8 
• .01'Ços que na sua situação lhe haviam sido possíveis, para promover o bom 

exl1Jo cl'ella, e que, sem embargo do pouco fructo que d'isso havia tirado, ella 
estava a· t ~ - . . . é ' ' tspos a a nao cessa;r em suas representaçoes am1gave1s; rece1ava, por m, 
Bne no e~tado da crise em que os negocias políticos presentemente se acham, seus 
!tons _offi,c10s de pouco 0u nada nos servissem. Allegava, em prova d'isto, que da 
h~~~la se ~avia respondido ás applricações que, a minha instancia, d'aqui se lhe 
n Jat;n feito : que hoTI). era que o assumpto se achasse esclareci6lo ; mas que os 
t egoc10s da Polonia por tal modo aibsorviam a attenção do gabinete ele S. Pe
nh~~burgo c;tt~e qua~i l"he uão ~ra possiv~l occupm:-se de outros. De Vienna., IÍc
P I rna decisao hq,v1a para aqut commulllcada. De Lonclres, as respostas de lord 

0 
31 rnerstou eram de natureza a faze'l: ver que ó ministerio britannico quBria deixar 

cla~osso negocio na incerteza em que permanecia; e emquanto á França., bem 
· 0 fallava sua conducta. 

g· Relativamente, a d'aqui se intervir no ponto da satisfação qtte de nós se exi
f Ia, enco]ltrava mr. Ancillon difficuldade em n'isso d'aqui se tocar ao governo 
ra'llcez p · · · · d · · ~ h' t ern ' orquanto este negomo era pnv_ahvo aos 01s governos, e nao o ~eco 

,.,., que outros ti.vessem direito de se er.igirem em arbitras de seu proprio movi
-'J.Jen.to. 

dec ~sta difficuldade, a que eiJe parecia dar grande peso, dissipou-se por :fi:p:1 DO 

l1tso da conversação, e, tanto o ministro de Hespanl1a como eu, vimos com 

de j~~s n,arrati~as, e peças officiaes com refereucia aos successos políticos do Brazi1, até fins 
o, 1ormam outro capitn1o. 
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prazer que elle cedia a nossas instancias, salvo o modo de preeneher com o nosso 
desejo, o q';le, com rasão, lhe devíamos abandonar. . 

Vindo agora á nova occorrencia que despertára todo o meu zêlo pelo real 
serviço, e na impossibl.lidade de me achar munido de instncções <le v. ex.a para 
tratar cl'este negocio, julguei, comtnclo, que importava conseguir cl'este governo, 
que elle fizesse i1s outras côrtes, e principalmente ás de Vienna e S. Peters1burgol 
attentas ao resultado provavel que a chegada do imperador com a princeza sua 
filha á Europa comsigo traria, quando infelizmente se permittisse em abandonar 
á Inglaterra a decisi'to da chamada questão portugueza; pois que, assim, a .c~n
ducta do actual ministerio a nosso respeito, como os bem conhecidos prinCipros 
dos membros que o compunham e as revoltantes diatribes de alguns d'elles con
tra a pessoa de el-rei nosso senhor, e e> menoscabo que affectam ter pela nação 
porttlgueza, nenhuma duvida deixavam sobre sua intenção de se aproveitarem -da 
sobredita occorrencia para tentar promover a guerra civil em Portugal. Jlilr. A~
ciHon i·ecusou-se a principio a dar o menor passo no meu sentido, sem que pr1· 
meiro se conhecesse o que 0 imperador do Braúl se propunha fazer, chegado que 
fosse á EuroP.a. Observei-lhe, que me não parecia duvidoso o procedimento q~e 
teria, pois que, forte do conhecimento que tinha das clisposiç0es do ministel'lO 
britannico e do governo francez, ou havia ele pretender a corôa de Portugal para 
si, ou para sua filha, e c0mo t< l não podesse ser, quer e> desejo da nação, quer 
seu interesse, quer o effeito de seu decidido amor pela pessoa de el-rei nosso se
nhor, a guerra civil ficava sendo inevitavel, quando, com.o era de presum.i!r, se 
desse abertamente ao partido anti-portuguez o apoio que por tantos annos só sur
damente se lhe dava. Sendo isto o que se podia e devia prever, de graEJ.d'e im.por
tancia para nós era, que um. governo que, por sua reconhecida probidade, impar
cialidade e lisura, uma tão grande influencia m.oral exercia no conselho dos. Ol!üros 
gabinetes, quando menos procu!rasse por um aviso temporão obviar talvez ao granel~ 
mal que nos ameaçava, e comnosco toda a península. Mr. de Cordova veiu aq~1 
forte e destramente em meu apoio, e mr. Ancillbn prometteu-nos que elle escrevena 
sobre esta materia, para unicamente, sobre ella, chamar a attenção elas outras cé\rtes, 
mas dizendo-nos ao mesmo tempo, <ó]lle eHe nada espemva d'esta nova ap}•licação. 

Deixando-me .levar por um sentim.ento natural a todo o portuguez, a queru 
toda a humilhação que se faz á nação, revolta, não lhe encobri, que o deixar a 
uma potencia, cujo g0verno· se não envergonhava ele dizer, que a França tinha 
justiça no que de nós exigia, a deciaão do nosso negocio equivalia a decidil-o con
tra nós, e que eu não podia coiiJ.ceber como a Prussia, a Austria e a RLlssia, per
suadidas, como ellas estão, da justiça da nossa causa e dos motivos por que a 
Iugla.terra e a, Fr::~~nça tão hostis se nos mostravam, não tomavam de commu~ 
acc0rdo a resolução de nos fornecer a poderosa arma moral, que em seu propno 
interesse cl'ellas pediam0s, restabelecendo sepruraclamente suas relações diploma· 
ticas comnosco, a fim de victoriosamente im.pedirmos as inevitaveis tentativas re
volucionarias dos inim.igos da península. Mr. Ancillon replicou-me a isto ocque a 
união das cinco potencias em nenhuma epocha fôra tão necessaria como na actual, 
e que tudo que podesse con.tribair a afrouxar esta união era contrario á: polittica 
predominante, e em particular á da Prusjlia, a qual por si s6 nunca se clecirll.iria 
a dar similhante passo, e que, como assim a Anstria, como a Russia se achasse:rn, 
uma por causa elos negoúos ela Italia, e>utra pdos da Polonia, no caso de deve
rem lisonjear a Inglaíterra, nenhuma cl'ellas se &ecidiria a separar-se dru politica · 
de condescendeneia até agora seguida, e que sem a França 'e a Inglàterra n~· 
nhuma questão europêa convinha se decidisse, prjncipalmen4:e emquan.to á pn
meira, pJtra a f0rçar a fazer calllsa comm.um com as outras para a mantença da 
paz geral, unico objecto que todos tinham,em vista, e parra que todos de-viam ele 
boa fé contribuir»; acrescentou por ultimo, qtte, acabando de receber a noticia elo 
imperador do BraZJil l1aver desembarcado -em Cherbourg, elle v.ria que, hav.ende~se 
elle lançado por este modo entre os braços ela Fr::~~nça, o ciume da Inglaterra se 
despertaria, e a faria por isso esposar a nossa causa. 

Sirva-se v. ·ex.a ele beijar humildemente, em meu nome e no dos emphega'dos 
d'esta legação, a augusta mão de sua magcstade. 
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d Deus g\larde a v. ex. a Berlim, 18 de junho de 1831.-lll.m" e ex. mo sr. visconde 
e Santarem.=Conde de Orriola. 

* 
9 auctor da Histo?·ia elo ce1·co elo P01·to, depois de alludír aos motivos de 

(uecra entre liberaes contra ~ o marquez de Palmella e seus parti distas, «dando 
dgaa: .é<liz elle) na França e na BeJgica á publicação de varias escT~ptos, qiue não 
arnndicaraiu pouco a causa da liberdade", acrescenta: 
. «9,uer houvesse, quer não, recíproco acoordo entre os emig,raclos na França, 

P~tnc1pal foco cl'estas clesintellígencias, e alguns dos que se achavam na Terceira,. 
nao ha àtlvid.a q.ue .este~ nltímos ali projectaram fazer uma formal revolta, sacri
ficando aos resentimentos de partido todas as considerações ela crítica situação em 
~ue se achavam, pela exautoração elo marquez ele Palmella e de José Antonio 
0
1
uerreiro, 0 pr.imeiro dos quaes devia ser assassinado, e o segundo saír da ilha, 

~ amando-se para eUa o general Saldanha. Não se sabe ao certo o destino que se 
Intentava dar ao co11de ele Villa Flor; mas parece que alem de Palmella alguma 
pessoa mais tinha de ser sacrificada á vingança e ambição de mn magistrado .des
contente, suspeit0 na opinião de alguns á causa constitucional e sobejamente es
~ert.o para encaminhar todo o trama aos fins a que se propunha. Felizmente fo
.ram estes, planos denunciados a tempo debaixo de todo o sigillo e confidencia: ao 
cor?nel commandante ele um elos corpos da guarnição da Terceira, que, vendo o 
pertgo que com elles corria a causa da liberdade, fez o importante serviço ele os 
09mmunicar com. promptidão ao governo. Era realmente difficil e arriscado jnfl~-

. gn· n? meio elas circumstancias de que o mesnio govel'Iil0 se via a·odeado grande 
sev.endam.e de ]>en?>s aos comprometticlos, todavia pozeram-se em acção alguns 
mews para averiguar o delicto, mandando-se proceder a um summario, em que 
tod0s aquelles planos adquiriram sufficiente luz de verdade, pm·a se eonhece;r a 
§\l,a ex:istencia., com o depoimento que n'elle fizeram tanto o 1·eferido coronel, corno 
um dos capitães do seu corpo 1. 

<~Dentro em pouco, vendo este mesmo coronel que o seu clepoimento compro
tn~ttta o sigilio a que se ob1!igára p'ara com o official qlile previamente lhe revelá11·a 
os planos de revolta, e tHdo isto pelas ii.mprudencias do general que então com
:andava as forças na ausencia do conde ele ,Villa Flor, supplicou que o summa-

0 ·s.e fechasse quanto antes, o que consegulll, mandando para aquelle fim a l1e
gllncl~ Jtlma portaria ao juiz qu.e d'elle se achava encarregado, summario de que 
~ e atnda fez tirar uma copia an.tes da entrega elo original, para que em todo o 
empo com ella se podesse defender ele quaesquer arguições que por similhante 
~Ot!Vio ~he podessem dirigir no futuro . Em seguirila o goverE<:> mandou passar á 
c asse .de desligados, por aviso ele 24 de junho, oito officiaes mais notoriamente 
l'lnvolvrdos n'esta revolta 2, aos quaes fez logo sair da ilha Terceira para o conti
nente, bem comq 0 magis.traclo com eHes comprometticlo, paranào aqui fehzmente 
08 fataes lD):ojectos, que com tanta cegt1eira o espírito de _particlo buscava dar á 
e:x:ec1:19ão. Em abono da verdade eleve acrescentar-se tambem por justiça que a 
~uarntção da ilha olholll geralmente com desprezo para similhantes projectos e deu 

Oino bem merecidos os pequenos castigos por <!JUe os culpad<;>s passaram.» 
t . Nos Apontamentos áce?·ca da vida política do eluque ele Palmella, qne consti
fiu·~lll parte da segunda serie ele notas, acrescemtamentos, substituições e emendas 

1~1 as a0 primeiro volume ~la refer.1da 0bra elo sr. Simã!!) José da Luz Soriano, e-se o . segumte, sob n. 0 XIX, com referencia ao mesmo assumpto: 
((A C0nspiraç-ão, ele que o auctor dá noticia, contl:a a regelilcia da Te11ceira, 

. lQ 
gim coroJ?-el era Henrique da Silva da Fonseca; o capitão, .Antonio Ferreil·a Borges, do re-
ar. s!~a de mfliiJ?-teri~t n.• 18,; e .o. n:mgistrada, José !acinto Valente Fwrinho, com~ affi.rma; o 
outr 1bano na Fl2stona da guel'm cwll, onde reproduziU grande parte do que escrevera na !lUa 

-- ~o l'll. . 

orde Pgr aviso expedido pela repartição dos negocios da guerra em 26 de junho e inserto na 
fante~ 0 dia n.• !l2(i), foram desligados : Thomaz Joaq\.1im Xavier, major do regimento ele in
n.• 9 r.1~ ~-· 20; Luiz de Sá Osor.io, capitão do n.• 3 da mesma a.rma; Duarte de Sá Osorio, rilo 
n,• 1.' hgu~l Augusto de Sousa, do n. o 18; Gaspar PiiLt-'l de Magalhães, capitão de arti1heria 
!rnnd Antonio C).e Mattos Carneiro, tenente de infanteria n.• 18; Francisco de Paula Lima, se
d 'est~s teme~te ele artilberia · n.• 2; José Pedrosa Barreto, alferes ele infanteria u.• 3. Rlguns 

° Claes estavam fazendo .serviço. n'outros corpos. 
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prova bem a que ponto chegou a insensatez de certos homens excitados pelas ca
lumnias contra algumas das principaes personagens da emigração. Temos pro.:a 
nós que o deslmmano intento ele aEJSassinar o marquez de Palmella não poclel'l.a 
se~· voluntariamente inspirado, nem· tão pouco approvaclo pelos escriptorcs de 1~
bellos, e que elles :1ão deixa'l:iam de se f~licitar juntamente com a maioria~ des eml
grados por não se haver ennegrecielo com similhante trageclia a historia da res
tam·ação liberal. Ao passo que isto occorria na Terceira, estava a mm·queza de 
Palmella em París na · maior agitação, por haver sido confidencialmente avisada., 
por uma senhora; elo partido · mignelista, ele que se premeditava enviar secreta
mente de Lisboa para a Terceira sicarios incumbidos de um igual attentado. 
Nunca tivemos meios de verificar se esse aviso era ou não fnndaclo; sabemos, 
porém, que não foi esta a . ultima occasião em que a calumnia, deliberada ou for
tuitamente, dirigiu contra o peito do :rnarquez o ferro dos assassinos.>> 

A redacção do Pctq~wte de Pl'n·tugal exprime-se da fórma seguinte: 
((A. regencia deu ordem para que saíssem ela Hha a1gu.ns emigrados (ainda 

não sabemos quantos nem quaes são), porque estes conspiravam contra o governo 
e tratavam ele o derribar para substituir-lhe nm, m·eado, entendemos nós, por 
elles mesmos l Eis a noticia simplesmente e enunciada nas pr0prias palavras com 
que se explicou um ele nossos correspondentes. Tambem este nos diz que a ten
tativa fôra altamente c1esapprovacla por toda a leal guarnição ela mesma ilha:, 
senclo os primeiros a manifestar o horror que ella causava os chefes e officiaes 
dos corpos que aornpõem o exercito constitucional. Desejâmos em objecto ele tanta 
im.portancia não saír elo fiel da imparcialiclaele; e como não sejamos senhores elos 
promenores sobre o facto, nem nos conste até que ponto se achava adiantado o 
plano elos removidos hoje da ilha, mal podemos assentar juizo que a nós e a nos
sos leitores satisfaça. Isto se entende emquanto ao ponto determinado ele €_lne es
tamos tratando, emquanto a esse mesmo facto, em consequencia do· qual a:Jguns 
ele nossos compatriotas, que se achavam na ilha Terceira, foram mandados saír 
cl,'ella. 

((Releva, comtuclo, ,que alguma cousa mais cligâmos ácerca elas pretensões de 
subversão do governo constitucional que rege na ilha Terceira, e hoje em quasi 
todas as elos Açores, sem <ijll'Le seja nosso fim menoscabar pessoa alguma por que 
tenha extravagantes opiniões políticas. 

«A regencia qLte se acha estabelecida na sobredita ilha foi m·eacla pelo augusto 
pae· e tutor da rainha n'esta qualidade, para governar ernquanto w regencia ela· 
carta se não podesse estabelecer. Aquella regencia foi reconhecida pelos portu
guezes que ali se achavam e. por quasi todos os emigrados que existiam fóra. Os 
mui poL1COS que a não quizeram reconhecH e que opinavam por uma certa con
vocação de côrtes, ou c0usa que a esta loucura se assimilha, podiam ficar em paz 
na sua opinião, porém não deviam machiRar pa'ra a destruição elo governo, saben€1.0 
de certo, sob pena de extrema demencia, que de tal destruição havia de s'eguir-se 
descreclito para nós e gloria de D . Miguel, se porventura n.ão fosse tambem para 
este a posse da ilha Terceira. 

«Mas todos vimos que os cleclarados inimig0s da -regencia, isto é, dos memb1·os 
da 1Y~gencia1 não se contentaram de lhe negar o J:econheciment0, que nem augmen
tava nem diminuía a validade dru Cl'eaçã,o cl!'eila, uma verz ·qae immenSaJ m~:~~io •ria 
dos emigrados, e sobretudo os homens de espada a reconheciam. Dizemos os ho
mens ele espada, P'lrqnanto, como a ilha era um verdadeiro campo de tro1Das, e_ 
nós só €le tropas precisassemos para derribar a usurpação, achal]ctdo-se estas una-' 
nimes em 0bediencia, os omdo1·es ela opposiçãú podiam dism1nar e calumniar ar 
seu sabor. E, pois, certo que os p?·otestantes contra a rege11cia não só a desampa· 
raram negan.do-lhe sua valiosa protecção, lilH\JS ainclru, alem das niw.nob1·as pa>rticn:
lares, de que se não descuidaram para grangear-lhe, inimigos, fizeram gemer im
prensas ·com as injurias qne escreveram contl·a ella, contra quem lhe obedecia e 
conh·a quem a <ilefe11dia. N'este altimo mtumer0 boa parte ele improperi0s tem cw-
bido aos 1·eclactores do Paquete -de Po?·tugal1 a c<Dmpraclos, vendidos, nadando em 
c< <Diro, em prazeres», etc. Vis calmhniaclores : com que impudencia, c0m que i~
fmnia insultaes homens que vivem na pobreza e cujas familias se acham em ro1· 
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seria, entregues aos algozes do tyranno de Portugal? . . . Vós só a este servis, 
~sando da velha e mui sabida tactica de exagerar vossas pretensões liberaes, a 

m de que pelo caminho de um excesso v-amos caír no excesso opposto! 
«Com o intento de desacreditar a r egencia e ele a tornar odiosa aos emigra

~os , s~ escreveram accusações ric1iculas e indecentes de roubos, desperdícios, pre
.er~nmas pessoaes: desprezo de meritos r elevantes (os dos escriptores); e essas 

1.asoes,. que se diziam esteios das pati·ias liberdades, chegaram a descobrir que a 
legencra queria declarar-se absoluta como D . lVIigu.el! ... 

«Estas· accusaçõ~s começaram a tornar-se frequentes quando n0s foram fal
tanc~o mais os m ios, e assim vieram a ferir os ouvidos ele homens infelizes e ne
cessitados de subsíst encia, que ou a não tinham ou a tinham escassamente: n'estes 
termos a crecluliclacle penetra os entendimentos mais perspicazes, e aquelle que 
padece sente uma certa consolação (te âccusar outros da causa de seus padeci
mentos . 

•Habilmente aproveitaram o ensejo os n,ossos políticos; e, na esperança ele 
prompto resultado, choveram Pelou?·inhos; JJrfe?rW?'anclos, JJ1ernm·iaes e muitos ou
tr?s papeis de diversos títulos e formatos, que se despachavam para a ilha. Ter
cen·a com summa actividade, acompanhados de grandes maços ele correspondencia 
llla~uscripta de homens que não tinham negocias alg.uns seus que me1·ecessem uma 
pagina. N'este trabalho entrava porventura gente que apenas servia para fazer S remessas sem curar do conteúdo, emquanto os verdadeiros interessados n'elle 

cavam mei{)s cobertos em certa distancia, . fazendo apenas ele quando em quando 
uma :rrophecia sobre a revolução qne clentro em pouco haveria na ilha. Isto é de 
~ot?l:Ja verdade; ha muito tempo que em Londres se annunciava ~tma mudança 
poltttca sanguinolenta 1w ilha Tm·cei?·a, e esses que a annunciavam, attribuinelo-a 
~ resultado de seus calculas, fallariam mais verdade se declarassem que a espe-
avarn P.e suas sugges~ões. · 

d «Eis-aqui o que se nos offerece escr ever sobre a fallada tentativa da subveTsão 
l 0 governo ela r egencia, tentativa que não poderia deixar de considerar-se uma 
dumn:a funesta, se as paixões e o furor de um partido não cerrassem as portas 

0 entendimento á mais clara demonstração. · 
. «P~ que se queixam, de que se queixaram, desde que escrevem disparates, 

~s un~rngos d<:1 regencia ? 1.0 , de não haver dinlzei?·o; 2.0
1 ele que o~; seus memb_ros 

lecebram muito. dinhei?·o; 3.0
1 

ele que os queixosos não tinham dinhei?·o; 4. 0 , de 
~~e se não arranjava_.cUn?zei?·o;, 5.0? de que ~o Brazil não vinha di~2hei1·o; 7. 0

1 8. 0
1 

d:, e~c., etc ., etc., dmhel1'o, clmhet?'O, cltnhet?·o! . . . Emquanto as,srm fallavan: em 
. ~heu·o roubado, desperdiçado, distribuído l)arcialmente, dado a comedores e hson
Je__u·os (e entre estes muitos se contavam como favorecidos, nenhum dos quaes 
~ode jamais obter o adiantamento de um mez ele subsídios), que succedia na ilha? 

uccedía que esse mesmo homem que os detractores indignamente injuriam, in~ . 
capazes de apreciar, de conhecer a mínima ele suas virtudes, o marquez de Pal-
1llella,. cujo nome causa desmaios aos pseudo-patriotas, dava para sustento da 
guarnrção a unica somma que possuia, valor de seus moveis e joias, que vendêra 
antes ele partir, e ficava sem o que materialmente se póde chamar um c?·uzado 
~01Jo pw·a comer. E ste sacrificio, junto aos demais que elo estado ele opulencia o 
cl:eram descer ao qe verdadeira pobreza, sem patria, onerado de família, con-

lllnaclo á morte e roubado pelo usurpador 1 mereceria alguma contemplação a 
Pessoas desapaixonadas ; mas não succecleu as,sim aos nossos escriptores, ne~ aos 
que davam ou promettiam aos escriptores. E verdade que elle, por cumpnr os_ 
seus .:~ . , . . b d . ' L~everes de honra prurtu·a para a Ilha T ercerra com outr0 mem ro a regen-âta, 0 sr. Guerrei·ro e' a foi estabelecer com o nobre conde de Villa Flor nas mais 
e~esp~radas ciretm;stancias em que nos tínhamos visto até então e nos vimos cle

hh18· E verdade que esse homem saíu ele Londres para ir cru~ar. o bloq~1eio ela 
~ aonde, como que ele proposito, se collocou em o posto elo mmor pengo que 

bntao havia: e tndo porque ? Ha quem possa duvidai-o? Porque ela sua ida grande 
t ell.l podia r esultar á patria. Sim, mas os seLts deti·actores por isso mesmo o de
r:s:'tm, e não cluvidâmos que por isso mesmo contra a regencia movessem conspi-

~oes e tentassem excitar tumultos. 

/ 
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((O que se tem escripto em desabono da regencia até agora não são a_ccusações 
de erros ou crimes, são vagas calumnias, expostas em linguagem indecente, -s~o 
absurdos e tediosos motejos, e demencias em estylo sentencioso. O ignorante e 
desprezível auctor do Pelow·inlw, cuja Tesott?"a em Plymouth cortava ou deixava 
de cortar segundo a côr do dinheiro que recebia, fallando ex catheclnt das empr~
zas do conde de Villa Flor, como se fosse tão facil tomar uma ilha quanto é facd 
escrever um Pelow·inho; pergunta se a rE:gencia se contentará com a posse da 
Graciosa? Se. ao menos não será tomada S. Miguel? Estulto e inclecente charla
tão! Se para elle S. Miguel erst o menos, qual seria o mais~ 

«Haviam esses rniseraveis contado com os nossos meios e com os meio<; de de
fensa dos inimigos? Ou creem elles que. delinear um combate sobre a pedra de 
uma mesa ao canto de um botequim é o mesmo que tomar um reducto, ainda 
sendo clefenclido por frades? 1\'Ias deixêmol-os entregues ao desprezo de todos os 
homens de bem, que n'elles reconhecem os verdadeiros alliados de D. Miguel. 
O valoroso conde ele Villa Flor responde-lhes vencendo os inimigos, e descansa dos 
trabalhas ele uma empreza formando preparativos para outra; o marquez de Pal
mella olha para elles ele tão alto, que os não veria ainda que tivesse olhos ele 
aguia; e os demais· zombam da raiva que despedaça os vis corações ele seus de
tractores. O mallogro ela tentativa ela ilha Terceira contrtl o governo, se é qne 
realmente està tentativa se fez, ou o seu plano estava a ponto de apparecer, deve 
enojar muito os nossos escriptol"es; porém o que mais os mortifica hoje bem o 
sabemos nós . . . Assaz temos sido prolixos sobre este assumpto, e voltâmos a elle 
pela ultima vez. Não é de crer que a regencia procedesse· acceleradamente, OTde
mlinclo por meras, mal fundadas suspeitas, a saída ele alguns homens ela iiha Ter
ceira. Não ousaremos dizer que os removidos todos tivessem por objecto servir 
um partido contra o governo mais legal que póde haver nas circumstancias em 
que nos achâmos. E.m ·summa, contra individuo nenhum estamos prevenidos : con
sideramos o caso sem relação a pessoas certas e determinaclas. E então dizemos : 
no estado ela ilha Terceira, em occasião de commissões militares, saidas, comba
tes e sobretudo falta de meios que havia (fal'ta que já se começou a remediar), 
era força que a mais severa policia militar se guru:dasse ; era indispensavel sepa
rar todos os indivíduos que podessem causar a mais leve alteração da ordem. Não 
se attencle ao goso dos direitos de quatro homens de temperamento irritavel, e de 
indole inquieta e turbulenta, quando a povoação e o exercit0 devem trab.alhar e 
soffrer para bem commum ela nação. Em taes termos é inclispe'nsavel ser oreve e 
decisivo. Trata-.se de alcançar o maior de todos os bens: qualquer tropeço que 
possa clifficultar ou demorar o trirlmpho deve ser apartado sem hesitação.D 

Ainda sobre o mesmo assumpto se lê nos Annaes da Tm·cei?·a: . 
aE um facto incontestavel que a regenci'a, estabelecida n'esta ilha (Terceira) 

em 1830, não foi mais feliz do que a junta provisoria em 1828: achou. os mes
mos tropeços, os mesmos embaraços na marcha governati v a. Não lhe faltaram 
descontentes e rivaes de gl01·ia, que aspiravam ao poder e a queriam inteiramente 
aniquilar. Começou esta fatal indisposição por causa da retirada que fizera 9 conde 
ele Villa Flor ao ver a corveta Izabel J.licwia no porto da ilha do Faial, reputan
do-a como 1.un presagio ele derrota ou pelo menos um signal exacto de cobardia·, 
ele tal fórma qile logo se foram indispondo os animos, machinanclo-se 1.una revolta 
com o fim ele trazer o conde !. ao poder. Publicaram-se em reinos estrangeiros va
rios escriptos que bastante infl.túram no dcscreclito ela causa constitucional. 

a:M:eclitou-s~ a exautoração do marquez ele Palmella e de ~osé Antonio Guer
reiro, membros da mesma regencia, elos quaes o primeiro tinha ele ser assassinado 
e o segundo proscripto da ilha, chamando-se então o general Saldanha para o 
substituir, porquanto a maior parte da guarnição o acclamava como grande pro
tector dos emigrados e amante verdadeiro ela carta constitucional, déd.icando-lhe 
os mais pomposos elogios, e até cantando-lhe um hymno privativo, que foi um elos 
mais harmoniosos n' esta epocha. Ainda que não se descobriu qual o destino que 
se pretendia dar ao conde, é de suppor se:ria correspondente ao de seus collegas, 
porque não era elle o de mais inferior ponto nas vistas de seus. emulos. Por for• 

1 Julgâmos referir-se ao conde de Villa Flôr, que então estava ausente de Angra. 
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hJ.n~ de. todos, soube-se d'esta conspiração, e o .goverBG· immediatmnente t1·atou 
~e m:vestig~r o delicto por bei0 de um summario a <ffiUe se procedeu e Cle que foi 
Incumbido o juiz ele f6ra <'l~ cidade de AngTa, Luiz L0pes Vieira de Castro, vindo 
por elle a conhecer-se a existencia da verdade; por~m, como se ía elescoln-i.Helo 
u~ cumplice. militar de consideração, que revelára o segredo, mand<m a regen.cia 
por fim ao processo, sacaado-o a toda a pressa das mãos .do juiz, e dete1·minando 
~m aviso de 26 de junho que os oito officiaes n'eJ1e indicados como ca~eças de tão 
n~&'ra perfidia saíssem .logo logo para o continente, assim coH10 um magistrado as-
8?Ciado a elles. De tanta importancia foi na verdade esta medida, que de impro
"Ylso tambem cessaram os escandal@sos e feio& part~dos que estiveram em vespe1·as 
~~ recil.uzir tudo a uma completa anarchia. A g~mrnição inteira ·e toda a ilha appla:u-
Itam muito do coração as pro~idencias que tão 0,pportunamente. se deram sobre 

est~ n.egoció. » . 
Os dois seguiate.s clocumentos e o officio de pag. 275 mostram que alguma 

cousUJ grave houve na; ilha, mas ignorâmos a .quem foi dirigido o J!>rimeiro. 

Oflicio 

I~tmo sr .. - É do 1n.eu clever pa·rticipar a i\f. s.a, para .ser presente á re-. 
geuc1a em nome clq_ rainha, que hontem pelas sete horas e meia da üJ.rde me foi 
confielencialmente éommmúcado que dentro em p<;mcas horas teria lagar uma re~ 
Volução, e qae1 tendo ·immediatamente post0 as precauç0es que julguei necessa.rias 
Para a segurança publica, mandei prender os capitães Luiz ele Sá Osorio e lVI~
guel Al!lgnsto de Sousa, o t enente Antonio· cle :Mattos ·carneiro e o E~-lferes José 
Pedrosa Barreto, servindo 110 regimento ele infanteria n. 0 18, por serem suspeitos 
a~ .. seu coronel e ·rne infor)llar que não lhe IDereciam confiança, ass-im como o ca
P;tao çle artilheria Gaspar Pinto ele Magalhães, por me constar tambem c0nficlen
b~~lmeute que freqtteutava remüões cl.e pessoas suspeitas, e ele ser cil.edamaclor pu-
- lco contra o govem<il estabelecido. . 
O Deus guarde a v. s. a Quarteili general em Angra, 19 ele j unh..o de 1831. · 

commenda.clor, Seb.astião .Dq·ag,o Valente de lih·itQ Cab?·ei??Ct . 

Consul-ta 

'Sell)horr : - C~mp~·inclo fielmente.· as ord~ns, verbaes .q_Re vossa magestade rue 
00lll.ll1unicou hontem, tenho a satisfação de as!lever_ai' a vossa m.agestacle que 0 so-_ 
cego publico está perfeitamente restabelecido. Tudo está na ordem, mas, pM·a qpe 
Vossa magestacle nã0 ten4a a gostar n0Yo's dissab@res, eu jalgo que é absoluta
lll~~e neeessa,rio qae sáiam cr'.esta il$.,a algtuls Ílildividuos apontados pela opinião 
P~,h?a como pet~turbadores ela orde1n estabelecida. lVIa.s quem hão ele ser esses 
InU!.VIclnos? Ce:~;to n@ principio de que o numero das victimas deve ser sempre @ 

lllenor possível, creio que elos paizanos só elevem saJr o Farinha, o frade Glterra 
e Q Meirelles Guerra. O primeü·o ipOrque é o con13pirador !lilli;Ór, e tão rebel~e <iJ!l!l!e 
nenhuma revol.uçã:o se tem projectado em Angra, mesmo a favor dos miguelistas, 
: que ·elle não. tenha representado o primei.ro papel; o segullGlo porque seN.d<il 

·. pouco astuto e sagaz, e estando unido ao prkmeiro, é igqalmente perigoso; e 
~ - terceiro, finalment~, porque, 'posto que mais igll<ilrante que tociJ.<iJS OS outros, 6, 
a?~o elle;; perig<!s.Q pela ~ua ling}la imprudente. Emqua.p.to aos lilll.ilitares é preciso 
l? 1~ a haver 1naior circu~.specção e diminuir quaii1to for possível o seu E.ul!llero 
P ~ta, ,q1le não se encabece ist,o n'uma facgão mMitar. Consta-me que estão alguns· 
e 1 ~~os, e e13tes forçoso é que sáiam, e, se assjm o determinar vossa mages·taele, 

8~:ao e~ diria que um Lima ele a1~tilheria devia ser o unicGJ a acompanhai-os por 
t d ,O segundo tomo d0 Meirelles G-uerra. Eu lembro igualmente a vossa mages-· 
c~re fl)le os clois 1.·e1DelQ.~s. l\'latheut~ Boxge,s e Luiz Pacheco cil.eVie:pJ. ü· tUJm.bem R' esta 
r .~van.a, mesmo p0r serem. dignos confrades do dli.gno Farinha. El:les sã0, ehlc o 
j;'P1

t0 i rr:,uüo rebel.des, .e mui acer,tada, se~ia a, mecli~a ~le os fazeu. vi~jar um p~l1.CO{ 
dã~ue ililao h!jm enteRd~cla,. mas mal a.pphcada rumm-st1a lhe~;~ res~tltunt be.líl.s e l.1ber-. 

e para nos fazerem um~ ?'u~rra de morte. , . -
1 

. 

' 
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Parece-me ter respondido ao sentido das perguntas que vossa magestude m.e 
fez a distincta honra de exigir de mim, não uma simples. informação, mas a .. rot
nlla opinião, e, se me tenho excediclo, peço desculpa. 

I!eus guarde a vossa magestade. Angra, 19 de junho ele 1831.=0 juiz ele 
fóra de Angra, ü~iz Lopes Vieim de Cast1·o. .. 

Offi.cio 

_ (N.0 45 resma.do) 

Ilt.mo e ex. mo sr.-Logo que aqui eonstou o resultado das reclamações CL~
mr. Hoppner, reforçadas pela presença da esquadra ingleza no Tejo, procur~t 
avistar-me com lord Palmerston para lhe agradecer a tenclencia manifesta das clt
tas reclamações, que sem cluvicla era de abater e enfraquecer o governo do usur
pador, e inspirar alentos ao partido da lealclacle em Portugal. Com ~ffeito a reclac· 
ção da nota de ror. Hoppner era excessivamente insultante, e não o poderia ser 
mais se fosse dirigida a algum insignificante clespota africano i e alem d'isso, 
aq uelle agente esmerou-se. em dar-lhe toda a publicidade, espalhando copi~ d' ella 
em grande numero no reino e fóra d'elle . Lord Palmérston, fallando das satisfa
ções ·e indemnisações dadas pelo governQ de Lisboa, exprimiu-se em proprios ter
mos pela maneira segninte: ((Nous avons · soldé nos compt~s, mais n0ns a.vous 
ouvert un compte nouveau». 

O mais importante d'esta conferencia, que teve lagar em 16 do mez passado, 
foi a segurança que lord Palmerston me deu de haver-se este governo recusado 
a ser medianeiro entre o governo do usurpaclor e o de Luiz Filippe, para tenni
nar as questões entre elles existentes: f< Vaus pouvez bien penser ( clisse a este res
peito lord Palmerston); que nous n'irons pas faire les champions de D. Miguelv i 
acrescentando que ao visconde de Asseca tinl1a aconselhado ele dizer que o me
lhor partido seria de ceder e satisfazer ás reelamnções francezas. 
. N'esta mesma occasião me disse aquelle ministro que este governo ía expeeli:r 
uma fragata de guerra para S. Miguel, com o fim ele ali proteger o commercio 
britannico, pois lhe constava que em caso de ataque pelas tropas da regenc!a, a 
guarnição de S . Miguel tencionava saquear a cidade e ernbarcar-s.e para Lisboa. 

Segundo lorcl Palmerston, em Lisboa já se sabia em principias de maio da. 
tomada do Pico, o que tinha motivado os preparativos de algumas fragatas para 
irem oppor-sc ás operações ulteriores das nossas tropas, mas a esqt1aclra franceza 

..tem estorvado e ·estorvará ainda por algum tempo a execução cl'aquelles proje.ot0s 
do usurpaclor. ' 

Deus guarde a v. ex.a Lonclres, 20 ele junho de 1831.- ntmo e ex. 1110 sr. L~lÍZ 
da Silva Mousiuhu de A1buquerque. = Ltdz Antonio de Ab?·ett e Lima. -

Officio 

(N. 0 239 reservado) 

In.mo e ex .1110 sr.-Pelo paquete que chegou antes ele hontern 1·ecebi os o:ffi
cios da serie reservada n. 05 415 e 41G, e como v. ex. a se refere n' elles aos ante
cedentes, cujas instrucções ·eu tenho seguido na fórma que tenho tido a houra de 
expor, nada me 1·esta dizer sobre a materia d'elles. 

Pelo paquete que ficou demorado até sabbado ultimo, recebi a copia ela carta 
do sub-secretario elos negocias estrangeiros, que acompanhava uma de lord Pal
merston, da qual não pude enviar cop-ia pela ter r ecebido muito tarde, restanclo-roe 
apenas tempo de enviar aquella a .Fa?nouth ao vice-consul. 

Proponho-me a responder á mencwnada cartfl de lord Palmerston e entx·ar elll 
detalhes sobre os differentes artigos i por6m a minha sauc1e não me tem ·permit
ticlo de me occupar assiduamente, como o objecto requer; não quero deixar ele rhe 
fazer sentir o seu errado modo de ver, mas não me posso ligm· a cousa algtun8i 
emquanto não souber a decisã0 ele el-rei nosso senho1·. 

O cli.sctlrso elo throno, que v. ex .a achará nas gazetas de hoje, na paa·te que 
nos cliz 1·espeito, faz ver ::t fraqueza. elas rasões por que não se tem restabelecido 
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~ rpe'laç~es diplomatic~s; em t~do o resto. não se mo_stra ·_maior fo~·ça,. Do scnh0r 
· edro e da senhora D. Mana da, Glona nada ma1s se1 do que o que vem n:;~s 

gazetas e elo que o Silveira tem officiado a v. ex.a . 
- V. ex.a verá, pelos debates de hontem no parlamento, que os membros estfio 
~ccupados elo objecto ela reforma; não tratam da politica ex terior, apesar ele terem 
anta occasino; isto é conforme com o que se esperava e que eu tenho annunciado 

nos Uleus .offic,ios anteriores. 
b Não repito as noticias, que o consul ~ampaio pôde obter relativamente aos 

re eleles da Terceira por elle me ter mostrado a communicação qlle faz a 
v, ex.a ' ' 

peus guarde a v. ex." Londres; 22 de junho de 1831.-Il'l.1110 e ex. 1110 sr. vis
con e de Santarem. =Visconde ele Asseca. 

· Q1:1;rtas a que se 1•e f e re o offi.cio precede nte 

(i'raclucção) · 

L' 

T Min~st~rio dos negocias estlangeiros, 18 de junho de 1831.- Sr. -visconde:
. ~a:nsm1tianclo a inclusa carta foi-me ordenado pelo visconde de PalmeTston de vos 
lU o

1
rtnar que um despacho para o mesmo fim: será enviado a mr. Hoppner pela 

ma a d' esta noite . . 
. Slz ~enho a honra de ser, sr. visconde, seu mais obediente .e humilde servo= G, 

ee. =Ao v·iscOI!lde de Asseea, etc. 
. 2.• 

Ti Ministerio qos negocias estrangeiros, 18_ ele junho ele 1831.- Sr. visconde:-
v~ a honra àe receber o seu officio de 7 elo corrente, e em resposta chamo a sua 

~~rt~cuiar. ~ttenção para o gi·an~e e imminente pe·t."igo a que o governo pol'tuguez 
f· poe o~ mteresses elo seu pmz, recusando-se o.n demorando a dar ao governo 
d'~ncez Justa e raso!l.vel satisfação aos assumptos a que se referem as reclamações 

queHe governo. 
tev Rec;onheceu-se aqui que a conducta elo governo -portuguez na dissensão que 
ni e logar antes da: chegada da esquadra franceza ao Tej o, não estava em harmo
si~ c~m a prudencia ou com a delicadeza internacional, e tem sido imprQpria da 

açao relativa de Portugal e da França. · 
d ~ loverno de Portugal parece ter sustentado com mr. Cassas communicações 
de 0 a a especie política, bem como commercia:es, emquanto mr. Cassas proce-
ec~ segundo a sua discrição e em virtude das instrucções geraes.; mas quando, 
~o\ :fi~, mr. Cassas foi especialmente encarregado pelo gove1•no, como· seu. agente 
puc. onsado para pedir reparaçàc:> elos damnos soffridlos pelos su'bditos franc ezes em 
iu

01 
tugal, o governo porútlgnez ésc0lheu esta occasião particular para contestar a 

80 
competencià cl' elle como agente, a não ser em assumptos commerciaes, e recu

gá~ rdecebcr por seu intermecli0 as reclamações que o mesmo governo o encarre-
a e fazer. . · 

re Qual foi o fim d'esta decisão? Julgauia o governo portugúez que com uma tal 
sa~P~sta forçaria o governo-fra.ncez a reconhecer D . .Miguel, por · tornar indispen

. ~ 0 ~econhecimento preliminar para, a recepçã-o da 'reclamação? 
pod ~~l se poderia a!limentaif tão' estranha supposição, ou ter phantasiado que se 
con ~~a extorquir por affrontas e offensas um reconhecimento q:ue por ponderadas 
~ er~ções tinha como até agora sido recusado. 

ria encwnar-se-ía apenas de caso pensado provocar o governo francez, ou esta
I>~~ convencidos da justiça das reclamações e da propria inhabilidade em dar res
ims ~ ~atbal à ellas, ou buscariam apenas gan11ar tempo, con:fiando em a.cciclentes 

P~VJ.st.os para evitar a necessiclacl.e de dar a satisfação que era devida? 
ç-ã • ev1dente que a França não · pm•mit.tiria que este negocio ficasse sem solu
-x..áo·' er~ ele espel!ar que, log(') que fosse sabido em França que mr. Cas~as dei
....,ela LJsboa, se tomariam immectiatamente IJrovidencias para renovar em termos 
t' rem t . . . 
por . P onos, e com ameaças em caso de recusa, as reclamaçees que foram feitas 

mtermedio d' elle 
J\ss· · 

llli succeclen.; uma f0rça naval franceza d 1egou ao Tejo ; r epetiram-se · as 
18 
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reclamações; annunciaram-se represalias em determinado humero de horas se não 
fosse dada satisfação. 

O governo portuguez, no emtanto, nem accedcu a estas reclamações, nem res
pondeu participando a sua recusa. 

Contentou-se nm dizer que haviam cnb:~::gado este negocio aos seus alliaclos, 
desconhecenclo se os governos a quem assim chamava consentiriam ou não elll 
tentar a mediação, e com esta resposta vaga e inclefinicla esperava que o chefe 
elas fOTças marítimas ±rancezas desobedeceria ás 01·clem> que rec('bêra. 

Se o governo de Portug·al estava certo ele possuir justas rasõcs a ~clcll!lzir para 
se escusar a satisfazer as reclnmações ela França, c se an mica rasilo }Jara nn0 res
poncler a mr. Cassas era a falta ele caracter ª-iplomatico, porque não enviou logo 
llepois da sua partida ele Lisboa um agente a Paris para expor os esclarecimentos 
ncccssacrios? Ou porque não cxpoz estas explicações por intermcclio elo ministro cl~ 
Hespanha em París? Hes;panha ao menos tinha reconhecido D. Miguel. 

Mas se qualquer rasão que seja clesconbecicla impedia o governo portuguez de 
empregar qualquer cl'estes meios, porque, quando as forças navaes dâ França che
garam ao Tejo, não propoz ao governo francez, por intermedio do chefe da esqua
dra, dar a sattsfação que reconhecia dever conceder, e a1wesentar explieações se as 
tinha para dar, com o :fim ele fazer ver que mais se lhe pedia do que era exigido 
pela restricta justiça? . , 

O governo portuguez deve acautelar-se, se o não estavajú, que o governo fran
cez nao se satisfará com as repre~alias já, feitas; e se o governo poTtuguez não 
der immediatamente plena satisfação, medidas ele mais rig;orosa hostilidade estão 
em mente· c em breve serão executadas. 

O governo de sua magcstade conhece bem todas as suas obrigações para co:rn 
Portugal, que lhe impõem os tratados entre os dois paizes; tratados que não estão 
abrogados ou suspensos pela interrupção 'diplomatica elos dois governos ou peJa 
circumstancin. ele a pessoa em cujo nome o governo de Poa·tug·ai é ao l~Tesente 
administrado não estar r ecolilhecida pelo rei de Ingla~erra. 

Mas o governo de sua magestade não admitte que a verdadeira signi:6cação 
d'este_s tratados póde obrigai-o a tomar parte cegamente n'uma questão, na qual 
n. admi:~tistração portugueza pócle submergir o seu paiz, ou defender aquella admi
nistração, coin rasão ou sem ella, contra todos a que lhe apraz prejudicar ou 
offender. 

O governo de sua magestade toma verdadeiro interesse na felicidade ele. P<ilT

tugal, e lamentará. sinceramente qualquer desgraça que succeda n. esse paiz. :Mas 
se os q1Re agora governam Portugal, desprezando todas as considerações ela pru
dencia ordinaria, e desprezando c rejeitando os conselhos que se lhes dêem, se lan
çarem sem justas rasões n'uma pendencia. com uma potencia com a qual lhes é 
totalmenJe impossi vel oppor-se, sobre elles eleve recaír a g<rave responsabilidade 
ele todas as calamidades que possam d'ahi resultar. 

O governo de sua magestacle, portanto, clevéras aconselha o g-o-vm·no ele Por;
tugal a não perqler um dia a dar justa satisfação á França, porque cada hoxa que 
se demore em o fazer expõe Portugal a maior perigo. 

.. <? governo de s~a magesta'de não hesita em acons_elhar que s~jam pgstos üq· 
mccliatamente em hberclacle mrs. Bonhomme e Sauvmet; com referencia ao pn~ 
meiro, ha duvidas sobre a SLlfficiencia da prova em que se baseia a sentenÇa, e 
tem jà soffrido ;parte do cas~igo que l~e foi arbitraclo. A respeito do segundo, o 
tratamento que elle tem soffndo tem stdo, ta.nto quanto o governo ele sua mages
tade sabe, arbitrario, injusto e cruel. 

O governo de sua magestade não póde ayaliar a importancia da• compensação 
para estes dois inclivicluos, mas recommencla ao governo portt1guez fazer ~udo que 
seja justo n'este assumpto. . 

A compensação reclamada por estranh.os 6 objecto a respeito .do qual o go
verno de sua magestade não tem dados para estabelecer opinifio, mas, avalianc1o 
estas questões pelo que conhece do andamento seguido }Jelo governo porimguez 
em outros musos, julga muito provavel que a compe:n.sação reclamada é justamente 
devida. 
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Oom r~spe'ito á ele missão dos juizes que condemnnram · mr. Bonhorlimc, o go
;~~:~o ~lo su~ :~;nagestade não tem c~~~l conhecimento elas particularidades do caso 

asseguual-a expondo a sua opmtao; mas tem ·de se attoncler, que se o governo 
portuguez possue a faculdade ele demittir juizes e t em usado cl'esta faculdadé al
~t~ma~ Ve:?ies, quanclo reprova os julgamentos pronunciados, tem pelo menos clad·o 

Ieceuen_te_ ao_pedido qne agora lhe faz a Fran\;'a. 
de ~.P 1:~vrlegw reclamado para o,.:,'> subdito~ fran~ezcs c~e . estar~m ~o~ a protccçZ1o 
t luzes conservadores elas naçoes que tcem· cl estes .JUizes, e pnVIlcgw à osfrul a .0 peles francezes por tlm alvará do roi ele Portuga1 desde 1686, e a conclue ta · 
~'lNrd~ r~ceutemente em Portqgal para com os · subditos francezes mostra clara-

ente a 1mportancia d'esta protecçao. 
find 0 gover~o de sua magestade desconhece se este privilegio foi r enovado quando 
, b l~l a ultima guerra entre a França e Portugal, e se t em sido clesfructacl:0 pelos 
~~.c rtos francezes em Portugal nos ultimos dezeseis annos ; e se o tem sido, o go
tr rnt francez ])arece ter clir(}Íto de pedir a sua restricta o bservancia; se, por 01.1-

qto ac.o, o privilegio caducou, o governo de sua magestade tem apenas a pedir 
le 0eJa nova:nente estabelecido pelo governo portuguez. 

vérasõm resperto, portanto, a estas reclamações, o gbveruo de sua magestade de7 

se· . aconselha o governo ele Portugal a dar sem demora toda a sati sfação quo 
qt~a Justamente devida á França, e não chamar sobre si os imminentes p~1·igos 

e T perseverança na rect~sa promoveria. · 
Paz enho a hom;a ele ser, Si'. visconde, vosrõo mais ohedicnte e humilde Cl"eado. = 

me~·ston. =Sr. visconde de Asseca, etc. 

Offieio 

(N.0 12 rcscnatlo) 

fa ~Jl.mo sr. - Resolveu a r egoncia expedir um expresso a Inglaterra, a fim do 
m~~r . chegar com segura.n9a ús mãos ele v. s. a o pre~ente ~esp~cho, l)ar:a o infor-

. e , ."l~le pelo mesmo navw devem chegar ~ esse pmz os mcl1v1cluos CUJOS nomes 
ne~ua.l~dades constam da lista inclusa i, indivíduos que o governo se viu na dura 
qnee:~rdade de expulsar d.'esta ilha, exercendo para esse fim um acto arbitraria,. 
pre ao sómente se justifica peta lei da salva\;'ão pub1'ica, tanto mais imperi0sa no 
nos sente. caso, quanto se tê em tornado e vão tornando cacla dia mais apuradas as 
s-e :s Circumstancias, e i•eduziclos quasi a nada os recurws pecuniarios com que 

autem esta guarnição. · . ' 
V s a N • .c cl" . ~ . d d l . . gracl · · ·nao Ignora as J.ataes rvrsoes que exrstem no mo o e pensar c es emt-

esc .os portugnezes, ·e sabe que ellas têem sicl0 fomentadas mesmo n'esta il'ha pelos 
e

111
r
1ptos que n'eiia se tê~m feito ci1·cular, sendo muito provavel que alguns cl 'elles 

ca1~~~1U ele pemci.as_ votadas ao sei·viço elo usm·pad?r, com Q ~m ele illud~r. os in< 
aqll 11 e de alllrovertar o descontentamento que ex1ste nos ammos de quas1 tt>dos 
teme es que attr'ibuem a erros elo gove-rno a falta de successo· da nossa causa. Ha 
subvpo~ se começava a notar a existencia n' esta ilha de alg um plano tendente a · 

01 ter 0 • 1 1· · 1 · 1 · d inju .· · d governo, o qua era c ranamente atacac o por pasqmns, ca umma o e 
post~ra m~ublicamente nas conversas dos inclivicluos mais 'turbulentos e mal clis
de P ~· ttmamen:te tomou esta fermentação um maior auge, servindo para ella 
teve l~:e~t0 a vinda elo general conde de Villa Flor, q~e no dia 14 elo c~rrent_e 
litare ;:,ai para. concertar com os seus oollegas o prosegmmento das operaçoes mt
regr s e que ca1:u;ou algum descontentamento, o qual não cessou, não obstante o 
corr:s~o elo mesmo conde no dia 16 parà a ilha ele S. Jorge. Na noite de 18 do 
pesson ~ ffiecebeu o general! Cabreira, commanclante interino das for,ças, avisos de 
cujos as gnas ele oredito, 'de que na mesma noite devia rebentar uma revolução, 
p08 -d~e.ntes -~'tis conhecidos eram alguns capitães e officiaes suballternos elos cor
graça :Bqtlarlllçao; e não havendo um momento a perder para atalhar esta cles
gasse' d 01 logo _auctorisaclo pelo governo para dar todas as providencias que jul-

. e pro ~ urgencia, o q1.le effeituou, mandando reunir os corpos nos seus qmwteis, 
ce endo á prisão elos 0ffic.iaes mais suspeitbs. Na manhã seguint.e recebeu a 

1 1i!' D . . . 
ao 01 possivel obter, copia p'esta lista, mas alguns dos nomes constam a pag. 267. 
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regencia uma participação do juiz de fóra d'csta cidade, denunciando-lhe como 
fortemente suspeitos de cumplicidade na projectada conspiraÇão outros individ~w~, 
pela maior parte paizanos, que ha muito tempo eram designados ccmo os prmct· 
pacs instigaclores do desc9ntentamento cujos symptomas se manifestavam. A re· 
gencia, desejando n'mna occasião tão séria diminuir quanto possível fosse a res· 
ponsabiliclade que í~ pesar sobre ella, ouviu a junta consultiva, que suppre ~s 
vezes elo conselho de estaclo, a qual, dcliberanclo na presença ela mesma regcnm_a. 
c á vista das informações, tanto pt>r cscrÍl)tO como verbaes que lhe foram subm1· 
nistradas, vototl unanimemente, consultanclo a regencia, que era de absoluta ne
cessidade fazer sem perda de tempo sair para fóra d'esta ilha, não só os militaJJ:es 
já presos e os clernais individ~ws clemmciaclos pelo juiz de fóra, mas tambem al
guns outros, se os houvessé, que ~L regencia julgasse perigosos para o socego pll
blico. Em consequencia de~;idiu a regencia mandar embarcar os mencionados in· 
dividuos ela mesma fórma que o havia praticaclo com o major Quintino, e enviai-os 
para Inglaterra, indo os militares munidos elas competentes guias. 

O governo ainda não póde saber com certeza se esta providencia será sufli
cientc para remediar inteiramente o mal e pTevenir Butras explosões; at6 agora, 
porém1 conserva esta es_perança, e pelo menos está certo da approvação e apoio 
de todas as pessoas sensatas c de todos os homens honraclos que por fortuna exis· 
tem .n'esta guarnição em não pequeno numero, e que toclos conhecerão a pm·eza 
dos motivos que guiaram o g-overno -e a absoluta necessidade em que se viu ele 
prescindir das fórmas legaes. 

Os soldados não parecem ter Ü>mado parte alguma na commoção que esteve 
para rebentar, nlio obstante o atrazo consideravel em que andam os seus paga
mentos, circumstancia esta bem lamentavel, e que ele um momento para o outro 
se p~de tornar perigosa. 

E ele suppor que não faltará na Europa quem se aproveite immeeliatamcnte 
d'esta occorrencia para vituperar a regencia e fomentar maior desunião; por isto 
pareceu conveniente o instruir plenamente a v . s." dos factos acontecidos, }>a.ra 
que possa, quanto estiver pela sua paTte, rebater as falsidades que naturalmente. 
se hão de fazm· circular nos papeis publicas, e minorar a impressão que produ
zi.rá a chegada dos indivíduos expulsos ela ilha Terceira, sendo v. s.a tambem au· 
ctorisado a communicar confidencialmente, quando assim lhe pareça opportuno, o 
conteúdo em parte ou em todo cl'este despacho ao ministro elos negocias estran
geiros, e a fazer cl'estas informações os demais usos que o seu zêlo e a sua pru
clencia lhe dictarem. 

Resta-me s-ó acresc<mtár que, visto não haverem siclo processados os indivíduos 
tanto milita,res como paizanos que foram mandados sair cl'esta ilha, v . s.a poclen1, 
se e.lles assim o Tcqucrerem, considerai -os como incluídos na lista dos orlligrados 
.ahi existentes, para gosarem dos mesmos vencimentos . 

Deus guarde a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 23 de junho de 1831.
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima.= Na ausencia do ministro e secrctDrio de 

_"estado, João Fe?"'l'eÍ?·a Sa1·rne1lto. 
Ofticio 

(N. 0 1 3 rcscnado) 

Ill.mo_ sr. - Havendo constado, por noticias recebidas ela ilha ele S. :Miguel, que 
o marquez de Santo Amaro chegára á dita ilha n'uma fragata ingleza ele passagel)l 
para o Brazil, decidiu-se a re9encia a ver se podia aproveitar esta occasi8.o par_a. 
e·screver a sua magestacle o 1mperador e ao mesmo marquez, e expor-lhes a si
tuação em que se achava. Q.uanclo, porém, se ía a eX]_)eclir esta carta por um por
tador seguro, constou ter já saído a fragata ele S. Miguel, e, portanto, resolveu a. 
regencia remettel-a por vja ele Inglaterra. Inclusa achará v. s.a a dita carta coJll 
a sua competente copja, que vae jtmta com a outra carta para o marquez de Santo 
Amaro, e vae esta a sêllo volante, para que v. s.a tome conhecimento do seu con
teúdo e a cli1·ija depois ao seu destino por mãos elo conde ele Sabugal. 

A censo a recepção dos. officios de v . s. a, n. os 42, 43 e 44, merecendo a plena 
approvação ela regencia a sua correspondencia com_lord Palrnerston. Infelizmente 
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c?ssou a curiosidade c interesse eom que se devia cspcmr pelo resultado do rom
P~mento que parecia imminente entre o g-overno britaunico e o intruso de Pm·tugal, 
~1!i0 que este ultimo logo deu, segundo nos informou o commandante da fragata 
no Fz~ Ga!-atéa, as satisfações que lhe eram pedidas pela ~nglaterra .. 
1 .,01 mUito agradavel ao governo, sobretudo na presente ctrcumst~nCia, o mappa 
cas J.Orças ·t· d d · · l oll! . man tmas o usurpa or, que v. s. a consegmu, c vem me uso no seu 

l.l!Cto n. o 43. . 

e ~.,~ram p1·e~entes á regencia os documentos e contas inclusos no o:fficio n ° 44, 
a o~a áJ se venfiquem as esperanças que v. s. a no mesmo officio transmitte, de ser 
lP-~vada. no Brazil a declaração feita pelo marquez ele Santo Amaro, o qtle sem 
ll~vr a bastatia para mudar o aspecto do·s nossos negocios. A não ser assim, . e a 
r:o ac_ontecer algum caso fortuito que melhore a· nossa sorte, não desconhece a 
l1:t ge~cta que os agentes diplomaticos da senhora D. Maria II, e v. s.a espccial
,..,0eln e, pela carestia d'esse paiz, se hão de encontrar no mais cruel embaraço, 
r- c endo s ' d · Ih · I · vad ? tzer- e a este respeito, que confia p enamente ela sua mats que pro-
a I~ fidehdacle, que continuará emquanto houver para isso algum meio possível 

)~star-l~1e ahi os seus valios_os servi~os. . . 
Sr 1e~s guard~ a v. s.a Palacw do governo em Angt·a, 23 ele JUnho ele 1831. 
li'e. :l!z Anton10 de Abreu e Lima. =Na ausencia ele s. ex." o ministro, João 

l'?'etJ·a Sarme'nto. · 

08 P. S.- J?evenclo considerar-se o despacho n. 0 12 como uma circtuar pa.ra todos 
llasagentes cltplomaticos, e ignorando a regencia quaes sejam de entre elles os que 
en ~ctuaes apuraclns circumst{lncias terão podido permanecer nos seus postos, 
rnecan-ega a v . s.a de lhes communicar por extenso ou em extracto o conteúdo no 
ide 

8~0 despacho, prevenindo-o que cl'esta secretaria só se dirigiram despachos 
chal. tcos ao conde ele Sabtqga.l, a D. Francisco ele Almeida e ao conde elo Fnu-

Officio 
lll mo , · · 

gt·e N . e ex. 110 sr.-Tenho a honra ele le'\rar ao eonhec1mcnto de v . ex.a a dt-
ruai~s~ qu~ tem feito esta corveta desde o meu ultimo officio em data ele 18 ele 
zia o. 0 d.ta 16 do dito recebi um o:fficio elo general elos Açores, em que me fa
pct1· ver a urgente necessidade que tinha de mandar para a Graciosa dinheiros e 
rnid e~hod cl_e guerra, e o estado arrisca.do em que se achava o Fa.ial pela proxi, 
lttinh e . 0 Inimig·o. Como visse que isto se combinava com um dos artigos elas 
e1nba~~ 1~strncções, que determina que mandasse ao Faial repeticlas vezes uma 
pt·est · . açao, a fim de evitar algtrma tentativa elos re_belcles contra aquella rlha, 
um h~l-rne a este serviço, recebendo o. que q ge!lm·al tinh~ de ma~d~r_, assim c_omo 
na'V ru~m encarregado de tudo, e sm c1·e S . M1guel' no dta 19, dmgmdo a mmha 
erubeg.aça~ para a Terceira• onde chegtlei no dia 23 ; e como ali não encontrasse 
veri:fiareaçao alguma no cruzeiro que podesse mandar, e por conseguinte não podia 

caron . ~ . F ' l os v · -:rue era necessano e .tao urgente, passm a navegar para o 'ata , e como 
che e~tos fi~essem mais feição pela Graciosa, fui primeü·o a esta ilha, podendo só 
e s!uar ho _clta 2 de jtmho, cuja chegada causou grande contentamento á guarnição 
esta ·ih abttantes; saí n'esse mesmo dia para o Faial, onde cheguei no dia 6, achei 
ltles~ a no peioi: estado possível, não só por falta de recursos pecuniarios, mas 
lhe j á. ~~or falta de petrechos ele guerra; .a tropa em total insubordinação, tendo-::;e
desco ; tado com um pret, o que ía.occasionando um levantamento, e o povo muito 
n'e~teud_ute, em consequencia elo que já por vezes tinha tentado capituiar, e mesmo 
com ta se achava o major D. José no porto das Vélas a tratar ele c:;tpitulação 
conctde:lt-conde ele Villa F lor, e a não se ter verificado já e~·a por não se ter ainda 

.All J lo nos ajustes. 
pois qu~1ega~a d'e.sta corv~ta, posto ~ão se~· ele nen~um soccorro ~ara aquella ilha, ·· 
de ac em roda e suscepttvel de ser mvadtda, pot Isso que..tem vmte e um pontos 
em ta c~sso, co~ tudo poz as auctoúclades em mais socego, com a esperança que no 

N~ 0/heganam rem.u·sos de Lisboa, que havia bastantes tempos tinham exigido. 
agucnt ta 1? o vento foi muito forte e o ferro sobre que estava fundeado não 

· ou, 0 tive de o largar e sa-ír, e andei fóra até 15, em que pude vir fundem·. 



278 

N'cstcs mesmos dias tornaram a querer verificar nova capitulação, que se frustrou 
por eu apparecer. 

Durante os dias que estive ftmdeado fui municiado de mantimentos, aincl.a que 
com custo, mas o artigo legume nunca o pude receber todo, c ía gastando do que 
tinha, que apenae me chegava para vinte e seis dias. No dia lü recebi um paria: 
mentario com o officio cuja copia remetto debaixo do n.0 11 ae <![UHl respond1 

(n. 0 2) ; e com0 n'este officio me fazia ver que nos mares da Terceira andavam 
forças francezas, a qual noticia combinaYa com o que· tinha dito o commandante 
da fragata ingleza Galatéa; existentt? áquelle tempo n'aquella ilha, e o ponto em 
que me achava era o mais arriscado, comtndo,. para poder obrar com mais conhe
cimento, resolvi o governador da ilha a fretar uma escuna ingle:zJa, a fim de ir ás 
immedia9ões da TerceiTa com um dos meus pilotos para iiidagar da verdad(~, e, a 
não achar taes embarcações, ir a S. Miguel saber novidades sobre tal objecto. 
Esta escuna devia sair · no dia 20: n'este dia mandei ao Pico um soldado como 
parlamentario, com a resposta do officio que tinha ·promettido dar, e a qual é n. 0 3. 
D' ahi enviaram-me uma folha impressa .na TeTceira, que serve ali como ele ga
zeta, em que vinha a mesma noticia das forças francezas indicadas,. a tomada d_a 
corveta Umnict e o bloqueio de Portugal, e fina]nn.ente, depois de tantas combJ· 
nações, vi que não restava dtlVida alguma, e por conseguinte tinha cessado o mo
tivo qne. fazia s_aí;· a escuna, ~ r~solvi-me a sair para evitar o ser }JTesa elos fran~ 
cozes, vu a S. M1guel saber novJdacles, e, segundo o que soubesse, ficar ou voltat 
o. algum ponto elo continente onde me podesse escapar de ser apresado, pois as 

.forças que sabia existiam eram extraordinariamente superiores a esta corveta. 
N'este mesmo dia recebi duas cartas do ex-conde de Villa Fior, elo mesmo teor, 
que s?to as que elle me citou no seu officio, e as qüaes são as da copia n.0 4 e 
existiam na mão do governador desde o dia 9 e me não tinha entrega<!l:o. Em co~" 
seqnencia ela resolução já dita, officiei ao governador, participando-lhe a necessi
dade da minha retirada, e elle immediatamente veiu .a meu bordo e me fez ver o 
estado da ilha e o que passava a faze'l·, exigindo quarenta e oito h0ras para o em
barque, se assim se assentasse em cunselho a que ía pl'oceder, mandando eu Ja
vrar um termo de tudo o que se tratou a bordo cl'esta corveta n' esta occasião, ~ 
que vae debaixo de n. 0 5. Prestei-me á sua requisição, apesar do risco que ah 
corria, e n'esse mesmo dia elle em terra COLJ\'Ocou o conselho, o qual me chego~ 
á mão e que envio (n .0 6). . . 

No dia 21 recebi :novo patlamentario com o officio m. 0 7, e ao qual respondi 
(n. 0 8). O cHa aprasado era o 231 e como a maré fosse até ás cinco horas, deter
minei que a tropa clevia estar a bordo até ~ís tres hora& da tarde . Constou-me que 
se tinham fretado um bergantim americano e uma escuna ingleza para a condnc· 
ção de tropa; o governador, pelas oito hol'as, chegou a bordo e d'aqui determinou 
M horas a que se devia embaTcar; depois do meio• di~ mandei os meus• escaler.es 
para terra,· ::.inÇI.a que mui pequenos, para o quepoclessem servir; pelas tres horá.S 
chegaram a bordo algumas praças de tropa qc10 traziam a bandeira, e alguns offi
ciaes e empregados civis, dizendo-me o tenente coronel que se tiFlha tocado acha
mada e por_muitas vezes, e qne mais ningt:telll tinha apparecido do que aquelles e 
outros que tinham ido para os ouh:os 11avios; mas que tinha havido g-rande deserçã~· 
P~las tres horas e meia mandei u111 guarda marinhw a hordo dos transportes· inlli" 
mar-lhes que se :fizessem imme"cliatamente á. véla; a escuna ingleza, que se acha-va 
mais á terra que o bergantim, largou, e o bergantim largou o panno e me fez per
suadir que saía; pelas quatro horas larguei, pois a não o fazer n'aquella occasião 
corria o risco de não pociler saír. Tendo-se recolhido o guarda marinha, danclo-1ne 
parte que os navios se achavam com a tropa embarcada, a escuna~ com effeito v~
ri_:6.cou a saí.,da e •O berg~~tim, ficou fundteado, não 1;10dendo attl•ibui!l: ta1 p:roced~
cllmento senao a uma trmçao, Ignorando de onde procedeu, constando-me por dOIS 

soldados ql:le elo berganj)im se tinha·m passado para a eseuna na occasifio de se fa~el' 
â véla, que davam por desculpa que não tinhant tido vento; c·om effeito e:t:a mUlto 
fraco, mas o mesmo que deitou a escuna fóra podia deitar o bergantim; -logo, s~ 
esta, estando mais á terra saín, e ·aquelle não, parece que provado fica que fol 
por não querer. 
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No dia 24, como a escuna trouxesse muita gente, reccui alguma a bordo e 
navegámos para S. Miguel, fazendo. navegação -larga, a fim ele evitar encontro 
~om _ os fraucezes. No dia 30 chegAmos a esta ilha., o aqui soube que o bloqueio 
c?ntmuava em Lisboa, que a corveta U1·ania tinha sido tomada, e nenhuma noti
Cia _pude alcançar elos navios que cruzavam na TerceÍ!:a; · e n'esta iu'certeza jul-
guet que · d · · · t e . . . o ma\& pru ente era esperar· aqm notiCias, ao menos emquanto o empo L r nuttisse que esta corveta se con:ervasse funcleacla ou que o bloqueio ele Li s

oa se levantava, c então poder eu ir para o bloqueio da Terceira, por isso que 
estavam acabadas as hostilidades dos fl:ancezes, ou que existiam os navios fran
G·tes nos mares d'estas ilhas, pois que, a existirem, en deveria recolher-me, on a 

1 ,raltar, ou Vigo, ou Cadiz, de onde podcsse reeeber ordens ele v. ex.a. e se
gu~_a1: o navio que sua magestade foi servido confiar-me. Até ao presente nenhuma 
no ICHt tenho podido obter senf\o a de conservação elo bloqueio ele Lisboa; mas 
emquanto aos navios sobre a Terceira nada sei. pt on_tro lado o general, exigindo eu que me cle.-sc esclarecimentos sobre o 
~led ever1a fazer em caso tão apurado, nenhuma decisão me clcu, e só sim fa
s n. o-me ver que era muito conveniente a minha conservação aqui, até qne agora 
c~ resol_ve a mandar uma embarcaçKo inglcza ind~1gar os mares das ilhas, e por 
ra~seg~lDte na sua volta eu poderei ter algumas noticias que me possam elelibc
c ' ~Ois se os navios franceíles procuram esta corveta, como posso eu competir 
... om .orças taes? Logo, a conservação d'esta corveta aqui é a mais arriscada; mas 
.. retrra l t b . . 
0 <c a am em o póde ser; por consegnmte eu rogo a v . . ex.a. me determmc 
d qle devo fazer. Emquanto o tempo permitte que este navio se conserve fun
facac o, e~tà ao abrigo das baterias; mas se for obrigado a levantar, não só não 
fo ~ ser~tço algum a estas ilhas, como corre o maior risco de ser encontrado por 
v 

1?,? 8 lncompara velmente maiores, pois as noticias qne se sabe é, como v . ex. a 
er,l, ela_ fragata lvfelpomene

1 
de GO, c elo bergantim Endymion, ele 22. 

~ minha guarnição conserva-se nQ melhor estado, ela qual rcmctto a pnrtc. 
·gad cus guarde a v. ex. a Bordo da corveta D. lzabelllfcwia1 surta em Ponta Del
.!.'~ a, 23 U.ejnnho de 1831.- 111. 010 e ex. mo sr. Carlos 1\'Iay, conselheiro i:aspector.= 
~ao Ped?·o Nolasco da Cwllza

1 
capit~o de fragata, commandante. 

Documentos citados no officio an.teJ.·ior 

N.• 1 

8 d l[[.nlo sr.-Ignorando se v. s.:\ terá recebido a carta que lhe dirigi em data ele 
Oa ·I corrente, e ele que lhe remetti cluas vias, uma elas quaes por D. Jos6 Maria 
do 

1
;

8
. de Noronha, que veiu a esta ilha como parlamentario do governo da ilha 

ci . '~tal, e vendo agora levado a effeito o que só então por conjecttu·a lhe annun
al~1'. e novo me dirijo a v. s. a, chamando a sua attençã.o sobre assumpto de tão 
po a tmportancia: por este motivo serei tão extenso quanto é mister para que v. s.a. 
et·~~a resolver o que lhe éonvem fazer á vista das circumstancias verdadeiramente 
e~ tcas em que se acha collocado e ela& condições qtle sou auctoris~clo a offerccer-lhe 

~orne do governo de sua ma.gestacle fidelíssima a senhora D. Maria II. 
que lhnclo ? ~overno ele Lisboa recusado ao governo francez as justas satisfações 
tos e. cx.tgm formal e terminantemente, este ultimo governo fez saír de seus por
e es~av~os de guerra, que formaram immediatamente o bloqneio elos de Portugal 
de ô~ectalm.ente do Tejo. O commanclautc d'esta esquadra na fragata Melpomene1 

tes ' acompanhado elo bergantim Encl!Jmion1 se apresentou a cruzar n'estes ma
jeit com ordem de correr sobre todos os navios portugnezes pertencentes ou su
queos ao governo intruso ele Lisboa. Já a corveta U1·aniet experimentou a sorte 
seu esta _obstinaç.:1.o lhe preparava, e foi tomada nos mares d'estas ilhas, sendo os 
cas~ oflbaes e tripulaçã.o detidos prisioneiros ~ bordo dos navios francezes, e o 
da ~o conduzido a Brest. De tudo isto foi a regencia informada pelos comman
l11t~ ~s elos dois navios francezes os quaes se apresentaram em Angra para com
res nt<;a.t ao governo esta notlcia,' para cleclaral· que o seu governo só lhes mançla 
ri ... piiettar .a bandeira elos navios ele sua magestacle fidelíssima a senhora D. Ma-

'" h • ' E siç-ã ' oye " unica bandet:,·a p01·tugueza, e bem asstm para se miOrmarem da po-
0 occupada n' estes mares pela corveta do commando de v. s. a; para igualmente 
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lhe cnrrerem sobre, assegurando-nos que em vão procuraria esta corveta subtra
hir-se-lh.es, por terem elles francezes os po:çtos de Portugal bloqueados, e alem 
ü'is.to uma fragata cruzando nas aguas da Madeira e outra nas alturas de Cabo 
Verde. 

N'esta situação, o governo ele sua magestacle fidelíssima, :fiel aos princípios de 
conciliação, benevolencia e generosidade que têem presidido a todo: os seus acto~, 
a despeito ela maneira por que a guel'ra nos tem sido feita, como v. s. a não cl:eJ
xal·á de reconhecer, recMdando-se do acontecido descle o combate de 11 de agosto 
de 1829, na villa da Praia, até ao clia de hoje, me auctorison a proporcion~r a 
v. s.a o meio de sa:ír da perigosa situação em que se acha, voltando ao cam1~10 
ela submissão ao legitimo governo da minha e sua soberana. Quando v. s.a assJDl 
se determine a fazel-o, eston anctorisaclo a afiançar, e em nome do governo de _sua 
magestade fidel:íssima a senhora D. Maria II afianço a v. s.a, e a todos os offimae:o 
da sua gttarnição, a conservação elos seus postos e o tratamento leal; franco e ur-
bano ele irmãos reconciliados. · · 

Outrosim me obrigo a fazer evidentemente reconhecer a v. s.a a exacticlão do 
referido sobre a presença e desígnios elas for9as francezas e sobre o apresamento 
c'ha corveta U1·ania; e Bão achando v. s.a exacto o que tenho dito, :ficaria livre de 
reti1'a1'·se com o navio do seu commando. 

As minhas operações vão contim~ar, e a sorte de v. s.a e da guarnição que lhe. 
está confiada póde ser a mais clesagradavel se persistir na attitude hostil e injusta 
em. que se acha; sorte que v. s.a póde, porém, trocar pela que deixo dita, e pres
tando assim um serviço relevante á nossa legitima suberana e á }Jatria de que so
mos :filhos. 

Espero prompta resposta de v. s.3 pelo gt~arda marinha Antonio Teixeira Do
ria, que lhe dirijo sob a protecção do direito elas gentes e ela guerra, que por nós, 
apesar de quanto tem acontecido, foi .e será semp.re respeitado. 

Deus guarde a v. s.a Quartel general da villa das Vélas, 18 ele jLmho de 
1831. =Conde de Villa Fl01·. =lll.mo sr. commanclante da co1·veta portugueza
surta na bahia da villa da Horta. -

Ill.mo e ex.mo sr.-Acabo de receber o officio que v. ex.a me dirigiu em data 
ele 18 de junho, sendo o primeiro que chega ao meu alcance, e ignorando absolu
tamente o caminho dos outros, em resposta ao qual cumpre-me dizer a v. ex. a que 
nm objecto de tanta transcendencia só póde ser respondido com meditação, o que 
farei com brevidade, não querendo demorar o portador. 

Deus guarde a v. ex.a Bordo da corveta D. lzabel Ma1·ia, 19 de jnnho de 
1831. =João Ped1·o Nolasco ela Cunlw, capitão de fragata, commandante. 

N.• 3 

Ill.mo e ex. mo sr.-Em resposta ao officio que v. ex.a me dirigiu em data ele 
18 do presente, tenho a dizer que não entro na indagação do resultado, e só devo 
c11mprir com o qúe se me determina. Depois de alguns, mas poucos, dias eu pode
rei dar a v. ex.a uma resposta .definitiva.. 

Deus guarde a v. ex.a Bordo ela corveta D . Izabel Maria, 20 de junho de 
1831. = João PeclTo Nolasco de~ Cu11ha, capitão ele fragata, commanclante. 

N.0 4 

ntmo sr.-Estando a ponto de COQcluir-se uma convençã,o que a generosidade 
elo governo de sua· magestade fidelíssima a senhora D. Maria II tornava mais fa
voravel elo que a poderia esperar a guarnição ela. ilha do Faial, no momento em 
que me enviou o parlamentario que leva a minha resposta, pólilie acontecer que a 
presença elo navio ào commando de v. s. a, fascina,ndo essa guarnição, lhe estor-ve 
o aproveitar o momento de terminar sem e:ffusão ele sangue o estado em qu<=: se 
acha. V. s. a não ignora de que peso de ~·es}'lonsahiliclade se .incumbe se exCitarr 
sentimentos taes, nem t~o pouco quanto poderia contribuir para o bem ela nossa 

. commum patria, dividida pelas discorclias civis, tomando aquelle partido que as 
circumstancias lhe dictam, o mais vantajoso, conveniente e justo. 
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·f 
1 

Talvez v. s. a ignore que o governo de Lisboa se acha altamente compTomet-
1.c 0 com as princi_paes potencias da Europa, mais alienadas que ;nunca de um re
f:en que se não compadece com a civilidade do seculo elll: que :ivemo~. Ras~es 

ponderosas não podem deixa'J.· de merecer a v. s.a a mats séna constderaçao, 
e escusado é dizer-lhe que tanto v . s.a como a sua guarnição, fazendo a sua ma
gest~de um tal serviço, não podem deixar ele esperar um galardão proporcionado, 
:[ qtLe v. s.a bem póde calcular, á vista das condições qtte as beneficas intenções 

0 ~overno fazem propor áquelles que reco:çrem a convencionar na extrema ne
cesstdacle. Requeiro a séria consideração de v. s.a sobre materia tão importante, v11 em tanto me assigno de v. S. a attento venerador. = Conde de Villa Flo?·. = 

1 a das V élas, 8 de junho ele 1831. · 
N. 0 5 

· d Aos 20 dia:s elo mez de junho do anno elo nascimeDto de Nosso Jesus Christo 
eb l831, veiu o governador ela ilha elo Faia!, Antonio Izidoro de Moraes Ancora, 

~- ordo d:esta corveta., na presença do commandante e elo official do detalhe e de 

8 
nn escrtvão e mais officiaes abaixo assignados, e por elle governador, na pre

ilhnça dos mencionados, disse o seguinte: Que era inevitavel a quécla da referida 
tmh.' po~· falta ele praças para a sua defeza e pela falta de munições ele guerra; que 
dil a VJnte ou vinte .e um pontos de entrada, os principª'es soffrivelmente defen-

c os, Noutros mal e outros totalmente indefezos, e que alguns têem só tres homens; 
ful~ nao tem munições para um grancle ataque, que ha logares aonde na peças que 
g e apenas tres tiros, que ha falta de meios para a sustentação da tropa, e a 
/nte que está ao serviço se está evadindo sempre que pócle; que são homens que 
gr'Vem do seu trabalho e com o qual sustentam suas famílias, e por conseguinte 
-ente. com que se não pó ele contar, e qtíe tem sido bem difficil o poder preencher 
~s gtn~s ele mantimentos para esta corveta de quinze dias, e que estes, estando 

8 
O~hudo ~, ainda não tinha sido possível a sua ·recepção, e por conseguinte, que 
~\ 0 ma10r a demora, maim~ seria a clifficuldade ; e que igualmente julgava o es

~1~.0 elos ·habitantes em uma grande parte em contraposição na clefeza da i'lha; 
a

1
° lVos estes pelos quaes rog·ava fossem admittidos a bordo d'e.z'ta corveta e em 

11 ,1a~ e~bareações para ·esse fim fretadas, as praças do exerci{o de Portugal que 
coes a tlha se acham destacadas para a ilha ele S. Miguel, sendo ru unica gente 
es~ ~lle co~tava; que este era o meio. de salvar das garras do inimigo; que para 
co-neh fl?- pecl1a clois dias completos, e que não podia limitar mais, ainda que bem 

ecta quan.to perigava a situação d' esta corveta. 
est Eu, Januario Antonio elos Reis, escrivã0 d'esta corveta D. Izabel JJtfm·ia, que 
co~ t~rmo fi;Z e assignei por ordem elo commandU!'nte, que os mencionados officiaes 

mtgo ass1gnarão. 
183~~o da c?rveta D: Izabel lJ!m•ia, ~u~ta no p~rto elo Faial, 20 de junho. ~e 
teu ·- Januano Antomo dos Re~s, escnvao=Lmz Se1·mdQ da Fonseca, capttao 
ma lute, official elo detalhe = Antonio 1.1tfa1·ia de Campos, segundo tenente da ar
te~c a real=Jo1·ge Thorrnpson, segundo tenente=Mwmel Ltdz . Esteves, segundo 
F'i

1 
e~te ela armada real= José Alvo Bmndão, segundo tenente da armada real= 

de ~~no Jacomo Tasso, guarda marinha=João Pedro Nolasco da Cunha, capitão 
gata., commandaate. · 

. ' · N .• 6 

Clu·!~s 21 dias do mez ele junho do anno do nasúi.mento ele Nosso Senhor Jesus 
da ilh 0 ele 1831, sendo no quartel elo castello de Santa Cruz d'esta villa da Horta, 
A:nt ~ do. Faial, conv0caclo p0r ordem cl0 governarll.0r da mesma ilha, o coronel 
gua ~~10N Iz1doro ele Moraes Ancora, o conselho militar, composto dos officiaes da 
vo~ln;çao _abaixo assignados, para ser, como effectivamente foi, commettido t\, sua 
il1 aç,Lo 0 unportante negocio que occupa os desvelos de toda a guarnição da mesma 
clo1~' ameaçada de uma invasão inimiga, foi exposta e lida pelo mesmo governa
Vct a correspondencia que récentemente haviat tido com o commanclante da cor
sétf portugueza D. Izabel JJ1a1'ia, surta n1este porto, da qual se vê que elle, por 
ft.·a" as rasões, que o punham em cuidado de ser surprehendiclo pelos vasos ele guerra ·uCczes q . . . . por . ' ue constava cruzarem estes mares e aprrswnarem navws portuguezes, 

ser constante que nos hU~viam declarado guerra, estava por isso na delibera-
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ção de se levantar com a mesma coeveta e se ausentar cl'estes eanaes para dimi-
-nuir o grau ele perigo em que se considerava, sendo pelo . mesmo govm,nador p.0~
derado que, veri6caclaJ a aU'sencia. elo mesmo navio, o perigo de sermos irresistL
velmente ataeaclos crescia consideravelmente, e suppunha imminente a perda ela 
Hha e da sua gua~:nição. Foi mais referido pelo governador que, sendo informado 
d'esta resolução (la corveta, passára a seu bon:lo a conferir e combinar com o com
mandamte s0bre os meios mais acleql!laclos ele saír elo perig0 e clifficulclacles em que 
se achavam o mesmo n~vio, a ilha e a sua guarnição, e que sendo ali convocado 
na sua presença ' um conselho composto dos officiaes do navio, n' elle se deliberou, 
a instancias do govern<tclor, a demora ela corveta por mais tres dias unicos para 
se tomar a mais conveniente resoluçã0 sobre negocio ele tanta gravidade e trans· 
eendencia, e que a elle governador par~cia a de se retirar com toda a guarnição 
para a ilha de S. Miguel com todas as munições ql!le se podessem embarcm' com-
boiadas pela: mesma corveta. · 

Pelo corregedor da comarca, convidado a esclarecer o conselho sobre o estado 
de recursos pecuniarios para pagamento da tropa, foi tam bem ex pendido que es· 
tes se achavam inteiramente exhauriclos, não podendo deixar de t=e seguiT já mna 
contínua suppressão de pagamentos. Foi mais ponderado poT alguns officiaes con
correntes que, amea·çada, esta guariüção pm· t~m inimigo vizinho e poderoso, sem 
a força suffh:.1!Í.ente para lhe oppor em tantas e tão dispersas ·guarnições da costa, 
sem meios pecuniai'Íos para a augmentar, nem ao menos para manter a que existe, 
perdidas já as esperanças de recursos da côrte e da ilha de S. Miguel, pelo longo 
tempo decorrido depois elas requisições feitas pelo governador a esse respeito e 
pela circumstancia que é notoria de se acha~· bloquead0 o Tejo pela esquadra frau· 
eeza, que jlt. aprisionára a corveta U1·an'ict; não havüt em circnmstancias de ta~to 
a:puro a escolher expediente que não fosse o de que podessem resultar ao serVlÇ0 

de sua magestaele menor numer0 ele males; e considerando o conselho geralrnel!l.te 
n'estas idéas e n'estas_ r efl j'lxões, foi :finalmente ele opinião, por votos unanimes, 
que se aà.optasse a medida inclicacla pelo governador, de se rctira,r este com a gua~·
nição, rn.Li.nições e trem de gnerra para a ilha ele S. Miguel, aonde podiam C@UtL
nuar a fazer mais uteis serviços a sua magestade el-re Í! nosso senhor. 

E de cqmo assim o votaram, se lavrou este auto por todos assiguad<!J; e eu, 
Francisco Xavier Cor(1eiro, o escrevi.= Anto1!io lz1:do1·o · ele JJt[oraes Anco1·a, go
vernad'or== .ll!fcbnuel Antonio Gcwcia dct }J!Iotct, corregedor da eorna.rca=José Tlzeo· 
dosio de Bettencou1't Vêtsconcellos Lemos; coro~el ele mili<:lias = G~ticlo José.Se1·1·ão; 

. tenente coronel do 7. o de infat:~teria = D. José Ma1·ia Ca1·los ae No1·onlw) major 
do 7. 0 de infanteria=Jacinto PcM~heco de Lima e Lace1·cla;_major de infanteúa = 
Antonio Paeheco de Lirna _e Lace?·da; major de milícias= João Baptista Pinheú·e, 
capitão ele aTtilheria = Theotonio Bo1·ges da Silva Leote) capitão elo 7. 0 de infante· 
ria=Sebastião Cabr·q-l ele· Teive) capitão de '3irtilheria = Jotrtqwim .l6Jsé Pe?·ei1·a de 
east?"O, alferes do 7. o de infauteria= Francisco Xavim· Cm·deiTo, alferes. ~tjudante 
do 7. 0 de infanteria. 

N.0 7 

Ill.mo s1· . ....,-Acabo ele receber o officio que v. s.a me dirige em resposta ao meu 
de 18 do corrente, e em que pede algtms dias para de-liberar sobre o partido 
que lhe cumpre tomar; isto com o fim ele adquiiir o mais exactEJ conhecimento 
das circumsta:ncias que devem justificar a resolução que v. s.a tomar. Tendo e~t 
pesado as rasões que v . s. a allega e igualmente o que me cumpre fazer no inte
resse ela causa ele sua magestade a rainha nossa ·senhora, é-me forçoso d~zer a 
v. s. a que na!o posso anmür a concessão alguma ele tempo, e que é força qtle v. s.a 
se decida ele 1?rompto, aliás será mui provavel que se mallogre 0 fim pr0posrfio: 
iFallanclo assim a v. s .a, não só tenho em vista o dever que me incumbe, roas, 
posso dizer-lhe tambern, os interesses de v.' s.n e ela sua guarnição. A presença 
·dos navios :francezes1 cÍJ.1C1.11llstancia que põe o navio ele v. s. a em um perigo ~u~
··vitavel, só pó ele ser por v. s. a verificada no momento ele ser ata:caclo,• e, p011 roms 
in trepida que s,eja a sua clefensa, a força superior triumphará elos esforços çle v. s. a 

;I?·o~· outra pm·te. as minhas operaçõe~:~, que não Sít1spencl0, vão privar a v. s.a d.o 
apoio elas baterias d'essa ilha e obrigarl-o a t0ma.1· o mar, e a aventnra.r-se a ser 
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~resa do seu inimigo. Tudo isto póde v. s.a evitar arvorando desde já a bandeira 
i e s_ua magestade fi.cleliss:iina a senhOTa D . Maria II, ·respeitada pm· todas as po-
e~cras, correndo com o seu navio á obediencia d'aquelle governo, que lhe afiança 

0
. a tua guarnição a conservação dos seus postos, honras e prerogativas, e que sen

;tve a esta prova dos cles~jos que não podem deixar de ter animado o coração 
c e. v. ~-a, até agora suffocaclos por calamitosas circumstancias, se apressará em 
aploveltar o prestimo de v . s.a e dos seus o:fficíaes na sustentação da mais nobre 
causa ou de conceder-lhes o descanso, se assim o preferirem. 

Com isto tenho respondido ao officio de v. s.t~, apre-ssando-me em enviar-lhe 
rta resposta para não. ter o desgosto de ver frustradas, pela apparição elos navios 
cloancez_es, as boas disposições em que desde já considero a v . s. a e a guarnição 

navw do seu commando. 

183 D1 
eius gnarcle a v. s. a QD1artel general ela villa elas V élas, 20 ele junho de 
·=Conde ele Villa Flm·. = 111. mo sr. João Pedro Nolasco da Cunha. 

N.0 S 

b ~J.~o e ex. mo sr.-Em resposta a0 officio de v. ex.a tenho a dizer que com toda
a 10VIclade passo a operar como é urgente e tenho decidido. 

183Deus guarde a v . ex.a Bordo ela corveta D. Izabelll1arict1 21 clejunho de 
1. =João Pedro Nolasco ela, Cuaha; capitão ele fragata, commandante i. 

Nota 

1 ~on~·es, ce ·23 juin 1831. ..:_ Monsieur le vicomte:- J'ai l:honneur d'accuser 
Ui reception de la lettre de V. E . en date clu 18 ele ce mois, en réponse à celle 
(~b_j'ai eu l'honneur ele lui _adre~ser le, 7 du courant1 cla.ns laquelle j'insistais_s~r 
t 4

Jet d_es cleux nutres que J 'avais eu l honneur ele lm adresser en date du 1 er JU!ll 
e ma1. 

à ~ous me permettrcz d'entrer en quelques détails sur l'objet cl12 votre dépêche 
1 nu· Iroppner, pour être présentóe à mon gouvernement. Ayant été l 'organe dont 

0

8 
tgou;ernement pol'tugais s'est servi pour faire corinaí:tre les circonstances qtú j: Cl?~ecédé et accOJl1pagné ses _ el~ffér_ends entre lui e~ le go:lVern~ment ~rançais, 

q
11 

Ulns que quelque · faute. cl'expltcatwn de ma part att pu la1sser mtrodmre quel
go e ervenr elalils la maniere de voii· la questi'tm, qui puisse faire attribuer à rnon 
la r.er~e~ent qnelqu'autre bnt, qui ne soit celui qu'il s'est préposé de conserver 
<;ou:l) Igntte cl'un gouvernemcnt indépenclant, de suivre les lois du pays, et de se 
b1:t,

01'~er à ses anciens usages, en s'aclressant au gouvernem.ent ele . sa majesté 
cil

1 
ctnntque comme à sou ancien et ficlele .allié cl~ns eles ciréonstances aussi diffi-

es . 

de I E. conseille mou gouycrnement d'accécler aux justes et raisorin~bles cleman
le 

8
. e la FTance. Jo n'aurais qu'à répéter·ce qu~j~ai eu l 'honneur de clire, d'apres 

cas lnstructious que j'ai reçues, qne mon gouvernement est prêt à faire, dans ce 
su~ comme dans tons les autres, tout ce qui est jnste et raisonnable, et que c'est 
tau~~~=- base que j 'ai demandé la mécliation clu gouvernement ele sa majcsté bri-

Inen~ e n;te p_ermettrai cl!observer à V. E., qnant à la charge faite à mon gouverp_e
de . ' d avon choisi le m.omeut o\.1 mr. Cassas a présenté ses demandes de la part 
des 

8~~ ~ouvernement, pom· hü déclàrer qu'il n'était pas compétent pour traiter 
8111 -~ au_-es diplomU~tiques, que çet agent n'avait jamais traité que eles affaires con
tio~nl~ Jusqu'au Iillois ele février de cette année, ou il a protesté cGmtre la créa
des c ~e commission à Lisbonne. Cet acte ne lui a pus été admis; le ministre 
ol:t ·iffa.tres étrangere.s lu i a renvoyé sa lettre. C' est clone clans tqutes les occasions 
teç 

1 
a vouln s'écarter de ses fonctions consuláires, que le gouvernement n'a pas 

queul ses communications. JYlr. Cas.sas aurait vouJu se placer sur le même pied 
e consul britU~nniqne, sans faire la part de la différence ele la position cl.es 

r A . 
Por in l c?pta d'este officio e as sob n.o 2 e 3 não mencionam o nome do clestinatario, mas temos 
Coufox~ ubttavcl ser o conde . ele Vil! a Flor. No final do ultimo documento lê'- se "Estão todos 

08
" c a assignatum do proprlo punho do referido capitão de fragata, 
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deux gouvernements envers le Portugal, et même de la posítion personnelle du 
consul britannique. . 

Quant à la supposition de ce que le gouvernement portugais a voulu se servH 
de -cette occasi6n pour se faíre reconnaí:tre par le geuvernement français, j 'obser
verai qu'aucun autécédent ne peut fairc croire l'existence cl'une telle intention . 
Le gouvernemi:mt n'a fait a.ucune clémarche qui put 1'-annoncer, et les deux pays 
se trouvent sous ce rapport clans la même position. D'ailleurs le gouvernement 
portugais n'ignorait pas que le gouvernement français pouvait employer des 
moyens pour obtenir eles explications sur ses griefs, sans que ces moyens com
portassent la reconnaissance clu g0uvernement portugais. · . 

L'envoi d'un agent à Paris ne paraissait pas le phls convenable, puisque SI 

cet agent ne serait pás reçu, les complications et les difficultés ne feraient qu'au
gmenter. Mon gouvernement clone, en s'adressant aux gouvernements ele sa roa
jesté britanniqtw et de sa majesté catholique, a adopté la voie la plus honorable 
et la plus digne pour la France et pot'lr le Portugal, et _que l'exemple en de pa
reils cas l'autor.isait à suivre. 

La réponse que le gouvernement portugais a dmmée au commandant de 1' es
caclre française ne lJeut être regardée que comme nn moyen tres sage pom· tâ
cher cl'éviter les hostilités dont il était menacé. Ce commandant n'étant pas au
torisé d'entrer en négociation, toute réponse qui ne serait pas une concession 
totale à ses demandes n'aurait pas évité ces mêmes résultats; et en outre ]e gou
vernement de sa majesté trés-ficlele ayant lieu d'espérer la médiation-clu gouver
nement de sa majesté britanniqu.e qu'il avait demandée, aurait manqué aux égards 
qui sont dfis à sou allié, s'il avait príse une détermination qtlelconque, qui d'ail
leurs pourrait se trouver en opposition avec celles que ses alliés auraient peut-être 
adoptées. · 

Le gouvernement de sa majesté tres-fidele voit toujours avec plaisir répéter 
et confirmer l'existence eles traités qui le lient avec le gouvernement de sa ma· 
jesté britannique, traités dont V. E. connaí:t bien la nature obligatoire, et tout-à
fait particuliere. Les engagements fm·mels du gouvm'nement·de sa majesté britan· 
nique ne peuvent trouver une exception dans les circonstances actu~lles. Le 
gouvernement portugais n'est pas l'agressetu dans la guerre.qui paraí:t le mena
cer d'apres l'attitude de la France. Il n'a pas attaqué le teri·itoire français, ni son 
gouvernement, soit directement, soit dans la personne de ses représentans. Les 
propriétés françaises ont été respectées. Il n'y a point eu d'infraction de traités, 
puisqu'il n' en existe pas entre les deux nations. 

Quel est clone le juste motif que le Portugal a donné pour provoqne1· ces hos
tilités? Et ce motif est-il tellement clair, qu'il puisse dispenser sou allié de l'as
sistance qu'.il reconnaí:t lui devo ir? Le gouvernement ne se trouve dans aucun .eles 
cas, qui pourraient quali:fier une guer~·e injuste de sa part. Tout son tort est 
d'avoir puni deux français, dont l'un natura.lisé en Portugal, tous les deux jugés 
selou les formes requises par les lois et usages du pays. . 

. V. E. conviendra sans doute, que clans les traités qui existent entre Ie· Por
~tlgal et la Grande-Bretagne, le plus granel intérêt dans la partie commerciale 
revient à l' Angleterre ; que le Portugal fait eles sacrifices en accordant eles privilé-· 
ges, si extraordinaires, et peut-être sans exempl0, dont jouissent les sujets britan
niq~Jes, et que s'il ne lui en revient pas en retour cl'avoir eles secours dans eles 
circonstances aussi critiques, on serait tenté de croire que ces tratités nE7 sont 
qu' onéreux au pays. . · 

Vous n'ignorez pas, mr. le vicomte, que la France, de tout temps, quelque 
soit son go;IVernement, convoitise les avantages que l' Angleterre rétire de ses 
traités avec le Portugal, et qu'elle ne négligera pas ancun moyen qui puisse ~'ap· 
procher de ce but. 

Quoique je ne sois pas enc01·e autorisé par mon gouvernement · ele répondre 
aux consei]s que vous lui donnez, relativement aux moyens de satisfaire aux de
mandes de la France, je pourrai cependant vous observer que la destitution eles 
juges qui ont prononcé les sentences de mrs . Bonl10mme et Sauvinet, serait tlll 
acte injuste, illégal et attentatoire ~ l' autorité judicüllixe, qui, dans tout pays, ctuelle 
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·Jue soit la forme du gouvernement, est toujours respectée. S~il y a eles antécé
d e~ts en Portugal, comme partout ailleurs, d'avoir puni eles juges pour leur con
lU~e, o:u _Peur leurs opinions particulieres, jamais il n'y a eu d'exemple de les 

a;ou· ~ums colleetivement pour avoir, comme tribunal compétent, jugé eles pro
~es qlu lui ont été commis. Le príncipe de reconnaltre l'autorité eles décisions 
ans ele jpareils cas, est consaq-é par tout. ce qui maintierit l'ordre social. 
. P?ur c e qui regarcle mr. Sauvinet, il a été naturalisé portugais, et il s' est con

l>tdére tel jusql1'à ce qtle mr. Cassas ait voulu annuler sa naturalisation, se ser- . 
;,ant de la raison spécieuse qu'il avait été naturalisé pencla.nt le régime constitu
tonnel, et d'apres les lois que ce régime établit sHr cet objet. Quoique cette loi, 

avec les autres du même temps, ait été abolie, le décret clu roi qui Jes a abolies, 
~e pouvait pas avoir un effet rétrograde, et il y est en outre bien spécifié, que 
o~s les actes et contrats particuliers, etc., qui avaient été faits d' apres les lois 
i~.on abrogait, restaient en vigueur. Et bien que sa condamnation, même comme 
v I~nger, par un tribunal compétent, soit une justification suffisante pour mon gou· 
Cln~~ent, je cite ce fait pour prouver la mauvaise foi de mr. Cassas. 

tu J at eu l'honneur de répéter à V. E ., qu'il n'existe pas de traités entre le Por
f· gal ~t la France; qu'ils ont cessé d' exister depuis l'imvasion de Portugal pal' les 
ct~nçat~, et que toute autre privilége ou. concessi0n était comme non-{bvenu depuis 
tJ.~ . évenement. Le privilége d'un juge conservateur est, p-eut-être, le · plus can
p ~~r.e aux i.ntérêts clu pays et à sa dignité; il n'est jamais accorc1é sans une réci
f~~caté cl'avantage, et c'est l'objet d'une négociatitm, pas d\me exigence par la 

Ice eles armes. , 
Je ne puis pas m'empêcher ele dire à V. E.,- qu'il sera tres pén:ible pour mon â0uvernement de ne pas trouver da.ns le conseil que lui dorme le gouvernement 

1 e 8~ majesté britannique, Ie moyen de conserver son honneur et sa dignité de 
Êt lll,~me ma,miere que plus d'tm exemple dans son histoire l'autorisait d'attenclre. 

8 ll accede aux insinuations de son allié, en accordant les demandes du gou
le.rnem.ent français, il lui restera pour se défenclre eles accusations que la nation 
tut fera cl\me pareille humiliation, Je moyen de lui faire voir qu'il s'estliné comple
d~m~nt à ?e même allié, dont l'honnelli' et la loyauté ont de tout temps garantis la 

1g~té, l>r:td~endanc~ et l'ho~neur du gou~ernement yortugais. 
e Sa!Sls, etc.= v~comte cl Asseca.=A. ~- E. le VlCOmte de Palm.erston, etc. 

O:ffi.cio 

z , liJ.mo sr.-Tendo nos meus al!l.tecedentes offi.cio~ exposto a v. s.a, para o fa
iltr presen~e á regene~a, que estava reunindo os meios necessarios para atac:Jr a çã: ~0. F~1al, _não obsta~te a presença d~ c0rvet.a Izabel ~1arria, na qual a guarn~
lU . ,d aquella ilha pareCia tei· posto a mator confiança, po1s logo que ella pela pTr
st ena vez se lhe apresentou· cessaram toda a correspondencia commigo, não ob
á an:e haverem Eroposto uma capitulação; tenho agora a noticiar-lhe, para o levar 
ilhpre~ença da regencia, que no dia 22 do c@rrente, tendo eu decidido atacar a 
a t'. sem empregar no transporte de tropas senão barcos e lanchas, fiz marchar: 
ch~1 ça 

1
que julguei sufficiente para a ilha do Pico, e passei eu mesmo áquella ilha, 

lhílanc o no dia r23 pela madrugada á villa da lVIagdalena, ponto que havia esco-
~ para d'ah dirigir o ataque sohre o Faial. ' 

bah· ouco depois da minha chegada ouvi a1guns tiros de artilheria, nos fortes da 
nlcr~ ~a Horta, e dirigindo a attenção para aquelle lado, foram vistas gi·ande nu
lJo c c lanchas navegando de terra para a corveta e da corveta para a tel'l'a, e 
r 11co d · 1 d ara"'e ep01s a corveta começou a faze'l:-se de vé a, apesar e soprar apenas uma 

5 m, mas fraca. 
am ~mquanto nós observámós a ma!llobra da corveta, saía da bahia um brigue 
fiz e~Icano,_ dirigindo-se para o norte. Desej<:>so ele saber o que se passava n.a terra, 
bal IIUtnediatamente saír um esealer com clois officiaes ao encontro da dita em-

c 'Car>."' 
que ~ao, a fim de se info1·marem do qu:e .:;;e passava na terra, e por elles soube 
dois ~ gt~arnição tentava evacuar a ilha, tencl.o mettido a maior parte da tropa em 

avws mercantes que se achavam fundeados no porto. Immediatamente man-. . 



28G 

dei proceder ao embarque de uma força sufficiente, nr:o s6 para ir logo occupar 
os fortes, mas para obstar, sendo possível, á saída elos transportes; e atravess~nclo 
o canal me dirigi com uma vanguarda ele caçadores á praia de Santo Christo, em· 
quanto que a infanteria navegava pa.ra o caos da vil! a, e effeituei o meu . desembar
que ao fechar da 1.1oite no Jneio dos applausos, dos vivas d'este povo, que nos con
siderou como seus libertadores; ao entrar na villa, que se achava espontaneamente 
illnminada, fui informado de que ainda um dos transportes se achava fundeado i 
e bem depressa um official, dos que - n' elle se achavam embarcados, veiu tra
zer-me a submissão absoluta dos ófficiaes e soldados que se achavam a bordo 
d'esta embarcação. . 

Nada p6de igua.lar a clesorclem, o terrot· e a aHarchia militar que presicliram á 
retiracla, ou antes á vergonhosa fuga do governador e parte ela guarnição d' es~a 
ilha, assim como do commanclante .da corveta, cujo dever era protegei-o, e Cll.Ja 

acção foi ·peior á condição d'estes individuas, a quem a generosidade do governo 
de sua magestadc tinha proposto uma capitulação honrosa, a que elles antepoze! 
ram a mais vergonhosa fuga. Honra seja, porém, dad·a aos leaes, e até agora op· 
primidos habitantes cl'esta ilha, que no meio da confusão e desordem cl'este dia 
souberam unir o mais v ivo enthusiasmo ~í mais exacta observancia da o11dem pu-
blica. . 

A decisão do governador do Faial e do commandante ela corveta ele guerra 
foi tão precipitada, que nem recolheram ós destacamentos distantes do porto, nem 
poderam impedir que uma gràncle parte dos soldados, que ele mau grado desde o 
anno ele 1828 se. vêem cncorporaclos nas fileiras ela usmpação e ela tyrannia, se 
acolhessem ás casas elos habitantes e aos montes ela ilha, ele onde se vem a cada 
momento apresentar; Isto de tal sorte, que um cabo ele esquadra de n. 0 1 de in
fanteria saiu armado em uma hmcha a levar-me á Magclalena noticia do que s.e 
passava, quando ainda a corveta se achava a tiro ele bala ela bôca da bahia. O int· 
migo encravou, porém, acceleraclamente uma grande parte da attilheria; arrojou ao 
mar o balame e cartuchame e até caixões ele armi1s que o commandante de uJlJ.'l 
dos transportes, americano de nação, não quiz receber a seú bordo, e que é o 
mesmo cujos passageiros se rende1·am hontem á noite, e que por éonseguinte se 
acha ainda fundeado n'este porto. .. 

Logo que conheça exactamente o numero ele bravos soldados que correm a 
alistar-se ele novo debaixo da. legitima ba,ndeira, e o elos prisioneiros de guerra, as
sim como das. munições, armas e petrechos que escaparam á estragação que o ter
ror c o despeito dictaram aos fugitivos, informarei, por via de v. s. a, a regcncia; 
no emta.nto v. s.a lhe fará presente a agraclavel noticia ele que a ilha do Faial se 
acha libertada e restitLi.ida á obediencia de sua magestade a rainha, sem que un1a~ 
só gotta ele sangue de um dos meus bravos soldados corresse n' estas praias, e sem 
que uma só violencia, uma só infracção leve da mais estricta drsciplina manchasse 
a victoria, que a _presença da bandeira nacional c real acaba de alcançar sobre 

. seus inimigos. · 
Temos unicamente a lamentar o ferimento ele um sttbclito britannico residente 

n'csta ilha, o qual foi praticado por um elos solelaclos inimigos no acto do embar
que cl'estes; espero, porém, que este ferimento, posto qne grave, não seja mortal. 

Se a prospera circumstancia que acabo de referir não deu lagar ao desenvol
vimento do denodo reconhecido e ~obejamente provado dos officiaes e soldados q11c 
tenho a. satisfação de commanda.r, não me deixam por isso menos penhorado as 
suas disposições para correr ao ataque premeditado, nem a actividade e zêlo dos 
officiaes e disciplina elos soldados, sem omittir a usada generosidade para aquelles 
que as annas submetteram ao nosso poder. . . 

Deus guarde a v. s.a Quartel general da villa da Horta, na ilha do Faia1, 24 
ele junho ele 1831. =Conde ele Villa Flo1·. = m.mo sr. João Ferreira Sarmento . 

.Extracto de di$cu.rsos 

Na sessão dat c::tJmara elos l01·cls, em 24 de junho, dois llilÍnistJ;OS elo gabinet.e 
transacto, discursando sobre negocias políticos externos~ exprimiram as suas op1-
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niões ~avoraveis à causa de D. Miguel, conforme consta ela Gazeta de LisboaJ que 
extrahm esta noticia do perioclice inglez Mo1·ning Post. 

Duque de Wellington: a Direi algmnas palavras relativamente a Portugal, paiz 
c~m quem temos tratados que existêm ha quatrocentos annos. Incumbe aos mi
ntstros de sua magestade, na situação em que toda a Europa se acha presente
mente, o attenderem bem a Portugal, e o considerarem quanto importa que todas 
a~ questões de disputada soberania sejam terminadas sem perda ele tempo, espe
Cialmente a que diz resp eito a D. Miguel. É isto ele tanta maior importancia agora, 
quando se têem suscitado certas desavenças entre Portug·al e a França, porquanto 
se a França invadir Port1-1gal poderão as consequencias envolver toda a Europa 
em Ulna gnerra, e pôr em perigo a tranquülidade de Hespanha, que agora se acha 
âm. llm estado de tranquillidade e, segundo entendo, de prosperidnclc. O impera
ell1 D. Pedro não póde agora auxiliar S).la filha a se apoderar de Portugal, porque 

~ mesmG> está privado do sen poder. A vista de todas estas circumstancias muito 
rnats lhe . b . N l' l l' d s mcum · e o procurarem a.Jnstar a questao portugueza, persuac 1rem os a -
~\os a conduzirem Portugal outra vez á sociedade elas nações e o fazel-o pro
n ed oso para os fins geraes ela Europa, reconhecendo D. Miguel. Por ora não direi 

0 
a a sobre alguns otltros pontos. Se se não derem alguns passos para acabar com 

a Eestaclo actual elas cousas nas ilhas dos _Açores, não póde haver segurança para 
c uropa». · 

cl' Conde ele Aberclecn: «Descle a elevação do soberano de Portugal ao throno 
e a~uelle paiz não tem recebido auxilio ela alliauça com governo algum da Etwopa, 
e;ao se J?óde conceber que elle ha tanto tempo tivesse mantido a sua auctoriclade 

. taes cncumsta.ncias sem o respeito e affecto dos seus subelitos. Por que rasão, 
f0~s,_ se não hão ele renovar relações, cuja interrupção é tão injuriosa para os in-
el~sses d'estu paiz? O nobre conde deve conhecer quão vivamente similhante nc

goc10 affecta os interesses e a honra da Inglaterra. Deve conhecer a situação em 
~tte estamos. Sabe os privilegios clesfructados pelos subclitos britannicos em Por
jt~g"'al i ~onhece as :vantagen~ commerciaes que lhes sã? concedidas, vantagens q~e 
a 00 nao tem h1w1do um so exemplo de serem conceel1clas por outro qualquer pa1z 
gl:t estrangeiros. E o que é que Portugal deve receber em troca? Auxilio ela In
sã erra. Estamos ligados por um s~ lemne tratado _a proteg·er Portugal de aggresEt estranha, ela mesma sorte que protegeríamos este mesmo paiz da Inglaterra. 

8 as proprias palavras elos tratados em vigor». 
co O c?nde, refel'indo-se a ponto ~inalogo, acrescentou : c< Um navip britannico foi 
ho rnpelhelo para uma gnerra de pirateria, pois não merece outro nome, por certos 
c1 ~ep_s que se chamam regencia e que estão morrendo á fome na Terceira. Po-

els ter 1 d d N , 1 · · d · · ·Th a certe.za', my or s, e que esta nao -ser <L a u t1ma occorrenCia e siml!-
a ante _natureza. Aquella gente só póde existir p,ela pirateria, c podemos presumir 
pa ~ontllluação qe taes actos». Concluiu perguntando «que passos se haviam dado 
era obter justiça pelos actos ele ultraje e insulto que acabava de descrever)). 

est t fo~a official absolutista nem sequer alludiu á resposta que o secretario de 
tuga l 0 _Grey deu a similhantes asserç.ões, mas a ésse tempo já o Paquete de Po?'-

a tlllha feito rapida analyse clc>s discursos t pela seguinte fórma : 
colll.«A falia ele sua magestacle britannica allucle ao proceder ele D. Miguel para 
Port ad~ação ingleza durante o passado ministerio W eUington, e ao consequente 
gto \ est~ ministerio. Lorcl Aberdeen e o seu grande amigo duque ele Wel!Ln
{(ton r~duz~ram a passagem como nós a traduzimos, d'este modo : «Emquanto clu
·a.a ~-a Infehz administraçãO, passada fez-nos D. :Miguel uma serie ele offensas, que 
«'V. lta administração vergonhosamente soffreu, offensas que o ministerio actual 
lorT~b' para honra- da nação e· confusão dos passados ·ministros,>. Aqui _acudiu 
n11 \ erdeen e apoz elle o duque ele Wellington, aquelle duque de Victona, que 
ac~b~d de-ve ao valor elas armas pG>r~uguezas, a quem se não dignou dizér adeus, 
de c· a a guerra em que nós e a fortuna tanto fizemos por elle i aquelle duque 
ge11 :udacl Rodrigo, sempre detestado pelos hespanhoes, que jamais aclmittiram 

elaes nem outros officiaes inglezes em seus exercitos i que o accusaram ele ha-

Olld: t~~1icara~-se na Gazeta de 12 e il3 de julho; o Jlumero do perioà~co liberal de Londres 
e 0 o arttgo t em a data ·de 28 de junho/ 
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ver incendiado S. Sebastião, que lhe valeram tanto em todas as batalhas peleja· 
das na peninsnla, como se póde ve1· dos mappas de mortos e fe1'idos. (Entre estes 
mappa,s merecem particular attençrio os ele Albuera e .Arapi~es em 1811 e 1812.) 
Ninguem eJ.l;tencla que pretendemos negar valor e patriotismo aos nossos vizinhos 
e i.rmàJos peninsv.lares; loRge cl'isso: o que desejâtnos só é que jamais seja esque· 
oidiJ. a ingratidão com que o duque de We11iRgtol1! tratou os portugue2ies q:ue pe
lejaram em Bussaco, Pombal, Redinha, Sabugal, :Fuentes, Ciudacil. R€Hirigo, 13a
clajoz, Albuera, SaJamanca, Burgos; Victoria, Pamplona, Niv.e e Adour, Orthez, 
'l'oulouse, afóra cem combates parciaes, mais ou. menos decisivos, em que os pm.:tu-. 
guezes mostraram (para nos servtirmos da phrase dos ma'Ís clistinctos chefes ingle
zes) que eram os portuguezes do conclestave], de Gama, de Pacheco, de Castro, 
Mascarenhas, Albuqu.e·rque, etc. Rec01:demos estes tão mal estimados feitos, e 
vejamos quanto bem quer á nação, cujos soldados· os acabaram, o homem que ~~e
seja n'ella ver arraigada a tyrmmia de um D . Miguel; homem que mandou dts· 
parar a artilheria de vasos de guerra britannicos contra alguNs centos de portn- . 
p:uezes desarmados que iam buscar asylo nas urricas praias ela Tercei'J:a! ... Basta 
de transição. Não a podemos dispensar, porque sentimos Qlespeclaçar-se em nosso 
peito o coração indignado contra o grand:13 protector ele D. Miguel, que en1 gala.r· 
dão do muito que nos eleve nos deseja vel' pasto elo Minotauro de Queluz. 

«Lord Aberdeen e o duque mostraram-se doridos da lançada despedida con<tra 
a sua política, e para vinga;~-a um e outro declararam que D. Miguel devia serre· 
conhecido, não p0rque elle o merecesse, mas porqu.e os portuguezes o amav81m, 
e amavam-no porque ha tres annos o soffriam; e agora mais que aunea estava 
remoto o momento ele sacudirem o seu jug0, porque o ~mperad<:>r do Brazil, em 
cujos soccorros esperavam os subditos da rainha legitima, havendo a"EHtlieado, n~0 
podia dar auxílios de que elle proprio carecia! ! ! Como e1Jisodio a esta grand:e h1s· 
to ria vieram calamidades elas ilhas e principalmente· a camagem de S. Jorge, coJJ1 
o appendice de certas violencias fei•t81s pela regencia aos capitães Çl;e uns navios 
inglezes. O pio Eneas Aberdeen mostrou grande pena pelas suppostas matan· 
ças, .elle que jaiDais se horroris0u das verdadeiras, executadas por iD. Miguel. 0 
argumento com que quiz provrur o amo~· do ppvo portuguez ao usurpador (expres· 
são que excitou tantos pontos de admiraçãe> quant0s os pares · }_!lresel.ltes) foi o· da 
duração ela tyrannia d.o nsu,rpaclor. Qúe miseravel log·iea a de s. s. a! PareCJe há· 
vel-a estudado no Ge11tUe7JSe do escriba de fr. Asseca. Um govern(!) ch'tra: logo o 
povQ o quer. Que tal!. .. O despotismo ottomano durou quatro seculos na Grecia: 
logo os gregos o amavam. Este mesmo despotism.0 reduziu a patria dos Themisto· 
eles, d0s Pet·icles e dos Agesilaus a desertos e a rn•inas: logo a nação grega de
sejava ardentemente clesapparecer do globo!. .. 

«Graças a Deus que pela pi·im.eira vez desde que rool'reu o gra.nde Canning 
ouvimos da bôca de um ministr0 inglez palavras de Feprovaçã® aos. }ou v ores · dados 
ao tyranno ele PoTtugal. Lor€1 Grey impoz sileReio a dois ad;vers•arios que não po
dem medir-se com elle ; e zombando das accusações feitas á regencia cileix@U as 
esperanças (los cOJgarrilohas aniqtl!iladas de todo. A vinda do .cltlqu·e de B1:agauça á 
Eurppa bem se vê quanto assus·ta, esses fautores do d·espoil~smo unive11sal, que pre· 
tendem r.epresentar o senhor D. Pedro como um João sem te???'ct. Enganam-se. O 
imperador elo Brazil foi maior em sua abdicação elo que fôra em todo o dectu·so 
do seu reinado, sem embargo ele haver feito sempre quanto era possível para pro· 
movet' os interesses. ele seels subditos. Dizem qne a morte é o acto mais caracte· 
ristico ela . vida do homem; a abdicação parece-nos tambem o acto que melhor ~e
monstra o caracter de um monarcha. O imperador do Brazi1. em seu den,ad.en·o 
procedim~mto c0m0 tal excedeu a todos OS soberanos liJ.Ue até hoje hà'Jo l'enuncÍ!aé~O 
a corôa, inclusive o prop1•io Diocleciano, que, ~tormentaclo ele enfei•miclades,, qu1Z 
pTocurar a convalescença no repouso ela viela privada, tendo já cinoo~nta e cinco 
an:nos ele idade. Que differença entre Carlos X e Pedro I! . 

«O imperador elo Brazil foi sempre 0 ciclMlão mais exact0 ~bseJJ"VaR~e das lel'S: 
a sla responsabilidade elos ministros, que elle sanccionou, é prova eterna do se1.t 
~mor á liberdaclc. Em loga.r de pt;ocurar oppol'-se ás medúclas patrioticas ,elas ca· 
:maras, temendo as suas Clem;;t;sias (o que s·ucceelc em to elos os gov~1·nos ['epresen· 
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tati:os), era ellc quem accusava de ti.bieza c falta Llc patriotismo os Jepnt<idos da 
na?a0 ;. <i ue só pnngidos pelo impel'ador se moviam, e ainda assim mui to mal. A pe-
8~1 dIsto, levanta uma facção o collo·; sua ma.gestacle imperial entrega aos ma
gtstrados o cuidaclo de' velarem a bem da ordem·, elles promovem a -anarchia, Jei-.xa d . . 
ho n. 0 nupunes os cnlpaclos. Este-s ganham terreno! procedem a i.ns~ü!os; os home~s 
d ~taclo.s .tomam as. armas para se defender e defender a constttmçao; as aucton
é a~es ClVJs esco.ndem-se; o governo C[!rece ele c?ragem e d~ ~n!'el!igencia ~outro que 
dei omeado excita o deséontentamento do partlclo, que. os mimrgos do Imperador 
t .xaram crescer. Sua magestacle ·chama os chefes ela força armada para man
aerh: a segurança elos ci'claclãos, para obstarem a qualquer insulto pessoal, para 
~ ca arem o fogo elos partidos, e não para clisparàr sobre o povo. Mas estes che
cls, ou o principal d'elles, um dos que mais favores devia a sua magestade, que 
i~ nada o elevára á alta situação·que occupava, se declara traidor!. .. Não obstante 
t~d~' uma voz elo monarcha chamaria á roda ele si muita gente fiel; mas a ingra-
l ao dos h . l ~ fi . . . d d ) omens exortou em seu granc e coraçao um orttssnno senttmento e es-
~::o po~· elles; e. sem esperar~mais ele suas obras, s~m. querer nem se.qt1e.r vel-os, 
0 

ouvJ.l-os; abdtcou uma coroa que por dobraclo chre1to lhe pm·tenc'la: 1sto com 
geuer~so desinteresse de que ainda até hoje não houve exemplo. 

sal«~ e este o homem que o duGJue de .vVellington ousa re1Jresentar como preci
E c o e o SOCC?lTOS! Sobreestejamos no mais ... o raciocínio ele sua graça é este: 
b:quanto remott o pae da rainha ele Portugal não lhe ·prestou os meios de derri-
1Ji 

1 0 usurpaclor, como lh'os prestará agora depois de abdicar? Oh que extrema 
a 

8 
}{,gu"!!-entandi! E porque lh'os não prestou emquanto imperador? Que f0i fazer 

P 
0

• 7a~1~ o classico Strangforcl? Por que rasão disse lord Ab.erdeen que . se não 
r:rmttti~·ta a intervenção do Brazil em os negocios ele Portugal? ... Quanto poclé-

c llloe dtzer sobre este m:tigo!.. . · 
fo· fi,O que vimos em todos os procedimentos do imperador como rei ele Portugal 
co

1 a·a~queza, generosidade, boa fé e con:Ba;nça em ligeiras promessas. Abdicações 
lasn lOJOnaes, das quaes nem nma só condição se cumpriu, e po'r conseguinte nul
tiv' mas ~pesar cl'isso sustentadas; ordens não satisfeitas, e por isso como se não 
g_u eram Sido dadas; e em consequencia devendo fazer restituir as cousas ao statu 
e ~ ~ltes ela abdicação; e nem por isso adaptado este natura.l e justo expediente: 
D ~/ porque? Por influxo ele nossos amigos, que afiançando a obediencia ele 
q~a Ignel 8: todos os seus deveres, e o ctunprimento de todas as estipulaç.ões, das 
lle. es as l)nrueiras eram a conservação ela carta e a obecliencia á rail;1ha como so
no ~h remante, que, fizéran~? Ajudaram-no a effeituar a usurpação e a manter-se 
rauuo · o:ç.o roubado. No fim dizem que os portuguezes estão contentes com o ty
qn·tnd o. homens que tão levemente fallaes sem medo ele dizer despropositos, 

' « Vo Vlstes um tyranno amado elo povo que opprime? . 
já t 1. enha em boa hora o pae, u tutor e protector natuml da rwimha, o qual 
eU e tzmente ehegou a esta capital (Londres) a 26 do corrente. Muito pócle 
em\ c~ncorrer para que s~ja derribado D. Miguel. Estamos certos que, solto dos 
rest·~l~ços ele que se viu rodeado ' no Brazil, nada dúxará de fazer que possa 

L un· o throuo á nossa augusta rainha;» 

Decreto 

peloTdnd~ sido presente ~. regenci~ que na clis:ribuição ~o ei?prestin:o ~rdenaclo 
aba t dcreto de 7 ele abril do corrente anno nao for~bm mclmdas mmtas pessoas 
Pro ll a as, habitantes d'esta ilha, e continuando ainda a existir a necessidade ele 
a r '\Ter a? pagamento · dos prets e soldos ela fiel guanrição ela mesma ilha: manda · 
0 p~?en?1a, em nome ela rainhru, que a commissão que foi encarregada de rasear 
a dt~~~~b~·~ emprestimo se torne a reu]lir, ~fim ele proceder, sem perda de tempo, 
que ~1 lllr um novo emprestimo ela quantia ele 20:000tl\OOO réis, pelas pessoas 
coutt~bo. foram incluidas no primeiro e que julgar em circumstancias de poderem 

1 l1lr para elle. 
ente~d~dcretario encarr.egaclo ela repartição elos negocios ela fazenda assim o tenha 

1~ 0 e passe para a SLta execução as ordens necessarias. Palacio elo govemo 
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em Angra, 25 de junho de 1831. = ll.fa?·quez ele Palmella = José Antonio Gtte?'
?'eÍ1'0 =Antonio Cesa1· de Vasconcellos Co1Teia. 

Officio 

(N .0 14 reservado) 

Ill. mg sr. - Finabncnte mudou o tempo, que tem sido o nosso maioT inimig·o, e 
conseguimos, como v . s.n verá pelas noticias que lhe p:n·ticipo em outro despacho, 
arvorar a bancleira da rainha na ilha do Faial no dia 23 elo corrente . Agora falta -
o mais clifficü, que- é o atacar S. Miguel sem força nenhuma marítima, e exist~clo 
aqui pelo menos uma corveta ·inimiga. Começâmos a receiar que as embarcaçoes 
francezas, que não se avistaram desde o dia 7, regressassem para á Europa, e n'esse 
caso será uma _empreza summamente arriscada o atravessar em havios de tJ.·an7-
porte o espaço de 90 milhas que nos separa ela ilha ele S. Miguel, e ainda ~ms 
di:fficil o conduzir ahi lanchas para desembarque. Comtudo fa,r-se-hão os ultnnos 
esforços para consegttir este importante objecto, que houvera sido facil, na au~_en
cia de embarcações ele guerra inimigas, se os ventos nos não tivessem contranad.o 
por mais de clois mezes . · 

V. s. n facilmente conceberá quanto a nossa posição muda.ria de face se tivc~
scmos aqui um~ ou duas embarcações ele guerra ao serviço da rainha, e não del
xará ele empregar todas as diligencias que estiverem ao seu alcance para tirar P?.r
ticlo das circumstancias que occorrerem, a :fim de ver se se realisa em ponto ma.lOl' 
ou me:nor algum emprestimo, e se o proje~to elo capitão Sartorius se l~va · agol'a a 
cffeito. 

A primeira idéa que occorre, sobretudo á vista da carta escripta por sua.IDa
gestade o imperador D. Pedro ao general conde de Villa Flor, que vae impressa 
na Ch?·onica da Tm·cei1·a 1~ é o esperar que sua magestacle, excitado pelos seus na
turaes sentimentos, e conhecendo de pei:to a situação em quG nos achâmos, possa 
franquear dos seus próprios meios a modica quantia que se requer para o fim que 
temos em vista, e v. s.a, assim como todos os demais leaes portuguezes que se 
acham na Em·opa, não deixarãQ de solicitar com a maioT instancia este auxilio ~e 
sua magestacle imperial. Tambem occorre a possibilidade de que antes ele partu· 
do Brazil :ficasse alguma cousa ajustada ácerca elos pagamentos á senhora D. :Ma
ria ·n das quantia~ que aquellc governo lhe deve, ou que, pelo menos, se o ajuste 
não ficou feito, se possa ainda tentar, e v. s.a julgará se para isso }Jócle obte·r-se 
e será util a concorrencia de sua ma.gestade o imperador. • 

E bom qu~ se não perca ele .vista qu~ v. s.a lhe demonstTe evidentemente que 
as vantagens que as armas ele sua augusta filha têem conseguido ultimamente 
n'este archipelago, e que são o resultado do valor d'estas tropas e da resolução 
temeraria e qtwsi desesperada que as circumstancias forçaram a regencia }Ja.ra 
adoptar, pouco melhoram a nossa sorte pelo que diz respeito a recursos pecunta· 
rios, porque a renda toda d'estas ilhas, não incluindo n'ellas a de S. Miguel, nelll 
mesmo haÇ>ilitará o governo a pagar os prets dos soldados, emquanto os offici~es 
apenas subsistem de uma ração de carne e pão. Portanto, se não tivermos os meiOS 
ao menos de tomar S. Miguel, pouco teremos adquirido para o grande fim a que 

. nos propomos', e corremos mesmo o risco de perder em logar de ganhar por isso . 
que, dividida esta guarnição entre quatro ou cinco ilhas, será mais facn' de a ata
car quando estes mares venham a seT de novo dominados por uma esquaclra 

. inimiga. 
Remetto a v. s.a, a sêllo volante, para que tenha conhecimento do seu con

teúdo, os despachos que hoje dirijo a D. Francisco de Almeida e ao conde de Sa
bugal, na supposição· de que este ultimo já se achará na Europa com a rainha 
nossa senhora. V. s.a concerta~·á com os sobreditos ministros os passos quejul~~r 
conveniente dar em tão inesperada quanto ~ingular circumstancia, visto a impossl~J
lidade em que a regencia f.e encontra, por 1alta de dados, de lhe enviar instrucçoes 
mais positivas e a plena confiança que ella tem na capacidade. e zêlo de v. s.a 

I Vide capitulo vz, pag. 360 d'este tomo, junto ao oillcio que o illustre militax rcmetteu ell'l 
24 de junho a João Ferreha Sarmento. . 
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Notará v . s. a, no officio do conde .de Villa Flor para ·o governo, a participação . 
q~e elle faz do ferimento de tim subdito inglez, o qual, sc.gnnclo consta por outras 
~tas, ~cava sem esperanças de vida. Este attentado foi commetticlo por um sol· 

ado tnimig·o, que no acto ela fugida do Faial at.irou um tiro ao ~obredito inglez, · 
{llC se achava ~1, janeUa, e o não provoc:.íra ele sorte alguma. Bom será que este 
acto soe no p~Lblico c conste ao governo brit:'Lnnico. A fragata ing-Icza Galaléa, 

que se achava anoomcla no Faial, recusou prestar asylo a alguns dos fugitivos 
qne o solicitaram, e o seu commandante, qüe com effeito tem observado · á risca o 
ysteu::-a de .não intervir, poderá ser testemunha elo jubilo universal elos habitantes 
c. ° Fautl na entrada d~s nossas tropas e da }Jerfeita disciplina .que estas . observa
la:n1, não se havenclo offencliclo nem levemente. um só elos soldados ou officiacs ini
~Jgos que se aprisionàram, e recebendo-se co~o irmãos todos os que se abstiveram 
c e acompanhar os fugitivos e vieram voluntariamente apresentar-se. Parece que o 
~lmero de uns c ele outros excederá de tre:tJentas bayonetas, e que apenas de oi· 

nta até cem conseguiram evadir-se. · · 
S. De~s guarde a v. s. a Palacio do governo em Angra, 25 de júnho ele 1831.
t r.. Lutz Antonio ele Abreu e Lima. = Na ·ausencia de s. ex." o ministro e scm·c-
ano de estado, João Fe1·?·ei1 ·a Sw·mento. • 

o- P. S. - Por esta occasião remetto a .v. s .a, para todos os agentes ele sua ma
. oestacle, copias ela circular n. 0 5, anmu'lciando a tomada elo F.aíal. 

Otlicio 

(N. 0 H) 

. Rernetto a v. s.a; de -01·clem cl:a regencia, a iu~lusa carta pa.ra sua mag\')stacle ·o 
~nperaclor D. Pedro, j.un4t.mente com a copia cl'ella, para que v . s. a a entregue ou 
~;_ça_ chegar á 'mão de sua magestacle pelo meio que julgar mais conveniente, se 

0 :
0 

.. 0000.rrer algum motivo ponderoso em contrario, no qual caso a regencia o au· 
01

J)a a demorar a· sua entreg~ até novas ordens.· ~ . · 
Sr 1e~lS guarde a v. s,a Palamo elo gove1uo em Angra, 2b . de Jtmho ele 1831.
ta·· tcllJz Antonio ele Abreu e Lima. = Na ausencia de s. ex.a o ministro e secre-
rt~ e estado, João Fe?'?·ei?·a Sw·ménto. . . 

para · S .. - Vae expedido como expresso o voluntari.o Manuel Gomes ela ~0s~a, 
00 .~.nttegar a v . s .a os despachos c1o governp, devendo regressar pela pnmmra 
a ~aslao_ que se offerecer, e ser ahi soccorrido, se v.. s.a tiver meios pa.J.·a isso, com 

nantta que for neccssaria para a sua sustentação e para o sea regresso. 

Car-ta 

se Angra, 2G ele junho ele· 1831. - Ill.mo c cx.mo sr.- 1fenclo dictaclo tudo quanto 
fac~screve por esta occasião de officio a v. ex. a, pouco me resta a acrescentm·, c 
Fãi !estas ~~las regras tão sómente para lhe dar c pedir parabens pela tomada elo 

a que ~, l . l . . , N d , rahlh' J<b começa a c ar ~ats a guma pequena nn:portanma as possessoes a 
·nharn a. O cond~ de Villa· Flor é com effeito muito, muito feliz, e espgro que te
S. 1Ylos novas provas cl'isso, pois vamos na verdade tentar a loucura ele atacar 
ccncltg~el sem navios ele g-uerra que protejam a passagem das tropas, e conhe
mecl'0, n es_tes mares, pelo menos, uma corveta inimiga. Mas estamos no caso de não 

F.~rngos ~eni dif~eulclacles. . ~ . . . 
e pa. 1 e tanto Já contamos duas consptraçoes, uma mtgilelista, outra salclaulusta,. 
Uteç l~ce que esta ultima, ·partindo cl:;ts màis perversas e loucas · cabeças, devia co

Â1 .P?r um assassinato e submergir a toda esta guarnição na maior desordem. 
que t gola, com as medidas fortes que tomâmos e com a tomada do Faia!, parece-me 
c v . ema melhorado muito a nossa s.ituacão. lVIas falta o essencial para um governo, 

A.e~ .. n~o necessita que· eu lhe. clig~ o que é.. . . . . . 
pacie ~tLmct carta que tenho sua e ele 26 de abnl. Bem pocle tmag·mar à Viva un-

A.U.cta com que esperâmos abo·01·a noticias da· EurorJa. 
crel't • · Falm ll c 1 e nos sentimentos de estima e affecto com que sou, etc. = 1J1.a?·qnez de 
e a.=Dtmo e ex.mo sr. Luiz Antonio ele Abreu c Lima. 
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I • 

~ecret:o 

Tendo mostrado a· experiencia, de algum tempo a esta parte, qu~ a moeda, 
que actualmente se acha em circulação, não basta para as necessidades do co]))r 
mercio: ha por bem a regenci~, em nome da rainha, e depois de ouvir a junta 
consultiva, determinar que continuem os trabalhos da casa ela moeda, encarre
gando da direcção da mesma o capitão Antonio José da Silva Le~io, inspector do 
arsenal, o qual tomará todas as medidas necessarias para que este traba.Iho se 
faç~ com tocla a promptidão e regularidade possível, entendendo-se 'sobre a con
tabilidade e entrega da moeda que se Clmhar com a COJ:llmissão encarregada da 
administração da fazenda publica. 

O secretario da regencia, encarregado da repartição d6s negocios da fazenda, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do ·guverno em Angra, 27 de 
jtmho ele 1831. =.Llriw·q16ez · de Palmella =José Antonio G·uerq·ei1·o =Antonio Ce
sa1· de Vasconcellos Con·eia. 

Decret:o 

Havendo, por decreto de 11 de abril d:e 1829, exone1·ado a Luiz de Bàula Fur
tado de Castro do Rio de :Mendonça, pela sua falta de saude, do cargo de roini~
tro e secretario de ,estado dos negocias ecclcsiasticos e de justiça, para me servJr 
com mais suavidade no de presidente da mesa da consciencia e ordens : hei P?r 
bem e por ponderosos motivos que torne a entrar no e:ffectivo exercício do l·efe
rido cargo de ministro e secretario ·de estado dos negocias ecclesiasticos e de jt~
tiça, para que nova~ente o nomeio, es]!>erando que n'elle .me continuará a servH· 
com a ;mesma honra e fidelidade com que sempre se tem distinguido. 

O conde de Basto, conselheiro de estado, meu ministro e secretario de estndo 
dos riegocios do reino, o tenha assim entendido e faça executar com os despacl!C?5 

necessarios. Palacio -de Queluz, em 27 de junho de 183l.=(Com a '1'16b?·ica de 
sua n1agestacle.) 

Decret:o 

A ttenclendo ao zêlo, intelligencia e actividade com que me tem servido J oa
quim Gomes da Silva Belfort, desembargador dos aggravos da casa da supplica
ção: hei por bem nomeai-o intendente geral da policia da côrte e reino. 

O conde de Basto, conselheiro de estado, meu ministro e secretario de estado 
elos negocias do reino, o tenha assim entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio de Quehlz, em 2? ele junho ele 183L=(Com a ntbrica de 
sua magestacle.) 

Dcc:ret:o 

Para evitar os inconvenientes que se seguem de não haver na junta de jus· 
tiça, no caso de empate, quem tenha assistido á disputa judicial dos feitos, para 
poder desempatar: a regencia, depois de ouvir a junta consultiva, ha por beJl'l 
mandar, em nome da rainha, que o presidente ela junta ele justiça, quando o jul
gar conveniente, possa convocar para assistirem á disputa judicial alem do nu
mero de juizes requeridos pela lei, mais dois juizes extraordinarios 'para votareJl'l 
no caso de empate, ou para algum d'elles supprir, caso de ímpedii~ento ou falta 
de algum dos outros juizes. · 

O secretario da regencia, encalTegado da· repartição elos ·necrocios da justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar.· Palacio d<'l govern~ em Angra, 2_8 
de junho ele 1831. = IYiw·quez dé Pal-mella =José Antonio Gue1·1·ei1·o = A1'dom0 

Cesa1· de Vasconcellos Co1·reia. 
Officio 

Ill.om• sr .-Proximo a partir d'esta ilha, dirijo a v. s.a este officio, a :fim de 
que a Tegencia, em nome ela rainha, seja quanto antes informada do que no weú 
antecedente officio me faltou annunciaT sobre o complemento da operação que we 
foi confiada. 
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No lllomento da minlta ·entrada na ilha do Faial o enthusiasmo dos habitantes 
~~e .havia. enchiclo de uma verdadeira sa,tisfação, esta cresceu em mim, vendo no~ 
1

1a~ .segn_mtes o desenv:olvimento sempre crescente do amot· cl'aquelles povos ao 
egtbmo g0verno e ás instituições que servem ele base ao .throno da nossa sobe
rau~: os nÓssos soldados foram tratados como libert.:'tdores, como ü·mãos ele ha 
Ul.l1Ito desejados, e corresponderam dignamente ~ este franco acolhimento. 
ach,A oppressão d'_estes lJGvos exalta ainda a sua actual s~t~~fação; . ~Olll effe~to 

a.:"a-se nas cad.eras um grande 1wme1·o de presos por opmwes poltücas, mmto 
estreitamente vigiados pelas aactoridades, e to.dos os habitantes Sl~jeitos a um regi-
11l.e~ de terror; todas estas victimas foram immedia.tamente restituídas á liberdade. 

0 8 
bo~ pez_ar p~rticipo a ":"· s. ~' para o levar ao conh.ec_Íl?~e~to da regencia, que b dtto bntanmco, que fOL fendo por um dos soldados mrmrgos no acto em que 

~111 a11·~avam, falleceu fimalmente; o matador acha-se preso r e· o seu processo co-
lleçac o assegura a vindicta publica por este barbaro facto. . 
ilh A 

1
ordern mais regtuar, a mais perfeita tranq uillidade se acham es tabelE~cidas n' esta 

do:·, c .. e _oncl~ o inim~&'o se retirou com tal precipitaç:~to, como o que se vê do _numero 
r!Sl~netros que ficaram em n~SSO poder, e se VC do mappa que remetto mclus.o. 

ri . 1s ?mcoenta e cinco peçn,s ele artilheria que guarneciam as di:fferentes bate
·P~~~ a lll:_,a, ~ que o_ inimigo havia deixado encravadas e desmontadas em grande 

u. h e~tao J_á quas1 todas em estaclo de poderem servir; as peças de campanha 
J,e~ta av:-am s1do anojadas .ao mar, foram immed\atamente ti~adas, e estão no caes 
C vrlla para serem montadas quando se conseguir arran1ar os rer)aros que fi-aram · · · ~ :.~ 

8 • • lllutto estmgados. E tudo o que se me o:fferece communicar a v. s. a· para 
ei Piesente á regencia em nome da, rainha. 

C' ~eus guarde a v. s.a Villa dlli Horta, na 'ilha do Faial, 28 de junho de 1831. = 
OPte de Villa F!.:n·. =li!. mo s1~. João F,erreira Sarmento. 

llal'l'a dos prisionriros fl'iloS' na ilha do Faia! 
Capitães. . .Artilbcl'i" . 
'I'enent . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 
.A.l.f es.. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 eres .. . 
Sa1·g-eut · · · · · ·: . · · · · . . • . . . . . . . . . • . . 1 
Cabos <l:l e ful'neis .. • ... • ... . . • • .. • • 2 

Soldact~s ~:~~~~~das : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9~ 
Total ...•.....•••...•..• 103 

Solda1!!os .... • .. Caçadores n. • 11 
•• -o •• o •••••• o ••••••• 

Capitães Iofnnteria n . • 1 
'I'enen~es ........... : ................. . 
álferes .... . ...................... . s .... .. 
'1.' al'gentos e fu·r~-l~i~ · · · · · · · · · • · · · · · · · • 

ambol·e ..•....•.••....... 
Cabos e s .......................... . 
Soldados anspeyadail ..•.•....•. . ...... ........ .......... · ~ · ....... . 

1 

1 
1 
1 
4 
1 
5 

73 

Total.~................. 8G 

lnfanterla n.• 7 

1\>Ia.i ores . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 
Ajudantes . ......... , . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
f:iargentos quarteis mestres. . . . • . . . • . . . 1 
Ajudantes de cirurgia.. • . . . • • . . . . . . . . . 1 
Tambor mór......................... 1 
lPifatnos ...•..........• . •.. - . . . . . . • . . 1 
Capitães............. . . . ....... . .... 2 
Alferes .... . ........ •............... . . 2 
s ·argentos e furricis. . . . . . . . • . • . . . . . . • 5 
Tambores . . ....... : . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 
Caibos e anspeçadas. . . . • . . . . . . . . . . . . . l'O 
Soldados .•....•....•...••. • ....••• , . 84 

Total .•.....•.•..•..•••• 112 

ll1ilicias 
Niajores . ......•• : ..... . .....•....•.. 2 

Total geral. . . . • . . . . . . . . . 304· 

N. B. - No numero dos soldados vão in
chliclos dois cadetes de artilharia e um de 
infanteria n."' 7. 

v·11 
}ilitão.

1
. a da Horta, 28 ele junho de 1831. = Balthaza1· de Almeida Pimentel, ea-

Nota 

de v~:~·e·~'. c.~ _28 ju~n 1831.--:- Mr. le .;icomte: ~ Depuis. que j'ai eu I'hon~~ur 
diplo _cure J a1 acqurs la connarssance, par des preces offic!elles, eles transactrons 

tnatlque l . . . . .. c1 l paiJC é · . s entre e Portugal et la France, qm se sont smvres au trarte e a 
llels, 11 n:rale avec la France eu ~8.l4, dan~ lequel, par un eles articles a~clitio
sel'aie t é~é déclaré que les tra1tes anténeurs entre le Portugal et la. :E rance 

· 11 constcJ ' ·é ' l' · · t ' l' · cl' ~lon §li ·ué ·1e1 s a· . a vem r comme non ex1stants; e: a occas10n u?-e conver;-
tendu f · ~ par. ole prmce ele Benevent et le com te de Palmelln, le prmce a pre

e rétabhssement cln privilége dtl juge conservatcm: pom les négociants 
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français, et le comte de Palmclla a d0cliné, en clisant que tous Ics ti:aités antérieurs 
ayant été annullés, cette prétention ne pourrait être traitée que comme l'objct 
d'une nouvelle négociation, pour laquelle il n'était pas autorisé. 

Si l'on peut juger ele ]a justice des autres prétentions actuelles du gouvern~
ment français par celle-ci, jamais le gouvernement portugais n'a été plus en dro1t 
d'attendre l'assistance clu gouv~rnemcnt ele sa majesté britannique, d'aprcs les 
engagements précis des ti-aités que lient les deux pays. 

J:ai l'honneur de répéter à V. E. que je ne pourrai pas répondre de la dé: 
cision de mon gouvernement sur les prétentions de la France, mais je ponrrm 
cepenclant assurer à V. E., que si mon gouverncment y accede, cc ne sera qu~ 
par déférence et par une parfaite confiance dans le gouvernement de sa majeste_ 
britannique, espérant de lni l'appui moTal dont il a besoin d~·DS la position diffi
cile ou _il se tl'ouvera vis:à-vis la nation portugaise par un pareil acquiescemcnt. = 
Vicomte ·cl'Asseca.=A. S. E. le vicomte Palmerston, etc. 

Decre-to 

Tendo determinado, por decreto de 27 elo corrente mez ele junho, qu~ Luiz de 
Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça tornasse a entrar no effectivo e:s:cr
cicio do cargo de ministro e secreta.rio ele estaelo dos negocias ecclcsiasti<;os e de 
justiça, pam que· novamente houve por bem nomeai-o; e havendo attenção ao que
por esta occasião me representou o mesmo Luiz de Paula Furtado ele Castro do 
Rio éle Mendonça sobre a sua falta de saude para o continuado exercício d'este 
laborioso logar : sou set·viclo, CU+ clecla:i-ação ao mencionado decreto ele 27 do col·
rente mez de j unho, que elle sirva só interinamente o dito cargo ele ministro e se
cretario ~e cstaclo dos negocios ecdesiasticos c de justiça emquanto eu para este 
ca.rgo não nomear outra pe·ssoa que me parecer; conservando o refe:riclo Lniz de 
Paula Furtado ele Castro do Rio de Mendonça o_ cargo de presidente ,da mesa da. 
consciencia e 01~clens da mesma maneira que o tinha antes d'aquelle decreto çle 27. 
elo c01·rente mez dejunho, e tambem todas as hom·as e privilegi.os ele. minisn·o e 
sccretru·io ele estado que eu. lhe havia concedido; e não ter~í o Ot'denado ele p1·esidentc 
ela mesa ela consciencia e ordens emquanto estivel" no exercício de ministro e se
Cl'etario de e:>tado elos neg·ocios ecclesiasticos e de justiça, e receber o d'éste logar. 

O mesmo Luiz ele Paula Furtaelo de Castro do Rio ele Mendon_ça, do meu con
selho, presidente da mesa da eonsciencia e ordens, e intel'inamente encarregado 
do ministerio elos negocios ecclesiasticos e de justiça, o tenha assim entendido e 
faça executar com ns pm·ticipações necessarias pelas mais auctoridacles a quen~ 
competir. Palacio de QLteluz, em 29 de junho de 183~ . =(Com. a 1·ub1·ica de el-1·ez 
nosso senhor J 

Oílieio 

(Extracto do n.0 • 1 O&) 

TIJ.mo e ex.mo sr.~Hojc recebi uma ca.rta de Lisboa, que mtlÍ~o me servÍ 11 

para pocl~r escrever ao crn:cleal secretario ele estado, servindo-me do q11e n'clla se 
continha para ver ele novo se acabo ele o persuadir que a clemora n'cste reconhe
cimento pócle prejuclicar a 1·eligião c aviltar a indepenclencia que o. papa. eleve ter 
como sobet•ano. 

Disse-lhe que a ~na magestacle já foi pl'Csente a resolução que sua santida_ele 
havia tomaclo a respetto ele Portugal, e que o mesmo augusto senhor tem a mmor 
veneração pelo actual summo pontifice. Notei-U1.e que o J.Vlonitetw_, folha official, 
dizia que a Frauça não estava em guerra com PoTtugal; ele maneira que com es-

. tes argumentos quiz ver se_ se fazia algmna cousa. Pedi mais uma audiencia .a 
sua santiclacle, na q1-1al de vwa voz espero fazer estes mesmos argtunentos. IloJe 
ha ele haver uma cop.gregação ele estaclo, e talvez que se trate el'este assumpto í 
e, se assim for, parece-me que o cardeal lVIacchi poderá fazer grandes serviços, 
porque mostra vivo interesse por Portugal. · . 

Deus guarde a v. ex.a Roma, 30 elo junho de 1831.-Iil."'0 e ex.mo sr. VJS

conde ele Santarem. === Ma?'q_Hez ele· LcGm:cGdio _, D. Antom:o. 
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Fa.o~!.{mpo~·tn:utcs occol'riclos no B nw.il desde os ullintos mczcs de 1830 nté mciados tlo anuo segu inte, courorme rc l'crem 

hro ~ ~~l'lptores; llocumcntos com}lrovtLtivos.- Discurso elo throno l-ido perante a nssembléa. gel'n.l em 3 de novent
Ca.n·l' O Inlperaclor ptocl:tm:t :.tos mine iros quanclo vi sita. tt ciclutle do Oiro P t·eto.- Nota d e l,ra;ncisco Caruc iro de 
isso ~051 n.~ conde!le Sabugn.l, queixando-se de rtue Sllbditos portug uczes toma.ra.m parte nos recentes tumultos, c por 
cxccp~' c tCP_rcss:to d'css,e a buso.- O mmmrclut nome ia José Bonifacio de Andr:cda c Silva tutor do principe c irmãs, 
tuna 1' 

0 n p~·tmogc~lita.; poucas horas depois abdica a. cor ôa l.Jra.zile ira.. - Ac.ta da. sess.ão do senado em q ue é t!Jeita 
b1.08 dcgcn~Ia. p~·ov tsoda..-Novos n1iuis tros. - H.epreseut.nyii.o de Holln.uda. Cavalcanti (l esistiudo do cargo.-Os m cm
~X tl li<~~t~o~ po ? 1 t~loma.tico cstra.ngciro junto ü. cô rtc elo Rio d e Janeiro rccl am:tnepara seuS compatriotas o goso mais 
ua.ç.fi.o 8 1 .0 d tre •to. dn.s ge ntes que lhes couceclcm os tra tados; respos ta do govcruo. - Gn.rta aos rep1·esenta.ntes da 
.1lumiJ! 0110 a ttttor •a.-lndttlto po1· crim es politi cos.-PI·oclama.ç.ões e ordens diver sas.-Noti cia inserta no Diurio 
peito ~ns~, lou :'ando a. mudn.nça <l e ch efe supremo do imt>crio. - Portnguez banido do terl'itorio bJ•azilico como s ns· 
e hrita. e c.onsptrar contra. o soccgo }JUIJtico.- D. ~fa.ria. li manda prevenir os connua.ndantcs das esquadras f ranccza 
Seirre tuncn. surta-s uo porto ele que <lispcnsa. a.s ltonras devidas poT occasião do seu embarque p.arn. a corveta La. 
D. p~~C~t·ta de despedida do ex-soberauo.-.A.Uerturn. da. asscmblCa. l egislativa. - Circmnsta.ncias pecunüuins Ue 
attrib~· 0 .. . e ll1·n.g:tu~~n. expostas ao mn.rquez elo Caravc ll as.-Regencln. permn.nentle: cmno se elege c consti tu e; suas 
eionae tçoeb-0 conde de Villa. l-, lor recel.Jc umn. cm.-t::t do pae âa. l':tinltn. ficlcliss ima.- Officios ele agentes constif.u· 

s c a solutista.s infonnn.nclo. os governos de .A:ngrn. e Lisboa. à cer oa. dos succcssos na .Arucrica. do sul. 

iuutela _galera portugucza Nova PiedadeJ ch~gada ao porto de Lisboa em 20 de 
be 10

1 procedente do Rio de Janeiro com sessenta e seis dias de viagem, rece-
uli-se ma:la do con:eio contendo noticias políticas muito importantes, pa.rte elas 
~;e~ a folha offi.cial elo governo absolutista reprodi.tziu logo, addicionando brevis
!U.el~s annot~ções consentaneas ás suas icl-éas pàrtidarias, e que outros peri'oclicos 
do Bor ~xphc~ram. Soube-se ~ntão que o imperador D. Pedro ab~icára: a corôa 
aurn· .razll em seu filho, e partn·a para a Europa, onde pouco depms resolveu · as
cia n ° rnandõ superior ela causa de 1). Maria li, enfraquecida poJ.' desintelligen
rel: ~nt\e os pr<c>prios chefes constitucionaes. Esta ultima circumstancia e a íntima 
suc;.a~ c os ·successos da America cl:o strl com os neg-ocias ela nossa patria, exigem 
gun lU os _esclarecimentos sobre a revolução brazileira, conforme narr~tivas ele al
dems ehscriptores ele ambos os paizes, a que adcücionâmos outras varias peças por or-

e ronologica. . 
Excerptos histo ~.·ico -politicos 

I 

Ucclacção elo •Pnquctc tle Portugal• 
v · ~ · enucaram-se os nossos receios. O partido que ha tantos annos atraiçoava o 

d~P~~·aclor consegtúu o seu unico desejo, tirar-lhe a corôa. S11a magestacle, cheio 
Era Unquez~ e ele candura, eleL'COU·Se illudir pelos chefes d'esse partido fatal ao 
qtle z b' ~- a 1llusão ainda não era dissipada, segundo parece, á data do decreto Ê arx.o copiaremos. · · · - · 
de Jlll? n.o II d'este volume elo P aqgete fizemos menção dos ·disturbios do Rio 
·ram au~ro nas noites de 10, 11 e 12 de março, n.as quaes os mulatos se arroja
elo i a Insultar os cidadãos que festejavam com folganças ·e luminarias o r egressq 
taes lllperado~·, e receberam cl 'este insulto pesaclo _galaJ:dão. As ca~tas que referiam 
falta ~ontecimeutos prognosticavam outros, cujo 'resultado parecia duvidoso pela 
orde c as medidas de seguraJJ.ça que o governo devia tomar para manutenção ela E1 e elas leis. 
:perad na venl!ade a insur1;eição continuou em os seguintes dias, posto que ao im
rna1: or cle~·am os brazíleiros todas as demonstrações de r espeito no dia 26 ele 
vhtt~o, a~n1versario da p11blicação da cons1Jituição. Porém a 17 elo mesmo tinham 
rna(loe ~ llnco ~eputaclos, que se achavam no Rio, feito uma representação a sua 
os Jlos·~c e, ·queixando-se da continuação elos tumultos e dando por caúsa -d'elles 
n0111e 1 lgnezes ! A 3 de abril convocou o imperador côrtes exh·aorclina1·ias e a 5 

ou ·0 seguinte ministerio: marquez de Baepencly, para a .repa•rtição da fa-
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zencla; marq ttcz de Paranagu{t, m~n:inha; marq noz ele Aracaty, nego cios estrangei-
ros; concle etc Lages, guerra; visconde de A lcantara, justiça. . 

Esta nomeação, segundo affirma um passageiro .que parece ter saído elo R10 a. 
14 de abril em o navio Daphne~ fez crescer extraOTdina1·iamente o tumulto levan
tado pelos chamados brazileiros natos. N 'estas circumsta.ncias cluuilou sua mages
tadc o general das ai·mas, o brigaeleiro Francisco i:le Lima, a fim ele elar alg·t~mas 
providencias relativas á segurança publica; este, ofierecendo-sc para cumpnr as 
orclens do monarcha ainda alem elo conteúdo em suas palavras, e querendo 
provavelmente atraiçoai-o com risco de sua magestaele, prometteu convocar os cor
pos no Campo de Sant' Anna, ele oncle veiu dizer ao imperador que não e1·n. obe-
clecido. · 

No meio do levantame~to, para apaziguar o qual não consta que P)Sse toJ?ada 
uma só medida, conta-se que sua magestacle 1·cso1vêra abcli.car a corôa impenal, e 
sair elo Brazil; mas· querendo prover sobre a sorte ele seus filhos, escreveu a Jos~ 
Bortifacio ele Andrada, perguntando-lhe se qncreTia acceitar a tutela cl'el lcs. Jose 
Bonifacio r.esponcle.u-lhe .qne estava prestes a reccbe1· este encargo, em consequen-
cia do que o imperador assignou o seg-uinte decreto!. · . . 

Immediatamente a este decreto, que julg-âmos elictaclo pelo mesmo José Bo111· 
facio, lemos o seguinte diploma2. 

Segundo se v.ê ele um artigo do Times ele 10 elo corrente (junho), que tem por 
titulo Revolução do Brazil~ alguns deputados que se achavam no Rio ele Ja.nmro, 
venelo' a nação sem. governo pela retirada elo imperador ·para uma nau ingleza, se 
juntaram e nomearam uma regencia. · 

Aqui apparece uma contraclicção : o decreto ela nomeação do tutor é datado da 
Boa Vista a G elo mez ele abril; a abdicação ele 7 é datada no mesmo palacío; e 
a nomeação de um ministerio para servir com a reg~ncia que succedeu a_o governo 
impm·ial é tambem clatacla ele 7 : logo o que se diz no citado artigo de subita fu
gida elo imperador é uma falsidade. 

A regencia nomeada pelos deputados é composta dos segillntes membros: ma_;r
quez ·de CaraveUas, por 40 votos; o general FTancisco J oaq1úm ele Lima, 3D í 
dr . Vergueiro, 30. 

Esta regencia nomeou no dia 7 o seu ministerio·: visconde de Goyanna, pata 
os negocias do imperi_o; José Ignacio Borges, fazenda; Manuel J gsé de Sous~ 
França, justiça; tenente general José Manuel de Moraes, guerra; ·marechal Jose 
Manuel de Almeida, marinha; Francisco Carneiro ele Campos, negocias esm:an
geiros. 

O brigadeiro José Joaquim ele Lima, governador das armas .. 
Emquanto ao ajmltamento elos deputados para prover á desordem causada pelll 

fuga do imperador, bem se vê c1ue é a mesma ridicttla falsidacle: ·os deputados fo
ram convocados, como deixâmos dito, a 3 de abril em sessão extraorelinaria. 

A 8 ele abril achâmos já o imperarlor a bo1·do da nau ingleza W arspite~ e esse 
dia por certo que já não era o primeiro nem o segund0 elo ajuntamento chan:w.clo 
assembléa geral, o que se confi1·ma pela pHticipação seguinte 3 . 

. Esta àic~ão é tambem ·de José .Bonifacio de Anclrmla, segundo nos parece; 
assim como nos inclinâmos a crer que o imperador mui voluntaria o--generosamente 
completou a obra ela abdicação. 

Em uma folha ingleza ·achâmos a formttla elo j uraroento ela nova reg·encia, con1° 
se sPgue: «Jurâmos manter a.rclig ião catholica apostolica Toroana, a in.tegxicbde 
e indivisibjlidaclé do imperio, observar e fazer observar as instituições politicas dít 
nação brazilica, tanto quanto em nós cst~ja, assim como guarda~· fidelidade íL 

D. Pedro II, e entregar a regencia immecliatamente á que for legalmente estabe-
lecida. · 

Eis-aqui por agora o que nos consta c os documentos officiaes que nos che&·a
I"am ás mãos. O successo é ele extraordinario momento, na verdade, posto que n1n
guem dirá que ha sido inesperac'ro . Do que temos visto em cluas f0lhas ingle:zas, 

1 Nomeando tutor pam os filhos ele D. Pedro. Vide pag. 336. 
2 ~cto ele abdicação em 7 de abriL Vide pa.g. 331:. 
3 Vide o documento de 8 de abril, a pag. 340. 
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? ~i:m.és e o Ghronicle, podemos qnasi haver por certo que as p~~soas de quém os 
Jo~~ahsta~ receberam as informações pertencem á facção que trabalhava para a 
sa.Jc a .elo 1mp~rador . Olhemos este assumpto com a possível serenidade ele animo. 

Diz o Ttmes que os brazileiros quizeram sea: independentes para nada terem 
com as questões ela Em·opa. O redactor dá n'esta passagem ~\; nação brazilica um 
senso tun · •· 1· · · ] 'b · d Ath ' a prev1sao po ttJCa apenas cnve , se se attn tusse aa povo e enas 
~o seculo de Demosthenes; esta ·sup1Josição é de per si tãO ridícula, que nem con-
utação merece. · 

.D~ m8.i s que depois da morte do senhor D. João VI de Portugal, seu :filho 
entrou ern negociações na Europa a fim ele manter a sua família no throno portu
gtl:z; que teve intelligencias com a santa alliança; que nomeou enviados aos mo
narchas do velho mundo; que tratou de casar sua .filha, · a rainha de Pm·tugal, etc., 
d ~ue .. tudo iudispozera contra elle os brazileiros. Il1:as ainda as culpas do impera-Ir nao param aqui. «Levantou-se a guena civil entre os partidistas da dita raiB :a ~ os de D. Miguel; e as clespezas d 'ella foi·am feitas á cu:>'k't elo Bl'az1l!. . . Do 

lazd, qn~ tanto queria ver o imperador !!oito de similhantes transacções». 
d Estas 1mpntações não diremos só que são injustas: é preciso dar-lhes o nome 
lae ve2·gonhosas, de indignas . O jo~·nalista que as imprimiu deveria saber que n'el-
1~ lJ.~o ha uma palavra de verdade, assirri como nos homens que as fazem nem 

V1slnmbre de honra e boa fé. . · . 
-sa Se al.guem accusasse o imperador do contrario ae de que os brazileiros o accu

m, rn.aas. alguma apparencia de fundamento poderia haver. E na verdade, em 
~e negoc~ações entrou ~ imperador como imperador para manter no throno a rai-

a a senhora D. Maria II? Em nenhumas, que se saiba. O imperador não des
~endeu da nação brazileira um só_ real com a causa de sua filha.. Bem brazileiro 
d 0 marquez de Barbacena, e disse-o com toda a clareza na camara dos.deputa-
11~8 d? Rw ele Janeiro, e imp1;imiu-o depois ela sua demissão ela pasta ela fazenda. E 
p~0 .. ~0 fi a causa de Port~1&'al não foi gravosa ao Bra.zil, mas até os snccessos da usur· 
taf d . zera~ que a drv1da, de que o governo portuguez lhe era creclor pelo tra
c 

0 ~ 182o, se não pagasse, ficando na mão elo goveruo do Brazil os dividendos 
do~~nuldudes . Os bra.zileiros nem os pagaram á rainha legitima, nem ao usurpa
le~· k e. valendo-se elas qaestões ele usurpação, apesar de haverem reconhecido a 
até L hL~ldaªe da· successão ela rainl1a1 nunca se decidiram a pagar, e privaram-nos 
padoi~Je dos nossos proprios meios, com os quaes IJodiamos ter derribado o us~u·-

tim D~z 0 informante elo Times que os fundos destinados ao pagamento do empres,
ll11li.~ oram. pelo · imper.aclor empregados em sustentar a causa da rainha!; .. E 
com 0 mc~tn·, é muito não ter puelor ! Acaso não se sabe. que o dinheiro gasto 
daclesa ramha e seus subditos foi o ~ertencente .ás ;t 600:000, valor_ da~ proprie-
0 d que o senhor D. João VI possmra no Brazll; e que t.anto este dmhe1ro, como 
eles 

0 
emprestimo, o mesmo Brazil o devia pagar? E que clespendenclo, .se clespen

quaset por conta d'essa somma ·até o ultimo real, não tinha o menor gravame, por-, E 0 gastava ~ que não era seu, ou antes pag~va o ql}.e devia? 
dos ~on;ro se amcla o mesmo informante não est1vesse cansado ele escrever absm·; 
era e InclQguas patranhas, diz que, tendo a rainha de Portugal regressado ao Rio, 
lllen:nste_n~a cla e n. sua côrte pela nação brazileira! . .. Em que párcella elo orça
gue; {01 Incluída a sustentação ela côrte da rainha de Portugal? Acaso clejxa al-

E te e saber que seu augusto pae a susten tfllva á sua custa? 
eatams as blsas e torpes accusações, assim como o grancle acontecimento ele que 
-vc;e 08 trata,ndo, nos revelam a confirmação do que sempre pensámos e muitas 
Sem 

8 
• escrevemos a respeito elo · desgraçaclo ex i to de nossas pretensões no Brazil. 

da i\e entendemo.<; que o imperador não podia i'evoltar-se contra os sentimentos 
feito a .. nreza, abandonando a causa de lma filha~, nem ser insepsivel aos ultrajes 
gucl~ Ô ~na homa, consentindo com iuexplicavel i~differença a usurpação de~- 1\'Ii
Perar. Imperador tratou este assumpto com muito menos .calor elo que pod1a es.
o firn ~e, 1' 10lent_ado por seus, i:J?.imigos, pela mes~a. facção que veiu a conseguir 
sua m que asp1rava desde muito tempo. Os braziletros, que se oppunham a que 

agestadc tornasse a peito os 'negocias ele sua augusta :filha: 1. 0 não queriam 
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pagar o que nos cleviam; 2. 0
, não queriam que uma filha elo ~mpcrador fo::;se rai

nha ele Portugal, porque entendiam que, em tal caso, teria sua: magestacle na sua 
antiga patria um apoio contra as tentativas ele seus inimigos; 3. 0 , não quedam que 
o imperador favorecesse nem portugnezes, nem brazilei1·os filhos ele Portugal, por
quanto, sendo gr:.tnde o seu numero, podia embaraçal-os, a elles brazileiros, n~ 
execução da empreza que hoje vemos mais de metade concluída~ Mas qual sera 
o seu resultado ? 

Diz o mesmo artigo a que alluclimos, que todas estas rasões alienaram elo im
perador as a'ffeições dos proprios brazileiros jucli·ciosos e moderados! Para julgar-s_e 
da verçlacle cl'esta asserção basta que se saiba que os europeus, em geral, se quer
:xaram sempre de qtle o imperador lhes preferisse os brazileiros. Isto é ele tal no
toriedade, que apenas haverá hoje quem o· ·ignore, não só entre port~1gaczes, rn~s 
até em toda a Europa. Sem duvicla o procedimento do imperador em o negoci_o 
da rainha ele Portugal não podia deixar ele ser attribniclo a uma força, que o ctbn
gaya a suffocar no peito o~_ ·sentimentos de amor paternal, e os proprios ela su~t 
}}.onra offenclida por Llm traste como D. l\1igael. Como! Pois vendo-se que o Bra~l 
era devedor á corôa portugneza ele uma somma de muitos milhões, divida cuJO 
pagamento era uma ou a pl'.imeira condição ela indepenclencia brazilcil'a; vendo-se 
que, sendo reconhecida a legitimidade· ela rainha, e recebido o seu embaixador, 
não occorria duvida que aos agentes de sua· magesütde fidelissimru devia pag·ar-se 
a somma ele que esta era credora; vendo-se que uma parte do dinheiro devidp er.a 
mais que ·bastante para derribar D . :Miguel, principalmente depois dos acontec1· 
mentos ele França de 1830; vendo-se finalmente que, feito tudo isto, nem o Bra
zil era gravado com clespezas, nem comprometticlo em guerras, porque o impera
dor obrava como pae e tutor ele sua magestade fidelíssima e não como monarcba 
brazileiro; e sendo verdade tambem que apesar d'isto, longe de dar a mínima I?ro
tecção á causa ele Portugal, pm·ecia que o imperador a abandonava; uns attribmanL 
este abandono á má vontade que sua magcstacle tinha á nação, como se já podesse 
ser esquecido o que elle fez por libertai-a e tornal-a feliz em abril ele 1826; o~
tros o clavam por coacto, no meio ela facção bra'zileira que o pretendia desthront
sar; e estes tinham rasão, como os recentes factos inclisputavelmente estão de-
monstrando. · 

Hoje claTo se vê que todas as medidas precipitadas que o imperador tomou a 
respeito ele Portugal, e que. nos ·causaram tantos clamnos, foram obra dos malva
clos, que, abusanclo ela l?oa fé elo monarcha e inspiranclo-lhe o sentimento ele uma 
falsa gloria, na cega confiança que lhe fizeTam ter em leves promessas e dnb.ias 
declarações, o levaram a ponto ele descer do throno que lhe haviam offerectclO 
q uanclo quizeram firmar a sua separação. 

O cm·to é que os inimigos elos po"rtugu.êzes, que formam a facção que se n1a· 
11,ifestoa em 1821, nunca p~i·cloaram ao imperador essa mesma protecçã.o que 
sua magestacile jamais pôde deixar de dar aos ditos portuguezes, que eram os na
tm·alisaclos no Brazil quando se declarou a independeucia; e como deixaria, se 
-clles eram de continuo offeucliclos e insultados por sens insolentes e invejosos aclver-
saTios? . . 

Esses homElns, que não podem ver os nascidos em Portugal, porque se lhes afi
gura que, mais industriosos elo que elles; tiram toclo o proveito -da terra, privanc~o 
os natnraes elas vantagens que lhes pertencem; esses homens, cuja indepenelenc'la. 
foi negociada mediante o pagamento ela somma ele que o governo brazileiro se 
constituiu devedor a Portugal, não pagando essa somma, não podem considei-a.f 
completa ·a sua obra; e tratando, como tratam, de expellir do Brazil a unica gente 
industriosa e activa, o reduzirão a uma terra inculta ele hottentotes. Acabada a 
9scravatma e lançados fóra os portugn~zes, que resta ao Brazil? . . . 1\'liseraveis! 

Das absurdas imputações, sobre que passámos os olhos, pocle:p1os deduzir tUU 

corollario: se os :inil.lligos elo imperaclor7 pal'a justificru: a sua rebellião, alleg:lllll 
causas notoriamente absurcbs e falsas, é sem duvida porque lhes faJlecem ontr•15 

ra-soaveis e verdadeiras. 
Em um artigo elo 111orning Cluronicle~ ·sobre a revolução do Rio de Janeiro, le

mos que os insultos dos europeus natuTalisados, c especialmente dos portug·àe.zes 
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~sta~os no Braúl, demm cansa á sublevação; isto parece ser cxtrahido de unw, 
ho ta 1?glczru, que se imprime no Rio com o titulo fie Intellige?,we, folha que está 

0
: ~:ut? nos in~eresses clbs repn?licanos (se é qne se podem chamar republicanos 

1 
uunugos elo Imperador).· Já vimos, e tocl0 o mundo sabe, desde quanto tempo 

-1~ c~relume ele j"ornacs proclama a anarchia e o exterminio elos europeus ; -estes · 
{orn~es, accusaelos diversas vezes, foram sempre absolvidos por jurados que per
tl:Uciam á mesma facção. Vimos, c não só nós, que em as noites de 10, 11 e 12 

. março os aggressores foram os mula,tos, e que os europeus se defenderam es
ca-rmentando seus inimigos. Todos sabem qú.e no Rio, clepois ela partida elos emi
~:acl~s, n_ão ficou numero ele portuguezes capaz de formar um corpo que fosse te
d Jve -·Nmgnem ignora que a partida cl'esses emigraclos, bem como a dissolução 
p 

0i ~I;p~s__ de tropas estrangeiras e a reclucção do exercito, foram passos dados 
zl ~ acçao em sua carreira; assim como tambem não ha, ·nem houve nunca bra
a~ eu·o ~le boa fé, ou europeu, que déssc credito á imputação absurda que se fazia 
re 

8 fm~gos do imperador e amantes do seu constitucional governo, ele pretenderem. 
doco omsar o Brazil. Ora, dá-se mais clara contraclicção do que· entre as opiniões 
do: 1~rh~g~~ezes queix?sos ele que sua magestade impe1:ial os abandonava,_ e as 

Po ·t razll~n·os federaltsta,s, ele que sua magestadc quena entregar o Brazll aos 
r uguezes? 

da. ~Ias~ repetimGs, o facto prova que tudo quanto nós dissemos sobre as intrigas 
a~gt~cçao que forçá.ra o imperador a fazer menos do que desejava a bem de sua 
sos ta filha, eram verdades ; que verdade era o ·que escrevemos em um de nos
part~nmeros_ , que o impm·ador, desamparado ele sous ministros, que peia maior. 
cont 0 ~tra1çoavam, desamparado dos tribunaes, que zombavam elas leis, e tendo 
dad:~ 81 a camara dos deputados, cuja maioria o detestava, se via em a necess~
cti.m ~ recorrer á força para salvar a nação e a sua pessoa, sob pena ele ser Wl-

0 p a dessa mesma facção. Certos homens muito liberaes pediram raios ao céu contra, 
nas .aq_uete e ~eus reclactores, taxando-os de aconselhar o imperador a que assassi
mi se d patna c a biza?Ta nação b?·azilei?·a; essa nação tão nossa .amiga, tão ini
rib~~ 0 ~yra.n~o de Portugal, e que nos pagou tudo quant@ nos devia para der
cp.tc r ~. usurp~C1or! Nós temiamps o que hoje está suçceden_do. Sabíamos e viam os 
siJu llclO era COntra OS defeitos elo imperador que se formava a conjuração, mas 
vê co~tr?' o governo d'elle e contra a sua pessoa. Viãmos, e hoje ainda mais se 

' que lllngue . ~ d' l 0 

' 

0 1 1 N move. ·m com rasao o ]DO 1a accusar c e antt-constttuct@Jila , e c c nao pro-
dei:K 

1
,. 

0 bem elo Brazil e só o bem do Brazil i isto é verdade, e se o n.ão fosse, 
qna:dram _os brazi!eiros de recorrer a venlades para allegar imposturas? Logo, 
empr ~ opmavamos qne na anarchia e'm que estava o Brazil, ó imperador devia 
q11e egar até o meio ela força, se tanto fosse necessario (perdoem-nos os politicos 
nhamnos condemnaram em ctlta voz como vendidos ao imperador!) parece que ti
v-as _os alguma_ r-asão, e que o ser liberal não significa approvar todas as tentati-

Ú~le se façam para d~itar abaixo em nome ela. nação as pessoas que gove?·nam. 
o se 

1~semos ~ambem que a facção anti-mona.rchica se ia estendendo rapidamente i 
a08 g~l~~e arttgo, que trasladâmos ao 111o?·ni9Ig Ch1·onicle de 11 do corrente, dará 
provq, d lcos, que_ nos acharam comp1·aveis, e comprados pelo imperador, mais úma · 

«B h~ merecrmeEitos da tal nação: 
pas tln~ _ra, _ 8 de abriL- Rebentou aqui uma revolução-a 4 do corrente; as tro
missão ldarn-se ~os levantados em numerG ele oito m_il homens i requel·eram a de
Isto [!e 0 presidente, general das armas e europeus que occupavam empFegos. 

i' ·Z-se I · b J qlle dt . ogo, e- a cidade fieou entregue· a ra-ncos da te1-ra1 negros e mu :;tt0s, 
foram haute tres d-ias mataram quantos portuguezes pocleram achar. Os assassínios 
logare orr®rosos. A cana1ha elegeu os brazileiros seus am·igos para occuparem 0s 
Os }lorst vagos, depois do que vae havendo mais socego, e já se pó de saír á rua. 

· · ug·ue ' · Or . zes que escaparam acham-se a bordo .dos naviOs.» . , 
impcra~l ets-aqui um bom principio de re}Jnblica á S. Domingos; .eis-aqui porque o 
Portuo·~ Gr era culpado em proteger os portuguezes. A verdade é que elle, c01110 
~outr~l.,.ezes, nunc~ lhes deu odiosa preferencia a seus outros subditos i antes pelo 
lUclil:!aé

12' pnr: . ev1tar queixumes ela inveja, muitas vezes resistiu a suas proprias 
.ocsJ nao fazendo o caso que desejava de homens ele merito, por isso que, 
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.13ram europeus. Sna magestacle protegia os aggredidos contra os aggressores, e 
bastava isto pm:a alienar-lhe ó coração dos brazileiros, dos quaes os mais fav0l'e
cidos (pela marior parte) o atraiçoaram . 

Esse José Manuel de Moraes, que hoje é ministro da ~ueTra, ·fo.i o portador 
do decreto da di::.solução da assembléa constituinte em 1823 !.·.·. 

Francisco Joaquim de Lima :figurou tambem muito n'es·sa epocha; armbos es~ 
tes homens foram sempre estimados do imperador. O segundo, quando se apresen
tou para tomar logar entre os membros ela regencia, arrancou as insígnias das or
dens ele que estava condecorado e as· lançou no chão, dizendo: Eis o caso q11e etb 
faço do p1·eço po1· que fui comp1·ado! Isto só pó ele acontecer no Brazil ! 

E gente d'esta qualidade enganou o imperaelor, que jamais pôde crer <;jue a·~ 
guem o q1.úzesse illuclir! . . . Esta, gente o incluziu. a comprar fazendas, a. empregaJ 
capitaes na divida funclacla para o privar de todos os meios pecunim,ios; esta. gente 
J.:he p ersuadiu que devia fica;~: indefenso no meio cl'ella; que podia confiar nó alD~1· 
dos povos; que acabasse com tropas e diplomacia; que se :fizesse bra.zileiro e .:m?·15 

nada. Elle creu sinceros amigos seus inexoraveis inimigos; e levado por 1e~eas 
cavalheirescas e pelos sentimentos de mal entendida generosidade, se achou ro
deaclo de inimigos, e com mui poucos amigos que lhe podessem va}er na hora c10 
perigo. De que serviriam dez ou vinte homens honrados, que se offereciam a conJ· 
bater ·por el1e, se sua magestacle cleixára saír de suas mãos todos os meios ele de-· 
fender-se a si e á nação? i 

li 

Redn.r.çíio ela cCIIrOn!ca, scmannrlo da Torcoirn• 

Desde a pi·oclamação da inclependencia havia no Brazü a ma.ior rivalidade en
tre os brazileiros propriamente .ditos e os portnguezes que se haviam naturalisH.clo 
ou se achavam ali estabelecidos. Os'bra.zi.leiros, ciosos da sua indepemdenciat ollba: 
vam para os •portngaezes como pa·ra seus antigos dominadores, e receiavam que 
o partido que e1les chamavam ?·ecolo?·âsado7' os submcttesse ·ae novo ao jugo ~a 
antiga metro:p'lOle. ~ão entraremos na analyse dos motl:V'os que havia para UJill tn(!) 
pha~üastico receio.; porém 0 fogo da discortlia, um pol'leo amortecido chu:ante os 
oito annos elo r einaclo elo senhor D. Pech·o, havia despertado nos uJ~irnos terop0s1 
de que bem claros indícios davam os perioclicos· d'aquelle imperio. 

Este estado de cousas• nã.o poclía ser duradom·o. Ha nn:Üto que se agourava 
uma mudança, os lJeriodicos mais exaltados a mmtmciavam proxima, já fallan€1'0 

abert.'Lmente em repub1ica, já em federação: faltava só mn motivo, el[e se apve
senton. 

Os· bTazilciros haviam visto na viagem elo imperador a Minas Geraes, onde o_s 
germens ê).a discol·dia se manifestavam mais abertam.ente, uma medida anti-cons111-
tucional e hostil. Os portugt<rezes naturalisados e os que ali se ·acha.Nam estabele
cidos não a havimn encaradQ assim, e preparavam, um festejo para o regressiD cite 
Sl!la magesttecle, o qual teve logar no::. dias ll.3, 14 e 15 de março. 

Por occasião d'estes festejos principiaram ;:ts desordens : a[guns clitQs picantesl 
entre os dois partül.os, pozeram em combustão m~tl apa.gaclos oelios. Os gritos ele 
vivaJ a ?Y'lpublica, ele um lado, e o ·de vivct a nação po?·tugtteza, elo outro, escaude
ceram os espirit0s ; elas palavras se passou ás o bras, · c algumas mortes e feri;ro.en
tos foram os resultados. 

O governo, porém, tomou algumas mecliclas para: ilranq11illisar os animos, e 
taes foram a nota que o sccretl),rio ele estaclo elos negocias estrangeiros cli;rigiu ao 
concle de Sabugw1, como enviado exh·aordinario ela ra.inha ele Portugal a senh01? 
D . .Maria II, e a n0rneação ele mn ministerio ele brazileiros natos. Este ministeJIIO· 
foi, porém1 dcmittielo no dia 5 ele abril, E\ logo que est.[l; noticia: se €li-v1!1lgou, eo
meçaram a a.pparecer, em varios pontos da cidacle, grupos· armaelos, semlo est~s 
mais illUD16lrosos no ea,mpo da -Aeclamação, os qHaes pediam a reintegração éto In3-

nisterio demitticlo ·: a tropa foi-se s-uccessivamente juntanclo a estes grupos, e s~a 
magestade ji.llg·ou ma.is.pnül.cnte, para evitwr a eff&sã0 de sangue, abdicm· a coroa 
em seu augusto filho o senhor D. Pedro II, e na madrugada elo d~á 7 o a.cto ela 
a.bdicação foi publicado. 

1 N.• rv, de 14 de junho de 1831, impresso em Londres. 
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.cl Em consequeneia d'estc acto a asscmbléa geral, que p0ucos dias antes havi-a 
81 0 couvoca.cla, se reuniu para J;J.Oruea.r uma regencia, qllle deve governar du•rante 
~ ~euoriclalle elo ÍI!lperador; porem como o numex0 de se)laclo:~J"es é de1mtados não 
osse para isso su{{-iciente, foram provisoriamente eleitos membros cl< regencia o 

lllarquez ele Caravellas, geReral l!"'n1-ncisco ele Lima e Verguciro i. 

lll 

Cousellteb·o Fr~tucisco Gomes da Silva 

. Rela.ta1:ei brevissimamente este gra.ncle ·successo (a abdicação de D. Pedro I), 1fu ha ~ido tratado com alguma ;val"Íeclacle por clifferentes jornalistas. Creio poder 
a :mar q_lle aqui será escripto com i·igorosa exact!clão. 
:D • A causa do oclio que o partido anti-imperial do Hrazil mmca cessou ele mani
, estm· ao _i~peraclor era urna ·só e a unica origem elas outras todas: o haver sua 
~agestacle nascido portuguez. 'l'nclo quanto se disser em contrario é ine:xacto. 

~'les mesmos homens, que pareciam clev<::,r ser superiores a prejuízos e mfJ.tipathias 
vt gares, quando juntos e livres ele olhos europeus, clesignavam a pessoa d~ sua 
fagestade p.elas mesmas clenominaç0es •ricliculas ele que usa a canalha qt'lanclo· trata 
' e portuguezes ; j_Jés ele chumbo, ma1·otos) mcwinhei?·os) etc.' etc. 

1~ • Esta causa, · re13ito, a unica verclad.eira e perm111nente, não devia apparecer, 
r!lquanto a sua pt1b1iciclade chamaria sobre os inimigos elo .impeFacl0r a: incligna.
~~~ e .o cl~sprezo ele toda a gente sensata. Sendo isto certo, não o era meRos a 

. essldade de recorrer a embustes e invenções a fim ele que podes se ser mal
qlusta a pessoa e auctoridade imp<Srial, e abominaclos todos os inclividuos, como 
sua m~gestacle, nascidos. portuguezes, que se achavam no Bra~il. · 
vel 1mgraticlão dos inimigos do imperacloT é, segundo eu Clteio, a n"i.ais detesta-

c e qu1e possa manchaiJ:-se ]>OVO algum . Entendo, corutuclo, que o grande nu
:ero, o que forma o corpo material da facção, é gente illuclicla, ignorante· em ex
po:~o, ~relento e capaz clle entregar-se a ex.cessüs. ele clemencia, uma vez arrastada 
lllas md:Jguos seductores . . Esses homens havH~ _ mmt? tempo que se mos~ravam sem 
- t . cara. O seu fim era hbertar-se da auctonclade 1m penal, que clenommavam cles

~::~1~0 est~·angei?·o. Para darem ao povo desejos de ver effe~tuacil..a esta .I~ucla~ça, 
0~ :

1-i,"'U: ele oppor-&e a quaesq1~eT m~lhorameRtos, tornanclo ID~te1s as cliligenmas, 

111 
s orços de sua ruagestacle 1mpenaJ. Os chefe·s cl'este partido estavam ua ca

l'. ara e a dominavam; clebalclr;~ o imperador repetit1 as convocações extraorclina
n~as, cle~alde expunha ao corpo legislativo os male·s publ,jJcos : o corpo legislativo 

ao q~er1a removei-os, queria prolongai-os. 
co O U:UPeraclor era o cidadão mai:;; constitucional do imperio; mmca violou, nem 
de~:entnt que .se vi@}asse a lei fLmcla_men.tal; n~l!n~a per~ittiu i~v~são ele uns po
.n h na repetição de outros : este rtgor, esta ms1gne VJrtude CIVlCa em 1rm mo-arE a: a:p:r:essou o um do seu r~ÍID.aclo .. 
d' elle ~lsham mal.es 1:eaes ; ~is uma grande ver~acl~. Os causaclores e promotores 
v . s, os cum:whces nos cr1m.es, taes c0mo os 1<nct1gnos deputados, a quem o go
(ifer~o apprehencleu o cl~nheiro em cobre que levava-m para con!trabanclear na Bahia 
a:c 0 de toda. a notoriedaJe ), attribuiam esses m.ales ao governo, ao imperador e d }. europeus. As voze~ elos fa,lsa,rios eram mais incomparavelmente qu·e· a:s dos 
"'e ensores do mesmo g·overno, e I)Or isso tinham mais ouvintes, não conta-ndo com 
"" ered l' d -são t .U 1 ad.e qu~ encoUttram sempre no Brazil a.ccusações de maleficios, quando 

er~as a europeus. 
CujoO lmperStdo~, as leis, o goveno, fo~am insnltad~s por jGrE.a1,istas ~a ~acção, 
co nu~ero ele repente cresceu. Com. chfficuldacle pode o pr@motor da J usttça ser 
o ~V.enctclo ele ql!l.e _devia accusar QS criminOSOS i fêl-0 COmO se fos.se Uill d'eiles j e 
ellJlU~dl.o, composto ele inclivicluos elo partido e opiniões elos J.'éus, absolveu-os com 
ci~~n al~ d.a j\l:Stiça c ela rasã0. Desde esse momento s.ó ~o~s caminhos se offere-

.A. a? liOlp~raclor : ou sair elo Brazil ou violar a constltmçao para sarlval-~. 
rttas l~pumdacle engross@u o nuiDeii?O dos ct1..lpaG!:o.s: dentro em p_ouco san·am ás 

Se <ts pra~as. . 
ua mag·e.stacle creu que, tendo pt>r si a sua franqt1eza e honm, o seu conhe_ 

1 
:N,o 14, de 3 de julho de 18311 imp1·csso ení Angra. 
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ciclo amor ao Brazil e á liberdafjle, os beneficios feitos ao imperio, cuja corôa acce~
tára das mãos de um povo ardendo com enthusiasn10 ele gratidão á sua augusta 
pessoa; emfim que, não. havendo jamais violado essa constituição· que derru ao Bra
zil, podia confiar-se no amor e no senso do mesmo povo, que assaz conhece os 
seus interesses quando estes lhe são apresentados clara. e cl~ãmente. . 

Para desenganar os habitantes de lVIinas fez sua magestade imperial umaJor
nada a esta província, aonde foi recebido com extremo· jubilo; mas darante a sqa 
ausencia da capital deixou seus inimigos á larrga para machinaTem contra elle . .fá 
fica dito que as injurias, as calumnias·, os insultos feitos ·ao governo e . ao impe1:a· 
dor acharam impunidade nos tdbunaes. Se isto succedêra estando saa magestade na 
capital, que succed,eria durante a sua ausencia? Havia um clefeito ~ssenciaJ no go
verno do Brazil, a meu ver, e este defeito nascia de uma virtude do imperador. 
Tanto é vercladeiro o proverbio est mod~ts in 1·ebus, sunt cm·ti deniq~te fines, etc . . 
Sua magestade tinhp, por principio que se devia atfender á opinião publica; e as
sim procedeu sempre, mudando de ministros e até de outros empregados subal
ternos qaando se persuadia que a õpinião publica retqueria estas mudanças. Mas 
quem ha formado a chamada opinião publica no Brazil? E como se ha examinado 
se , era, a que se dizia opinião publica, verdadeira ou falsa? Cómo se poderia no 
Rio de Janeiro ajuizar da mesma opinião pelo modo com que d'élla se ajuíza n~s 
paizes civilisados da Eu~·opa? D'este principio derivou a irmnensa mudança de :rdJ
nisterios que houve, e d'este respeito á opinião, ou ao que se reputava tal, pro-
veiu. certa indifferença ou antes desprezo por um governo que parecia estar ás or
dens elos jornalistas mars abjectos, de homens turbulentos e pe~·versos, a quem 
era impossível contentar sem dar-lhes alguma cousa; e send0 eHe:; indignos ,de 
tudo, era inevitavel' o têl-os por inimigos eternamente. 

Durante a d>i.gressã.o que sua magestade imperial fez á província de Minas, a 
ctljos povos mostrou o fim que se pi·opunham os audores da desordem, chegaram 
ao Rio ele Janeiro os inimigos á vista-bmzilei?·os natos e e1wopeus> com as armaS 
na mão. Não é mi:mha opinião que sua magestade imperial fai:ia melhor se não 
saísse do Rio i antes, pelo. contrario, sua magestade sabia que um deputad0 pa.r
tíra para se apresentar á testa de uma j'B.smreição que devia rebentar n'esta pro
víncia, e correu a prevenir o mal que justamynte ,considerava mui seria . ..(\.ssilll é 
que preencheu o set'l fim i mas não tendo nem ministerio, nem juiz~s, nem cama
ras, que havia de fazer? Succedia-lhe o que a Napo~eão, quanclo trahido ou n1a.:l 
scrviclo por alguns de seus generaes: vencia aonde se achava, .e era vencido elll 
todos os outroS" logares. 

O imperae1or fez-se o mais breve que pôde na voita ~lo Rio d_e Janeiro, aonde 
todos os seus fieis subditos, gelilte de pn'>priedade (europeus em grande parte, ·por-, 
que estes possuem muitos bens no Brazil em virtude de sua industria e traball:lo) 
o esperavam cheios de alvoróç0, como aqueUe que clevi~ pôr term<iJ aos receios eJJ1 
que toclos se acb.avam ela pertm·bação da paz pelds malvados elo partid0 opposto. 
Estes eram todos homens sem. officio ou emprego, escravos ·libertos, :negros, mu
latos; emfim; gentalha para quem as revoluções não trazem ·probabilidade de ·perda. 

Prepararam, pois, os I'}Ue anhelavmn pe'la vinda do imperador grandes festas e 
luminarias para celebFal-a; porém no meio de seus preparativos foram acommet
ticlos pelos aclversa,rios, a quem repelliram denodadamente em as noites de 12 0' 

13 de março. Os jornalis~as facciosos nem por isso descoraram i a impunidade h~~ 
via daclo heios a0s amotmacloi·es : estes venaes e sordidos escrevinhadores p1.'lbh
caram que os oriundos brazileiros haviam sido offenclidos pelos portugue_zes, selll 
embargo de que o ·combate se clera nas· ruas aonde estes hab~tavàm. E como taes 
calumnias não surtissem effeito aJgum, porque a verdacle fôra tão notaria que todo 
o rancor e toda~ as imp0sturas dos perv:e~·s?s a não p.ocliam encobrir, appareceram 
ilm ·senador e vmte e · tres ~eputaclos, dtngmclo a sua magestade uma rel9resenta
çã,o, ·em que pediam castigo exemplar aos offensores da honra nacional! O imp~
radlor julgou que satisfaria aos chefes elos levantados clan.do-lhes um ministerio ~1-
raclo do proprio seio cl'esse partido, e convocando uma assembléa extrao;·dina.!·1a 
de côrtes. O mal pareceu remeéliaclo; porém na verdade tinha 1·ec.eLiclo 0 ma101' 

impulso que podia imaginar-se. 
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. Comtudo, o a-ffecto á pessoa do imperador aincla era grande. No dia 25 de 
março celebrou-se o anniversario do juramento ela constituição com grande a})pa
rat<: e pompa. O anuiversario da ramha de Portugal foi tambem festejado a 4 de 
~bril i mas a este tempo es·tava j~L inteiramente conheciclo que o ministerio, que o 
llllperador nom<:ára, longe de. contripuir para tranquillisar os animos, apressava o 
lllPmento da revolução. . 
l ~~ a n(j)ite cl'esse mesmo dia tomou sua magestade imperial a deliberação de 
c .e1~llttu· o dito ministerio de conjurados, e nomeou outro de homens de sãos prin
Ctplüs_, que por certo de nenhuma utilidade podiam ser nas circumstancias em que 
a capltai se achava. . 

Sabida· a nova mudança ele ministros, os caudilhos ela facção concitaram o povo, 
· Jue appareceu em grande numero e se manteve em tumulto toda a noite e parte 

0 seg~linte dia; mas "ainda não ou:sava romper em excesfiOS. Depois elo meio dia 
a. mul_ttdão se dirigiu á casa da cam~ra, gritando qli.~ fosse demittido o novo mi
ntst_cno; it noite partiu uma deputação elos amotinadores, qne muitos deputados 
ex.clta:am á desordem, ao palacio ele S. Ohristovão, a pedir esta demissão . 
. . O tmperaclor resistiu ~í proposta insolente com toda a firmeza que devia espe.
~at -se de. um príncipe do seu el,evaclo caracter. Respondeu que a constituição lhe 
a~a o du·eito de nomear e demittir ministros, e que jamais a plebe levantada o 

Verta receber ministerio das suas mãos; que- ellé, imperador, nunca tinha vi0lado 
;~. s.ó artigo da carta, e estava determinado a não consentir violação d' ella em 
1 ~Jluzo elos direitos da sua corôa. . . 

· h Sabi~a. esta resposta, os homens que haviam avançado até o ponto em que se 
ac ~vam, conheceram que não podiam já retrogradar, o. perigo era imminente. Se 

- sua magestacle em tão críticas circumstancias apparece~se ú tropa, elles ·se julga::m P~rclidos; mas o chefe cl'essa tropa, o general' Lima, era um dos seus. Não 
dos hav~~~ poupad? o.s meios de corromp~r os soldados; tudo conspirava a favor 
· se~te10sos. Mms um. passo, e este dev1a ser dado pelos corpos armados. 

p. 0 Imperador maBdou expedir oreleJ;J.s a alguns batalhões para que estivessem 
e r:~t~~~ a fim ele poder offer~cer resistencia a quaesquer insultos dos amotinados: 
ch ~ 01 o momento ela crise. As tropas, em vez de obedecerem (isto é, os seus 

t \es) partiram para o Campo de Sant'Anria, aonde se uniram ao povo, parte do 
~lh"' entro~ violentamente no araenal e se armou ele espingardas e pistolas. O ba
to ~ao do Imperador foi o unico que obedeceu á ordem e appareceu em S. Ohris

. pavao ás seis horas da tarde ; porém á meia noite deserto.u do seu posto, e partiu 
gu r~ 0 logar aonde os demais corpos se achavam. Uma companhia que estava de 
guarda ao palacio seguiu o resto do batalhão, ficando em S. Christov~o apenas al
pe ~a gen~e da guarda ele honra e da artilheria ligeü·a. Esta ultima pediu ao im
v dador licença para clesamparaJ: a guarda da sua pessoa; e ir unir-se aos suble
d ~lls: sua magestad.e concedeu prom[ptamente esta licença! ! ! Não se aproveito1~ 
do a 0 holll'ado coronel Pardal, que debalde se oppozera á fuga de seus solda
de 

8
' ~e quem o delírio revolucionaria se havia apossado, assim como de . todos os A18 corpos elo exercito. . 

e p s no-ve horas elo seguinte dia recebeu o imperador a ultima deputação da tropa 
estaovo .amotinado. Os mensageiros pediram ele novo a deposição do ministerio ; 
resp P~tição era uma ordem. Sua magestad.e, mantendo i:nalteravel paz de espírito, 
D p~eu-lhes com a declaração ela abdicação na pessoa de seu filho o senhor 
radore _l II. O official ch53fe ela dep~taçãq receb_eu o. decreto das mãos do imp~
com · . s sete horas da manhã elo d1a 7 de rubnl amu sua magestade elo palacw 
OJ:td a nnperatriz e_a rn.inha ele Portugal para bordo ela nau ingleza Wa1·spite, ele 
gat e Fassou depois para a fragata Vola,qe; e sua magestacle fidelíssima para a fra
nte~b:·anceza La Seine. Formou-se um~ 1:egencia pr9visoria, composta d.e tres 
bléa os,, a qual deve ser substituída pela que for legalmente Bomeacla na assem-

geral. . 
..A. resol N d • • • • cl' d gra.nd . uçao toma a pelo tmperador é a mats generosa, a mats 1gna e um 

do~ tue prmci~e. Q,uanclo sua magestacle. entregou a s~a abclicayão ao. n;tens~geiro 
rôa e ~~1ltL1arws dtsse-lhe: «Esta é a tm~ca respqsta drgna ele mtm; abcliquer a co-

s 10 elo imperio; sejam felizes na sua p.atria» · 
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Se o imperador · quizesse retirar-se a Santa Cruz e cham11r· junto a si os seus 
amigos de S. Paulo, Minas e até do Rio de Janeit·o, brevemente se veria rodeado 
da gente mais resoluta elo Brazil. A tropa, passada a primeira illusão, voltaria ao 
seu dever, e em poucos dias sua magestacle poderia destruir a facção, que pare
cia triumphar ePl os rlias 6 e 7 ele abril. Porém o imperador amava since1·aroente 
o Brazil, e era impossível que se resolvesse a ensanguental-o. A posteridade lhe 
fará a justiça que os · ingratos hoje lhe negam. 

Não devo omittir em ultimo logar que o marquez de Barbacena foi um elos 
chefes da mesma sedição que levou o imperador ao ponto de abdicar a corôa do 
Brazil. Depois elo que n'estas JJ;Jernm·ias deix ei cl'elle escripto não causará mara-
vilha o seu porte. A seguinte proclamação é obra cl'este ·traiclcr: . 
. « Brazileiros ! ! ! Que criminosa apathia é a vôssa? ! ! ! ! E~1 não vos relato as trí11· 
ções passadas, praticadas po_r esse pedido e tl'aidor governo do Brazil, eu só vo~ 
fallo da traição presente; o .ministerio está mudado, um momento ele hesitação de
cide da vossa sorte; união, valor e resistencia a toda a prova. Compatr!otas ás armas, 
e resistamos a essa caflla, que nos querem escravisar . Ás armas! ! As armas! ! ! · · · 
Eia: ao campo ela honra, que a victoria nos espera risonha.= Um rninei?·o. »· 

Assim acabou es~e malvado de ·pagar as honras ~ mercês que sua n;Jagestade 
imperial lhe fez sempre em premio de suas perfidias t. 

lV 
Gonernl Raymnndo ~osé dn Cunha Mattos 

Os males do Brazil cresciam 'de dia em dia, e a questão portugueza com os· 
enormes despenilios dos dinheiros nacionaes n'aquillo que não nos devia importar, 
chocava· as pessoas que se reputavam amigas ela patria. O g·overno era amarga
mente censurado, e apesar da habilidade dos ministros Barbacena e Calmon elll 
sustentarem os actos ela sua administração, talvez que os negocias· se barulhas
sem ainda quanclo não apparecessem os dias ele julho ele 1830, que muclara.m _a. 
face aos destip.os da França e talvez infhviram no andamento político do imper!O 
elo Braúl. Os escriptos a favor e contra o systema de governo federativo das· pro· 
vincias já n'outro tempo inquietavam a sua magestacle o imperador, e o regosijo 
dos habitantes elo Rio ele Janeiro e outros logarés notaveis por occasiões das no
vidades ele París augmentaram os seus cuidados: a, demissão do marquez ele Bar~ 
bacena e a carta por elle escripta ao ministro visconde ele Alcantara 2, que eleixo~ 
conhecer mais elo que . era necessario par:a confirmar as desconfianças elos bra~!
leiros, suggeriram talvez a sua magestade imperial a fatalissima lembrança de n· 
visitar a província de lVIinas Geraes, para anele com effeito seguiu com sua ma· 
gestacle a imperatriz, levando comsigo o ministro elos negocios do imperio·, José 
Antonio ela Silva lVIaia. 

Todos sabem qual foi a natureza ela proclamação feita por sua magefitade 0 

imperaclor quando esta:va para regressar. ela cidade imperial elo Oiro Preto para à 
Rio de Janeiro; todos sabem quanto esta proclamação malfaclacla chocou o amor 
proprio dos constitucionaes; todos sabem . quaes foram os desastres nos clias das 
illuminações do mez ele março; a representação dos vinte e quatro membros do 
corpo legislativo; os subsequentes movimentos elo povo, e tropa, e ultimamente as 
:m.emoraveis novidades do dia 6 de abl'il, que tiveram o resultado da .inesperada·, 
muito vohmtaria, muito espontanea e impolitica abdicação ele sua ~agestade eDl 
seu atigusto filho o senhor D. J?edro II, e a sua immecliata viagem para a Eu
ropa acompan~1ado por ~na excelsa consorte a imperatriz, assim como pela se
nhora D. Mana ela Glona, gue embarcou em uma fragata france:Za, que por al· 
gum tempo acompanhou. a mgleza, onde se achava aquelle príncipe, qu~ t,&o 
ex-abr!lptamente nos hav1a abandon.aclo. Sua magestacle o imperador, que sa1u do 
Brazil denominando-se simplesmente D. Pedro de Alcantara ele Braganç-a e Bol11'" 
bon, aportou a Inglaterra com uma feliz viagem, e·a sua augusta filha teve-a ·tanto 
pelo contrario, que arribo11 á costa ele Africa, e no fim ele tres mezes foi que pôde 

1 lltiemO?·ias of{'e?·ecidas á nação brazilei?·a. Londres, 1831. É livro pouco vulgar-
2 O decreto da demissão do marquez (Felisberto Caldeira Brant Pontes), a corresponden· 

cia e respectiva analysc lêc)ll-se no tomo vn, pag. 681-688. 
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~~egar ás costas de França, ele omlo seguil!l. pa.m Inglatel'l'a c de lá passou a :Pa
us, oucle se tem conservado até ao tempo, em que isto escrevo 1. 

v 
José lllnria de Sousa lllontci!·o 

. QuanLlo se aLri.ram as camaras (em 3 ele maio ele 1830) o imperador anuun
Bou .á <tssemblóa a prox.ima chcg·acla . ele alguns emigrados, que iam procurar no 

1 razi.l um ref'u~io s~guro que a Eurora Jhe~ r e?usava,. a fim de n :lo perecerem á 
om.e , esta emtgraçao, de que o Braz1l pocha tu· ar m1.11 tas vantagens (e tal era o 

pensamento. elo imperador protcg;enclo-a) deu logar a novas accnsa~ões contra o 
lUOnarcha, que uos pm:ece desnecessario rcproclnzir, porque não é custoso saber 
Lr c~:m~ cllas s_criam concebidas, t cnclo-se em vista o ciüme e a aversão .que os 

aztlell'os nutnam contra os portuguezes. 
Chegaram, ellJfim, as embarcações qt'le conduziam os míseros fo~·agielos; e a 

~afara elos deputacl?s, fingin~o ver n'elles tropas ~stra_ugeiras, ~ueria r ecusar-lhes 
t c 0.sembarque; os JOruaes não cessavam de vomitar 1mprecaç0es contra os aven
r·?~?·os que vinham clevorm· a ·substancia do Brazil, e aconselhavam à assembléa, 
~}Itre 9-ue ella estava decidida a seguir, que despedisse para a Europa hospedes 
t ao pcngosos. O imp.eraclor e seus ministros não podiam convir em que se repu-
asse:n Jlomens desarmados c foragidos as tropas estrangeiras de que tratava a 

ilinsttt"';ilÇão, mas ~ opposiçfio insistia, e a n_:linoria _propunha _mn accordo, que m·a 
}_sem.~uar os cmJ·grüdos por todo o .Braz1l, e nao consentir que entrassem na 

co1 te ; _mas o imperador não accecleu a esta especie de concordata, e mandou que 
08

. emigrados desembarcassem no ·Rio de Janeiro, na sua qualidade ele pros
criptos. 

A assembléa não podia ir contra. esta resolução, po1•que era por espiritp ele 
IUalcl.acl e que ella considerava os emigrados como tropas estrangeiras ; mas r>ara !: VllJl~·ar elo imperador :não votou su;bsidios nenhu~s par_a os sustentar, clescul
rc uc o-se com o es tado do thesouro. Porem D. Pedro nao podia soffrer que a homens 
llle t · v· es avaro padecendo pela causa de sua filha faltass em os r ecursos necessarios e 
q Iesse:n deparar no BmZil com a miscria ele ' que fugiam: ü·atou, pois, ele lhes dar 
s·UhteJs onde se a~ojassem em diversos pontos ela ciclade i deu dinheiro ele seu bol
p~1< 0 .p~ra lhes acudir ás primeiras neces~idacles ; pro~?veu-ll:es uma subscripção 
c ~ coite, e estabelecou-lhes quatro J.otenas ele 20:000i)í000 r é1s Cf[cla mna.; e, não 
clOllJente. com isto, empregou alg uns nos batalhões estrangeiros aquartelados no Rio 

· / ane1ro, e mais !'llllpregkha se as gritas cl~t opposição e mais que tudo a nega· 
lVa elos emig t·aclos não obstassem a isso . 

E. ~llt~o a opposição esmerou-se em fazer crer que a icla elos emigrados para o 
1 ~~ztl t111ha um fim politico: ~judar-se cl 'elles para derribar a constituição brazi-. 
en a · e · · · d l d · d · '· h · l dã ' ~om 1sto mmava a aucton ac e o rmpera or, e mmspm1 a seus conc1c a-
chob cont~·a os portuguezes. Por outra 1Jarte chamavam alguns d'estes aos seus 
cl~~~:'. Í<tztam-lhes suspeita~· qu~ o i~peraclor os Molh~a com o _intento ele so pro~ 
pied cu absoluto· paPa 'tlepo1s os plmtr pelos seus sentnnentos hberaes. Com uma 
de Dcle . ~gicla accusava.m D. P eeh·o elas clesgraç_as 9-ue os porttlg':,ezes soffriam _e 
ir1U'' · 1\hguel estar em P0rtuga.l~ o que elles attnbmam a convençao.entre os clms 
ba aos, pa1•a que um no Brazil, Õutro· em Portugal dessem cabo elos libcraes, e aca-

lla~Sl'lm. com as constituicões que ellé por necess1:dade havia outorg·aclo aos dois 
lZ l'\s • , ...., 

se aÉ· de justiça confessar que nem todos os emigrados foram ingl'atos, nem todos 
co1U:I:S:arau1 illnclil'; mas uma !S'rancle par~e accu~ava o imperador ele os despreza~·, 
l'as cl se elle poclesse fazer mms elo qLle tmha fe1to, e c~n·reu a engrossar as filei
rav e seus inimigos ; muitos entra~·am nos ·seus clubs e col:ljuncta.mente conspi-
1Ue:~ para precipitar o jmperaclor do throno, pagauclo-l11e assim as bondades e 
o a:~~ que com elles havia usaclo; ainda fizeram mais, levaram a impuclencia e 

11 0J0 a espalhar por to ela a parte que haviam sido convidados ela parte elo im-

de ~o~Ierríorias cl•J campanha elo senhm· D. P edro de Alcanl.w·a, ex-impe1·aclor do Hmzil, no ?·ei~z~ 
1833. uga.l, com algumas noticias anteriores ao dia do se!G desernbcbrl)lte. Tomo r. Rio de Janeiro, 

20 
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pcntl1or para o ajudarem a derribar a constitni çfio, ao que. ellcs c1iz iam ter annui~o 
para não morrerem de fome na Europa . Um c1'elles, o mais perverso e que fazia 
parte ele uma associação com V ergneiro, Limas c outros para assassinarem D. Pe
dro, escr evia pm:<• um amigo seu na Europa: n Estão a partir i os emigrados por
tuguezes, mas cu ainda aqui fico, porque quero ter o gosto· de ver desapparecer 
mais mna monarchia» . 

Emquanto alg·uns degenerados portuguczcs se associavam a seus natos e figa
claes inimigos contra o seu bcmfeitor, c1ue havia si elo seu rei para· os libertar,_ e 
que era o pae de sua r ainha_, os clcmagogos se confederavam por toclo o impel'IO· 
A mais perigosa d'estas associações era a dos cha.maelos in-visiveis 2 , que sendo 
composta da mais infima ralé, e até ele escravos, se ramificava por todo o impe
rio; fui ao bacamarte ·ele mn cl'cstes invisiveis assassinos que succumbiu o visconde 
de Camamú, que prcsiclia á provincia ela Bahia. 

O rninisterio era n 'csta occasião animado pelo espü·ito ele um homem que t~
mos visto figlU'ar muito na epocha da inclepcnclcncia : José Clemente Pereira, lUJ

nistro elo imperio. Em presença elo abysmo que se estava cavando por debaixo do 
tbrono imperial e que ameaçava alluil-o, cllc ju.lg•ott, dizem, q Lle só um meio ha
v ia ele livrar o paiz de uma clissolução completa, e era in vestir a corôa ele bas
tante força para coagir as facções a entrarem na senda con titucional. 

Elle desej ava uma suspensão ele garantias e que se t irasse á constiti.tição o que 
ellá tinha de demasiado democratismo, para o qne, contam, se ajusUtra com alguns 
commandantes de corpos, assim como já o ha.via. feito com alguns presidentes de 
províncias, para que no cl.ia 1. 0 ele dezembro, annivcrsario ela sagragão e coroação 
elo imper ador, se desse o golpe ele estado, em virtude elo qnal o ministerio decre
taria a. suspensão ele garantias, dissolver-se a nova camara elos deputados, e con
vocaria, outra. para alterar a constituiçâo,. c fazer uma nova lei ele liberdade ele· 
imprensa . Estes eram os boatos que na tarcle d' este dia (1. 0 ele cle.zembro) circulava111 

no Rio e de que fazemos mençãó, ainda que estç passo não nos pareça ser o que 
projectava, Clemente Perei1·a, se alguma cousa projectava. 

Seja um novo embuste, o c1ue nos parece mais exacto, que a opposíção invcx:
tasse para denegrir ~ministro cuja intrepidez a fazia tremer, ou seja uma reah
clacle, o que não padece duvida é que n'essa mesma tarcle foi clemitticlo toclo .0 

ministerio c nomeado outro, fraco e pusillanimc, como até então quasi t oclos o tl
nham siclo . Diss_c-se que José Bonifacio, que havia pouco tinha chegado ele Fra_nça, 
para onclc havia sido deportado depois ela elissoluç:to ela assembléa eonstitm.nte, 
tinha iclo advertir o imperaclor elo que tramavam os seus ministros e da Tcsistcn
cia que se preparava á r ealisação cl'estas mecl.icla.s, e que o imperaclor havü: logo 
clcmitticlo o ministerio, não querendo por nenhum moclo o accnsassem de ser per
juro a seus jm·amentos . 

O que não aclmitte duvida é que a opposição 'tinha r esolvido, caso tal voz s~ 
soltasse, fazer UJll::t revolução para a qual tinha jú um grande nUJllero ele annas' 
algnns. elos emigraclos tinham prometticlo tlllir-se-lhes e fazer fogo sobre o imP?' 
raclor 3 • E ste facto contristou sum.mamente a D. Pedro, e- e1csclo então climinurtt 
muito da estima com que tratava os emigrados. 

I D. Pedro, vendo que não lhe er a possível collocar os emigt·ados tão bem como tinha es
perado, cuidava em preparar embarcações que levassem á ilha Terceira o maior numero que 
fosse possivel. 

2 Chamava-se dos invisiveis porque cada um dos. membros qLw compunha esta sociedade 
de assassinos não conh~cia senã? o que o tinha introduzido e o que o er a por elle, pois c!J.~n. 
um dos socios m·a obngado a faze1· um ~ó proselyto. Um dos cleueres cl'esta seita infern~ er~ 
acabar com o despola, nome pelo qual des1gnavam o imperador. Nunca foi possível descobril-05 ' 

só depois da revoh1ção é que se soube a sua existencia, de que até ·então apenas se descoJJ· 
fiavL · . . ·to 

. a Ainda quando r e,almente ~o~vesse esta mte~!lào da parte do imperador, o que é llYI e· 
duv1da1· em presença cl esta clermssa?, é horroroso e 1ndesculpavel que algm1s emigrados, esqu 
ciclos da sua qualidade de estrangeu·os, para ~ornarem uma parte activa nos negocies inte1:U05 

do paiz em que estavam hospedados, e esq uec1dos de que á beneficeu.cia do imperador deVl!LJil 
elles seus primeiros soecorros, e á sua existencia no throuo a protecçào contra o odio de se~s 
inimigos, se unissem a e ll es. e lhes promettessem fazer fogo sobre o monarcha de uro>L naÇil~ 
amiga, sobre o seu protector e l.Jemfeitor ! Honra aos que não partilharam taes infamias, e sou 
UC!'fUU alliar a gratidão com o dever ! ! (Notas de Sousc~ Monteiro.) 
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, No dia 7 de dezembro, seis dia;s depois d'este acontecimento, o imperador 
catu do carrinho em que ia de passc!Ío com a rainha de Portug·al e sua nova es
posa, c ficou mui maltratado, pois quebrou uma costella. Este triste successo, que 
~l~heu ele consternação todos os cidadãos honestos, deu muito prazer aos ànar
c u~a~, que para log-o quizerain levar a effeito seus planos e obrigar D . Pédro 
a a dt~ar ou assassinai-o. A policia, advertida cl'estes projectos, fez tomar as ar-

_ln.~s . aos corpos da capital e apresentol't 11ma attitude tão respeitavel , que os eles
OI( en·~s esmoreceram e n?lo ousaram apparecer com a sua revolnç.ão. 
r ~ Imperador acabava ele passar a segundas nupcias com a princeza D. Ame
~~lld e ~euchtenbe1~g, princeza de. idéas luminosas e Jiberaes, e dotada de uma 
tinh en~ra pouco commum em sua rclade e no seu sexo; o marquez de Barbacena 
eU a stdo encarregado pelo monarcha para concluir este casamento, para o que 
a eR~ozera á sua disposição grossas sommas, de que apresentou, quand.o chegou 
e~t lO, as contas, que o imperador approvou em boa fé; porém fallava-se em que 
st e farq~1ez havia clistrahiclo para si uma grande parte dos dinheiros que teve á 
c~\ c Isposu;ão, pelo que o ministerio nomeou uma commissi,to para examinar estas 

11 as, com o que Barbacena se· deu por muito escandalisado . · 

08 ~.ompeu ·com o imp.eraclor e ~asso:1 pam os set~s in i r~:ligos, que lhe estenderam 
-
0 

aços a: r~cebei-o ; desde entao fo1 um dos ma1s actrvos agentes elos demago
~e 8 

<;l 0 mats rmplacavel inimigo do · seu soberano, cujos segredos os mais_ famíl ia
o s te.v~ a vileza ele trahir pela impreJJsa. Com um tão valente auxiliwr creou a 
p pposiça? novos brios ; ella chamou em seu auxilio todos os proprietarios ricos e 
si~soas lllfluentes que se haviam cleclarado inimigos do imperador por não terem 
e 0 escolhidos para a camara dos senadores, o que repi:itavam uma grande Qffensa, 

que foram dar uma grande influencia a este bando. ,.. 
pe . A nova camara elos deputados, cuja maioria., como dissemos, era hostil ao im
tn:~dor, apenas se reuniu, . inseriu na resposta ao cliscm·so elo throno agradeci
n:a n os ao monarcha pela demissão do ministerio Clemente Pereira, a que cha
h~1:am 0 ministerio liberticida. Porém ainda restavam jtmto ele D. Pech·o dois 
0 ' s-ens. que os desordeiros aborreciam, posto ·qne elles jamais tivessem empregado 
'E\·: 11 _valnnento contra qualquer individuo; estes dois homens eram o co11selheiro 
comllctsco Gomes ela S iiva e ó commenclaclor João ela Rocha Pinto, contra os quaes 
a s ~Çaram de desencadeai·-se os jornaes e a tribuna com tal virulencia, exigindo 
08 na r.ernoção de junto cl'o imperador, que elles se decidiram a aconselhai-o que 
seu sacnficasse ás exigm1eins elos descontentes, pois não queriam que a suà pre
de ça ~osse a pedra ele escancl~lo, o muro ele b•·o11ze que sepa•rasse Oi? dois poderes, 
Pri c~J~ boa harmonia depende todo o systema constitucional. O imperador ao 
pa1~Cipto recusou, mas, instado por elles, teve a fraqueza de ceder, mandando-os 
ap a .a E~ropa, ainda na esperança ele que, não dando motivo a queixas, ellas cles
rn~:t~cenam. Q,ue mal sabia elle que as facções são tanto mais exigentes qnanto 

N~ 0
. que se lhes . conce~le.?! . · . 

part' •. dut I 5 ele maiO o m1mst1·o da fazenda vem á camara lei· o rel:=ttoriO. ela re
a c

1
·
1
Çao a seu cargo. Elle diúa: «Ü ministerio tem a combater um defioit enorme, l'Ctll N d ~ . 

llhum a~ao : um papel desacreditado e a de uma moeda quasi sem valor ne-
hotr' . r ao extste .thesouro; não ba nação que possa muito tempo soffrer o ·estado 
bita~~= das finanças que pesa sobre o Bntrzil. V ?s sabeis qual é o preçq exor
dos ele todos os generos, os trabalhos e os sofihmentos a que estão condemna
q11e 

0 ~.e~lpregados da administração publica pela mocliciclade ele seus ordenados, 
ern' acos no principio, estão hoje muito reduzidos pela depreciação elo papel 

que sã E N • • l · · 't t ttma t I o pagos. 'u nao penso que seJa poss1ve res1shr por mUI o empo a 
des~ a pentnia) se estes funestos elementos ele ·clesordam e ele descredito não 
pela Ps~arecer:m, ou se, ao menos, as camaras não sabem clin:tinuil-?~s n'esta ~essão 
proj t beclona ele suas medidas, e sobretuclo pela sua perfeita umao, em VIstas e 
daci:c o~, com o governo . Havendo confiança tudo é possível, todas as difficul
solid~ .sao faceis ele vencer; sem clla não pócle estabelecer-se o credito nem con-

B~l~e 0 systema constitucionah. • 
. ainda aclos esforços eram os elo governo; debalde apresentava elle o quadro, 

qne ponco carregado, elo estado do Brazil, e pedia Ulll termo a tanta mise-
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ria; a resposta que clcn a assembléa foi , que «ainda q1.1c o estado da fazenda pu
blica fosse honivcl c um grande flagcllo a circulação do cobre falso, isto uno eJ:a, 
comtudo, in=emediavcl; mas cpte a camara nã.o_ lhe applicava o remedio de q_t~e 
carecia o paiz, lJürque não tinha confiança no go'lrerno! l n Era com esta moralt
dadc que se guerreava o governo e se queria apressar a quéda do impm·ador~ 

Este espírito ele hostilidade ainda continuou a ver-se nas seguintes discussoes i 
]Jara animarem os tumultos que se pre]JaTavam, propunham as leis as mlvis·absu~
d.as. No cocligo criminal, que se concluiu n'esta sessão, vinha a seguinte disposl
ção: ((Não é reputado motim ou sublevação senão a reuniâo de vinte mil pe~soas 
armadas>>. E isto n'urn paiz onde não ha cidacle nenhuma, a não ser o Rw de 
J aneiro

1 
em que se possa reunir metade cl'este numero, a não scre!'n escra>•OS! 

A miseria IJublica desenvolveu todas as suas clesgraçadas. consequencias; uma 
cl' ellas foTam as quadrilhas de salteaclores, cnjos roubos foram em breve tão es
canclalos.os, e em tamanho numero, q_ne a camara dos deputados julgou dever occu
par-se d'elles, accusando o governo de cleslei.....:o; porém um deputado (o padre 
José Custodio Dias) foi muito mais longe, accusou o imperador ele connivente coUl 
os salteadores; e estas expressões infames, que o deputaclo negou no clia seguinte, 
constitLlcionalmente sacrílegas, acharam acolhida nas galerias, occupadas por as
soldadados dos clubs, e em algllns joTnaes, tacs como o estupido Republico c seus 
l)arceiros. N'este anuo as mudanças ministeriaes foram mais contínuas que eUJ 
nenhum dos anteriores: _houve um ministro da fazenda que não completou 0 

mez no ministerio! 
Porém era parà a discussão do orçamento que a camara dos deputados se 

~guardava para dar o ultimo golpe no furono já vacülante . A camara decidiu quo 
o orçamento era o logar de todas as reducçõcs e suppressões t, a fim ele obrigar 
o imperador a annuir á vontade cl' elles, pois, carecendo ele dinheiro para satisfa
zer aos encargos publicos, havia ele approvar necessariamente o orçamento e to
das as suas disposições . Então viu o senado, mas ja tarde, onde tendiam as VJ~
tas da camara elos deputados, e por conseguinte elo partido q Lle a elegêTa, e qUlZ 

oppor-se-lhe, rejeitando esta proposição como inconstitucional. Os deputados reque
reram a juncção elas duas camaras, na conformidade da copstituiÇí'10, sabendo q_ue 
levariam de vencida esta questão sendo em numero dobrado ao dos senadores. 

A deputação que foi propor a juncção req_Llericla ía n'nma sege, a que o povo 
tirou as bestas, e 1mxou até o palacio onde se reunia ó senado : ahi eondLlZÍU os 
del)Lltados ao som de vi v as, e os acompanhoLl do mesmo modo até o local ela ca
mara dos deputados. 

Nos dias designados para as sessões elas duas c::tmaras em assembléa geral, a 
po1mlaça e a soldadesca, já infeécionada pelo contagio da revolta, cercou o p~la
eio e todas as suas avenidas, insultando os poucos e tímidos deputados da minor:a 0 

, o~ senadores que mais se haviam opposto ao principio acloptado pela camara ele~ta i 
muitos, tomados de susto, ·nrio appareceram na sessão; outros foram, mas não _o1:1-

saram pronunciar-se abertamente: O resultado foi qual se esperava, o princ1p1° 
revolucionaria venceu, e a plebe applaL1diu esta victoria sobro o imperaclor coJll 
vivas, foguetes e musicas . 

A revolução de julho, cuja noticia chegou por este tempo ao Rio de Janeiro, 
electrisou as cabeças dos demagogos, que para logo decidiram macaquear aquelle 
movi.rriento; mas como o g·overno por sua parte não exorbitava, e não havia por 
conseguinte causa que justitieasse e popular.isasse. a necessidade de uma r evolu: 
ção inventou-se um pretexto, e foi a fedentção o grito ele guerra· g-Tito que fo! 

' J a · · a ' 10 logo repetiCLo eo1 to o o nnp el'IO por to os os orgãos da: anarchia. Ao mesn 
tempo se dizia como facto inconstestavel que se ía es tabelecer uma côrte para a 
rainh,a dar armas aos portuguezes, e tambem crear um general portuguez, e que 
estas despezas seriam satisfeitas pelo thesouro brazileiro, aliás tão defecado. 

A assembléa, tendo votado o orçamento, supprimiu as verbas que n'elle :figu· 

1 Este principio o anathematisaram.clepois da abdicação, quando estavam no poder, assi~ 
como todas a,s disposições do codigo em harmenia com a que citá.mos, por serem oppostas !l

sua conservação ou á dos seus amigos, e só boM para estabelecer a amt:rchia e a desordell1' 

(Note~ de Sow;a Monteiro.) 
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l'll.vam para a mantença dos batalhõ'e · estrano·ciros os un1cos de quem se temia, 
por não serem faceis de seduzir depois da primeira traiçã9 que se lhes fez; e 
se~~ esta suppressão nm meio indircc to de que ella se servia para tirar ao im
~r~ or seu nHtis . firme apoio, gan haram os anarchistas uma grande victoria . A 
a·· edro não foi isto occulto, mas obediente á lei decretou o desarmamt?nto 

a9.uelles corpos, em .despeito das representações e conselhos de muitos ele seus 
anltgos! para quem não eram um my sterio os tramas dos demagogos. 

Do1s acontecimentos que então tiveram loga.r,. um no lho de Janeiro, outro 
em S. Paulo, deram origem a novos e mais atr.ozes aleives contra o imperador, a 
~~em sobretudo se queria tornar odios?. Uns offi.ci~es de um n~vio de guerra 
a ncez foram caçar n'uma chacara ( qnmta) ela outra banda da bahw., pertencente 

8 
um tal França, que com ajuda dlls seus escravos os ~?xpelliu a pauladas elas 

0 
nas terras. Os officiaes voltaram para bordo, e tendo-se ajustado com outros seus 
d~maradas , foram d'ahi a poucps dias com alguns marinheiros armados, e, c1irigin
~~e á chacara, forçaram a entrada, prenderam França e o levaram até á lancha 
fie e~da na pràin; ali amarraram-n?o e o manclaram açoitar com cabos, até que 
lla~u em moído; depois do que o lançaram na, praia, sô e sem soccorro, e tor-
~~ a seu bo.rdo• ~ui satisfei~os d~ sua .expediç~o. . . 

ln . governo 1mpenal, advertido d esta ·msolenCia, ex1gm do governo francez a 
n~lS a<;0?JPlBta satisfação; .os officiaes culpados foram mandados para França, a 

0 ' - lZta o commanclante da estação, de receberem o devido castigo. Logo que 
e povo .elo Rio de Janeiro soube d 'este atroz e Í11 audito procedimento prorompeu 

8~
0 

queixas, qu e os jorna~s da opposição voltavam para o im}Jerauor, a guem accu
ct:arn de não ter prevenido este insulto, como se fosse possível prevenir um fa
am ele que se não podia ter conhecimento algum anterior; a populaça entrou a 
tlr ~ntoar-se, ameaçando assassinar quantos francezcs lhe caíssem nas mãos; ape
os ejou algumas das lojas d'esta naç~w na rua do Ouvidor, e até insulta'a todos 
tno ~uedencontrava com algum traste francez, que despedaçava. Os francezcs, ate
go~~~a os, fechara m-se em suas casas, peclin.do ao seu ministro que exigisse do 
cnc ~~~o · protecção para suas propriedades e vielas. Providencias se tomaram tão 
poulgtcas como o caso o pedia, mas não foi possível obstar a alguns, ainda que 
<les~?J'. assassínios; .e no despeito. de não poder em clar,pasto á sua maldade, os 
eon 1 e.u·os voltaram a sua raiva contra o im}Jerador e o governo, que não lhes 

selltta urn . t . d . . l . N . a JUS a vmgança o assassmw c o seu compatnota. 
foi .r a Clc~ade de S. Paulo achava-se um medico italiano por nome Badaró, o qual 
dieoassassmado n 'uma noite, diz-se que por ciumes de um rival; como este me
ana1;c~vesar ele est:r:angeiro, escrevia um periodico cuj a,s doutrinas excessivamente 
·Clnb Icas. o tornavam querido da popu.laça, e como era um elos principaes dos 
tal J ~auh,sta~, a sua morte não cleixou de ser attribuicla ao imperador e a um 
l'aU:.J. ~ftassu, que era juiz de clirei~o n'aquella cidade . Todos os anarcl~istas toma
Ptuo lto por Badaró, a quem fingwm olhar como martyr de seu parttdo, e sum
elrl sas exeqtúas se fizeram em differentes igrejas elo imperio, n'aquellas partes 
a se{tde ~ bando anarchista era o mais forte. D esde então o imperador começotl 
Utn f es1gnado com os nomes mais vis, t aes como o ele Ped1·o Pcmctca; nome de 

oa~oso salteador, e outros não menos infames . 
dente unperad?T1 que deixava na capital assoalharem -se c.ontra e1le as mais impu
seita 8 Jalu~nms, as mais virulentas cliatribes, ao principio debaixo de uma gros
V.inhad ego~·ta e depois já sem disfarce ; o imperador, que clespTezava estes es.cre
jo1·n~1. ~res 1r;norantes, e só lhes oppunha a mesma arma que elles manejavam, o 
legua tsdo, ~a mandar assassinar um triste e vendido perioc1igueiro, ~ centenas de 
CJ,lle <des 0

• lho de Janeiro, e que pela clistancia pouco mal po~ia causar i a? ?a~so 
so8 con!r~zava os gue ali, na sua mesma presença, lhe cuspiam os mats lilJUno
"olta 1 AlClos e amotinavam a plebe contra elle, prégando-lhes abertamente a r e
toa08 ' ccus~ções d 'esta natureza só podem achar-se n'nm partido immoral, que 
lllen.t os me10s acha justos e bons, -se d 'elles póde esperar o seu engrandeci-o. 

mei:~icléas de federação iam, entt·etanto, lavranclo em todo o imperio; era um 
e enfraquecer o poder imp e~·ial, e isto bastava para ser applaudiclo, aincl~~ 
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que por este meio tambem o Bra-zil se enfraquecesse. A maior parte dos jor~a
listas que recommendavam o systcma federativo ignorav~m em que elle conslS
tisse, c bastante o provaram na polemicá que por esse motivo se estabeleceu ~ntl'C 
as folhas que defendiam o imperador e a constituiçl'W, e os jornaes federahstas. 
Alguns dos corypheus demagogos ungiam oppor-se á preconisacla fedm'açã? P!ra 
assim a tornarem mais app.etecicla pela populaça. Então se fol·maram assocwçoes, 
cujo distinctivo era uma semp1·e-vi•va com um botão de velluclo verde no cent~·o, 
em chapéu de palha taquarassú; e os membros d'estas associações insultavam m
dis.tinctamente os portuguezes e os brazilcir.os que usavam do laço nacional, aos 
quaes chamavam retrogrados e re'colonisaclores. 

O ministerio deu então chrras mostras de que não sabia elevar-se á alteza dos 
acontecimentos e não tiohft cabeça par•a avaliar, nem c01'ação para sentir a impo~·
tancia da missão de que se havia encarregado; sua irresolução,_ sua fraqueza ~
zel'am caír D. Pedro do throno, e tornaram problematica a existencia da monarcl11~ 
na America. D. Pedro conheceu que era chegaclo o momento de abdicar, e 50 

esperou occasião mais oppoTtuna. 
Ou fosse na intenção ele estuclaT a opinião dos mineiros, como alguns querem, 

para que, se a achasse favoravel, apoiar-se n'elles e compri,mir as facções que 
borbulhavam em todo o Brazil; ou fosse uma viagem puramente commel'cial1 como 
querem outros, para reduzir a valores as notas elo banco em que recebia a sua 
dotação; ou, como pretende um grande numero, para dar tempo a emprehender 
sem tanto risco a sua viagE.m para a Europa, o imperador deixou a côrte nos :fin_s 
de 1830 e se dirigiu á província de lVIinas, acOIDJ.Janhaclo de sua esposa e do JDl-
-nistro do imperio. · 

A jornada ele sua magestade foi um continuado triumpho; os constitucionaes 
amigos sinceros da monarchia festejavam a sua visita com as maiores demonstra
.ções de alegria, ao passo que os demagogos escolhiam a sua entrada n'uma terra 
para então celebrarem as ex.equias de Baclaró, como que para insultar o jmper.a
dor, a quem este proceder ele nenhum modo affectou, e que antes pela sua aff!
biliclade e seu constitucionalismo conquistou as affeições de todos cujo .coraç~o 
ainda não estava ·pervertido : ás allusões ele ty:ranno elle respondia com o malS 
sincero respeito pelas leis e com as maiores generosidades. 

Os demagogos, entretanto, julgando que esta viagem havia sido intentada coJll 
um fim político, mordiam-se ele despeito ao ver que não tinham podido roubar ao ' 
imperador a popularidade; e censurando a viagem e expressando ácerca d'ell.a 
receios de volta de absolutismo, e apregoando a federação, tl;atavam clé'aprovel
tar a ause1;1cia elo imperador para fa~er a revolução. Este procu_rou chamai-os ao 
cleve:r por meio de um proclamação datada ela cidade do Oiro Pret.o (22 de feve
reiro) t, na qual, lamentando a existencia' de um p~rtido desorganisa.clor, que, a.pr~
veitando as circumstancias· peculiaTes da França, queria enganar o "povo, invectJÍ 
vanclo a pessoa elo impe!·adorí inviolavel e sagrada pela constituição1 a qua 
pretendiam tambem derribar para lhe substituir a tal federação, convidava os bra.
zileiros a unir-se-lhe para. sustentar essa mesma cqnstituição como existia e co!l1° 
a tinham jurado. Mas a ambição desmedida e o desejo de vingança abusava 05 

demagogos; elles queriam a todo o custo uma revolução, ainda que ella fosse uro 
signal de guerra civil em todo o imperio. . 

Advertido de que os clubs não desistiam de ~eu empenho e de que estava IJ1l

minente nina revoh1çã.o no R io de Janeiro, o imperftclor
1 

conhecendo as difficu_l
clacles em que se acharia collocado se ella rebentasse dm·aote a sua ausencia, p:xrttU 
a toda a pressa para a côrte, onde chegou sem ser esperado na tarde dt~ 13 de 
março . O col'po do commercio, onde avultavam brazileiros nascidos em Portugal, 
tinha feito alguns preparativos para festejar a volta elo imperador á capital do 
imperio; e esses fest~jos, que consistiam em musicas, illuminações e fogos de .ar
tiiicio, tiveram logar na mesma noite de 13 ele março, logo que constou ·que o IJll

perador se achava no seu pa.lacio de S. Chl'istovão. , 
Os festejos começaram com todo o socego, dando-se vivas ao imperador, a 

família imperial e á constituição; p1as quando se começava a dar o fogo, algumas 
t Faz parte dos documentos adiante transcriptos ; vide pag. 334. 
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pessoas com o emblema da federacão, armadas de bastões-, começaram a espancar 
qt~ntos Bão tinham o seu distinctivo, e a cortar e a derribar os postes em que se 
a~ av~ o fogo, dando ·vivas á federação e ao Reptbblico . E:-;ta inesperada aggres
~ad ~01 o signal de uma grande cles0rdem i os caixeiros das casas do commercio 
lhUnlram-se armados tambem de bastÕes, e caíndo S$Jbre OS aggTef:>SOl'eS nzeram
p esl pagar cara a attda.cia; levando'-os de rojo até o largo de S. Francisco ele 
iu~u a, .de onde foram obrigados a retirar pela policia que ali se achav-a, e que 

ervem para manter o socego. _ _ . 
-vol O~ desorçleiros rep~llidos foram reunir-se .em differe~tes P?ntos, e em br~ve 
b_~aram á rua da Qmtanda (onde era o festeJO) em mmto mawr numero, o que 

0 ~ 1;1gou os moradores ela rua a recolherem-se a suas casas, cujas portas fecharam: · 
l:s aggressores então, confiados no -numero, clerril1aram todo o fogo, começaram a 
ançar pedras contra as janellas que estavam illuminaclas, e levaram a audacia a 
~onto ele quererem. arrombar as portas de . algumas casas, ameaçando os morado
te~ com o assassínio. Estes, pela sua parte, lançavam sobre os assaltantes pedras, 
~~~ as, tra~tes quebrados, fundos ele gm:rafas e quantos arremessos lhes vinham ás 
gr~~; i e n'u~11 instante t~da aquella rua er~- um largo camp~ ele bat-al~a, onde a~s 
t .•• "' de «vtv-a a repubhca, vtva a federaçao», e os cotitranos ele av1va a const.l
slllÇao tal qual existe e v-iva· o imperaclon, se travavam penclencia, e já COlTia o· 
an1~e ele m~itos- federalistas, um. granÇI.e numero dos quaes s~ retirou ferido .. 

d agotes uns sobre outros cornam para a rua em questão, levados pelo desejO 
;:_ . sangue e ela rapina, emquanto qu'e por outro lado os amigos elo imperador e 
at~~tos l~Ortuguezes ~e reunira~ · em outros pontos para_ irem em defez~ .do.s 
fo t ados, os desordeiros, repelltdos, ·tomaram nov<:<mente a fuga., e a pohc1a e 
e 

1 
es patrullias de tropa, que •intervieram e tprenderam alguns inclivicluos ele um 

g ,outro lado, conseguiram restabelecer o socego. Então os v-encedores, em grandes 
lllpos J • .J • • i ' passaram a correr as -ruas· Ct0 comlllilercw ao som ~tas mustcas e vtvas ao 

1.~Perado.r, ás constituições .brazileira e portugueza e á rainha D. lVIaria II. Pô-. 
p'trn a ratva e o furor _animavam ig·ualmente os dois partidos; o federalista a.prom
P;:v-a.-se para novo ataque até com armas ele fogo, os outros faziam iguaes prc~ 
qtla~vos, e nova lucta Üt em breve começar, cujo exito ninguem sabe qual seria, 
aJ~~o urna chuva copiosa, pela v_olta . da uma hora da manhã, dissolveu estes 

mentos . 
.., n' O imperador fez no dia seguinte a sua entrada publica com o maior apparato; _ 

a essa manhã tinha sido a-ffixacla a }!>J.'Oclamaçã,o de que aeim·a demos conta, mas 
@l.;opulaça despedaçou todas as que pôde; foram presos alguns incli viduos por 
lis~ arem viua a fede?·açãoJ e um portuguez por ter calcado aos pés o laço fedeTa
al .a. Os festejos comtiuu~;J.raín ainda n'esse dia e no seguinte, havendo apenas 

gurnas pequenas rixas e disturbios. 
ern ~guus deputados e mui poucos senadores, querendo arren.1eclar o acontecido 
pr . ~an~~' se reuniram e dirig-iram uma representação ao imperadm·, pedinâ.o-lhe 
lebv-lc el?-cJas para abafar o plano liberticicla, eujos principaes agentes, dizia a ce
der:·~ lllensagem, se . :m,.ostraram com a maior audacia ma noite ele 13 de março, 
g'lt mando o sangue brazileiro, e isto ao som de vivas a D. lVIiguel, aos portu
e ~zd~ e a D. l\!Im·ia .II (quem não v-ê com que fim se offendia assim a v-erdade?), 
EJte dndo prov-idencias que assocegassem a nação sobre as intenções do monarcha. 
]?ele ,oct~mento perenne da perversidade a que podem chegar homens impell'idos 
tua~ a~btçã0, era concebicl·q n'um estylo violentíssimo e ameaçador i as calumnias 
co~s 1v-t~, as, insinuações mais perfidas, as imputações mais malevolas o recheavam 
de P etamente. Era o monstro ela anarchia vomitando ameaças e alça:nclo um grito 
pu]gn~rra . contra 0. throno imperial. ·A imprensa illnstrada embalde se apres.sou a 
à í~e~ Isar esta obra de destruição, mostrando até á evidencia e com cloctrmentos 
fec a. sldacle que formava seu principal tecido; · o veneno que clistillava tinha já in
snac1~":ltdo o ex~rci~o, e os h0mens que lucram com as revoluçõe~, q:te vende~ a 
intere~c _a ao pnmell'o ~alv-ado que a quer comprar, para clestnur tmham mmto 

. -Ao se na desordem para :e€lerem a rasões algnm~.s. _ . 
colll fifhesmo te~' os orgaos elos descontentes fazHom olhar este acontectmento 

• 
0 

o de um plano combinado com o imperador para .derribar a constituição, 

. \ 
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recolonisur o Brazil, e fazer D. Pedro monurchu absoluto ~os dois pai~es: não 
c_ontentes co.m isso, diziam que o imperador tinha estado _disfa1•çado e'lltre os tu, 
multos, de jaqueta e chapéu c~e palha, e que desfech~t<~:a um tiro ele pistola, que 
foi o signal da matança dos patriotas; e discorrendo por ·este teor assacavant a 
D. Pedro quantas calnmnia~ lhes stlggeria seu cereb~·o esquentaGio e sua indole 
perversa . 

.O imperador queria votar ao desprezo a mentirosa mensagen1 e seus auctores; 
mas os clubs tinham já ganhado uma tal influencia, a agitação era tamauha, ql~e,, 
no interesse de c0nservar a t:.:anquillidade, reso~veu-se a dernittir .o minister;.o, 
nomeando outro tirado da maioria da camara, isto é! composto de homens cu~os 
princípios exagerados eram mais do agrado dos clnbs: entre estes ministros J.?.a
via 11.m, o visconde de Goyamw, que apesar de monarchomaco achava-se nas fi
leiras da opposição por inimisade pessoal com o imperador; outro (Antonio _-~a
valcanti) tambem ali se achava, apesar . de amigo cl0 ünperadoT; por um espmto 
de nacionalidade mal entendido. 

Este mini.sterio era, por sua fraqueza, . o mais proprio para alentar os cluLs e 
deixar-lhes toclo o tempo de amaclurecerem s·et'ls projectos; a tropa estava todlt no 
interes§e elos conspiradores; era n'um ele seus quarteis no largo de D. Manuel 
que se faziam as . reuniões, e ali se votou a morte do imperadot com a elos portu
guezes. Quasi todos os dias êran'l. marcados ·por·. assassínios, e al gtt~s se fize~·a·~ 
pot engano, mesmo a brazileiros. A questão, como se vê, era toda éntre eraz1le1-
ros c1~ differentes crenças, nias o empemho dos jornaes e de tod0s os descontentes 
era pintai-a como portugueza para chamar a naciOiialiclacle em seu auxilio; e este 
alvitre os favoreceu muito. 

Chegou o dia 25 de março, anniversario elo· juramento d~ constituiçao braú
leira; este dia foi festejacl0 por todos os particlos; mas @s federalistas affeçtara.I'Q 
festejal-,o com uma maior pómpa, para o que tinhmu elles ordenado Hm. solerone 
.Te Dewrn na igreja ele S. Franósco ele Paula. Depoi.s ela parada geral, o impera
dor, apesar ele não ter sido convidado, dirigiu-se ao tem1:Jl0, dizendo áos que 0 

cercavam : «Vim, ainda que não fui ,convidado1 para me comg1:atular comvos~@ 
diante ele Deus por um motivo tão solemne; eu sou sem@l'\3 constitucional, e mats 
elo que eu só apropria constituição11. · , 

Ali se aehava tambem a pessoa que havia sido designada para assassÍ!nar 0 

imperadot, o que elle mui bem sabia; mas ou fosse que a U!ffabilidaCI.e elo impe
rador lhe abrandasse o cm,ação, fosse que o enthusiasmo qne estas palavras pr?
duziran;t lhe :fizesse temer um fim funesto, o caso é que a_ resolução faltoa~lhe ..J'iÍ 
quando estava com a mão no punhal•. A presença de espirit0 do imperador sal
vou-lhe a vida; ellc assistiu com a maior devoção á festivic1ac1e religiosa, fulÇla a 
qual retirou-se l1l.O meio dos vivas de toclo aquelle .povo. De noite houve Mm fog0 
de arti:ficio no _Campo de San.t'Anna, a que elle assistiu, e que nã0 foi perturbaelo 
por nenhum motim. -

Os portuguez(;ls, de que havia no Rio ele Janeiro para mais de seis mil caJ;~a
zes ele [pegar em armas (sem contar os emigrados, pois que a maior parte e!l'a Jll:' 

djfferente a estas questões e a outra fazia causa commum com os desorcileir:os)1 u1•~l 
podiam soffrer que seus compatriotas foss.em ba:rba.ra. e cobardemente -assassina
elos, e alto exprimiam seu descontentamento; pediam protecç.ão e a vingança das 
leis, ameaçando tomal-a por suas mãos s..e a legwl se lhes recusa,sse. Os amigas ~1@ 
imperador ·faziam por accommoclar esta mocidade generosa, que socegou quand'o 

1 Esúa p~ssoa, cujo. n?me agora nos mão lembra, mas que mais_tjtrde árrependido, corn T?ni
tos outros, ela parte que tmha tomado em todos os acontecimen los a11teriores á revolu ção e n eHlll 
propria, foi o redactor ou. responsave~ de um periodico intitulado O B1"Ctzil cr,fJliclo. N'este pe· 
riodico, em que se combatia a revo.luçao e os homens que a l1 aviam feito, publidra el1e !!lucro 
o tinha incumbido d'este assassínio, que não :pôde e:ffeituar, e muitas outras citcumstancias - · ,. 
mas ca])O lhe custeu esta confissão, porqne achando-se no dia seguinte n'urna hotica ao largo da 
CaJ;i.oca, com as costas para fóra, um dos filhos do regente Lima, que ' tambem bn.da fi gtll:ado 
na revolução, lhe ath·ou por detraz, e quando ·estava despercebido, uma cutilada na cabcç:a, g,~e 
pnrtinc1o -lhe o Cl'aneo o fez moxrcr pouco depois de um teta no que lh.e sobreveiu. O part• 0 

cbama~lo do imperador (Caramurú) lhe fez utn shmptuoso enteno na me:orna ig~·eja em que, 
se fosse mais perverso ou ti v esse mais cqrfrgem, perpe traria mn grnnde Cl'ime. . , 

· ( Nota .de Sousa Mo-ntewo) • 
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se lh~ disse que era isso comprometter o imperador, e dar como ·estrangeira uma 
questa? ' que era verdadeiramente · de dois particlos brazil.eiros que se combatiam 
por prlllcipios oppostos. . 

Us desorcleiros tinham resolvido fazer a sua revolução no dia 4 ele abril, em 
tle - se . festejava ó auniversario ela rainha cl~ Portugal; mas n'este dia tinha 
R: l'Yiana II r esolviclo dar beijamão a todos os seus subclitos que se achavam no 
t Jo, e o çrancle numero ele portuguezes que concoTreu, assustando os clesconten-
~s, lhes fez adiar o plano. De noite, porém, continuaram os insultos e os assassi

nlüs, -bem como as relmiões elos conspiraçloJ,:es, já t ã:o certos ela impunidade, que 
nem se occultavam . 

A policia advertiu no dia seguinte o ímperaclor elo que se tinha passado; que 
~~ ruas tinham siclo durante a noite occupadas por magotes que insuJ.tavam e mal-

atavam t9dos os que não traziam a sua insígnia, e que assassinaram mesmo al
g~s i que no largo ele D. Manuel e em outros pontos se fazi am nl.1merosas re
~~~~ es , cujo_ fim não poclin, deixar de ser suspeitoso, pelo menos, em tempos .trio 
f, 

1{trcos. O Imperador) admirado. de que os ministros de nada o tivessem advertido, 
_e ·os chamar, e interrogando-os sobre o que havia ele ,novo pela cidade, teve em 
1 ~8rsta. que t'udo havict estado socegado e t?·anquillo! A vista de tal r esposta não 
~~c e de1xar de sentir que o mini.sterio era connivente com os anarchistas ou ine
la~' : e~ qualqu~r elas hypotheses in.clign? ~le sua confim~ça; porém, antes de 

0 
_ç~r m.ao do mew que esta"'"a á sua clispos1çao, tratou de mclagar, e soube que 

t 
10 atono da polícia era exacto. Então demittiu todo· o ministerio e nomeotl ou-

ro~ ele q?e fazia -parte o marquez ele Paranaguá 1 a quem os clema.g·ogos tinhaHl o 
maio~· oclw lJela sua energia e deliberação. · 
lll l!orruáclo um mil!J.Í.sterio ela sua confiança, o imperador aguardou os aconteci-

entos até á reunião da assembléa, que havia convocado extraordinariamente; 
r~rém ~inha já formado a suw i·esolução, pois que as suas preciosidades estavam ;t 1en~mxotaalas e a bordo cb na.u ingleza Wcwspite. Muitos lhe diziam que a re
e 

0 ~~Çao era in:évitavel, que elle devia por conseguinte dar m·mas aos soldados elos 
q x._mctos corpos ele estrangeiJros, e a todos os portuguezés e brazil eiros que as 
~~~:esse.m tomar, e oppor uma força aos sediciosos se ell es ousassem mostrar-se; 
co~s 0 .n;nperaclor desprezotl estes conselhos, clecbrando que por nenhum modo 
co.~ entll'la. que se derramasse uma só gotta de S'angue para lhe conservar uma 
sa~~~ que Já lhe pesava e que se lhe tornaria aborrecida logo que uma nodoa ele 

o lle a lli<.'tnchasse. 

08 Apenas o novo mimisterio foi conhecido, magotes ele anarchistns ·armados se 
to~~lllaram pela cidade, espancando e matando os portuguezes que encontravam ; 
re ~ as casas se fecharam e a cidade em um momento :ficou erma. P ela tarde 

11;
1111 rain-~e estes magotes no Campo ele Sant' Anna, e fazendo cl1amar o jniz ele 

rioz do d1stricto o mandaram ao imperador, exig inclo-lhe a demissào do ministe
Br~z1ue, ~eg·unclo elles, era retrogr.aclo, protec~~r do absolutismo :. .inimigo elo 
mi . · -. <? Imperador com toda a plaCldez de espmto declarou que nao mudava o 
lhelllsteno~ que 11avia mwmeado mo plemJ us·o elas attribuições ·que a constituição 
pet Confen~; o juiz ele paz voltou com a resposta, que a populaça ouviu com im
pa1~8 ~e rawa. A este tempo já se achavam c·ousa de trezentos indivíduos, a maim: 
In1ste . os quaes eram homens da mai s baixa ralé, meios nus, gente de côr, e de 
Ca.Intna a~guns escravos; do que os juizes de paz apenas advertidos, · correram ao 
gote P~, segundo o ·seu dever, pa,ra dispersar por meio ele admoestações estes ma
paçr 

8
' ruas elles desprezaram as admoestaçõ~s e obrigaram a que torNasse ao 

e~ ~. ~[!1la deputação ele tn·es juizes ele paz, a dizerem ao imperador que o povo 
~'1; a demtssão d'este e a renomeação elo ministerio d.emitticlo . 

constit~~.r._ut~ção achpu o imperador n'um3: elas sal~s do palacio, tendo na mão a 
i1n J. l!Çao, n,penas os deputados foram mtroduzrdos e fizeram a sua arenga, o 
1·aJoerado7· l~1es 1uostrou a constituiÇão nar parte em que era reconhecido ao ~obe
« 'lã ~· du·erto ele nomear· ou cl'emittir livremente os seus ministros, e continuou: 
son ° Izer a quem aqui os enviou que se elles são constitucionaes, eu tambem o 
inct~Ineb_que n::!o .me clesapossarei elo meu direito e1:nquant0 for imperaclon1; e lhes 

!li levaram nma proclmnaçi'to em que conv~clava os sublevados a entrarem 

• 
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na ordem e a respeitarem as auctoridades e a eonstitniç.ão. A plebe, depois_que 
ouviu a resposta do imperador, encheu-se de raiva, lançou-se á pr0clamação, que 
um d'elles estava lendo, e a fez pedaços. , . 

Comtudo a firmeza do imperador· tinha assustado muitos, que se íam rettrando 
a suas casas pouco a pouco, ele moclo que ficaram apenas uns s'essenta no Cam_po i 
mas os chefes elo motim haviam-se ajustado com o general ela l)rovincia, FranCISCO 
de Lima e Silva (que dC?vendo, assim como seus irmãos, tudo quanto era á rou
nificencia imperial, trahia o seu soberano nos clubs, onde ia contar tudo o que 
sabia)"-, e d'elle houveram uma ordem circular ás tro.pas para marcharem para _0 

Campo de Sant' ANna. As tropas marcharam immediatament('l · para o local desi
gnado, o que deu novo animo aos conspiradores, que tornaram a ajuntar-se em 
muito maior numero que d'antes. 

Assim que se viram auxiliados pela força enviaram os revoltosos nova dep~
tação ao impera:elor, exigindo a demissão do ministerio; mas o imperador, cuJa 
resolução estava já fixa, e tanto que mandou para suas casas a guarda de honra 
que se tinha reuniclo em volta elo palacio na intenção de 0 proteger, assim que! 
chega-ram os deputados, depois de ter conferenciacle> um pouco com os embaixa
dores estrangeiros e de ter responclid0 não ao pedido que os mi1~istros lhe faziwn11 

de os demittir e não se sacrificar por elles, voltou-se _para a deputação e diss~· 
lhe: «Eu não cedo de meus direitos, porque isso seria vilipendiar a corôa e ant
m.m· os revoltos0s a novas exig.encias; prefiro abdicar com dignidade». E entre_ as 
lag-rimas elos que o cercavam lavroa elle mesmo o decreto de -abdicação, em segutda 
nomeou tutor do joven imperador a José Bonifacio. . 

Na ma11hã seguinte embarc_ou com toda a sua família para bordo f1a nau m
glcza Wa1·spite, com a rainha de Pm·tugal e toda a sua familia, depois de sedes
pedir de seus innocentes :filhos, que dormiam, mal pensanclo que •nunca mais ha
viam de ver seu pae; o ..coTpo c1i.plomatieo 'todo acompanhou o imperacilor. 

Logo que constou a abdicação do imperador, os republicanos queriam q;ue' a 
monarchia desapparecesse do Brazil; mas não era essa a intenção dos chefes &a 
sedição, nem a elos ·militares; elles queriam governar, e achavam mais facil e 
segLU'o fazel-o em nome de um menino que lhes nno podia fazer sombra, nem 
contrariar seus desejos, do que em nome de um systema que dava: largas a todas 
as ambições e que acabaria ror precipital-os; e _assim estwbeleceram entre si uiil 

conselho governativo que mantivesse a ordem até á reunião cl0s poucos clepútaclos 
e senaclores que se achavam na côrte, os quaes procederam a nomear .uma regen
eia provisoria com o falso pretexto de que não havia ministerio e não po€1ia por 
conseguinte estabelecer-se a regencia marcada na constituição. . 

A populaça, que tão medrosa se havia mostrado emquanto l1avia receios de 
.. rcsistencia, àpenas os viu desvanecidos, tornuu a usual insolencia, e armada ele 

pistolas e longas espaclas, aclornada de ramos de café, e quasi descalça, descett ás 
. ruas do commercio a roubar nos armazÊms abandonaclos. Feroz e sangtünaría, as
sassinava inclistinctamente quantos lhe pareciam portuguezes, que!.' homens, quer 
mancebos feitos. 

O tenor era geral; ningnem se julgava seguro por sua propúeclade ou por· ~ua 
-.viela, nem no interior de suas casas: ·uma grande parte dos negociantes se refng10U 
a bordo dos navios ou nas casas dos estrangeiros elo seu conhecimento; a ana.r
chia foi tal· que ·estes mesmos se não reputaram em segurança. Foi mister nlilla 
nota do corpo diplomatico rpara dar alguma energia ao governo e levai-o a adop~~o: 

,medidas de coacção contra os· aijsassinos ; estas medidas, · p0rém1 de pouca~ utili-
dade eram para os infelizes nascidos em Portugal, mais -çle trezentos. elos qnaes 
morreram nas pontas elas tacas e dos estoques da plebe. E com a ma10r magtQ~' 
e só porque a isso nos obriga nossa qualidade de historiador,' que temos ele ch
zer que u.lguns emigrados, ainda que em mui pequeno numero, se -achavam entre 
os sediciosos do Campo de Sant'Anna, e o qne mais é, armados! 

1 o' .auctor do Ann? bingmphi~o bTaz-ilei1·o, Joaquim 1\ilJ,nucl de Úacedo) louva este seu co~; 
patriota.~ preten_de desculpai-? das graves ~ccusaçues que lhe fizeram. Djz ta~ bem que dep~Iz 
(11:54-1) fo1 agmCiado com o t1tnlo ele ·barao ela Barra Grande, sem grandeza, mas não qt 
acccitttr a mercê. 
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As couseq~1encias d'este movimento foxam as mais desastrosas para o Brazil'; 
urn grande numero ele nossos compatriotas tingiu com seu sangue a terra em que 
se fôra hosp~dar ou em que húsc{tr:1 um abrigo contra a tyrannia P· 

VI 

Consollte!ro Joito Dlnnuol rerelrl\ tln Silva 

No correr elo anuo ele 1830, achando-se ancoradas no porto do Rio ele Janeiro 
~lgumas embarcações francezas de guerra, resolveram dois officiaes de uma elas 
P·a~atas, a Ca?·olina, descer a terra pnra as bandas de Icarahy e Jurujnba, na 
d rala Grande, levando armas de caça e procurando divertir-·se nos, bosques, que 
pe longe se avistavam, e onde suppozeram existir animaes e passaros silvestres. 

euetrando em uma propriedade pertencente a dois irmãos Sousas· Frauças (!1\Ia
~uel José e João), foram por um d'elles, e. por sêns escravos, encontrados a dar 
. Iros de espingar€la. Cercados in continente, soffreram os dois ·officiaes francezes 
~nsultos e injurias, e se viram compellidos a entregar as armas e a reembarcar-se 
S 0 escaler que os levára áquelle.s si tios. Desesperados com o acto commettido por 
t ousas ~'ranças, combinaram elles com muitos companheiros ele bordo da fragata 
omar vmgança por suas mãos. Em numero de mais de vinte, e bem armados 

:. preparados, voltaram á propriedade, inv~diram-lhe á casa e seus aposentos inte
~l<!lres., de el.entro arra.ncaram á força um dos irmãos Sousas Franças, levaram-n'o 
s pr~ta, e depois de ahi o maltratarem desapiedadamente, o deixaram abandonado, 
egutndo para a fragata a cuja tripulação pertenciam. 

B: Echoaram brados de indignação contra este attell'tado praticado tão perto cl<o 

0 
10f de Ja,neiro. A população ela capital do imperio mostrou-se tão irritada contra 

l~ rancezes, que os proprios negociantes d'esta nação não ousaram por muitos 
c tas apparecer nas ruas, com receio ele insultos, e nem abrir seus armazens e ca
s~s , temendo que lhes fossem arruinadas as proprieclades. As mesmas dünsa
ttna f d s rancezas do theatro de S. Pedro de Alcantara foram pateadas e deixaram 

e comparecer no palco. 
e tOa·governo imperial recJamou in continente satisfações ao diplomata francez, e ai e. tplomata as exigiu d(i) vice-almirante Grivel, chefe ela estaçfio nava~: O vice- · 

0
.tnn·ante não tarclou em responder que mandá1~a prencle'r e processar quanrtos offi

d~'t~b da fra,gata haviam cooperado para a violencia coi?mett~~a; que prohimü:a que 
an °Fdo d e~l a · desembarcasse qualquer pess0a da tnpulaçao emqnanto estivesse 
do clr~~a no porto, e que procederia aos castigos a que alguns dos perpetraclores 
sa. c e teto haviam já sido condemnados por conselhos militares de officiaes. Ape
dol a1e .declarar o governo br~zi~e~ro tet:milnaQlo o conflicto e ac.c~itas as .sa~isfações 
su . mtrante fra.ncez, os perwchcos .mats exagerados da oppos1çao perststlram em 
c~ scttar animosidades contra os france2les e a imputar até ao governo imperial a 
a }

1
•
81t d: !erem estra.ngeiros g.usado insulta.r e maltratar osnacionaes1 eontando com 
ronxtdao dos ministros brazileiros, e portanto com a impunidade. 

ch Acalmou-se esta excitação do partido ma,is exaltado colil.tra os francezes quando 
·cã.~garam ao Rio de Janeiro noticias de haver triumphado em París uma revolu
ill:Lp .queN derribára os Bom·bons. Produziu o estrondos0 successo a mais intensa 
183~ess~o nos animos de todos o~ brazileiros . A revolução franceza de julho de 
in.on fo 1 sauclada pelos liberaes como a victoria do direito e da liberdade sobre· 
as i arc:ha~ qu.e, se não sujeitando ao regimen representativo, pretendiam derribar 
tus nstittnções constitucio'naes e restaurar o systema €te goveil.·nos absolut0s. Fes
do ~Pparatosas se praticaram nas ciclades da B.ahia, ele Pei·nambuco, de S. Luiz 
l'na arauhão, do Oiro Preto e ele S . Paulo. Vivas enthusiasticos repercutiam nas 
S p e praças publicas, n0 meio ·de esplencliàas illuminações e intenso jubilo. Em 
r~ll:J. au~o, s~bretudo, tomou a alegria popular propo:·ções de verdadeirü motim . Soa-

Ogutos. lllcendiarios e insultos a diversas auctoridades na noite de 5 de outubro. 
passar ou~lclor da coma:ca, Candiclo Ladislau 3 apiassü, abJ·iu d?v~ss.a e mandou . 
cons·l mandados ele pnsão contra algtms estudantes do curso JUn chco, pur elle 

te erados os mais turbulentos. O conselho provincial e a camara reuniram-se 
1 Elist · 

ilionte et 01'tcr; de P01·t1.t_qal a<'scle o 1·einaclo clro scnlwm D. ltim·ia I até á con,;cnção de E~:o.Ta 
' c., 'I o mo .rv .. Lisboa, 183:-3. 

.. 
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em sessões extraordinarias e trataram de contrariar o ouvidor, representando con
tra elle ao governo, e sustentando que os estudant~s não mereciam os rigores p~·a
tieados, q ne subiam A altura de violerrcias e vinganças particulares. O perioclico 
Observado1· constitncional, redigido por um medico italiano, denominaclo Badaró, 
que havia abandor;.aJo seu paiz e se estahelecêra em S. Paulo, criticou com força 
e energia os actos do ouvíd01·, intitulaoclo-o absolutista, perseguidor dos liberaes e 
magistrado corrupto. 

Convttlsos assim os arrimos e ameaçada a tranquillidacle publica, foi Badaró, 
na noite ele 20 ele novembro, ao sair ele sua casa, assaltado repentinamente por 
quatro vultos possantes e encapotados, e ferido com um tiro. Gritou logo, pedindo 
soccbrro, e exclamando que fô1·a o ouviclot· J apiassú quem o mandára assassina1:· · 
Acudindo grande copia de povo, foi elle recolhido a SlUL casa, já prestes a expi
rar. Ao romper elo dia seguinte divisava-se consicleravel concurso de p~ssoas re
unido em torno .da resiclencia ele Badaró e ruas adjacentes, que ali havia passado 
toda a núite, ~ que a pouco e pouco se engrossava com i.ndivicluos de todas as. 
classes ela soCiedade. . 

Succumbiu emfim o infeliz italiano, pronunciando as seguintes pala~·as: <<Morre 
um liberal, mas não.morre _a liberdade», que se gravaram depois sobre seu tumulo. 
Exigiam vingança todos os cireumstantes, prorompendo em alarido temeroso. . 

O presidente ela província, para acalmar as paixões populares, ordenou a pn
são do ouvidor, e remetteu-o para o Rio de Janeiro, com o que lucrou, de feito, 
dispersar o povo que cercava a c.asa de J apiasst1, ameaçando de anasal-a e ar
rancar de dentro á força o magistrado e varios allemães que ali se achavam1 e que 
suspeitava serem os assassinos. , 

Em todo o imperio, por mais que o desgraçado ouvidor publicasse sua defez.a 
e se apregoasse innoccnte, foi- elle consiclerado assassino, e Badaró victima da h
herdade. Aproveitaram os pcrioc.licos mais exagerados o infausto acontecimento 
para annunciar ao povo que o partido absolutista tramava contra a vida dos Jjbe
raes mais conhecidos, e chegada era a occasião para que á violencia se oppozesse 
a violencia. · 

Uma· folha c1o Rio de Janeiro, 9 Repl~blico, que advogava as ic.léas mais deroa
gogicas, e publicava em baixa linguagem injurias atrozes e infamaates calumnjas, 
não só contra o imperador e os seus ministros e conselheiros, mas até contra os 
·caracteres mais notaveis da camara pelos seus sentimentos liberaes, porque não. 
commungavam com seus intentos exageradoil, attribuiu a D. Pech·o o assa.ssina.to 
de Badaró. A Tribunrt do povo, outro periodico exaltado, apregoou que era inchs
pemavel acabar de uma voz com a mona.rchia hereditaria e substituil-a por uro 
governo electivo, como o havia1fi praticado os francezes em 30 de j uJ..l~o. 

A Azu·o1 a e a Astréa no Rio de Janeiro, o Pharol em S. Paulo, e alguns pe
riodicos liberaes mod~raclos que se publicavam em varias ·províncias do irnperio, 
aô passo que energicamente com~atiam as idéas de federação, não poupavam, to
davia, ao systcma govemativo praticado no Brazil censuras ftmdamentadas . 

A palavra fL~cleração continuou a ser, no emtanto, o pomo de discordia no pro
prio campo liberal. A Auro?·a, combatendo-a, assim se exprimia ainda em clezem
bro ele 1830: 

«As províncias não se acham sepultadas na barbaridade, e devem conhecer os. 
seus interesses muito melhor do que os thooristas que moram na célrte, e que fa
zem desconfiar muito da serenidade de sua rasã.o quando propõem um negocio ele 
tilo grande peso entre injm·ias, insultos e violcncias que lhe misturam. Todo o 
que não tem a vet1tura ele pensa.r como elles, embora te11ha dado provas de ama1· 
a liberdade o o seu paiz, é um fraco, um traidor, um egoísta, em uma palavra, 
um unitarío, palavra mysteriosa, achada ha dois mezes, e pela qual talvez se de
s'igne, no meio ele absmdos ultrajes, o homem que julga util ao Brazil o manter-se 
a actnal ordem de cousas. Mas será crime lJl·opor pelos perioclicos p..lterações U8> 

constituição? Não, porque as instituições humanas não são eternas . A me€1icla que 
as icléas, os· habitos, os interesses de um povo vão mudando, suas leis, sua; 0~,g~'ll
nisação social e política devem igualmente modificar-se, e a nossa constihuçno 
marcou os meios legaes para se obter em tempo iclonço esse resultado . Ainda os 
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melhore~ desejos, o calor do patriotismo não bastam pa.rn. esta tarefa : ha-se mister 
a. expcn cncia., uu1 profundo conhecimento do estado social, elas verdadel:ras neces
Sldadcs da população, e os tempos de enthusiasmo e de suspeitas r eciprocas são 
08 mcn?s pt·oprios para taes mudanças. Quando um povo geme na cadeia das leis 
oppress tvas, e que não offerecem meio por onde a illustração se derra,me, então 
~Gdo.s o.s esforç3s &ão. ra.soaye·is, todas.·a.~ imprude_ncias p~rmi!tidas. Mas logo que 

a .tepresentaçao nacwnal, Imprensa h vre, garantias do CLdacb,o, para que é neces
sano apressar aquillo que ha ele vir tranquillamente, sem violencia, se acaso a 
força elas cousas o exige? Para que é querer que a mudança se opere entre peri
gos, no meio do frenesi dos partidos, que talvez se veja fmstrada pela mesma .ac
c.eleração dos que a flretendem, quando o tempo, o derramamento das luzes poli
hc~s a trariam logo que fosse necessario? J> 

Os periodicos racionaes e os homens da opposiç~LO mais esclarecidos solicita
vam de D. Pedro que, emquanto era ainda tempo, abandonasse seu systema de 
governo, deixasse de ter idéas proprias e de impol-as a se us ministros, chamasse 
para .a .administl'aç:.to suprema elo estado os parla.m.entares m~is reputados e lhes 
per~tthsse gov.-ernarem o paiz c0m sel'ls principias politicos, prescindindo elle ele 
capnchos e despeitos, que o levavam a não querer aclmittir para ministros Vascon
cellos, Vergueiro, .Paula Sousa e outros vultos eminentes, que sós poderiam for
mar CJ_n torno do governo um grande e forte partido nacional, capaz ele affrontar 
~s pengos da sit uação e opp01' barreira {Ls doutrinas subversivas e ás exigencias 

e reformas cons titucionaes qu.e se apregoavam . ne~essarias, e que como taes iam 
sendo at~optadas pelo paiz. Mas D. Pedro não lhes queria ceder, suppqndo a inda 
que era muuensa a sua força, que tanto mais segura considerava quanto descobria 
que a til_ivisão reinava nos arraiaes dos propugnaclores ela liberdade. 'No enitanto 
~~t' dem~nstração exp.ressiva lhe dirigira de J\~inas BernNardo ~ere!ra de Vascon-

o.s, retirado para On·o Preto desde que findara a sessao leg1slattva, mandando 
~u11t~a-1· em todos os perioclicos qúe Lt'lcio Soares Teixeira ele Gouveia não fôm 
~1~· eJ~o ~~putado, ~ que. a m~sma ,so~·~e estava reser:racla a Jasé .Antonio da Silva 
d. ta., rrnmstro do 1m peno. D1r-se-1a JGL que quantos ltberaes acceitav;am de· D. Pe- . 
d10 eargos de confiança se tornavam suspeitos de cleserÇ"ão, e perdiam a qualidade 
e adher~ntes ao partido nacional. 

cl A ~g1tação se propagava a!:l::;im em quas i todas as províncias elo imperio . O 
v e~creclito ele D. Pedro augmentava progressivamente, porque se dizia que se por 
h e2ies elle manifestára intenções "brazileiras, chamando para ministros alglms 
r omens sisnclos e· capazes, logo depois, demittinclo-os, provava intençõe•s ele 

C~cuar para o regiinen absoluto, a fim de poder intervir livremente nos nego-
tos de P t· I 1 · 1 b ·1 · d · · t · t . or l!lga, sem o agora mms portuguez que raz·I e1ro e senttmen os e m-
el esses. 

111 .l-{jesolveu·se D. Pedro a visitar a província de Minas Geraes, que lhe parecia 
ra~~s convulsa pelat icléa~ e partidos, acreaitando que ~oro. sua vres~nça r~cupe
em ;

8
o amor e a ·populanclade que alcançára na sua pr1me1ra viagem, effettuacla 

todo 22, . quando igualmente hostis se lhe haviam mostrado os animos publicds, e 
Valh 8 . se tinham abrandado ao som de sua voz, ~l.s suas ü1aneiras galhardas e ca
ztl . ewosa~, e ás suas declarações francas e leaes em favor elo Brazil e elos bra-

en·os . · , ' 

se ~evando em sua companhia a imperatriz, o ministro do impel'io e numeroso 
tl'~clnto, partiu? d,e feito, no dia 30 ele cle~embro, cliriginclo-~e ao Sabar~ pela es
lG<~· ~ ~le Mathws Baruosa, Barbacena, Jmz ele Fóra e S. Joao ele El-Re1. Em uns 
se:õ~teJos encontrou fr~elia, em outros foi D. Pedro perfeitamente acolhido, apre
B: I1 ahclo·se-lhe toGlas as auctm:idacles, posto que. sem o enthusiasmo ele 1822. 
a ouv:e :Villas em que o povo, ao passar o imperador, ag·glomerou-se nos templos 
D a~lSfbr a officios fnnebres por alma do cles·clitoso Baclaró. Do Sabará passou 
tr · c1 ed:'o para JYiarianna, no momento em que se procedia á reeleiçrio do seu minis
c]~ · t 0

. 'Lmperio. Apesar ela sua presença e de uns pedidos partieulares a varias elos 
lo/ 01 es, nã0 conseguiu Silva. Maia ser reeleito deputado . Mortificado com tão do
lliiJ.oso revez tr,ansferiu·se D . Pedro para Oiro Preto, de onde d~rigiu aos mineiros ' 

a proclamação; com ·data · ele 22 ele fevereiro ele 1831, que lhe foi, todavia, 
. ? 
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mais fatal que favoravel, acabando de alienar de sua pessoa as sympathias de qne 
ainda gos·ava 1. _ 

Pessimo effeito }Jroduúu no animo publico esta proclamaçfio pelos seus pensa
mentos irritados e suas phrases azedas e crespas. Augmentou-o a noticia de qu~ 
D. Pedro coneedêra ainda uma infinidade de graças honorificas com que preten
dia anga.riar ainda sympathias, e que muitos elos agraciados publicamente rect~ 
saram. Desgostoso de todo, · retirou-se D. Pedro para a Caxóeira do Campo, e 
d'ahi, passados seis dias de clescanso e isolamento, seguiu para o Rio de Ja.neiro. 
Dlll'ante o regre.sso para a capital do imperio, mostrou-se D. Pedro triste e abatido 
de animo, pouco conversava com seus familiares, muito pouco mesmo descansava. 
Por vezes chegou a fallar a um ou a outro mais íntimo em possibilidades de sua 
abdi.cação á corôa do Brazil c em viagem ü Portugal p.ara defender o throno ele 
sua filha. · 

Prepa~·aram-se, no emtanto, os brazileiros adoptivos e muitos emigraclos pm:
tuguezes para festejarem o regresso do imperador á capital do seu imperio, inct
tados por cortezãos que os animavam a dar publicas manifestações dos seus sen
timentos. Sabendo que no dia 11 de março chegára D. Pdro aos paços de 
S. Christovão, trataram seus amigos de com!3çar na noite <ile 12 os festejos pla
neados. Fizeram arder numerosas fogueiras nas ruas da Quitanda, Rosario e ou
tras do quarteirão dá cidade quasi exclusivamente habitada por portuguezes e 
brazileiros adoptivos; lançp.ram aos ares girandolas de fogos de artificio; armaram 
illuminação pittoresca nas portas e janellas das casas, e levantaram coretos de mu
sica, attrahindo para estes divertimentos a a.ttenção publica. 

Grupos de brazileiros exaltados, por ali passando, travaram-se ele rasões com 
os moradores, aquelles censurando a estes por saudarem um monarcba que se con
vertia eiiT chefe de partido, quando devêra conservar-se na altura de soberano da. 
nação inteira, e os ultimos respondendo-lhes que estavam no ·seu direito, e revo· 
lucionarios e anarchistas eram 'os que ousavam contestar ao príncipe seus relevan
tissimos serviços. Não passaram, felizmente, ele palavras trocadas os insultos mu
tuos, terminaE.do a noite sem o menor disturbio. 

No dia seguinte, porém, varios grupos de brazileiros se espalharam pelas ruas 
onde se tinham praticado os festejos nocturnos, echoando altos e sonoros vivas á 
independencia elo Brazil, á constituição política do imperi0, á assembléa geral e a 
D. Pedro I cmquanto imperador constitucional, p1'ocurando por este feitio offen
der a susceptibilidade dos sentimentos portuguezes. Estes se não prestara-m, t0cla
via, a seus propositos, e, conservando-se ·inteiramente tranquiHos, deixaram que 
elles em liberdade proseguissem com suas saudações estrepitosas. 

Muda.ram-se as scenas á noite . As casas tornaram a illuminar-se, a~s girandolas 
de fogo a romper os ares, e as fogueiras a arcler. H.eappareceram os grupos de 
brazileiros, repetindo os vivas que haviam leyantado dmante o dia. A poz palavr~s 
e- inj m·ias trocadas mutuamente, tentár.am os grupos de nacionaes apagar as fo
gueiras; mas os portugttezes tinham preparado grande quantidade de garrafas 
quebradas e pedras, e varejaram taes projecteis sobre os grupos, feri~1do a muitos 
dos que os formavam. Estes, não tendo annas, foram compellidos a debandar-se, 
sem que a força publica concorresse nem apparecesse para atalhar a lucta assiJll 
principiada. 

No dia lJ agglomerou-se consideravel copia de brazileiros no Campo ~e 
Sant'Anna. O juiz ele paz da parochia immediatamente os procurou, ouviu e dts· 
suadiu de commetterem desordens e de perturbarem a ord'Cm ptlblica, lembrando
lhes que lhes era preferivel ~-epresentar ao governo contra os factos praticados pelé>9 

portuguezes na noite antenor, que fie Ct!nverterem em sediciosos e turb-ulentos. 
Animados os portug-tlezes com a victoria conseguida, não se contentarap1, u,a 

noite de 14, com renovar os seus festejos nos quarteirões em que residiam, SaJ.· 
ram muitos em· magotes e armad0s, dirigiram-se a varias casas, e particularmente 
á do deputado Evaristo Ferreira da Veiga, apedrejaram as que se não achava!1l 
illuminadas, e derramando-se por outros bairros, offenderam e maltrataram quan-

t Segue a copia com a suppressão de algumas palavl!as, substituídas pelas reticencias, roas 
a pag. 334 encontra-se ua integra, conforme a publicaram os· pcriodicos. 

c 
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tos encontraram c suspeitaram de brazileiros federalistas, até que por fim, appa
recendo-lhes alguns o:fficiaes militares apoiados em paizanos que pretenaeram op
porlhes resistencia, com clles travaram uma vercladeira batalha. Ac9-dinclo, então, 
pela primeira vez, a policia, conseguiu separar lms dos outros combatentes, pren
denc~o trcs dos o:fficiaes brazileir0s e cerca de doze paizan0s7 e recolhendo a casas 
parttculares varios feridqs e COIJ.tusos da lucta. . · 

No dia 15 e:ffeituou o imperador sua entrada solemne na capital, dirigindo-se 
P~nt seus paços, saudado pelos portuguezes com vivas estrepitosos, mas acolhido 
f~Lamente pelos brazileiros. Emquanto recebia· as feEcitações da côrte pelo seu fê, 
tz r~gresso d.e Minas, r euniram-se em casa do padre José Custodio Dias, á rua 

da AJuda, vinte e tres deputados e um senador :1., no intento ele cons1:1ltarem sobre 
0 que ~hes cumpria fazer diante de situação tão temerosa e critica. . 

Fo1 voto unanime que, no caso de se não collocarem á frente elo movimento 
}:la~:a o domarem. e dirigirem, deviam temer as maiores calamidades. E ra geral a 
n:ntação dos brazileir0s. Não havia m.ais exaltados, nem moderados; não se po
dtam mais considerar em discussão federalistas ou constitucioRaes. O perigo t0r
~ára~se para tod0s i-gual, e QS brios nacionaes não podiam supp0rtar os insultos, 
as. VtOlencias e a audacia dos · portuguezes. Não deviam os constitucionaes exi
~n·-se ele tom.ar a dianteira, arrancando o posto de honra aos revolucionarias, a 

m _ele poderem ainda. salvar as instituições e apropria corôa. · 
d As~entados estes desLgnios, ali m.esmo incum.biu-se Evaristo Francisco da Veiga t: redigir uma representação ao imperador, a quaL foi assignada por t0dos e en
tregue no dia 17 ao visconcl.e de Alcantara, rministro da justiça, para se:c apresen-
ada ao imperador. · · 

«Senhor (dizia a representação) :-Os r epresentantes da nação, abaixo assi
gnad~s, doíclos proftmclamente do"s acontecimentos que tiveram logar n' esta ca}Jital, 
especialmente no , dia 13 elo corrente mez, por occasião dos festejos que se dispo

. zerau:-, não tanto para solemnisar o feliz regresso ele vossa magestade im.peria! e 
c~nsbt~l~ional, como principalmente para ludibriar e maltratar os bt·azileirbs anii
p~s ela ~~herdade e da patria, que foram de facto cobertos de opprobrios pelo par-
1 ° lnsltano, que se insurgiu de novo no m.eio de nós, entre gritos ele vivam os 

portugnezes e de morram. os sediciosos e anarchicos, e violencias de todos os gene
ros, de que têem sido victimas ·alguns patriotas, cujo sangue foi derramado em uma 
a~_gressão perfi<il.a e já de antemão preme<il.itada por homens que no delírio de seus 
cnmes eram claramente protegidos pelo go':'erno e pelas auctoridacles subalte~nas, 
COino elles mesmos blasonavam, comprorri.ettendo até com incrível audacia o nome 
~ngnsto . e respeitavel de vossa m.agestadê"imperial e constitucional, julgam do seu 
b ~v-e~· ~orno cidadãos em. quem recaíram os votos de seus compatriotas, com.o bons 
d lazileuos, m.uito de perto interessados na conservação ela honra e dignidade 

a naçào, e na estabilidade do throno. constitucional, elevar a sna voz até a au
fusta pl·eseuça de vossa magestade im.peria.l e constitucional, pintando-lhe n'este . 
. reve. quadro, a cuja m.esquinh!3z supprirá a alta concepção de vossa m.agestade 
~lll.per:al e constitucional, a triste situação em que se acham os negocios da patria, 
dap~~nldo instantem.ente as. pro~dencias necessarias, já p~ra ~ ~·esta~elecimento 

.d rclem e do socego' publico, Já pa•ra desa:ffnmta do Braztl, V1hpenc11ado e pun
gqi 0 o.? mais delicado e sensível do brio (i pundonor nacional; providencias estas 

ue. nao elevem, todavia, exorbitar do circulo ordinario da fiel execução das leis, 
~nt~do-se na conformidade cl'ellas os auctores e cumplices elos attentados com
a ettl~os, e responsabilisando-se as atrctoridades que, pó r notaria co uni vencia ou 
llpath!Ca inclifferença, deixaram o campo _livre aos assassinos e perturpadores da 
· az e tranquillidade c0mm.um. ' 

Car 
1 ~oram: o senador Vergueiro e os deputad·os Evaústo, Limpo ele Abreu, I-:Ionorio Hermeto 

Joa ne~ro Leão, padre Alencar, Manuel Odorico l.\'Iendcs, Candido Baptista de Oliveira, José 
Pintlllrn _Yieira Souto, Venancio I-:Ienriques de Rezende, Antonio José ele Lessa, José Maria 
Cunh Ppxoto, Augusto Xavier ·ele Ca1·valho, José Custo~lio Dias, Joaquim Ma;nuel Ualllleiro ela 
Anto a_, ' t·ancisco de Paula Ba~:ros, Baptista Caetano ele Alu1cida, Manuel Pacheco Pimentel, 
do N~10 • de Castro Alvares, João Fernandes de Vasconcellos, Antonio José ela Veiga, Ma~uel 
lVIoniz 

5rt1~~nto Castt·o Silva, Vicente Ferreira ~e Castro Silva, Joaquim Francisco Alves Branco 
aueto c Honorato José de Barros Pa1m. (Nota do auctu1·.) 

I 
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n Senhor, os sediciosos, á sombra do augusto nome ele vossa magestade impe
rial e constitucional, cóntimuam na execução ele seus planos tenebrosos; os ul
trajes cresceJ?l, a nacionalidacle so:ffre, e nenhum povo tolera sem resistir que o 
estrangeiro venha impor-lhe no seu proprio pàiz um jugo ignominioso. De estran
geiros que se honram ele ser vassallos de D. Miguel, e ele outros, subditos ela se
nhora D. Maria II, se compunham em grande parte esses grupo~ que nas noit~s 
de 13 e 14 nós vimos e ouvimos encher de improperios e balclões. o nome braZL' 
leiro, espancar e ferir ~ muitos dos nossos compatriotas a pretexto de federali-stas · 
"'de uma questão política, cuja decisão pende elo juizo e deliberação do poder le
gislativo, nunca elo fLu·or insensato e sanguinario. de homens grosseiros, cujo enten
dimento é demais alienado por suggestões traidoras. Os brazileiros, tão cruelmente 
offenclido.s, os brazileiros, que se ameaça ainda cenn prisões parciaes e injustas, 
ntltrem êm seu peito a indignação mais bem fundada e mais profunda, não sendo 
possível calcular até onde chegarão os seus resnl.tados, se acaso o govern0 não 
cohibir desde já similhantes desordens, se não tomar medidas para que a affronta 
feita á nação seja quanto antes reparada. Os representantes abaixo assignaclos as
sim o esperam, confiados na sabedoria e patriotismo de .vossa ma.gestad.e imperial 
e constitucional, a despeito elos traiclorcs que possam rodear o throno de vossa 
magestacle imperial e constitucional, os quaes nl'to terão força bastante para su.f
focar ahi estes clamOl'es, que sáem ele corações ulcerados, mas amigos do seu pa1Z 
e ela jtlstiça. As circumstancias são. as mais urgentes, e a menor demora pócle e~ 
taes casos ser funestíssima . A confiança, qLle convinha ter no governo, está quasl 
de todo perdida, e se porveutuJ;"a ficarem impunes os attentados contra que _os 
abaixo assignados representam, importará isto uma declaração ao povo brazilen·o 
ele que lhe cumpre vingar elle mesmo por todos os meios a sua honra e brio tão 
indignamente m~culaclos. · 

«Esta linguagem, senhor, é franca e leal; ouça-a vossa magestade imperiàl e 
eonstitucional, persuadiclo ele qne não são os aduladores que salvam os iruperios, 
sim aquelles que têem bastante força de alma para dizerem aos príncipes a ver
dade, ainda que esta os não lisonjeie. A 01·clem publica, o J.'epouso elo !'\Staclo, o 
tlu·ono mesmo, tudo estll. ameaçado se a representa.ção que os abaixo assignados 
respeitosamente dirigem a vossa magestacle imperial c constitucienal não for at- . 
tendida e os seus votos completamente satisfeitos . ll · 

O visconde ele Alcantara 1:esponcleu aos rept·esentantes, em carta datada ele 18, 
que o governo havia tomado as medidas necessarias e dado as convenientes pro
videncias para manter o socego e tranquillidacle publica, e continuaria a empregar 
os esforços conducentes ao mesmo fim: · . 

Emquanto assim se revolvia a capital elo imperio em sustos e temores, trata
vam os brazileiros mais exaltados ele insubordinar a tropa contra o gove1·no. Não 
lhes era a tarefa clifficil, porque composto o exercito ele nacionaes, incitavam-se
lhes naturalmente os brios contra estrangeiros, a1n·oveitanclo-se a prisão dos tres 
o:fficiaes brazileiros para mais os exaltarem e exasperarem. O primeiro e segundo 
corpo de artilheria ele posiç~o, postados nos quarteis do largo ele Moura, mostra
ram-se logo decididos a coadjuvar qnalque1· movimento contra os portuguezes. No, 
proprio batalhão do imperador lavrou com celeridade a seducção. Numerosos 0:fli
ciaes generaes e superiores se patenteavam francamente, ou agastados contra o 
governo, ou adherentes aos princípios liberaes. Uns aclheriram ao trama, outros 
não tomaram parte directa n'elle, mas pr0metteram inteira neutralidade. 

Eram conhecidos por· seus sentimentos liberaes os brigadeiros Fnmcisco e José 
.Joaquim ele Lima e Silva (este ultimo. depois visconde ele .Magé), cujos serviços 
relevantissimos nas luctas da inclepenclencia e na suffocação ela revolta <;le Pernal.ll-. 
buco não tinham sido remuneraclos pelo governo, como elles esperavam e setta 
amigos entendiam ele direito. O pi-ime.iro declarou aos conspiradores que não con
tassem com elle, mas o segundo não lhes t irou toda a esperança ele setl._ apoio e 
coadjuvação. Não lh.es foi di:ffieultoso combinar com .Manuel da Fonseca Lima e 
Silva (depois barão de Sui·uhy), commandante do batalhão elo imperador, o qual 
professáva icléas mais exageradas que seus dois irmãos primogenitos, e nem co!ll 
o coronel Francisco ele Paula V asconce1los, com mandante geral ela artilheria, posto 
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q~w fosse tido até ali em conta ele tlilecto do impera.dor, que o traül.l'a. e prote
~era coz:stantemente ·com a mais extrema benevolencia. Os coroneis João José da 

osta Ptmentel e Solidonio Pereira do Lago, e varios officiaes superiores mais, se 
mostraram igualmente dispostos a coadjuvar qualquer movimento hostil ao go-
Verno. · 

. A~ pass~ que assim se carregava a atmosphera política c0m elementos revolu
~10b~rtos e perigosos, _a lin&·uagem de toda ~ imprensa, de um e d~ outro .lado, 

0 lava de 1mpetos, v10lenetas e ameaças rectprocas, e, o que eJ·a muda mms as
sustador, com tanta vehemencia aggrecliam os periodicos do governo a Au1·o1·a e . 
as folhas moderadas liberaes, quanta igualmente empregavam contra as republica
nas e clemagogicas. Ninguem, portanto, deixaria ele prever que sem cura radical D Ul·gente se não conseguiria prevenir uma lucta armada e uma verdadeira guerra. 
t d Pedro pareceu comprehender o melindre e perigo elas circumstancias. Arrast 0 · sempre, porém, por suas paixões e despeitos, e pelo desejo de não parecer 
daquear, não quiz ainc1a procurar o auxilio dos liberaes mais reputados. Julgou 
ever meclificar o ministerio, conservando unicamente no gabinete Hollanda Ca

~alc~uti e Carneiro de Campos, por dissentirem ele seus collegas no tocante a cli
J:cçao politica, cham~ndo para completai-o, na . rep~rtição da Jnarinha ao g~neral 
riosé Ma~:tUel de Almmda, da guerra ao general Jose l\lfanuel de Moraes, do Impe-

ao ~sconcle de Goyruma, e da justiça a Manuel José de Sousa França, todos 
conhectdos por espíritos mais ou m~nos adiantados em, liberalismo de idéas, nem 

l~mt.' porém, membro elas camaras, e .nem exercendo o mais pequeno influxo po
L lCO. 

t 'a Post~ que aos deputados existentes no Rio de Janeiro, e que tinham represen
cl: 0 a? uz:peradGr contra os mot~ns ~as ~oi_tes ~e 12, J 3 e 14 ele março, não a~ra
. ~se Iuteu·aménte a nova orgamsaçao mimsten,al ele 20 de março, pela conside
Iate;m fraca e insufficiente diante dos riscos e perigos com que a sociedade estre
~~Cia, acolheram, todavia, com jL1bilo a noticia ela mudança, deliberados como 
e 8_ yam a .sustentar o governo e a prevenir revoluções temerosas, que a fracçã.o 

8~. ta~l~ e federalista tramava pr01nover e realisar com auxilio elas tropas, que se 
a Ia Ja muito insubordinadas. 

De ~ .r:ovo ministerio iniciou a sua installação no poder com actos bem pensados. 
b . ~Ith:X o commandaute das arma::r, Francisco das Chagas Santos, nomeando o 
dngade1ro Francisco de Lima para substituil-o: Exonerou igualmente 9 comman-

bant~ do corrJo da policia, José de Frias Vasconcellos. Mandou soltar os officiaes rru 1 · · S Zl e1ros presos na noite ele 14, e que se achavam recolhiclos ás forta1ezas de 
t'anta Cruz e Lage, e abrir clevass·a sóbre os motins de 13 e l4, a fim de se cas
~g_arem os ::vuctores e cumplices elas desordens. O ministro dos negocias estran
/tro.s officiou ao conde de Sabugal., diplomata portug-uez acreditado no Rio de 
s:nen·0 em nome de D. Maria II, reclamando sua intervenção a fim ele conter 
rn ~dompatriotas, c não ser o governo brazileiro coagido a empregar contra elles 
cie ~ts_ extremas e rigorosas (nota de 2-± de março). Co])1 estas poucas providen
ceas pensou·o ministerio que tudo ficaria serenado, quando o partido exaltado"l:J.ão 

ssav·t d d 1 · · D c e promover a propagan a revo ucwnana. . 
lei. esdc os disturbios elas noites de 13 e 14, haviam combinado todos os brazi-
0 lOs t~·azerem no chapéu o laço nacional, para se clifferençarem dos estrangeiros. 
intP~rhdo exaltado trocou o tope em uso por uma flor denominada sernp1·e-viva, no 
os f~o de se distinguir dos que não adaptavam as idéas de federação. Por seu lado 
~c/ e~aes, que só queriam o regimen das instituições vigentes, abrimm uma sub
lU:~)Ç 0 pa~·a no templo ele S. Francisco de Paula · s9lemnisar em o dia, 26 ele 
fau

1i0
' 3Jnn1Versario do juramento ela constituição política do imperio, com um 

Pto} oso Te Denm ao Ente Supremo, patenteando por este feitio a dedicação que 
cravam ás instituições vigentes. . 

meut umpre agui dizer que a agitação dos espíritos não predominava exclusiva
ond e na capital do imperio: havia-se estendido igualmente a varias províncias, 
tav:l os pa1:ticlos se gladiavam com violencia e odios profundos. No Pará conside
arlll 0 \P?sição. se manifestava contra o presidente Burgos e o CO"O;).mandante das 

as, ngadeu·o li'raucisco José ele Sousa Soares ele .Andréa. Na Bahia não tre-
21 



322 

})idou a populaça em op})Or-se ~1. saída, dos deputados, pretextanclo que iam ser 
assassinados no Rio de .Janeiro pelos portuguezes . Em Minas 'e em S . Paulo pro
clamava o partido federalista que era necessario sublevar-se o paiz, a fim d~ ex
pellir os }JOrtugue">;es, que tentavam de novo contra a sua independenc.ia. Podia-se, 
portanto, asseverar que a revolução pairava no ar e por toda a parte, e at ~mar
chia ameaçava despenhar ele novo a sociedade brazileira no abysmo das mais la
mentaveis calamida:eles. 

Ao celebrar~§e o 'l'e Dewn em S . Francisco ele Paula, compareceram o impe
rador e a imperatriz, acop_1panhaclos pelos ministros de et>tado e pela côrte, post9 
que, por ser a ccremonia partácular, se lhes não houvesse diJ:igiclo convite. A 
sua chega.da inesperada soaí·aJU vivas espontanéos elo povo, echoando, com força, 
alguns especificativos de «emquanto imperador constitucional». D. Pedro, E-m vozes 
altas e sonoras, respondeu-lhes com ímpeto: aSou e fui· sempre constituciona1 11 • 

Recebeu ent~o ovações sinceras e unanimes, e elle proprio éollocou no chapéu 0 

tope naeional. . 
Infelizmente o ministerio, formado de homens estimaveis, mas que não apre

ciavam exactamente o estado e aspirações dos partidos politicos e a situação ex~l· 
tada dos animos, e nem gosavam ele força, pTestigio, influencia e confiança publica, 
mostrou contentar-se com os primeiros act(')s que praticüra, e pareceu abandonar 
os negocias a seu curso regular e espontaneo, convocando apenas extraordinaria
mente a assembléa geral para logo que na capital COII;lparecesse numero sufficiente 
de representantes da nação. Tanto é ·verdade que nas circumstancias e crises pe· 
rigosas não bastam providencias incompletas, e nem ministros secunclarios e me
díocres, ainda que honestos e justiceu·o.s. Só estadistas e talentos reconhecidos, em 
cujas luzes o paiz confie, podem salvar os imperios . Retirados da lucta os portu
guezes, reduzidos ao socego e qLÜetação, cortados de sllstos que os brazileiros lhe.S 
tinham incutido, e despidos de esperanças de protecção do governo, cumpria n_o 
ministerio ligar-se estreitamente ao partido liberal moderado, a fim de· contrarnt
nar os planos dos exaltados e federalistas, que se obstinavam em tramar revoln· 
ções; devia, emfim, o gabinete proclamar uma política francamente concebida e 
energicamente executada. 

Foram estas idéas lembradas pela Aw·m·a~ qu-e não cessou de recommendar ao · 
ministerio ·a necessidade urgente de atalhar os progressos que os sediciosos ía:rn 
alcançando sobre as tropa,s arregimentadas, ousando elles até todas ás tardes re
unir-se em numero de quatrocentos a quinhentos, no largo de l\tloura, em frente 
elo quartel da artilher.ia de posição, e ahi chamar soldados, dirigir-lhes discurs0/5 
incendiar1os, e incitai-os ao l~vantamento e insubordinação, sem que o governo in
terpozesse a sua auctoriclade, a .:fim de conter a tropa em seus deveres e disciplina, 
e tirar aos conspiradores os elementos com que contavam para prosecução de seus 
desígnios. Tudo, porém, caminhava pelo modo mais lamentavel, cobrindo-se'"'cada 
vez mais o futuro ele negras c carregadas sombras. ' 

Percebeu, por seu lado, D. Pedro que com a mudança de ministros fizera s_o 
por um momento parar o carro dos aconteéimentos. Desespera,do com a incE~paci
dade de s{lus - conselheiros; trio irresolutos quanto faltos ele necessario prestigio, 
resolveu exonerai-os dos cargos que occupavam. Em vez, porém, de pl'OC"LU'ar ou
tros mais decididos do mesmo partido, trocando mediocridades por capacidades 
conhecidas, subalternos por chefes auctorisados, entendeu desacertadamente que 
podia salvar o throno e as instituições com os antigos conselheiros de 1823, tanto 
mais quanto lhe havia a confiança crescido com a chegada de um batalhão de c~: 
Çadores vindo de Santa Catharina no dia 4 de abril. Na tarde pois de 5 dem.ittLU 

. l ' ' á repentinamente os mimstros, e c 1amou para o pociler os marquezes de Puranagu 
(na repartição ela marinha), de BaepeJ?c~y (na ela fazenda), ele Inhambupe (na do 
imperio), e de Aracaty (na dos ~str~ngeu·os), o conde de Lages (na da guerra), e 
o visconde de Alcantara (na da JUsüça). . 

Fui geral o brado de indignação em todos os· grupos e fJ·acções do partido .h
beral, quando os petiodicos de .6 de abril public.aram a mudança do ministel'lO· 
Correu voz de. que se voltava ao antigo regimen·, decrepitas tradições do governo 
pessoal, se desprezavam as maximas do systcma representativo, se desfeiteava a 
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cam~.ra dos deputauos, ·não se· aclmittiudo nem um -dos seus membros no gabinete, 
~ac~rficavam-se, emfim, de nov'o os brazileiros ao furor dos portuguezes! Tão pro-
u?- _ame_nte se ' commoveram os espíritos, que, togo ao correr a noticia da mudança 

·mt~tstenal e saber-se o pessoat do novo gabinete, grupos numerosos começaram a 
~eic~rre1: as _ruas, repetindo gritos sediciosos, e os homens mais exaltados toma
Iam a dtantem:t dos acontecimentos que n~io podiam deixar de realisar-se. Quasi 
sem combinação e nem plano assentado, .foram-se magotes de povo dirigindo, de 
uma hora em diante, para o Campo de Sant'Anna, e ahi agglom.erando-se entre o 
(uartel ~as tropas e os paços da muuicip::didade. Pelas tres horas da tarde ava
d:va-se_ yl: o seu numero e~n cerca de duas mil pessoas, saídas na maxi~a parte 
f 8 ulttmas camadas da sociedade. Os deputados que se achavam na capttal nem 
.tv.eram temp•> ele combinar resoluções, pela celeridade com que o movimento se 
la operando. Convocados, . todavia, uns pelos outros e a toda-a pressa, juntaram-se 
a~s:'tst:tdos na casa do padre José Cttstodio Dias, pel0 meio dia; mas logo, ao prin-
CUltar a s N a· . ' ( ' . essao, appareceram 1vergenmas. _ 

. Evansto, Carneiro Leão e Faim propozcram qtte · se resistisse á revolução, 
po1 q~1e de sua victoria resultariam a q.uéda do imperador, a ruina elas instituições e 
o retn l d · · · . ac o a anarclua. Alguns se declararam resolutàmente ém favor elo movl-
Inento iniciado, anciosos de expellir D. Pedro do solo brazileiro, como portuguez 
~ue ?ra, e não tardara;m em retirar-se da reunião, dirigindo-se para o Campo de 
t"'ant ·Anna, a ligar-se aos conspiradores. Os que se conse~·varam concordaram en-
ao elll collocar-se tamhem á sua frente, a fim de o encaminhar no sentldo de sal

Var as instituições e a sociedade, que corriam imminente perigo. _ 
d O povo junto no Campo se rev0lvia, no emtanto, no meio das mais disparata

as ~Jretensões . .Não estando armado, propunham tms que atacando os depositos se 
. rr:,untssem de espingardas, outros q u01·iam marchar contra os paços de S. Christo
Vao. C arrancar a CõrÔa ao imperador i estes fallavam na proclamrrção de um im
~el'lOb~ederativo; e aquelles mais adiantados apregoavam já a necessidade de uma 
epu hca. 

t d Rouve felizmente quem suggerisse a idéa de se chamare~ os juizes de paz de 
a~ 0~8 as paroclüas ela cidade, no p~·o1Jo~ito de :·eg:ularisar-se a marcha d~s cousas, 
él;P ando-se os revoltosos em auctondades con,stittudas. Adaptado este alvitre, man-

ou-se conv0car os juizes de paz ela cidade, e esperou-se tranquillmnente pelas res
f00d~as d' e~les. As quatro horas chegou o da fh:::guezia de Sant' Anna (chamava-se Cus
a dto, ~av1er ele Barros) e perguntou 0 ·que · o povo queTia. Foi-lhe respondido que 
j . em,ssão do ministerio e a reintegração do gabinete antecedente. Declarou-lhe o 

0~~ de paz. que nada podia por si cletiberar, e que _o pro_curasse~ no quartel, para 
"Ves e se retmwa, logo que os seus collegas, que se-tmha Igualmente chamado, hou-

sem ~omparecido n.o Campo. ' 
O bngacleiro Francisco ele Li. ma, commandaute &as armas, e que se achava ·no 

~~lar te~ general elo Campo, sabendo por intermedio elo j tlÍz de paz de Sant' Anna 
d ~·~Jectos do povo, expediu imrnediatamente para S. Christovão o major l\1igt1el 
d~. j l'las e Vasconcellos, deputado do ajudante ·general, a communicar ao impera
os 1. 0. q~e occorria. Responden·-lhe o imperador que não tinha duvida em rec~ber 
se J~lzes ele paz ,da cidade quando o pov0 os enviasse em commissão á sua pre
e n;a, ~as recommenda~a ao. ge~1::1ral a disciplina das tropas, cujo re~ponsavel e~·a, 
te. e o_rdenava que desse conhecimento ao povo dé hma prodamaçao que por m
clltnecho de Fáas ihe enviava, e que D. Pedro rapidamente escrevêra no intuito • 
e ~reuar a multidão leYantacla, e induzil-a a dispersar-se tranquillamente. 

le onfiou Lima a proclamação ao juiz de paz e pediu-lhe a levasse ao pov:o e a 
rossle em vozes altas. Exprimia-se o imperador nos segtlintes termos: «Brazilei
tr s · -Uma só •ontacle no:;; uim. Para que tantas desconfianças, que não podem 
tra~r :i patria senão desgraças? Desconfi:aes de mim? Assentaes q~e poderei ser 
)3 ~1 ?r áquella mesma patria que ado19tei pm· minha? Ao Brazil? Aq uelle mesmo 
st~:~ÜNpor quem tenho feito tantos sacrificios·? Poderei eu attentar contra a con
do ntç~o que vos offereci e· que com:vosco jmei? A h! brazileiros! Socegae. Eu vos 
te~~ 1~1~ha imperial palavra que sou cons;titucional ele coração e que sempre sus-

a1e1 est.a constituição. Confiae em mim e no ministeri0. Elle está animado clqs 
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mesmos sentimentos que eu. Aliás eu não o nomeal'ia. Uníão e tranquillidade, obe-
diencia ás leis, respeito ás auctoridades constituídas n. · • , 

Bem não tinha o juiz de l)az acabado de recitar a proclamação, quando Ih a 
arrancaram das :G:J.ãos, e foi ella em mil pedaços rasgada aos gritos de aAbaixo O 

ministerio. V á o juiz ele paz a S. Christovão declarar nossa terminante resolução»· 
O juiz .de paz prometteu cumpríl-a quando lhe chegassem os collegas das outras 
parochias. :::ió q ua.si ás seis horas é que entraram no Campo os juizes de paz ~o 
Sacramento (padre João José Moreira) e de S. José (Manuel Theodoro de AraúJO 
Azambuja), e juntos os tres n;tagistrados popu]a;res partiram em commissão, nr.o 
querendo mais esperar pelos das outras parochias que ainda faltavam. · .. 

Tinham, no emtanto, corrido para S. Christovão o intendente geral da pohc1a 
(Caetano Maria Lopes Gama) e os ministros de estado. Expedíra o ministro ela 
guerra ordens para, alem da artilheria ligeira e cl:a gl~arda de honra, que já es
tâvam nos paços imperiaes, fosse tambem guarnecei-os o batalh~o denominado cl_o 
imperador, que, de feito, ali se apresentou pelas seis horas da tarde. Mandára di
zer igualmente ao commandante das armas e ao do co1·po da policia que conser
vassem promptos os soldados para qualquer occorrencia. 

Momentos antes das sete horas da noite communicou-se a D. Ped1·o que os 
jtúzes de paz das parochias da cidade lhe requeriam audiencia. Admittid-os in con
tinente, o de Sant' Anna dirigiu ao imperador um discurso, declaranclo-lhe que o 
povo reunido, ainda que desarmado, no Campo ele Sant' Anna, representava p~r 
intermedio ele seus magi!'ltrados que se dignasse o imperador de reintegrar o nn
nisteT.io clemittido e exonerar o que sua magestade imperial nomeára, em data cl_e 
5, não desejando o povo mais que sustentar o imperador no throno e a constitm
ção política. "Diga ao povo (respondeu-lhe o imperador) que recebi a representa~ 
ção; que o ministerio passado não merecia a minha confiança; que do actual farel 
o que entendo; que sou constitucional e marcho com a constituição . Hei de defen
der os meus direitos garantidos pela constituição, á custa de todos os meus be11;s 
e sacri:fi.cio de minha pessoa». Fez, em seguida, D. Pedro aos juízes de paz lel
tura do artigo constitucioJ:lal que lhe dava a livre escolha dos :u;linistros, e pergun
tou-lhes que numero de cidadãos se achavam relmidos no Campo de Sant'Anna.
«Tres a quatro mil, senhon, disse um d'elles.- «Nem dois mih, r eplicou-lhe o 
imperador. «Emfim j á respondi, podem retirar-se, · procurem socegar o povo. Es· 
tou prompto a fazer tudo para o povo, nada, porém, pelo povo>>. 

Partidos que foram os juizes de paz, despediu o imperador os ministros e o 
intendente geral da policia, que se achavam em S. C~ristovão, depois de recorn
mendar-lhes que applicassem toda a vigilancia e esforços no intuito de acalmar o 
povo, e todo o cuidado em poupar derramamento de sangue quanclo fossem corn-
pellidos a empreg<tr a força publica. . 

Entretantó crescia progressivamente no Campo o numero de pessoas. Ao prm
cipio gente da ínfima classe, Jogo depois alguns deputados COID seq LÚtO de cidadãOS 
mais grados, por fim todos os deputados que tinham Tepresentaclo no dia 17 ao 
imperador contra as scenas malfadadas de março. Podia-se dizer que a opinião 
publica estava ali demonstrada tanto mais e:ffi.cazmente quanto Evaristo, PaiJJ?, 
:::iouto, Carneiro Leão, Alencar, Limpo de Abreu e outros vultos de importancHl> 
procuTavam dirigir o movimento no sentido exclusivo de requerer e obter lmic~
mente do chefe do estado a demissão do ministerio, salvando-se assim as institui
ções existentes, e suffocando-se logo nos seus princípios a revolução intentada 
pelos exaltados. · 

Os juizes de paz, de volta de S. Christovão, commlmicaram o resultado de stll.t 
commissão, augmentando con;t a narrãtiva o exaltamento e exasperação do pov~· 
Muitos trataram logo de murur-se de armas·. Outros se incumbiram ele pedir a~l](.l
lio ás tropas aquarteladas, com as quaes contavam para .o momento de peng0 • 

Urna voz se ouviu, comtudo, ainda preponclerante, propondo qlle se mandasse urna 
deputação ao general commanclante· das armas, súpplicando a sua intervenção coJ)l 
o imperador, a fim de obter o povo a demissão do ministerio, e proníettendo lhe 
dispersar-se depois com toda a tranquiLpdade. 

Acceito este alvitre, foram designados para a deputação referida o~ deputados 
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~ieira Souto e Odorico Mendes, que, admittidos á presença de Francisco Lima, 
~ exp?zeram a ;fu·me resolução do povo ele antes sacrificar a vida que deixar de 

â~~~eg~u· a_ demissão_ de um ministerio qne_ Fhe não I?erecja c~nfiança. O l;).riga· 
S no ~rauc1sco G.e L1ma esforçou-se em aquwta,l-os, afiançando u· pessoalmente a 

· CI1.r:stovão, e juntar suas supplicas ás do povo para que o imperador anuuisse. 
F Se_nam nove_ horas qu~n~o se dirigiu aos pagos de S. Christov?o o brigadeiro 

ranc1sco de Ltma. Adniltttdo á presença de D. Pedro, commq.mcou-lhe quanto 
~~·:~enciára, o que o povo desejava, e .como era conveniente para bem das insti-

tçoes, e para poupar-se derramamento de sangue, que sua magestacle se dignasse 
Fccecl~r aós vo~os e ~pinião publica: O _imperad?r, .que nã~ sympathis~va com 
l ranc1sco. de L1ma, nao lh.e prestou mfe!tzmonte mteu·o credito . á narraç·ao,. e or
e e~ou-lhe expedisse para 8. Christoviio cToi.·s batalhões ele primeira linha, a fim de 
~.e orçar-lhe a -guarda dos paços, e executasse as ordens que lhe fossem transmit-
tdas pelo ministerio da guerra, que entretanto nenhumas enviou d'ahi por diante 

ao commandante das armas. 
~uando Francisco de Lima chegou ao Campo de Sant'Anna já ahi se achavam 

~~unidos ao povo o primei1·o e seg-undo corpo de artilheria de posição, tendo á sua 
ren!e o brigadeiro ]'rancisco ele Paula Vasconcellos. Francisco de Lima fez logo. 
~a~t·u· para S. Christovão :t.tm seu aj-udante ele ordens a participar o facto ao· impera· 
t"~· ~ão ~ardon o pi·imeiro batalhão de granacleiros em imitar o exemplo. da ar
~ derla, ~pparecendo no Campo á.s dez horas ela noite. O movimento já não· era 

8 
e pa1zanos; avultava com a juncção de tropas arregiméutadas. 
Correndo a noticia até S. Christovão, o batalhão do imperador, que estava d'@

tlarda ao paço, abandonou seu posto, tendo á sua frente o commandante, corouel 
annel da Fonseca Lima, e tratou igualmente de reunir-se no Campo com o pov0" 

\tropa ali agglm:nerados. O brigadúro José Joaquim ele Lima e Silva, apenas lhe 
·-~ e~ou. aos ouvidos o acontecimento, tomou igualmente o caminho elo Campo, ou 
· d~ l~tuito de fortale?er t~mbem com o. seu con_c~w~o a iniciada revolu~ão, 01~ como 

pols affi.rmou publtcamente, de dommar e d1ngu· a tropa, para que se nao des
âan.dasse. A pouco e pouco chegaram ao Campo outros contingentes militares, in-
' Usivamente o batalhão de artilheria de marinha. -
e P~rto da meia n0ite resolveu-se de novo o brigadeiro Francisco ele Lima a 
i~pe~tr a S. Christovão .Miguel de. Frias Vasconcellos, incumbido de ~upplic~.r ao 
d P~r~dor que quanto antes anmusse á vontade elo povo e da tropa Já reumclos, 

11 
emtttLUclo o ministerio, ou nomeando novo gabinete composto de ~omens liberaes, 

ab ,.1aso de . se não decidir. a reintegrar o ministerio demittido na tarde ele 5 de 
t'lhl ·.Ao chegar a S. Christovão encontrou Frias marchando para o Campo a a.rd derla ligeira, que estava de guarda no paço. Soub-e que, r,epresentando os sol
ta ~s ao imperador que os demais corpos militares haviam p,banclonado S. Chris
P~~'l;o, r~sponcleu-lhes D. Pedro que· não queria sacrificio de pessoa alguma, e elles 

ta1u J.untar-se a seus c0mpanheiros. 
c1 . Ad~ruttiào Frias á presença do imperador, divisou-lhe na physionomia verd.a- · 
lllelros mdicios de perturbação. Não era já o homem que o àespedh·a tão resoluta
at~nte ha;ria algumas horas. Parecia abatido, e como que se mostrava indifferente 
lll:t:os discursos que lhe eram dirigidos: 9om sua magestacl~ estavam os dipl~~ 
ci s ele. França e Inglaterra e alguns mm1stros G.e estado, o mtenàente da pohn: e .va,nos m·eados da casa. Frias expoz por miuclo ao imperador a situação dos 
éh gocws publicas, sem que obtivesse resposta immediata. Passados minutos ous?u 
e dlllrr de novo a attenção elo imperador para as circumstancias crític~s do pa1z, 
su ec_a1·ar-lhe francamente que carecia de voltar ao Campo, a fim de se não tomar 
e tSJ?etto, ou se nfio pensar que estava preso em S. Christovzto, com o que o povo 

ropa d · O ' · t · à fó. po enam ser incitados a lamenbveis desordens. <' mesmo mm1s eno, e 
0 ~llla alguma; isto é contra a minha honra e contra a constituição (respondeu-lhe 
,.,., lltldiperaclor~. Antes abdicar. Antes a morte)). Parou, e depois de passear só e 
'"-U.e hbt c1 • tiv-ess' lU o por algum tempo, com os braçof? cruzaclos, sem se 1mportar que o es~ 
0 int em todos contemplando, determinou que Frias esperasse aincla, e chamanào 
sen dnclente gerat da policia, ordenou-lhe partisse apressadamente a procm·ar ·ó 

a or v crgneiro, e lhe clissesse que sua magestacle o auctorisava a Qrganisar de 

: 
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prompto um novo ministerio, com o qual se api·esentnsse em S. Christovrio. O i~- 
tendcntc desappareceu em um instante. O imperador ora conve~·sava com os dois 
diplomntas e os ministros , ora andava de um para outro lado c1ru varanda a pon
derar sósinho. Perguntou a um dos creados se todos os soldados haviam abando
nado a guarda dos paços, e ouvindo que apenas restavam poucos dn gnn.rd~ de 
honra, exclamnu: «Poucos, mas fieis e leaes! Não são como muito;; que ench1 de 
beneficios, e estão no .Campo a apregoar-se de patriotas·!>) , . . 

• Soou hora e meia no relogio, e não tinha ainda voltado o intendente. O IlllJ?e · 
rador chegou-se ao major I!'rias e determinou-lhe qne espeTasse, se fosse precrso, 
até ao amanhecer, a fim de levar ao povo uma resposta definitiva. Echoaram_ dnas 
horas, e nenhuma noticia chPgava do intendente. Qum1do, porém, duas e mera re
petiram os· rclogios, mostrou-se no paço o desembargador Lopes Gama, muito.ap
prehensivo e prostrado de fadiga. Declarou a D . Pedro que lhe nâo fôra poss1vel 
encontrar o senador Vergue-ira nem em sua casa, nem em va.rios logart;s onde .0 

procm·ára e fizera procurar, e que, á ex<:!epção ele dois regimentos, toda a maiS 
tropa estc'l..va no Campo reunida ao poYo. Ouvin-o o imperador, fingindo-se tJ·~~
quillo, e chamando então os diplomatas de Inglaterra e França, com elles se dm
giu .para um gabinete do palacio. Bem não eram decorridos dez minutos quando 
voltou, e procurando o major Frias, reparou €ste official que as feições do rosto 
do impentclor patenteavr.m, pelo esfogueado das cores, o resultado de uma ]neta 
intensa e dolorosa. Os cabellos, qu.e eram bastos, e se amoldavam comtudo a nl11 

penteado regular e liso, agora desordenados e dispersos; os olhos como saídos de 
suas orbitas; tremulo e convul~:o o corpo todo. O imperador trazia na mão tlDH~ 
folha de papel aberta, e entregando-a a Frias, disse-lhe enternecidameE.te e q:wsi 
cortadas as pa.lavras com soluços: «Aqui tem a minha abdicação: estimo que s~Janl 
felizes . Eu me retiro para a Europa, e deixo um paiz que muito amei e amd~\ 
amo». Ao completar esta phrase, saltaram-lhe dos olhos a jorros lagrimas que lhe 
inundaram as faces. Os dois diploma~as, depois de trocarem . uinc1a algumas pala
vras com o imperador, se retiraram dos }~aços. O impcrad0r dirigiu-se rapido para 
a sala da imperatriz. O major Frias leu o papel, que continha. as seguintes pala 
VTas: «Usando elo direito que a constituição me concede, declaro que hei mui vo
luntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho o senho1· 
D. Pedro de Alca-ntara. Boa Vista, 7 de abril ele 1831». 

A pressa e perturbação ele animo com que fôra escri}Jto, nem deixaram o im
, peraclor perceber que lhe faltava declarar o objecto que abdicava. 

Espalhada nos paços a noticia do acto do imperadOI\ ouviram-se gritos e pran
tos dos creados. O marquez de Paranaguá approximou-se do májoT Frias e tentou 
dissuadil-o de levar ao povo a ahd:ícação, compromettendo-se a fazer com que 0 

imperador a nullificas_se, terminando-se tudo pacificamente. Maa o major Frias lhe 
não attendeu aos avisos, e partin a toda a pressa pm·a o Campo de Sant' Anna .. 

O imperador appareceu de novo a seus ministros, acompanhado da imperatnz, 
clle manifestando serenidade e ella debulhada em pranto copioso. Os m..inistros, 
depois de lhes beijarem as mãos, pediram ao imperador lhes concedesse suas ele
missões. Não hesitou D. Pedro em annuir·lhes a vontade . Mandou que ali mesroo 
se lavrassem os decretos, que assignou de prompto, eoncorda.ndo eJ{ceptuar o mar
quez de Inhambupe para, na qualidade de mi:ç.istro elo imperio, ficar encarregado 
de entregar o go vcrno a quem de direito . Despedidos os ministros e as mais pes· 
soas que se achavam nos paços, o imperador e a imperatriz se recolheram para o 
interior dos seus aposentos . ' 

Se não póde o pincel pintar, qua~to mais a penna descrever as peripecias e 
commoções por que D. Pedro c D. Ámelía passaram durante as horas restantes 
da noite. Constituem scenas que apenas se adi,inham pelo sentimento. 

Aos primeiros indicias da auro.ra chegou aos paços aviso de que no caes .de 
S . Christovão estavam ás ordens elo 1m pera dor os escalercs da nau ingleza T17a?·.p~t~
Não tardaram os ministros de França e da Grau-Bretanha em comparecer e JJ!I.lls 
alguns amigos dilectos elo imperador. Acompanhados por elles, pela rainha D . .:\'~a
ria II, o marr1uez c marqueza ele Loulé, o duque ele Lenchtenberg e de v~nos 
crcat1os, deixaram pela ultima vez b. Pcclro c D. Amei ia o pala cio ela Boa V 1st a, 
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l
e, entrn,nclo em suas carrna!l.'ens, seguiram para o caes de S. Christovão. Os esca.-
l:lres b · · ~ · ba d . ntanmcos os re~eberam e os levaram pm·a bordo da nau Wm·spite, a cuja 

n etra ·~odos se ampararam. 
C O IDa:Jor Frias, logo que pelas . quatro horas e meia da manhã chegára ao 
~m~o. de Sant'Anna, commun:cou o acontecimento ao povo e á tropa. Reinou ao 

E~tnc lpto um movimento ·de espanto : ninguem contava com este desfecho da cri_se. 
as logo depois repercutiram em varios pontos acclamações e vivas a D. Pedro II, 

rtue foram unisonamente con:espondidos. Como um raio. correu a noticia, espa-. 
laudo se por toda u. cidade e seus submbios . Os senadores e deputados existentes 

~~capital, comprehendendo os perigos. da situação, passaram-se avisos uns aos ou
s~os, e tratara.m de juntar-se pelas dez horas e meia no .paço do senado, a :fim ele 

en~enclorem sobre o que lhes cumpria fazer . 
l l' Clllcoenta e do is compareceru.m, e posto que reconhecessem que não podiam 
~?)b~rar )egalme11te, resolveram comtuclo fonnar uma assembléa, acclamando para 

1
.
1uglll-a um presidente e um secretario. Coube a presiclencia ao marquez de Ca

aa~~ as~ que, abrindo a sessão, declarou que o commandante das armas requeria 
i u tencta dos representantes da nação, a fim ele lhes communicar ·acontecimentos 

8
mp_ortantes. Aclmitticlo Francisco ele Lima e Silva, r~feriu elle á assembléa os 
ltccessos verificados, e apre~entou o autogra.pho da abdicação de D. Pedro. 

0 
·d_Res_olven-se a assembléa. a 'salvar a situação, investindo-se de poderes extra

o 
1 

manos. A unica auctoridade suprema exist~nte era o ministro do imperio, mas 
" marqnez ele Inhambupe se achava clesmoralisado para continuar até que a as· 
~~lllbléa geral podesse eleger regu1arrnente uma regencia, na fó rma da constitui
;.ao . . Sob uma pt"oposta cwmbinacla no momento, vofaram os deputados e senadores 
t euUldos a nomeação por elles de uma regen.cia provisoria de tres membros, gRe 
o~asse conta do governo, em nome do senhor D. Pedro li, até que a asserbbléa 
~elal! l~ga:lmente installada, elegesse a regencia permanente, determinada pela 
onsttt1nção do imperio _para o caso de minoriclade do imperante. 

t Approvaela unanimemente a proposta, obtiveram maioria de votos para-regen
e0S? marquez de Caravellas, o senador Vergueiro e o general Francisco de L.ima 
p dva. O marquez de Caravellas requereu logo a nomeação de outro presidente 
c ar~ 0 snbstituir na cadeira, visto ter de tomar posse elo cargo a que o elevára a 
u~\?-nça dos r~prese?-tantes da na~·ão. ~cclamando-se então para preside~ te o bispo 
n 10 cl~ J ane1ro, ah, em acto consecutivo, prestaram os tres regentes o .] tu'a.mento 
.., ecessano e consideraram-se no pleno exercício da auctoridade surJrema. Emquanto 
<• reg · to encta pr<'>visoria se servia do marquez de Inhambupe para referendar decre-
P i 'll?mea11do ministros e secretarias ele estado os cidadãos demittidos d'esse cargo 
d~ ~ 1lllperaelor no dia 5 ele abril I, nomeou a assembléa uma commissão parare
r tgn·, em seu nome, um manifesto ao povo, e votou que se reunissem os senado-
es e deputados no dia segtúnte á mesma hora. 

V . No dta 8, aberta nova sessão irregular da assemLléa., len Evaristo Ferreira da 
p eJga. 0 man ifesto que lhe fôra incumbido, dando noticia dos acontecimentos ao 
d~"'? e tropa, e pedindo-lhes confiassem na regencia provisoria installacla em nome 
as Imperaclor menor, até qllc legalmente fosse eleito o governo permanente pela 
v~:lllbléa geral, a :fim de se não precipitar a sociedade :p.os horrores ela anarchia . . 
tal aelo o manifesto, foi logo manda:clo publicar e distribuir profusamente na capi-

e em todo o imperi0. 
de De bordo da nau JIVCM·spite escreveu, no emtanto, D. Pedro aos senadores e 
6 !Jlltaclos uma ca.rta com data ele 8 de abril, declarando-lhes que por decreto de 
a{. aue lhe_transmittia, nome;hn. para tutor de seus filhos a- José Bonifacio de An
co a a e. Silva, e d~sculpanclo-se de lhes não ter participado esta sua deliberação 
clilll.lbalf:; antecedcncia po1: necessitar de annuencia do nomeado, . que só n'aquelle 
v-e~ e chegúra 2• Reunindo-se ele novo, no dia 8,. os senadm·es e deputados, resol-

Iam que se guardasse a carta do imperador e. o .decreto a que ella se referia 
tE . -
z O xcepto o antigo ministro da fazenda, que se recusou. Vide pag. 338. 

ua rnad . decreto tem a data ele 6; h a quem entre nós afii.rme que foi escripto em S. Cbristovão 
glez 1 ug~da ele 7; pensâmos, porém, fiados na correspoudcncia dos diplomatas francez e in-

' que so a bordo e !)l 7 fôra feito, e portanto anted?'tado. ( Nota·do auctor.) 

, 
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para ser.em pres·entcs á asscmbléa geral quando funccionasse regula.Jnnente, .cum
prindo saspender-se as sessões até então celebradas, visto . achar-se já orgalllsada 
uma regencia provisoria pa~a o p~iz, e satisfeita assim a neces.sidacle urgente a que 
uabia prover. 

Tres dias conRPr~·ou-se o imperaclor a bordo da nau Wm·spite, esperando que 
se preparassem e provessem os navios que o deviam conduzir para a Europa, mos
trand0-se , satisfeito por . ver que sua dynastia se consolidava no imperio, !:l que 
seu filho era geral, espontanea e enthusiasticamente reconhecido imperador do 
Brazil. ,No qua.rto dia passou-se com a imperatriz e o duqne de Leuchtenberg 
para a fragata inglel'ia Volage~ e D. Maria II e os marquezes de Loulé para a fra~ 
gata franceza Seine, que eram os vasos ele guerra destinados a transportal-os a 
Europa. · -

Escreveu ainda D. Pedro uma cárta ao marquez àe· Quexeramo.mby, dizendo
lhe que partia com o coração ralado de sa1,1dacles pelos filhos que deixava, que 
como imperador lhes nomeára tutor official, mas que como pae o designava tuto.r 
particular, pedinclo-lhe olhasse para elles e os protegesse com todo o empenho. Dl· 
rigiu igualmente pequenos bilhetes de clespeclicla aos filhos queridos, 1·epassados 
do maior sen.timento de elor, e que só um pae extremoso p6c1e comprehenc1er. Man
dou publicar, emfim, um adeus ·aos amigos que abandonava. e ao Brazil, cuja re
miniscenoia promettia guardar no intimo do peito, dirigindo votos q·uotidianos a 
Deus pela sua prosperidade e grandeza. 

Recebendo no dia 12 uma carta éi.o filho, em resposta á que lhe endereçára, 
manifestou a maior alegria, e tratou de dirigir-lhe o ultimo adeus po1· Ulll novo 
bilhete, que redigiu ás pressas e lhe enviou in continente. 

a Meu querido filho e meu imperador (assim elizia); muito .lhe agradeço a ca;rta 
que me escreve11. Eu mal a pude ler, porque as lagrimas eram t~ntas que rue JIIl~ 
pediam o ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um ponc<il mais descansa;do, 
faço esta para lhe agradecer a sua e para certificar-lhe qu() emquanto viyer san
clades jamais se extinguirão no meu dilacerado peito. 

aDeixar filhos, patria e amigos, não póde haver maioF sacrificio. 1\'hs le-var a 
honra ill:ibada não pócle haver maior gloria. Lembre-se sempre elo seu pae, am!'l a 
sua e minha patria, siga os conselhos que lhe derem aquelles q11e cuidarem na s11a 
educação, e conte que o mundo o ha de admirar, e que eu me hei de encher ele 
ufania por ter um filho digno ela pa1ria. 

«Eu me retiro para a Em·opa. Assim é necessario para que o Brazil socegur, 
o que Deus permitta, e possa para o futuro chegar áquelle grau de prosperidàde 
ele que é capaz. · 

<cAdcus, meu amado filho, receba a henção ele seu pae, que se retira saudoso 
e não s.em esperanças ele o ver.= PEDRO DE ALCANTARA. = B01·d.o do navio Wa?"

,' spite, 12 ele abril ele 183li.» 
1 Em 1831 imprimiu-se no R io de Jfllneil'o (typograpbia de R . Ogier) um opusculo com 0 

titulo Aclwses da ·impenttn'z Amelia ao menino imperador ado1·meâclo, despedida que o pad'l:c 
mestre Gama transcreveu nas sun;s Liçi'JPs de cloqltencia c o conego Gaspar de Bequeha e Quet
roz reproduziu tambem como . nota na Oração ,(um.r.b1;e das cxequias de D. l\'Iaria II realisaàas 
na sé cathedral do Pará n. 1\> ele janeiro ele 1854. Eis o te01': 

<~Adeus, menino querido, delicias de minha alma, alegria dos meus olhos, filho que meu 
coração tinha adaptado! Adeus para, sempre, adeus. · . 

<~Üh! Qnanto és formoso n'este teu repouso! l\feus olhos chorosos não se podem fartar de 
te contemplar! A magestaclc de uma corôa, a debilidade da infancia, a innocencia dos aiLJ 05 

cingem tun. engraçadíssima fronte de um resplendor myst.erioso, gue fascina · a mente. 
"Eis o espectaculo mais tocante que a terra póde offerccer. Qun.nta gra.nde,za, quanta fl;a

queza a humanidade encerra, representa.dai!! por uma cre3Jnça ! Uma co1>ôa e· um·brinco, uJll 
throno e um berc;.o ! · 

"A purpura ainda não serve senão para estofo, e aquel1c que commanda cxercit0s e rege Ulll 
imperio carece de todos os desvelos de uma mãe! . 
. nAh! querido menino, se eu fosse tua, verdadeira mãe, se min1Hts entranl1as te tívesseJll 
concebido, nenhum valeria para me separar de ti, nenhuma força te arrancaria de meus braço~· 
Prqstrada aos pés d'aquelles mesmos que abandonaram me'u esposo, eu lhes diria entlie J a~r.1 -
mas : "Não vê eles mais em mim a impe1:atríz, mas uma mãe desesperada. Permi tti que eu V!P:L~ 
uvosso thesouro. Vós n quereis seguro e bem trataclo; c quem o haverá de guardar e cuidar . 
"com maio;r devoção? Se ni'i.o posso ficar a titulo ele mãe, eu serei sua creada ou sua escrava!" 
Mas tu, anjo de ·innoccnci::t e formosura, não me pertences senão pelo amor que dediquei a tcn 

'' 
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No dia 13 de abril abriram as duas fragatas suas vélas á branda e suavíssima 
~ra~em, _que, descendo da cordilheira,· as foi conduzindo para fóra da barra do Rio 

e ane1ro. D. Pedt·o, <?ncostado á popa ela fragata Volctge, não tirou ela terra os 
1~os emquanto ayistou terra, deixando correr quente e en tranhaclo pranto pe!as 
'ces abattclas e desbotaclas. 
. A cidade, as fortalezas, as ilhas e as montanhas foram desa})parecenclo no ho

l"Iso t de n e, _e as duas fragatas engol~ando-se no ~ceano te.weroso . . Em quanto no Rio 
Janetro se entregavam os habitantes á ma10r alegna, festeJando os successos 

e t"ot:stando ao governo provisorio installado a dedicação e amor que nutriam 
~~e as mstituiçõês e por um infante de pouco l.ll'ais ele cinco annos de idade, des
Enaclo a empunhar o sceptro brazileiro, seguiam triste e merencoriamente para a 

uropa um imperador desthronisado e sua infeliz consorte, e uma rainha, á qual 
se nstu·pára a corôa, e que errava de paiz em paiz peregrinando em procura de ami
gos. e defensores dos seus direitos 1• 

VII 
Joaquim lllnnuol do lllaccdo 

t . O imperador D. Pedro abriu ·em 1830 a primeira sessão da segunda legisla
li~a~, e teve de reconhecer que ainda mais numerosa e exaltada era a opposição 

eial da camara temporaria. 
s . A accusação ele dois elos seus ministros foi proposta na camara, e deixou de 
~~cla~provada J?Or mu,ito poucos ~votos, e grqças a. alguns deputados liberaes ma~s 

eraclos; e amda nesta questao D. Pedro I de1xqu-se arrebatar pelo seu gemo 
~e_n~roso, tomando a peito mais ostensivamente elo que lhe era licito a causa elos 
<ul!Ustros. , 

c . A imprensa já tinha denunciado, e na camara foram atacados em ardentes clis-
Ursos, planos e tentativas de proclamações do governo absoluto. 

p' . Em similhantes a:taques D. Pedro I, e·vielentemente illucliclo, foi victi-ma elos 
n ei.or~s amigos. Houve com effeito n'esse tempo empenhos de ministros mais mo
d ~rchistas que o rei para real•isar tão 'comprometteelora e indigna icléa; D. Pe· 
c 

10 l' porém, foi alheio a essa criminosà trama, e logo que a conheceu, a desfez, 
s~IT emnando-a; mas tendo ·a~ fraqueza de nã0 expellir de seu paço e ele seus con-

~s os .f~lsos •. amigos c~o seu throno. . · . 
P par tlelo hberal agitou-se ardente fóra da camara, e em 1830 alcou na lm-
re~a a ~andeü·a da f~deração das p1·?vincias. . . ~ 

rgamsaram-se soCiedades federal~stas; prégou-se a necess1clacle de reformas 

~~gt~~-t? pae; um dever sn.grado .me obriga a acompanhai-o no seu exílio atravez dos mares e 
l~s estranhas I •Adeus pois para semRre, adeus. 

dos «Maes brazileiras ! V ÓB, que sois meigas e afagacloras dos vossos filhinhos n par das rolas 
orph"!Ossos bosques e das beija-f!orês das campinas floridas, suppri minhas vezes ; adoptae o 

ao coroado, dae-lhe todas um logar na vossa família e no vosso coração. 
cas fi0 rnae o seu leito com as folhas do arbt1sto constitucional. Embalsamae-o com as mais ri·· 
cinamores da vossa eterná. primavera! Entrauçae o .i asn~im; a batm.ilha, a r0sa, a angelica, o 

o~o para coroar a mtmosa testa quando o pesado dtadcma a t tver mn.chucado. 
fllla .''Alunentae-o com a ambrosia das mais saborosas fructas, a at;ta, o ananaz, a canna me li
as a~ ac~entae.-o á suave entoada das·vossas maviosas modinhas. Afugentae longe de seu berço 
nena~s e raprua, a subtil víbora, n.s crueis jararacas, e tambem os vis aduladores, que enve· 

S 0 .ar que se respira nas côrtes. 
sos ~~ e a matcladc ·e a traição lhe prepararem ciladas, vós mesmas armae em sua defeza vos

)\]05?S com a espada, o. mosquete e a bayoneta. 
Vl·as"d nsrua~ á_sua voz tenra as pala\'l·as de misericordia que consolam o ínfortunío, as pala
i'Íclo e Pa.tnottsmo que exaltam as almn.s generosas, e ele vez em quando susurrae a seu ou- ' 

c.M~ome de. s1~a mãe de adopção. . . · . . . . 
Vosso ae.s br3:ztleu·as, eu vos confio este precwsrssuno penhor da felterdade·do vosso pa1z e do 
agora ~.ovo: ~ti-o tão b_ello e puro como o primogenito de Eva, no paraizo. Eu vol-o t-ntrego: 

E"mto minhas lagrtmas correr com mei1or amargura. 
boqu'i ~-o adormecido, brazilciras ! Eu vos conjlll'o que o não acorrleis antes que me retire. A 
Inatut~ a, mEolhacln de meu pranto, ri-se á similhanca do ])otão de rosa ensopado com o orvalho 

ruo < ll e · ~ b d ' ~Ad · se !"r, .e o pae e a ~a~ o a a,n onam para sempre. . 
ll.njo d .cus, orphao rmperaclor, VJCtllna cb tua grandeza antes que a sarbas conhecer. Adeus, 
Pre ad lUU<fcencia e formosura. Adeus! 'l'oma este beijo e este . .. este ultimo adeus! Para sem-

, 
1 

eus J,, . . 

irnpre~egundo· pe1;iodo do 1·eincrclo de D . Pecl1·o 1 no Bra;;il; narrativa ltistorica.. Edição de '1.875, 
saem Pans. 
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ela consti tu1ção, e a noticia ela revolução que elerribára Carlos X elo tlmmo ela 
França foi festejada como faustoso acontecimento. 

A questão dynastica ele Portugal, e o procedimento do ministro bràzileiro ero 
Londres deu motivo a vehementes censuras na imprensa e nas camaras. 

· Presentia-se latente conspiração. 
Em tal conjunctura o ministro marquez ele Paranaguá (Francisco Villel~ Bar: 

bosa) propoz em conselho ministerial a clissolução da cama.ra, e n'esse sent1do fol 
apoiado por seus collegas. ' 

D. Pedro I; que ouvírru silen_cioso a proposição ele um e o assentimento elos ou-
. tros ministros, exclamou por fim: · 

((E quem me re::;pomle pelo sangue que terá ele correr? ... Não acceíto siroi· 
lhante conselho ; não dissolverei a cama.ra. » 

Em 1830 ninguem soube nem ela proposição elo ministro, nem ela resposta/ do. 
imperador . 

D. Pedro I, a entidacle constitucional irresponsavel,. era o responsabilisaclo por 
todos os actos censm·aveis elos seus ministros. 

Ep.1 seu reinado desde 182G até 1831 o seu grande e innegavel erro foi a rea· 
liclacle elo sen governo pessoal devido principalmente à organisação anti-parlaroc~
tar elos ministerios; mas D . Pedro I entendia ao pé da letra o artigo ela constitm· 
ção que o auctorisava a nomear livremente os ministros. 

Não era elle então o unico a desconhecer os preceitos essenciaes elo systeroa 
representativo em tal assumpto. · , 

Ignorava-se muito n'aquelle tempo o que era solidari.edacle ministerial, isto~ é, 
pensamento p11litico un~forme dos membros do governo. Homens notaveis, varoes 
de caracter indepenelente e mesmo altivo, e ele icléas liberaes, como José Bernar· 
clino Baptista Pereira e Hollancla Cavalcanti, depois visconde ele Albttqu.erque~ ~
ram e conservaram-se membros ele ministerios, achanclo-se em franca opposiÇ3J0 

com idéas }Joliticas ele outros ministros seus cGJllegas!.: . · 
Mas em 1830 a }Jropaganda ela fedeq·açã'o das províncias e a e::x,citação popular 

produziram vivo abalo no animo ele D. Pech·o I. 
Parece que então elle recoNheceu, ao contrario elas co11stantes seguranças dos 

seus conselheiros, que a op inião publica o a:li>anelonava no Brazil, e julgando o poyo 
illudido e exb:aviaclo pelos tramas elos liberaes e por propaganda revolncionar~a., 
resolveu empenhar-se em reconquistar a popularidade perdida, e assoberbar assun 
a crise política imminente, levando a influenúa de sua presença onril.e os liberrues 
contavmp: com maior apuio na população. 

Este proposito coincidia com idéas e planos estranhos ao imperio de qne D. _Pe
dro fôra o funda elo r. A cansa dynastica ela raini1a. D. :Maria II, e, no pensar de al g~n:s, 
os ·sonhos elo imperio iberico, que de Lonclres lhe vinham, preoccupavam o espll'l_to 
do imperador, que já tilJ.ha fi lho varão e brazileiro a quem deixar a corôa d_o Braz1l· 
.. Sem a menor cluvicl~ estªs icléas agitavam-se no animo de D. Pedro I, qua~do 

_cl~terminou fazer viagem de visita á província ele Minas Geraes, bem escolblcl8. 
para a expel'iericia premeditada, porque n'eHa ferviam mais elo que em nenhunra 
outra os sentimentos de a,rdente libeTalismo, e e·m 1822 tambem lá fl.am:)nejava~ 
aspirações ultra-liberaes, e bastára· a D. P edro, então l)l'incipe. regente, o presti
gio de sua pessoa aos olhos dos mineiros para accencler o ·mais vivo enthusiasLU0 

e desfazer toda a opposição . 
D. Pedro I partiu para a província de Minas Geraes em dezembro ele 1830, 

levando na memoria os triumphos ele 1822. ' 
A viagem deu-lhe s~mente amargo e triste clesengano. Excepto as recepções 

e festas officiaes, só eoconhou nas villas e povoa~ões d'aquella província frieza, e 
como que ,simples curiosidacl_e, sem mat;tifestações de amor ela parte elo povo. 

D. Pedro I não sonhe ou não pôde abafar o seu resentimento, e entran&o na 
cidade do Oiro Preto, capital de Minas, publicou a proclamação de 2:2 ele f:·ve
reiro de 1831, que produziu no espirito publlco clesag-racl..avel impressão, e rumda 
mais quando a imprensa da opposição em Minas e no R io ele Janeiro fi2íera.m so
bre ella vigorosos commentarios. 
' D. Pedro I voltou de Minas Geraes profundamente desgostoso. 
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E~ camin11o para o Rio ele Janeiro apresentou-se a beijar-lhe a mão Manuel 
Antomo Galvão, que ía tomar posse ela presiclencia ele Minas Geraes . 
. 

1
D. Pech·o I, que em elevada e justíssima estima tinha aquelle elistincto e hon

lnc o brazileiro, chamou-o a conversacào confidencial, e n 'e lla r ecommendou-lhe 
randc prqdenciq, no seu goveTnO presidencial ele Minas, prevenindo-o em segredo, 
c e q~1e era, possível que em breve tivesse ele abc1icar a coTôa do impm·io. 

Este ftwto, que é de transcendente importancia para a historia elos aconteci
:tnent?s de março e abril de .1831, foi annos depois referido e assegurado pelo con
lelhen·o Manuel Antonio Galvão,, homem ele honr~ e de sã consciencia, cuja pa
avra nunca houve quem pozesse em duvida. O caracter ele Galvão era ele ordem 

tal,. que o seu testemunho basta para satisfazer todos os escrupulos do historiador 
:tn:us cauteloso. . 
t D. Pedro I chegou ao palacio de S. Cbristovã? no dia 11 de março, e sua en
rada solemne na capital do Rio de Janeiro foi aprasada para o dia 15 elo mesmo 

:tnez. 

Exci~ado's por imprudentes cortezãos, muitos portuguezes emigrados, não pou
c~s. brazlleiros acloptivos, e com estes grande numero de subclitos portug·uezes em
ll1lgaclos no commercio elo Ri0 de Janeiro, tinham-se preparado para festejar a 
"~.ta.~- chegada .do imperador á capital, e logo na noite ele 12 ele março deram 
f,llnc1.Pl0 ás suas manifestações ele regosijo com illuminaçõcs, fogos de- artificio e 
ogu~1ras nas ruas da Quitanda, elo Rosario e em outras trumbem commerciaes, 

quast exclusivamente habitadas por portugnezes. , 
d Grupos de brazileiros mostraram-se observando esses festejos; portnguezes 
e~astrados dirigiram-se a elles bradando « ViYa o imperador ! • e recebendo em 

res:posta o grito de «Viva o imperador emquanto constitucional!'' E>tacaram os 
~u;·tosos observadores e os · pozeram em fuga, jogando sobre elles pedras e gar
latas . 

. Nas _noites de 13 e 14 repetiram-se as illuminaçõcs e as fogneirar::, e deram-se 
gJa-ves éonflictos entre _brazileiros e portuguezes, chegando estes I!la noite de 14 
ao excesso escandaloso e revoltante ál.e saír em grupos numerosos e armados a 
apedrejnr casas ele liberaes que não estavam illnminadas, e notavelmente a elo de
Plltaê!o Evaristo Ferreira da Veiga, redactor elo períoclieo Atwo1·a flwn·inense . 
. á Entretanto a força publica apenas appareceu na ultima d'essas noites, quando 
~ !J0 . pronun~iamento p01:tuguez _tinha o:ffendido mais qtw muito os ·bri.os nac~onae'~, 
ct e:to o rna!Oil.' mal possLvel a0 Imperador, a quem tanto aquelles estrangetros vi-

Orlavam no ardor do seu frentlsi. 
th ~· Pedro I fez sua entrada solemne na capital n0 dia 15 de março, sendo en
b :u:n.as~icamente saudado pelos portúguezes e recebido ou olhado c0m friez:t pelos 
Iazllenos. 

No mesmo €lia um senador e vinte e tres deputados lil!eraes que se -achavam 
~a CÔJ.te, reuniram-se e deliberaram 1>epresentar ao imperador contra OS attentaclos 
~~P.unes elos portugue~es, e pedi r o castigo dos culpados ultrajaclores elos brios 

Cionaes nas noites de 13 e 14 ele março. 
lll A representação foi. entregLül ao ministro ·elo imperio no dia 17 elo mesmo 

ez. 

c O pei0r de tudo é _que a opinião dos brazileiros cada vez. se pronunciava mais· 
ll~ntra. o imperador, consiclerando ·o protectoi· elos portuguezes altanados e crimi-

sos llnpunes. . 
A situação era quasi desesperada. A intervençã.o revoltante, louca dos portu

~i~:~:s nas cousas IJolit~cas _do paiz, ?s seus. b.!·út~es insultos à nacionalidade br~
na, deram extraorclmana força a oppos1çao hberal, porque com ella se colh

garalU todos os brazileiros, e ainda os mais indifferentes e estranhos á política. 
~0 dia 20 de març.o, emfim, D. Pedro I clemittiu o ministerio, dando satisfação 

ao Vl . • h 
:E • vu:;s tmo resentimento nacional; mas em vez de chamar para o governo os c e-
ce_s hberaes mais prestigiosos ela camara, nomeou ministros a liberaes sem infiuen-
Ja, e alguns que nem a0 menos éram de-putados. . 

P O. novo ministerio tomou immediatamente meclidn,s que abateram a audacia dos 
Ortngnezes i OS ]iberaes moderados -0 app]audirmu_ e aconse[h"nram ordeJíU e con: 
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fiança no goYerno ao povo; os exaltados, porém, que jk~ conspiJ:avam, continuaram 
a fazel-o contra o imperador, excitando a revolução. 

Não é verosimil, mas é verdade; em noites seguidas muitas centenas ele po
pulares com reconheciclos chefes á frente reuniam-se no la,rgo de Mom:a e em ou
tros pontos, diante dos quarteis de corpos militares, fallavam a soldados e a ofli· 
ciaes, e não havia nem policia, nem providencia do governo que dissolvesse taes 
reuniões tão arneaçad0ras ! ... 

Quem era o culpado de similhante negligencia, que poderia chegar a afigtl· 
rar-se traiÇão ? . . . . 

D. Pedro I era de tudo sabedor : como, pois, tolerava esses factos alta~ente 
condemnaveis, e a revolução a preparar-se ostentosa e francamente? ... Tolhm elle 
a acção do ministerio, querendo abandonar-se á marcha já precipitada dos acon
tecimentos? ... 

-A 25 dP. março D. Pedro I apresentou-se na igreja de S. Francisco de Paula 
para assistir ao Te Deum que os líhemes faziam celebrar em acção de graças pelo 
anniversario do juramento da constituição. Cons.elheiros íntimos tinham procurad_o 
desviai-o d'esse acto, que reputavam imprudenle, recRiando projectos ele 'assassl
nato. Elle desprezou os conselhos e foi i nem uma só voz à saudou á sua, chegada; 
finda a solemnidade religiosa, saiu apertado entre duas alas de povo; quand'o· ía 
montar a cavallo, um exaltado gritou de perto: <<Viva o imperador em quanto con
stitucional! ... i> Elle respondeu sereno e sem hesitar: <<Fui, sou e serei sempre 

' constitucional». Já tinha dado de rede~ ao cavallo, e ouviu outro grito: <<Vi_va 
D. Pech-o I I»; sorriu-se, voltou a cabeça, e disse em Tesposta: ~Ainda é mu1to 
CTeança". 

Honrando a firmeza e coragem elo impendor, muitas vozes o victoriaram ent~0 · 
Os cliàs arrastavam-se pesados por sinistras apprehensõe,s; as circumstancws 

peioravam; o governo mostrava-se tíbio ou peaclo, e a attitucle elos liberaes exal-
tados cada vez mais ameaçadora. . . 

Na tarde ou noite de ·5 ele abril, D. Pedro I, tomando resolução ql.'l.c cleVIa 
consiclerar-se decidida e energi~a, muclOLl o miln1sterio, organisanclo o novo ,coDl 
seis senadores titulares, já por vezes ministros, todos muito impopulares, e entre 
elles o marquez ele Pa1·anaguá, que tanto :figurára na clissoluçAo ela constituinte. 

Era evidentemente ministerio de reacção anti-liberal e adrede formado para 
esmagar, se podesse, revolução que se ·antolhava prestes a romper. 

A noticia da mudança ministeria:l publicada na manhã de 6 ele a.bril foi como 
um toque de rebate: ao meio dia começaram a reunir-se no Campo de Sant' Annll 
(actual praça da Acclamação) grupos de paizanos, que eram excitaclos pm· discUJ:
sos violentos de tl'ibunos exaltaclissimos i ao anoitecer a reunião já era muito nu- · 
merosa, e ·0 povo reclamava em altas vozes a reintegração elo ministerio de 20· cil.e' 
março, que fôra demitticl.o. . 

E até o anoitecer d'esse dia o novo mini.sterio não tinha t@maclo providencia 
alguma com o fim de impedir a revo1ução, que aliás j~í. se e[)tava pronunciando na 
praça publica !. . . . 

Para fazer ouvir as reclamações elo povo, os juizes ele paz, qne tinham-sere
unido taJnbem no Campo de Sant' Anna, partiram para S. Christovão e apresen
taram-se ao imperado1·, . que, depois ele ouv.il-os, 1·espondeu, negando-se a satisfa
zel' á exigencia popular, e assegurando que era constitucional, que marchava~ coJll 
a constituiç:to e que por esta lhe competia a livre escolha dos ministros. 

No em tanto í am avultando no Campo as massas populares já dirigidas por a~
guns deputados l'iberaes. Ás oito horas da noite o commandante das armas (brr
gadeiro Francisco ele Lima e Silva) saítt do quartel genera,l (na mes;na praça ela 
J\cclamação) e foi dar cont;a, ao imperador elo estaào das cousas e do pronuncia
mento elo povo. D. Pedro I não se abalou e manteve-se firme em não .reintegrar 
o ministerio ele 20 de março. 

Estavam no paço de S. Christovão ~o lado elo imperador todos os seus roiu~s
tros; a situação não podia ser mais melmclrosa, e todavia a inacção era completa 
e nem se ·ordenava .medida alguma, que indicasse força. e energia da parte elo g·o
yerno! ... 
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~ Das dez horas da noite em diante os corpos militares de guarnição na eapital 
oram marchando para o Campo e fraternisando com o povo, que a esse tempo já 

se ostentava mal on bem armado. 
Em face ela intervenção do elemento militar, o general das armas despachou 

~ara S. ChTistovão o major Miguel de Frias Vasconcellos a participar ao impera
or quanto se estava passando, e a rogar-lhe que cedesse aos pedidos do povo. 

. l~ecebendo o major Frias, e tendo acabado de ouvil-o, o imperador exclamou, 
. tefermdo-se á reclamada reintegração do ministe:úo de 20 de março : 

«O mesmo ministerio, de fórma alguma! . .. isso é contra a -minha honra e 
contr~ a constituição. Antes abdicar, antes a morte.» 
F . D1z-se que depois de refl.ectir por algum tempo, D . Pech·o ordenára ao major 

nas que esperasse, e mandára o intendente da policia, desembargador Lopes 
Qa!lla, procurar o senador Vergueiro para ·encarregai-o de organisar novo minis
terLO, e que infelizmente não fôra encontrado aquelle chefe liberal. 

O certo e positivo é que D. Pedro I, tendo-se recolhido por alguns minutos, 
v-ol~ou commoviclo, trazendo na mão uma folha de papel aberta, e ·a entregou ao 
llla.Jor Frias, dizendo-lhe : 

E
«Aqui tem a minha abdicaçqo. Estimo que sejam felizes . Eu me retiro para 

a uropa, e deixo um paiz que sempre amei e ainda amo.'' 
Eram entao duas horas da madrugada do dia 7 de abril. 

o . Ao rompet do dia D. Pedro I, ex-imperador, com sua augusta esposa, com a 
lamh~ D. Maria II, o marqttez e a marqueza de Loulé e alguns m·eaclos, saiu do 
palhac10 ela Boa Vista, e embarca;r1do em esc-aleres no caes _de S. Christovão, re
co eu-se a bordo ela nau ingleza Wmospite. 
fi Por decreto dàtado de · 6 ele abril, O. Pedro nomeou tutor de seus filhos que 
~.vam no Brazil ao conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, o venerando, 

sa 10 e benemerito ministro da. independencia. 
b Da nau T-Vm·spite escreveu cartas ele despedida a seus amigos, e consolado por 

~a er que seu augusto filho, o senhor D. Pedro II, fôra com o maior enthusiasmo 
t ~ povo reconhecido e acclamado imperador do B1;azil, passou-se com a impera
r r~z, no fim de tres dias, para a fragata ingleza Volage, ao mesmo tempo que a 
ga~nha D. Maria II e os marquezes de Loulé tarnbem se transferiam para a fra· 

lli a franceza La Seine. 
n o No dia 13 de a,bril de 1831 as duas fragatas sah·am do porto do Rio ele Ja

eiro e D. Pedro deixou para sempre o Brazil. . 
á ultima phase elo reinado do imperador D. Pedro I é na historia do Brazil 

~~rt~ ~eriodo de quatro semanas incompletas, cheio, porém, de acontecimentos 
rav18Sirnos, de erros lamenta,veis, e, sobretudo, d~ inacção e de fraqueza sem 

:~6t?P!o da })arte do governo, as quaes seriam indesculpavei·s, se fosse possível 

8
. 

1~Ittno que o imperador as ignorasse, ou as tivesse tolerado por illusões de irre-
Istiv~l fortaleza do seu poder. · 

n' N;.o se explicarão facilmente a vacillação e as contradicções políticas na orga
e Isaçao dos ministerios de 20 de março e de 5 de abril, e a pasmosa inercia d'este 

lU ~ce da revolução a pronunciar-se no Campo cTe Sant' AEJ.na no dia seguinte! ... 
tia H Pe,dro I estava profundamente desgostoso ela opposição que so:lfl'ia do par
r· 0 I beral elo Brazil, e tanto mais que esse partido tinha o apoio da grande maio
Ia c a nação . 

nha Com ,ess~ desgosto coincidiam as preocc~~ações d:=t causa de sna ~lha, a. rai
d d D. 111;at'ta li, e as perspectivas da esplend1da glona da regeneraçao da hber-

a e 2onstitucional portugueza. . . . 
já tiNao faltavan: incentivos a chamar á ~uropa. o 1mpera_do~· do Brazil_, que ahás 

nh_a para de1xar no throno do impeno um filho, brazJle~ro de nasC1mento. 
g dA Idea da abdicação da corôa preoccupava D. Pedro I amda antes da sua che
r.a a {t cidade do Rio ele Janeiro em 11 de marco, quando voltava ele Minas 
\:l'eraeso ' , 

lu tDe 12 de março a 6 de abri.l as hesitações do imperador comprehendem-se na 
se c a de dois sentimentos- o amoT-ela filha e ambição de gloria na Europa, e o 

u amor ao Brazil, cujo imporia independente funcUra. 
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Foi por isso que, entregando o acto de abdicação ao major Miguel de Frias~ 
D. Pedro I desfez-se em lagrimas, sómente devidas á generosa commoç;ão. . 

Não ha quem ponha em dtlvida que se o imperador quizesse a 6 de abnl r~
sistir á revolnção e combatel-a, tcrin de seu lado, pelo menos, uma parte dos coJ
pos militares; e uingttem havia então, nem 110uve depois, que não désse testemu
nho da coragem e da bravura de D . Pedro I; elle, porém, não qtúz appellar, ne11l 
consentiu que se appellasse para o emprego da força armada, e não honra po.ucG 
sua memoria o ter poupado o sangtie que se derramaria na capital d<;> ímpeno e 
nas províncias . 

A abdicação de D. Pedro I, a 7 de abrll de 1831, sem que a precedessem.lu~
didas violenta.s, c, menos ainda, choq11e de armas e c.ombate, salvou a sua cltgnt
dacle, e, o que é mais, salvou a mouarchia constitucional no imperlo t. 

* 
Apresentando os referidos trechos escl'Íptos por inelivicluos de ambás as na~ 

cionalidades, e mesmo de di:fferentes opiniões políticas, tivemos em mira afasta;r 
duvidas sobre a isenção do nosso trabalho, estranho sempre a suggestões partt
da.rias. Agora seguem as peças documentaes, umas já impressas, outras ainda 
ineclitas, q_ue colligi_mos clé archivos publicos 'e ela livraria elo illustre diplomata 
marquez elo Funchal, hoje pertencente aos ex.rnos condes ele Línhares. 

Discurso da cor~a 

o (Sessão de encerramento da assem~léa geral em 30 de norembro do 1830) 

Augustos e J.ignissimos senhores r~presentantes ela naçrio : .:__Eu venho fechar 
esta s·essão extràordinaria, louvanGlo cada uma das camaras em separado pela :fiel 
execução do artigo 61. 0 ela constituição do imperio, e a a,ssembléa geral pelo coJ)l-
IJlemento de g.rande parte ele seus trabalhos. -

O cocligo eriminal, a. lei do orçamento, a lei ela fixaç?Lo das forças ele terra ~ 
a das forças de mar são proyas s0bejas, ~ não equivoca,s1 do interesse que a as-
sembléa geral toma pela briosa nação que representa. . 

Muito sinto, comtudo, que no tempo ela sessão orclinaria, que durante o ela 
extraordinaria e o da prorogação não podesse ter tido logar o decretar-se o· J)lE;
lhoramento do meio circulante, que tantos males causa ao Brazil em geral e a esta 
1Jrovincia em particular; mas tra.balhos interessantes, e que requeriam grande 
attenção e tempo, impediram certamente que a ·assembléa geral podesse dispensar 
mais este beneficio . 

Augustos e clignissimos senhores representantes ela nação: eu conto que a as
sembléa geral se occu.pará na futtua sessão orclinaria ele tão importante, urgen~e 
e vital negocio, elo qual .depende o bem estar de meus fieis subclitos, a consoh
dação do systema J:i:t.onarchico e· constitucional, e a gloria ela ~tssembléa geral. 
Está fechada a sessão. = ÜIPERAUOR CONSTITUCIONAL ]] DEF!tNSOR PERPETUO vo 
BRAZIL. 

Proclamavão 

:Mineiros. - É esta a segunela vez que tenho o prazer de me acha.r entre v6s i 
é esta a segunda vez que o amor que eu consagro ao Brazil aqui me conduz. 

Mineiros. l Não me dir}g~rei sóme:m.te a vós ; o interesse é geral : eu fallo, pol~
tanto, com todos os braztlen1os. Existe um partido desorganisador que, aprovei
tando-se d~s circumstancia~ pur~111~nte peculiares ele França, pretende illuclll·-vOS , 
com inyect1vas contra a mt~ha mvwlavel e sagrada pessoa e contra o governo, a 
fim ele representar no Brazü sc.enas ele. horror, cobrindo-o de luto, com o inte~to , 
ele empolgarem empregos e ~aClarem vmganças e paixões particulares, a despeito 
elo bem da patria, a que não attendem _aquelles que têem traçado o plano revo
lucionario . Escr evem sem rebuço e concltam os povos á federação, e cuiclaro sal
var-se cl'este crime _com o a.rtigo 17 4. 0 d~L lei fund:J,_mental que nos rege, quando 
este ~rtigo não pcrmitte alteração alguma, no essencial ela mesma lei. 

1 Anno biorraphico brazileiro, volume m, :pag. 223-234, impresso em 187~. 
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t Haverá attentaclo maior contra a constituição, c1ue jurámos defender e susten
r:r, do que pret~nder alteral-a na sua essenci~? Não ser~ isto um .ataque mani
t_,sto ao sagrado JUI'P.m~n~o que perante Deus nos todos mm volun;tanamente pr~s-
amos? A h! caros brazllmros, eu não vos fa1lo agora como vosso Imperador, é s1m 

domo vosso cordial amigo t. Não vos deixeis illudir por doutrinas que tanto têem 
.~ Setluctoras quanto de pern iciosas. ' Ellas só podem concorrer para vossa perdi

\(ao e do Brazil, e nunca para vossa felicidade e da patria. Ajudae-me a sust.entar 
a constituição . tal qual existe e nós j urámos. Conto comvosco; contae commigo. 

Imperial cidade do Oiro Preto, 22 ele fevereiro de 1831.=hiPERADOR OOXSTI
'l'UCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL. 

Nota 

O aba.ixo assignãclo, elo conselho ele sua magestade o imperador, ministro e 
secretario ele estado elos negocios estrangeiros, tem a honra de participar ao 
sr. t:oncle ele Sabugal, enviado extraordinario e ministro plenij:JOtenciario ele sua 

Por 1
1
.bEis-aqui parte das r~flexões sobre o referido diploma no periodico escripto em Londres 
t eraes: 

do i "Es~c clocumeut? é; a noss? parecer, mui~o inte~·ess.ante; êlle. ~os .revel~ o fim da viagem 
im m.~e1rado:· á provmcm de Mmas e da sna chgressao amcla a maiOr dtstancta. Sua magestade 
cl!~ena. qutz pesso}tlmente achar-se no meio da pop,ulação do interior e fallar-lhe, e ser por 
da 't. ouvtclo., Segundo vemos de muitas cartas ·e dos mais sisudos jornaes,·foi prodigioso o cffeito 
e d resolução tqmada pelo imperador. Elll toda a parte foi recebido com maravilhoso enthusiasmo 

eu testemunhos do amor que tem aos povos de que se gloría de ser amigo. 
rei ~·Com íntima convicção de que escre,7emos a verdade, declarâmos que se bano mundo um 
ma vcrcJ.adeiramente constitucional é de certo o imperador do Brazil; porém receiâmos que sua 
Nàgestacle passe para o extremo opposto áquelle de que são em geral accusados os monarchtts. 
cono /aze~nos aqui a satyrn elo povo brazileiro, chamando-lhe naç.ão indigna dE' ser go.vcrnacla 

ues ttnc10nalmente; isso não. Detestâmos o despotismo de todo o coração; mas paTcce-nos 
~e1;' sem ser despota, sem opprimir as publicas liberdades, sua magestacle imperial devia exer
d~se~enos :patcrnaJ~1ente a ,'~ua m:ctorida~le no Brazi l, onde ha certo germen ele cliscordia, cuja 

~oluçao é pengosa ao Impeno e ao Imperador. 
tinu~~ua magestade imperial foi tlesncoml(an~ado fazer a su~ viagem patriotica

2 
e n:is~o · eon

iuse 11 a cl~r provas de um generoso coraçao, Isento de suspeitas, de zelos c rece1os vtgdantes, 
real~aravets companheiros da tyrannia. Seja·lhe muito para !Jem por este valor propriamente 
no 

11
' porém sua magestade deve saber que não vive no meio de uma só nação, mas que está 
re10, de clnas, inimigas uma da outra. 

á m «Os honrados brazileiros brancos amam o imperador, avaliam a grande força que elle dá 
e vêanutenção, ela or~em e elo imperio, conhecem q1;1anto .o B1·azil deve ao se;1 poderoso braço, 
bra ·111~ que c1 elle dimana a paz de que o mesmo Imperlo tem gosaclo c esta gosando. Ma~ os 
cnnzr e, nos fuscos, . a cuJ· a frente Baratas e Coutinhos apparecem (e h a quem diga que Barba-

v as 11 ) b ~ d l d t · ~ l · · l l · gau.h · · · esses querem su versao a ore em, es nuçao c o Impeno c c as ms, porque esperam 1 

t~d ar alguma co usa. O seu odio á gente bntnca é ,insaciavel, c teria já produzido infelizes resul-
os Ec esses miseraveis tivessem valor igual á sua perversidade; mas felizmente é o contrario. 

a n ~\1 
lll alguns papeis do Eio lemos a relação dos tumultos que houye na mesma cidade em 

tne~~ c de .12 ele março passado. Esperava-se o imperador, e a população illt,minou brilhante
ram- e a Cidade em as noites de 10, 11 e 12. Os mulatos, com o Republico á sua testa, forma
tatne se em corpos, e gritando viva a 1·epublica e viva a fedemção, ar.ommettera.m alguns ajun
nüde~tos ~e br~ncos! ... Os offendiclos, cuja quietayão a lJetulante mulataria tomára por ti
dame 'tde1~m tao bem nos seus aggressores, que os ~tspersaram ~~ cachamorrada, como eugraça
entos ~~e ~1z o VerdadeiTo patriota. Tiveram uma lição de escarmento, se poclcssem escarmentar~ 

o'w Infames coino os fe·deralistas elo Rio~ 
•bord· r~ ainda essa raça dos surrupiochratas, canalhochratas, farroupilhinhas de cabellos insu
"Stitu~n~ os, não estará desenganada que tem obrigação e muita o_brigaçãq de respeitar a con
Pal.?·i ~çao ?, (diz o mesmo jomal). Duvidârnos que o esteja, e a cul1m·bem vemos do Verdadci1·o 
que 

5
°, aí que pertence ás auctoriclades do Rio, principalmente ao intendente geral da policia, .. 8 appareceu depois que os mulatos foram den?t!lcl?s. ~ . 

tade b ua nragestade bem vê quanto valem os seus mimigos, nao os deixe crescer; sua mages
cos q em vê que tem amigos, que immensos brazileiros se uniram aos ajuntamentos dos bran
defen~~ .derarn a li~~o ~o~ mu.latos : os ami~os do. soberano precisam do apoio ,que mer~ce~:n os 
d1zer res ela constttutçao e da ordem; nao hestte sua .rpagestade em dar-lho. Isto nao quer 
jam 

0 
que .uns tenham a faculdade de opprimir 0s outros; porém sim que os amigos da lei se

da .:6./ defensores cl'ella, e os inim igos obrigados , a obedecer-lhe por l.Jem de to elos. Duvidâmos 
que t:eza d? ministerio na occasião do insulto dos cabras a0s cidadãos honrados. As noticias 
Úalmo mos sa? pouco favoraveis aos srs. secretarias de estado. Se elles forem elo jaez de um 
cordiaf. d!I ~111, que agora está em París, Deus nos acuda! Este sujeito, que sempre foi nosso 
Cflland llllbtnJgo, vem dizendo mil infamias do impemclor a respeito dos negocios de Portugal, 
, 

0 sa emos que ningnem nos fez tanto mal como eJle,, etc. · · 
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magestnde fidelíssima a senhora D. Maria II, por nomeação da regencia ele Por· 
tugal, Algarves. e seus domínios, qne, havendo infaustamente occorrido alguns 
acontecimentos cleploraveis, principalmente nas noites dos dias 1-3 e 14, nas_ ruas 
d'esta cidade, illuminadas por occasião da feliz chegada de sua magestade unpe· 
.rial no seu regrP.sso da província ele ·Minas Geraes; e copstanclo ao governo nn· 
perial que entre os vivas e gritos indiscretos, que então se emittiram, fora_m pr~
feridas por alguns portugnezes, que, nos termos da constituição do imperw, _nao 
fazem mais parte da nossa associação política, vozes proprias para excitar antigos 
odios e animosidades que já pare.ciam estar de todo extinctos pela acção do teiU,P~' 
respeito devido á nossa indepenclencia e goso cQmmnm ele uma solicla tranquilh· 
clade: o abaixo assiguaclo se vê na forçosa necessiclacle ele se dirigir por parte do 
governo imperial ao sr. conde ele Sabugal, a fim de que haja ele pôr todos ?5 

meios ao seu alcance para que os sub ditos portuguezes, que . têem achado no pau?O 
um seguro asylo e generoso acolhimento, se abstenham ele praticar actos que poj" 
saro constituir-se como abusos da hospitalidade que recebem, ou tendam de qua -
quer maneira a offender o timbre e pumlonor nacional; na certeza ele que em caso 
contrario o governo tomará as medidas ele policia que as circumstancias exigireDl· 

O abaixo assignado reitera ao sr. conde de Sabugal as expressões ela sua per· 
feita estima e cl.istincta consideração. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de'março de 1831.=Fmncisco Cm·?zeiq·o ele 
Campos. · 

Orde1n 
(!!andada puhlim pela lrgação porlugucza) 

O conde de Sabugal, enviado extraordinario e ministro plen_ipotenciario ele sua 
magcstade fidelíssima a senhora D. :Maria II, ordena a todos os subditos portuguezes 
residentes n'esta côrte e imperio do Brazil, que usem do laço nacional portugue

8
z 

(azul e branco), nos termos do decreto da regencia, em nome ela rainha, de 1 
de outubro de 1830; outrosim ·lhes recommenda mui positivamente qne cont~uern 
a conduzir-se com a maior moderação e prndencia, respeitando as leis do pa1z, a 
fim de gosarem da protecção que as mesmas concedem aos estrangeiros. 

Decreto 
I 

Tendo ouvido o meu conselho de estado, .l:rci por bem convocar extraordinru:ia
mentc a assembléa geral legislativa, e ordenar que se reuna logo que se verifique 
o numero legal elos seus respectivos membros. . 

O visconde de Goyanna, do meu conselho, ministro e secretario de estado ~os 
negocias do imperio, o tenha assim entendido e expeça os despachos necessanos. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1831, decimo da inclependencia e d0 

imperio.=(Com a ntb1·ica de sua magestade o i?npemdm·.)= Visconde de Goyannct. 

Decreto 

Tenclo maduramente reflectido sobre a posição política d'este imperio; conhe· 
cendo quanto se faz necessaria a minha abdicação, e não desejando mais nada 
n' este mundo senão gloria para mim e felicidade para a minha patria: h.ei por 
bem, usando do .direito que a constituição me concede no capitulo v, artigo 130.o, 
nomear,. como por este meu imperial decreto nomeio, tutor ele meus amados e pre
zados filhbs ao muito probo, honrado e patriotico cid~clão José Bonifacio de An
drada e Silva, meu verdadeiro amigo. 

Boa Vista, aos 6 ele abril ele 1831, decimo da inclepenclencia e elo .imperio.= 
Il\iPERADOf' CONSTITUCION.AL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL. 

A.cto de abdicação 

Usando do direito qLle a constituição me concede, declaro que hei mui voltl.D: 
tariarnente abdicado na pessoa de meu muito amado c prezado filho o senhoi 
D. Pec'L.·o de Alca.ntara. 
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Boa Vista, 7 de abril de 1831, clecimo da índepeuclencia e elo imperio. = 
PEono. 

.Acta da sessão do senado brazileiro 

~os 7 dias do mez ele abril de 1831, pelas dez horas e meia, reunidos vinte 
c seu! srs. senaclores e trinta e seis srs . deputados no paço elo senaclô, fontm elei
tos · por acclamação para president.c ela sessão os srs. marquez de Caravellas e 
Para secretario Luiz Cavalcanti. 

Depois ele falla.rem_ alguns senhores, foi introduzido na sala o sr. brigadeiro 
comrnandante das armas Francisco de Lima e Silva, que entregou ao sr. presi
dente o seguinte acto ele abdicação : « Usanclo elo direito que a constituição me 
coucecle, clecla.ro qu·e hei m1:1.ito voluntariamente abdicado na pessoa elo i:neu muito 
~maclo e prezado :filho o senhor D. Pedro de Alcantara.-Boa Vista, 7 de abril 
e 183~, decimo ela indepenclencia e do imperio . = PEORO»·. 

Rettrou-se o sr. general acompanhado ela mesma deputação de tres membros 
que o tinha introduzido . 

. 'l'endo fallaclo alguns senhores, apoiou-se a seguinte indicação do sr. Borges: 
d 1. ~' se devemos nomear j~\. uma regencia pro v isoria 1Jara se lhe confiar o ,governo 

0 tmperio; 2. 0
1 de quantos membros eleve ser composta essa regencia; 3. 0

, se de
~emos confiar a escolha a uma commissão para apresentar candidatos ao senso 
a camara, ou se, nomeada clirectamente pela assembléa, deve ser por escrutínio 

secreto.= José Ignacio Bo1·ges». 
. Foram ap,provados os artigos 1. 0 e 2. a e a segunda parte elo 3. 0 artigo . 

ti A .re.querimento. do sr. Vergueiro P<?Z o ..sr. J.?res.idPnte a voto~: 1.0 Se deve
a e:x:.tgn·-se maioria absoluta? Venceu-se que s1m. 2. 0 Se clevena eleger-se um 

· prn· cada escrutini0? Venceu-se que sim. · 
. Procedendo-se {L eleição, obtiveram o sr. marquez de Caravellas 22 votos -e o 

~1 · 
0
Vergueiro 14; e entraB.cl(')-se em segundo escntinio saíu eleito o sr. marquez 

e aravellas com 40 votos. , 
gu f?roceclenclo-se á eleição ele· outro membro, tiveram maioria relativa os srs. Ver
e en·o com 19 votos e o sr. Almeida e Albuquerque com 7; os quaes entrando 
'V rnt segundo escrutínio saÍll eleito o sr. V ergueiro com a maioria absoluta de 30 

0 05 contra 29 . 
srs Proce~endo-se á eleição ele outro membr?, ob,ti ver~m maio:·ia rel~tiva os 

16 · Almetda e Albuque~·que com 17 votos e o s.r .. l! ranetsco de . Ltma e S1lva ?om 
cl L~tos; os quaes entra,ram em segundo escrutmw, e ficou elmto o sr . .B)anCisco 
e 1ma com a maiocia absoluta de 35 votos. 

:E . O sr: marquez de Caravellas, por estar eleito membro ela regencia provisoria, 
b~ 1 convtdado a deixar a presi.clencia c1'esta sessão, que ficou occupacla pelo sr. 

tspo ~av.ellão mót·, para isso nomeado por acclamação. 
d [.0 1 mtroduziclo na sala por uma deputação de tres membros o sr. Francisco 
d~ 

8 
:ma e ~ilva, elei~o membro ela reg·encia provisoria, e tomou assento á _direita 

Oa, 1
• prestcleute; e 1gnalmente o tomaram no mesmo lagar os srs. marquez de 

·Iave~as e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro . 
mã Entao os. sobreditos tres srs . membros ela regenóa provisoria prestaram nas 

' os do sr. prcsiaente o seguinte juramento, que assignaram: : 
sib']~Juro manter a ·religião catholica apostol.ica i·omana, a integridade e inclivi
b1.: ~a:_cle do impel'io, observar e fazer ,ooservar a constituição política c1a nàção 
rni. z en·a e mais leis elo imperio, e prover ao bem g-eral do Brazil quanto em 
ve ~ couber. Juro ficleliclade ao imperador o senhor D. Pedro II, e entregar o go-
l~ á regencia permanente, logo· que for nomeada pela assémbléa geral. >> 

l:les " Sl' . Pl'esiclente proclam.ou os :tnembros ela regencia dentro e fóra ela 
sao. . 
A , . . . 

hlé reguerim'ento do sr. Carneiro da Cunha propoz o sr. presidente se a assem
sim a. devia nomeat: uma commissão para redig·ir uma proclamação? Venceu-se que 

F~ .que fosse de tres membros nomeados pelo s:·· presi~ente. 
Lirna 1a1n _nomeados para essa commissão os srs. Carneiro de Campos, Araujo 

e L1.nz Cavalcanti. 
22 
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A requerimento do sr. Carneiro de Campos decidiu a camara que se ajtmt&sse:JP 
á commissão os srs. Ferreira da Vei"ga, Castro Alvares e· Carneiro da Cunha. . 

o sr. rJl'esidente, com accordo da assembléa, declarou que no dia 8 ao. cor
rente mez haved sessão, pelas dez horas da nmnhà, para se discutir o proJecto 
de proclamação que a commíssão apresentar. 

LevantOLl-se a sessão ás duas e meia horas da tarde . 

Decreto 

A regencia provisoria., em nome do imperador o senhor D. Pedro II, nomeia 
o visconde de Goyanna para ministl'o e secretario de estado dos negocias do im-
perio. O mesmo visconde o tenha assim entendido. ,.. · • _ . 

Palac.io do govemo, ern 7 de aLril de 1831, decimo da independencia e do ~])1-
perio . =Os membros· da regencía, iltfa?·q_ttez de Cm·avellas = F?·mzcisco de Ltma 
e Silva = Nicolau Pe?·1dra de Campos Ve?·gtwi?·o= Como ministro referendaclor, 
iltfa~·quez de· lnharnuupe t. 

Decreto 

A regencia. provisoria, em nome do imperadOT, ha por bem demittir ao mar· 
quez de lnhambupe do Jogar de ministro e secretario de estado -c~os negocias do 
imperio. O mesmo marquez de Inhambupe o tenha assim entendido. ' 

Palacio do governo, em 7 de abril de 1831, decimo da indepe1rdencia e do 
irnperio . = Mcwq_ttez ele Ccwavellas = Nicolcm Peq·eú·a de· Ccw11pos Ve?·gueú·o = 
F1·uncisco de Lima e Silva=José Mamcel de Almeida. 

Representação 

Senhor! - Quando. um gabinete hostil diffi.cultava ao monarcha de chamar b~?,5 
brazileiros á clirecçfto dos negocias da patria, não me era licito fugir. á occa~1a_o 
ele presta·r todos os esforços para lhe fazer conhecer o abysmo em que o preCipi
tavam pessoas que o rodeavam: esta consideração junta ao comportamento de se· 
vero censor elos ministros de estado, que sempre tive na camara dos deputados, 
c a esperança ele que meus constituintes ·não perderiam a confiança com que roe 
têem honrado, todas as vezes que d'ella me fizesse cr~dor n0 desempenho ,de 
meus deveres, me determinaram então .a acceitar o cargo de ministro ele e§·· 
taclo. 

Hoje, senhor, véla sobre a segurança do estado uma regencia de confiança na
cional ; o Brazil tem em seu seio mui babeis cidadãos em est_ado de ser c}lamados 
cotn preferencia a mim para o Jogar ele ministro e secretario ele estado dos nego
cios da fazenda, e eu presumo poder fazer mais se;rviço á nação como seu repre· 
sentante (para o que f\li reeleito) do que como ministro de estado sem ter assent.o 
em qualquer ela~ camaras legislativas; e se tão imperiosas circurilstancias me pri· 
varo hoje ele poder acceitar o honroso emprego de minist~·o de estado, não JJle 
v.rivam ellas todavia de poder, emquanto não tomo assento na camara dos dep~
taclos, prestar qualquer outro se~·viço, por mais arcluo ou perigoso, que roe nao 
prive elo logar de representante ela nação. . 

Deus guarde a vossa magestade imperial como se faz mister á nação brBl'l1' 

leii·a. Rio ele Janeiro, 7 ele abril ele 1831. =Antonio Fmnc·isco de Paula e Hol-
landa Cavalcanti de Albuque1·que. · · 

Noút • 

A -bord du vaisseau le TVm·sp1'te, le . 7 avrii 1831, à quatre hem·es apres 
·mi,cli.- Dans la crise oü se trouve la capital e, les soussi.gnés, mem bres du coTps 
diplomatique, ne sauraient se dispenser cl'appeller l'attention la plus sérieuse _du 
gouvernement brésilien sur la situation de leurs comp·atriotes qui est comprou1158 

et auxquels ils cloivent appui et protection. · . 
Eu conséquence ils réclamerit poLu eux la jouissance [a plns explicite du drcllt 
t Na mesma data expediram-se diplomas aos outros ministros. 



339 

de
1
s. gens que leurs accordent lcs traités ct lc's usages rcçus chez toutes les natious 

po tcées. 

_. Les soussignés, co~ptant sur la loyauté de la nation brésilienne et de ceux 
qtn so.nt aJ.:pelés à la gouverner, ne sauraient mettre eu doute que leur demande 
ne sott pnse en considération a insi qu' elle le rnéri.te. =L' A?·chevêqzte de Tarse 

1 

n?nce al~<>~tolique .= Le Ba1·on de Palença., envoyé e:s:traorclinaire et ministre ]Dlé
~:pote?-~tatre ele Russie = Le Comte de f:Jubugal1 envoyé extraordinaire et minis" 
E~ pleu,po:enciaire de la régeoce de Portugal au nom de sa majesté tres-ficlele = · 
gl · PontoM, chargé d'affaires de :~:!"'rance= A1·thw· Aston1 .chargé d'afl'aires d'An
deter~·e=E_ M. Jl'rfa?·tini, chargé d'affaires eles Pays-Bas=Le Bm·on de Daysm·, 
rn1a:ige d'affaires d'Autriche = Le Comte de Reventlow1 chm:gé d'affaires de Dane
m ar c= Le Chevalie?· d' AnlcaJ·loo, .cha.rgé cl' affaires de Suede = William Thm·e
G en, en l'absence du chargé d'affaires, consul général de Prussie = Le Comte ele 

estas.=A leurs excellences messieurs les memb res du gouvernement brésilien. 

Nota 

p . 0 a,baixo ~ssignaclo, ministro e seçretario de estado dos negocios estrangeiroB 
n~~a nomeaç~o. ~a -regencia provisoria, em. nome do imperador, recebeu as duas 
bo .t' fue dmgu·am na data de hontem, pelas quatro horas e m,eia da tarde, de 
rn \c· 0 c a nau 1Varspite, s. ex." o sr. nuncio apostolico e mais srs. do corpo d.iplo
ima tc.~ n'ellas assig-nados, chamando em uma a mais séria attenção do governo 
o-o penal ~obre a situação elos seus eompatriotás, a favor qos quaes reclamavam o 
~8 

80 rnaas explicito do direito das gentes, que lhes concedem os tratados e ' os 

08 
°8 recebidos entre todas as nações cultas; e desejando saber na outra nota se 

at ~o~mandantes dos navios de guerra estrangeiros surtos n'este porto podem 
P~c onsar os capitães de embarcações mercantes a receber a seu bordo aquellas 
s~as d<:~s suas ·nações que ali queiram buscar asylo 1• 

julg dabarx.o assignado, antes de resp0ncler ao conteúdo d'aquellas duas notas, 
do a , e se~1 dever desde já 'communicar ao sr. nuncio apostolico e aos mais srs. 
inclc01 po d1plomatico que, logo que se publicou o decreto ele abdicação da copia 
ci 

1 
u~n,_ qc:e sua mag-estade o senho1· D. Pedro I fez em seu aug~lsto filho o prin

Cl~id ldpertal, os representa;ntes da nação brazileira que se achavam n'està côrte, 
rem ~-osos em manter a tranquillidade publica e em prover de prompto e efficaz 
rno e 10 ao governo d'este imperio, como imperiosamente reclamava a crise de 
de mento, se reunirarp. extraordinariamente no paço do senado, e ali trataram.logo 
éllanornear uma regencia provisoria, em nome do imperador, sendo eleitos para 
gu . ~s s1·s. senadores marquez ele Caravellas, Nicolan Pereira ele Campos Ver
pei110 e o general Francisco ele Lima e Silva. Esta eleição foi recebida, tanto 
todo povo como pela tropa, -com o maior enthusiasrnci, conservando-se na cidade 

;~ socego, sem que t~nha lí~viclo até agora uma unica deso:·clem. 
cio ss~nclo agora o aba1xo asstgne.do ao assumpto elas notas de s. ex." o ::;r. nun
gov:. mal~ srs. do corpo diplomatico, tem o prazer ele poder asségura.r-lhes que o 
boa ~~o /mper.ial; nada desejando tanto corno conservar jntactas as relações de 
esfo :n e.~.hgenma e harmonia com todas as nações amigas, empreg-!llrá todos os seus 
dipl~ços _e desvelos para que seja.rn respeitados, como cumpre, não só os agentes 

.Á.rn~ttcos e consulares, mas tambem os respectivos subditos de suas nações. 
lnais ~Ista d'esta declaração official, espera o abaixo assignado que o sr. riuncio e 
iulo- ~s. do_ corpo diplomatico ficarão tã0 completamente satisfeitos, que até nem 
0 g~la~ m~1s precisa a medida que apoRtam na sua outra nota, a qual, comtudo, 
que velno 1mperial não impedirá, esperando, porém, que ella não t@llba logar, ,e 
Date as"pessoas que porventura se tenham recolhido a bordo das mencionadas em
tivosaçdes, venham sem rece'io para terra. ~ste seria um meio de se evitarem mo
l'ecem e su~p~itas e de se não augm~ntarem desconfianças, que facilmente appa
Ostent 1m Simllhantes occasiões. Tanto mais que a nação brazileira, tendo sempre 
ravej a 0 um caracter docil e pacific.o, acaba agora mesmo de provar nos memo- · 

8 
successos dos dias 6 e 7 do corrente, que clla nl\o sabe commetter actos 

1 Falta- . · · ' nos esta segunua. nota. 
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que sejam em desabono dos seus nobres e briosos sentimentos, os quaes, a pai' 
das medidas energicas do governo, devem inspirar toda a confiança. 

O abaixo assignado ofl:'erece a s. ex.a o sr. nuneio e aos mais srs. d.o corpo 
diplomatico as e}."pressões da sua perfeita estima e distincta consideração. .. d 

Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de abril de 1831. = Fnmcisco Ca1'?W~1'0 e 
Ca1npos. 

Carta 

Augustos c dignis·simos senhores representantes da nação:-- Particípo-vos, 
senhores, que ·no dia 6 do corrente abril, usando elo direito que a constitu~ção ~e 
concede no capitulo v, artigo 130. 0

, nomeei tutor de meus amados filbos_ào I~u.Jto 
]Jrobo, honrado e patriotico cidadão o meu. ver!iladeiro amigo José BonifaciO de 
Audr.ada e Silva. · 

Não vos hei, senhores, feito esta participação logo que a augusta assernbléa 
geral principiou seus importantissimos trabalhos, porque era mister que o lll~n 
amigo fosse primeiramente consultado e que me respondesse favoravelmente, coll1° 
acaba de fazer, dando-me cl'este modo mais uma }Jrova da sua amisade: restít·lll_0 
agora como pae e como amigo da minha patria ad0ptiva,· e de todos os brazilel
ros, por cujo amor abdiquei duas corôas para sempre, uma offerecida e ou<t~·a 
herdada, pedir á augusta assembléa geral que se digne confirmar esta minha no· 
meação. 

EtL assim o espero, confiado nos serviços que ele todo o meu coração fiz ao 
"Brazil, e em que a alJ.gusta assembléa não deixará de querer alliviar-me d'esta 
maneira um po.uco as saudades que me atorn~entam, motivadas pela sepM·ação ele 
meus caros :filhos e ela patria que adoro. 

Bordo da nau ingleza Wa1·spi~e~ surta n'este porto? aos 8 de abril ele ·1831, 
· · decimo da independencia e do imper.io. =P~DRU. 

Decreto 

A regencia provisoria, e1p nome do imperador, tendo ouvido o con~elhe de 
estado, decreta: 

1. 0 São perdoados todos os ·cidadãos brazileinils que por motivo ele crimes po-
líticos se achem COJ?.demnados ou mesmo pronunciados. "' 

2.0 São igualmente perdoados todos, os réus militares por crimes cle deserçao, 
voltando immediatamente aos seus respectivos corpos ·os que se acham presos, e 
os outros 110 praso de tres mezes contados da data do presente Glecreto. . . 

Palacio do Rio de Jauei1;o, em 9 de ab~·il de 1831, decimo da indepenclenoi!L 
c dQ imperio. = Mmynez de Cct1:·avellas=Nico&au Pe1·eim de Campos Ve1·g~teú·o~ 
F1·ancisco de Lima e. Silva= Mamtel Jpsé de Sousa Fmnça. 

l?roclan"J.aÇão 

Brazileiros! - Um acontecimento extraordinario veiu surprehender todas .os cal· 
cuJos ela humana ·prudencia; uma revoluÇão glqri0sa foi· operada pelos esforgos 0 

patriotica união do povo e tropa do Rio de Janeiro, ·sem que fosse derramada nlll:.t 
só gotta de sangue; successo ainda não visto até hoje e que deve honral! a vossll 
moderação, energia e o estado ele civilisação a · que haveis chegaril0. 

Brazileiros! Um príncipe mal aconselhado, tiJ:aziclo ao prec.ipicio por p~ti:g:~e~ 
violentas e clesgraçados }Jrejuizos anti -nacionaes, cedeu á força da opinião pubhC~-' 
tão briosamente declarada, e reconheceu qae :não p@dia ser mais o imperaclor eloS 
brazileiros. 

A audacia de um partido, que todo se apc>iava ·no seu nome, os ultrajes qne 
soffremos de üma facção sempre adversa aq Brazil, ,a traição com que foram.re; 
pentinamente elevados ao mi.nisterio homens impopulares e tidos como hostls ~ 
liberdade,· nos poz as armas na.s .mitos. 

O g'enio tutelar do Brazil, a espontaneidade goro que a força armada e o P0"'
0 

correu á voz da patria opprimida, tiraTam aos nosso·s inimigos o conselho e a co· 
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:~~m; elles desmaiaram, e a lllcta foi decidida sem que se nos tornnsse mister 
•tngu· as armas no sangue dos homens. 
stitD: Ped1·o I abdicou em seu filho, hoj e o senhor D. Pedro li, imperador con-

UCJOnal elo Brazil. 
lll 1Privados por algu.mas horas de governo que fizesse mover regularmente as 
lll. 

0 ab da administração publica, o primeiro cuidado de vossos rep1·esentantes, 
,/~ rps de uma e de outra camàra, reunidos, foi o de nomear uma regencia pro-
lSional com as attribuiçõoo que, pela constit uição, lhe llào marcadas. · 

u. .NEsta r~gencia) cuja auctoridade durará só pelo tempo que decorrer até á re
fi T:l;ao da assembléa geral, para a installação da qual não ha ainda o numeTO suf
e c;e~te,. e~·a quanto antes reclamada pelo imperio das circumstancias, .e não podia 
ds .ar SUJeita ás condições do artig·o 124.0 da lei fundamental do estado, porque 

0 ~~~~dra de, haver ministerio, e impossível era satisfazer portanto ás clausulas re-
'1 fJl! as n este artigo. ~ 
tl'' tAs pessoas nomeadas para tão importante cargo têem a vossa confiança; pa
q~o ~s sem nodoa,- elles são amigos a.rdentes da no;;sa liberc1ade, não consentirão 
de e esta padeça a menor quebra, nem hão -de transigir com as facções que offen-

ra.m. a patria. · 

em ~oncicla;J.~os l Descansae em seu.s cuidados e zêlo, mas por isso não affrouxeis 

0
ossa y1~il ancia e nQbres esforços. 

Ull:J. patnot1smo e a energia .sabem alliar-se facilmente com a moclernção quando 
da;v-e) ovo chega a t~r tantas virtucl~s como as. que haveis ~nost~·ado n'esta fo~·n:,i
llla," empreza. CoraJOSOs em repelhr a tyranma, em sacucl1r o JUgo que a tra1çao 
~o 18 

negea vos pretendia lançar, mostrastes-vos generosos depois ela victoria, e os · 
s~s a~v~rsarios tiveram de empalliclecer a um tempo de temor e de vergonha. 

det razlleu·op! A vossa conducta tem sido superior a todo o elogio; essa facção 
dá estavel, que ousou insultar-nos em nossos lares, veja, na moderação que guar-
~: d:po.i-s .da victori.a, máis uma ~rova c1a ~ossa for~a. . N 

da hlazlletros adophvos, que se teem quendo desvauar com suggestoes perfi
no:' r:conheçam que não é a sêcle de vingança, sim o amor da liberdade, quem 
!'esp a~mou; convençam-se de que o seu repouso, pessoas e propriedades, tudo sení. 
Os be:ta~o. uma vez que obedeçam ás teis da nação magnanima a que p~rtencem. 
c1t 

8 
Iaz.11eu·os abominam a tyrannia, têem horror ao jugo estrangeiro; mas não é 

par ua 1ftenção fazer pesar mão ele .ferro s0bre 0s vencidos, valer-se do triumpho 
posa satJs~azer paixões rancorosas. Têem mu ita nobreza de fllma para q ne isso 
nós sa r.ece~ar-se d' elles. Q,nanto aos traidores que possam apparecer no meio de 
. 'p~ JUstiça, a lei, e sómente ellas, devem punil-0s ·segnndo seus crimes. 
q_uerid u.co falta para que se preencha o numero do~ representantes da nação re
llledid o, a fim de que se forme a ass0mbléa geral. E d'ella que deveis esperar as 
llão d a.s e~ergicas que a pa.tria tão inst-antemente reclama. Os vossos delegados 
lhes é erx:arao em esquecimento os vossos interesses, pem eomo a vós; esta terra 
obje t cara. Este Brazil, até hoje tão opprimiclo, tão humilhado por ingratos, é o 
gen c ~r cl? vosso e do seu enthusiasmo. Não soffre!·ão aquelles que o B.r~zil ele
sau_.6p hvre escolha, que a sua gloria e o seu melmdre passem pelo m1mmo ele-. ' . 
serPd dia 7 de abril de 1831 começou a nossa existenci~ nacional, e o Brazfl 

C os .hrazileiros e livre. 
e da ~llcida~lãos ! JÁ temos patria; temos um monarcha, symbolo ela vossa união 
prirne~~t~gr~~de elo i:nperio; que, e.ducad0 entre nós, receba, quasi ~o berço, ~s 
nascer. as lrç0es da · hmerclad·e americana e , aprenda a amar o Braz1l que o vm 

. o fiunebr a 1 . d a· l ~ l . . . senta e prospecto a anarc u a e a 1sso uçao c as provmmas, que se apr e-
lll.ais v~ aos nossos olhos clesaprJareceu ele um golpe, e foi substituído por scena 
· llsonh T a ' 1 . t' ' Itt>'en . a_ u o, tudo se deve á vossa reso ução e patno 1smo, e a coragem 

C CJvel do exercito brazileiro que c1esmentiu os sonhos insensatos da tyrannia. 
trar-v~:P~e que uma victoria tã~ bella Não seja maculada; .q~le prosigaes em mos
e a q dignos ele vós mesmos, dignos ela liberdade, q11e reJeita todos os excessos, 

llem só aprazem as pal.xões elevadas c nobres. 
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Brazileiros! Já nfio devemós corar cl'este nome; a independencia da nossa pa
tria e as suas leis vão ser desde este dia uma realidade. O maior obstaculo que 
a isso se oppunha, retira-~e do meio de nós; saíní. de um paiz onde deixava o fla
gello da guerra civil em troca de um throno que lhe démos. 

Tudo agora C..~pende de ·nós mesmos, e de nosea prudencia, moderação e ener
gia; continuemos como principiámos, e-seremos apontados com admiTação entre as 
nações mais cultas. . 

Viva a nação brazileira, viva a constituição, viYa o imperador constitucwnal 
o senhor D. Pedro li. = Bispo Capellão li161·J presidente = Luiz F'rancisco de Paula 
Cavalcanti de Allmque?'qtteJ secretario 1• 

Proclan-.ação 

Bravos defensores da patTia! - Estão completos os nossos votos, os votos'de 
.todo o Brazil, que a natureza formou para ser· grande, livre e independente. Os 
vis escravos do despotismo, cegos pela brilhante luz da liberdade, desapparecer~Jll 
pa:ra sempre d'este s'Olo venturoso, carregados _de opprobrio e de remorsos, un1ca 
herança que lhes c<mbe de suas traições e de seus enganos. Mil graças sejam da
das ao genio brazileiro, que, armando nosso~ braços, supplantou para sempl'e 0 

despotismo, agrilhoou o crime e nos restituiu a doce liberdade. Sim, amados con
cidadãos, é tempo de descansar as armas, que nos cobrirám de ·gloria sem qt~e 
fossem manchadas com o sangue dos no!Osos inimigos : transportados de alegna 
corramos aos nossos lares, e nos braços das ternas esposas, dos cm·os :filhos, por 

· entre os risos da innocencia e da candura, sejam as nossas unicas e:xp1·essões =. «A 
patria está salva; tl'iumphou a liberdade, e a nossa gloria é tão grande que aanda 
não coube em partilha a nação alguma». Quaes nQvos Cincinnatos7 vol~emos para 
os nossos campos, e cada um se restitua aos ~eus antigos trabalhos; cuidemos 
~gora em promover a lavoura, o commercio, a industria e as artes, porque se a 
patria precisa-r de nós, voa'remos em seu soccorro, e eu serei sempre comv0sco 
até derramar a ultima gotta do meu sangue. Despedindo-me de vós, cheio de sau
dades, eu vos renovo os meus sinceros agradecimentos pela pi·udencia,· '\!'alor e 
enthusiasmo com que soubestes defender a causa mais justa e mais santa; e no 
fundo de minha alma sinto que não possa individualmente apertar-vos em meus 
braços, unir-vos ao meu peito, onde sentirieis palpitar o coração, exp1icand.o e-ID 
mudas· phrases o· meu reconhecimento e a minha graticlào. 

Ide, pois, descansar tranquillos, e contae certos com a ·vigilancia elo governo, 
que é ela_ vossa. confiança e brazileiro: conscrvae sempre em vossos corações a 
constituição jurada; respeitae as auctoridacles constituídas e obedecei ~l.s leis, pal:a 
que a nossa obra seja completa e a nossa felicidade permanente. Sêde incansaveJS 
em conciliar os animos, chamando-os á ordem, e fazendo que uma só seja a von
tade ele todos, porque da t1nião depende a força, e sem esta não poderemos d3J~ 
ao mundo exemplos de grandeza, a·ssim como lhe temos dado de patriotismo e 
amor pela liberdade. 

Viya a nação brazileira, viva a constituição, viva a assembléa ger~l legi~la· 
tiva, viva o imperadoo.· bra~ileiro o senhor D. · Pedro II, viva a regencia prov1so· 
ria, vivam os bmvos do campo da honra! =José Joaqítirn de Lima e Silvct. 

Orde•n do dia 

Tendo eu sido nomeado commandante interino das ·armas d'esta: côrte e pro· 
vincia, pela regencia provisoria em nome elo imperador, cumpre.-me primeiro que 
tudo agradecer desde já á bri~sa tropa e mais honi·ados cicl.aclãos d'esta capita~ 0 

patriotismo e bravura com que, correndo ao camvo da honra, empunharam as ai'-
. mas para defender a patria ultrajada e o decoro nacional offendido. Sim, amados 
. concidadãos

7 
a .patria está livre e vós cobertos de louros; vossos nomes vão appn

recer com admiração na historià imparcial elas nações, e :ficarão 1;egistados até á 
1 Não t em data, mas deve s_er de 8 de ab1;iJ_, segtmdo se dçprehende ele outros documentos, 

e o mesmo quanto ás duas seg~untes p eças n·ffictae~ . . 
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ll!:ais l'emota posteridade nÓ archivo ela patrja, Vossos filbos, vossos netos, vos aben
~oarão, clizendo aos seus contemporaneos, cheios ele ufania: «Nossos paes estive·
lall] no campo ua homa no dia 7 ele abril, e se nós gosâmos hoj e liberdade real, 
v:erdacleira· indepenclencia e constittliéão de ·facto, a elles o devemos, é herança 
suan . ~ 

I ':_osso· nobre comportamento, voss·a pruclencia e coragem, em tão heroica r e
so uçao, farão a admiração elos vossos concidadãos· e o pasmo dos estranhos ; e tal
V'e~ que a França, a nossa mestra ela liberdade, tenha que invejar em seus discibu ~s uma gloria que ainda não teve nas epochas memoraveis de sua regeneração.' 

esappareceu finalmente para sempre o monstruoso despotismo, e raiou tambem 
ri~·a nós a aurora ela l i bel:da~le; abracemo-nos, portanto, :om a consti~uiçã?, idep
'dqnemo-nos com ella, se1a rnserJaravel elos nossos coracoes, e emquanto tivermos 

'Vt a · ;~ ' · ' 
c nmguem mais se atreva a tocar-lhe, nem levemente. Complete-se, emfim, a 

nossa granel!:~ obra, sem que se offusque a gloria adquirida : ·sejamos cidadãos ami
âos ela ordem, obedientes ás leis, respeitadores elas auctoridacles constituídas; e, -
~spr~z~ndo motivos partimllares, seja nosso no:t;te o bem da patria, a conserva-

Çao da bberclade. =José Joaquirn de Lima e· Silva . • 

Ófficio 

d I!l.mo e ex. 1110 sr.-No me.u ultimo officio de 17dopassaclo, cleicontaav. ex.a 
d 0 . c~oque. ele partidos que teve logar p9r occasião da chegada ele suas magesta
c e~ 1lllpermes da província ele Minas, tendo-se mudado o ministerio no dia 18, 
1lJ_~ es~oll).a pareceu agmdar ao partido ela opposição; porém, estando no seu auge 
~ tivahdade entre brazileims natos e acloptivos, foram crescendo os excessos de 
a arte ~_Parte, a ponto de haverem graves desordens, muitos ferimentos, e algtms 
; ssa~srmos, não sendo' possível de fórma alguma contei-os com,_ os meios legaes e 
tu~~lidas ~oliciaes. Sua magestade imperial julgou dever demittir aquelle minis
cera~ hraztleiro e nomear outro composto todo de pesso!Ls que jt~ tinham perdido a 
00 anç~ publica, ])arque já tinham sido todos ministros, e a,lgtms duas vezes. 

n· _No d1a 6, logp ele manhã, principiou o povo a juntat·-se na casa ela camara mu- -
a, lClpal, mandaram varias supplicas pelos juizes de pa~ e pelo general das armas 
:rn sua magestade imperial para reintegrar o ministerio da confiança publica. Sua 
tirgestade não. quiz annuir, dizendo que estava no goso' dos seus direitos garan
d'c lls pela constituição, e se aquelle ministerio era da confiança do povo, não era 
á~- e. A firmeza de sua magestade em não anntú1· foi agitando o povo, qüe junto 

0,Pa se reuniu á :o,oite no Campo da Accla.mação. 
In S. ex.a o .sr. conde de Sabugal, bem como os encarregados de neg-ocios de 
v ·glaten·a e França, tendo not~cia cl'estes acontecimentos, foram ao paço ela Boa 

1, rsta, po1•ém os seus rogos e os dos ministros e conselheiros de estado não o :6.ze
dam mudar ele opinião. E:ntão os ministros, como para obrigai-o a ceder, deram to-

os a sua demissão. · ' 
linh~ imperador tinha yost~clo na frente elo paço ~ois batal~ões ele ca~a~ores de 
rest d o cor.J?O de artrlhena mo.tltacla, os quaes, logo que ttveram·notlma que o 
da io a ~ropa estava p"elo pa,rticlo elo povo, abandonaram q imperador, á excepção 
tacl ,er1al guarda de honra, qu.e ficou firme. Sna magestade então, contra a von
au e e todas as pessoas que o rodeavam, jnlgou melhor abclicar UJ corôa em seu 
sa:nsto filho elo que clesoer da sua dignidade, ou por meio ela repulsa derramar o 

' gue bTazileiro. · 
da .Passou i:umecliatamente para bordo da; nau ingleza Wcwsp1:te~ em companhia 
Pà ~m_peratnz. e ele sua magestade fidelíssima nossa _augusta_ sobe;ran~, :ficando no 
hl1 ° novo Imperador D. Pedro II e as outras pnncezas suas umas. A assem-

ea n-eral N • • • ,posta"' nao completa. reuniu-se no dia 7, e :no~eou a re€ienc1a p~·.ovisona, com-
~1· l do marquez de Ca.ravellas, general Franc1sco de Lrma e ~Silva e senador 

co a11 p · d C S ere1ra e ampos Vergueiro. 
sua nas magesta.cles imperi.aes vão pa.ra Inglaterra na _corveta ingleza Volage~ e 
inf, magestade fidelíss ima na corveta franceza La Seme. Sua alteza a senhora 

anta marq1.1eza de Loulé tàmbem vae, bem como s. ex.a o sr. conde ele Sa.bu-
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gal, que julgou convm1iente abandonar a sua missão, deixando os seus poderes ao 
sr. José Manuel Monteiro, para, na qualidade ele secretario de legaç~i.e, exercer 0 

cargo ele encarregado de negocios, se o governo assim o reconhecer. 
A regencia mandou offerecer a suas magestacles embarcações d;;u esqnacl1-a. bra

zileira IJara se tr::n1sportarem aoncle quizessem; }JOrém, como jú tinhlbm acceitado 
o generoso offerecimento elos almirantes inglez e francez,. não teve isso logaT, por
que tambem precisariam temJJO para se apromptarem. Logo que constou que sua 
:rragestade imperial abd_içára em seu augusto filho, ficou tudo socegado, ~ pa1·e.~ 
qLle 'com isso se elevem extinguir as rivalidades. Hoje foi sua magestade 1mpe~·1 ' 
o senhor D. Pedro II á capella imperial e recebeu o cortejo do c0rpo cliplom~.ttlco, 
ela. côrte e ele immeEso concurso de cidadãos, que nos maiores transportes de ale-
gri~ concorreram a estes actos religiosos e políticos. · 

Deus guarde a v. ex.a Consuln.do g:eral ele Portug·al no iRio ele Janeiro, em 9 
ele abril :de 1831. - l!J.mn e ex. mo sr. Luiz ela Silva Mousinho de Albuquer
que.= João Bcbptista Mor11ú·a. 

Artigo do "Diario fluminense" 

Rio de Janeiro, 0 de abril.- Este dia será mm·caclo na bistoria do Brazil com 
a rclaçao ele succcssos que levarão á mais l'emota posteric1acle o veTdadeiro brioso 
ca;:acter da nação bra.zileira. N' elle se apresentou ás vistas e applatHlOS de u~ 
povo zeloEO da. sua liberdade o moço príncipe que entre nós nascêm e sobre cu.JB. 
cabeça recaíra essa brilhante corôa que não soubera sustenta.!" um principe por nós 
escolhido para fazer a nossa ventura, mas que por diversos motivos perclêÍ::a aquella. 
nobre confiança que é hoje o principal ~steio cl9s th1'onos. Acompanhado o no-vo . 
imperador constituóonal do Brazil dos tres respeitaveis vaTÕes, membros da re
gencia provisoria, que · acceitaram a direcção dos negocias publicos, por esc~lha.. 
elos representantes ela nação e com geral a.pprovação dos brazileiros, que se havw1u 
reunido em clefeza da patJ;ia e da libei·dade, e que então nada ma:is desejavam do 
que o perfeito restabelecimento da . ordem constitucional, elle mereceu os vivas 
de milhares de subclitos, que lhe apresentavam os braços ainda ::ti·mados em defez~ 
elos seus recíprocos direitos·, e os corações transbordando em alegria, que bem pn
blíca os generosos sentimentos de quem ama a liberdade e a patria, e ,quer vel:as 
:801·entes pela execução elas leis estab'elecida.s e pelas reformas que se tornam In
cl.ispensaveis em nossas actua~s circumstancias. Sua magestacle imperial o senhor 
D. Pedro II, tendo ao lado do seu throno os membros da regencia provis.o1·ia, as
sistiu ao Te Demn que se canMra na capella imperial com grande solemnida.de e 
concurso ele povo; passou depois ao paço da cidade, onde 1·ecebeu o coi:nprünento 
d.o corpo diplomatico e ele immenso povo, que mais do que em outra qua,lqu~r 
occasião concorrêra para cennprimentar o novo imperador. A este aeto, um dos maJS 
brilhantes que se tem visto no Rio de Ja:neiro, seguiu-se im·mediatamente a mU~r· 
cha ela tropa que ~e havia reunido no Campo da Acclamação, em cujas fi.le.il·as se 
viam milhares ele cidaªãos, até formando batalhões auxiliares, enthusiasmados to
elos pela liberdade constituciona1 e pela honra ela patria, que se propunham defen
cler á custa dos. maiores s::_tcrificios. 

Não damos a exposiçí'fo circumstanciada dos suecessos d'estes ult·imos dias, 
pr>rque nos faltam os c1adl.os para o fazer com aqucll<t veracidade que exige u!ll 
objecto ele tanta consideração; mas nem por isso cleixarem.os de notar o que sen
timos á vista elos factos mais conhecidos e que muito abonam o hom·ado ca1·acter 
elo povo brazileiro. As nossas re:l3exõ~s nascem de um coração que bate de ale
gria ao nome de patria e ele liberdade, pOL·que somos braziiei:ros e participâm05 

elos mesmos sentimentos elos nossos h.onraclos patrieios; por· isso clirem0s com toda 
a franqueza, que a revolução, que tão gloriosamente se operára, fará a aclrrdração 
elos nacionaes e elos estrangeiros, pela moderação e acerto dos que se empcnharaiU 
~m tirar a ordem do se io ele uma confnsão que p~urecia inevitavcl aos que mal co
nhecem a nobreza elo caracter brazileiro. 

Era impossível sustentar-se por muito tempo sob.re o thnmo um prtncipe, qne 
· por muitos actos plantára uma fatal desconfiança nos animas elos seu·s subditos; 



345 

as l'eeurreições politicas são muito di:fficu1tosas e tornam-se impossíveis quando 
08

, aetos do governo, em vez ele se encaminharem ao seu credito, parecem pelo 
:o_u~rario augmentar as suspeitas jit bem firm adas . A imprudente nomeação ele um 
~m1 steri~ clemittido ha pouc~s dias com approvação ~eral, foi a. m~ch~ que deil 
ogo. á mma carregada de rn.lnto tempo. O povo se enfureceu na Irntaçao em que 
estav~.; apresentou-s e prompto a defender · a.s suas liberdades, ou a resistir a qual
quer Invasão; declarou a sua vo"ntacle e não foi attenclido. A tropa lembrou-se que 
sna condiçã.o a não privava do fôro ·de cidadãos, e que as armas .só são gloriosas 
~uanclo se tingem no sangue elos inimigos da patria, e não no ele patricios que ju
laram defender a sua liber clacle, bem tão precioso c01po a vida; ella se pQZi p elo 
po:o, separando o ·r esultado das suu.s reclamações. A t eima ela impruclencia se: 
gntu_-se o abandono ele poucos amigos, e a este a abdicação de uma corôa que já 
era tmpossivel sustentar. Ella ~~assou á cabeça ele um principe nascido brazileiro, 
~ é sustentada pela sabedoria de tres varões, que b astantes provas já t êem claclo 
c e seu patriotismo para merecerem a connança ·de todos os brazileiros. 

Este acto ·da abdicação e o ela nomeação ela regencia provis~)l·ia, reconduzirão 
~~paz e a, ordem ao espírito de todos os brazileiros. Possa a consideração de uma 
ao necessaria e tão feliz mu.dança acordar em todos os coraç.ões aquelles senti

lllentos ele moderação e tra.nquilliÇlade, que agora mais elo que nunca são precisos, 
para_ não mancharmos a gloria de uma r evolução que toda se fez sem sangue e 
quast sem div~rgeneia de vontades. · 

Carta 

[ Sr. marquez ele Caravellas : - Muito estimat·ia que, ela minha parte, depois de 
· azer o::; meus comprimentos ao governo, lhe expozesse o seguinte: 

Eu desejo que o thesm.n·o me pague o que me eleve e que esper e o paga
lll en~o elo que eu lhe elevo para quando se venderem as minhas propriedades 
parttenlares e a mobilia de que estão cheios os palacios, quer nacionaes, quer 
~eus; deixando eu· para ~neus filhos o que for preciso para seu serviço par-
h~ar, sendo esta declaração feita por aquellas pessoas que eram ou ainda são 

c e es _ das differentes repartições e pela pessoa a quem eu e minha mulher 
auctonsâmos, para eu dispor de todo o mais, não t endo duvida ele o vender ao 
gov:erno1 para o que deixo os preços declarados. Igualmente desejo que, em con
s~~l~encw, elo direito que me assiste (como verá da 'copia n. 0 1) de que mostrei o 
fu·~gtnal ao ministro da marinha, se me . mandasse u~a ordem pai·:!L que em Lon
lll s, onde estão ou pelo menos elevem estar cleposttadas ;€ 250:000 que foram 
th andadas pôr á clisposição do senhor D. João VI, meu augttsto pae, por aviso elo 

esoLu·o de 3 ele setembro de 1826, ele que r emetto copia n. 0 2, e elas quaes elle 
nunca clispoz, qLle me entt·eguem (como mais commoclo for ao thesOt~ro) as 50:000 
(: q'Lle _tenho todo o direito, ou então que se me mande est-abelecer um premio 

1~01110 Já se clevêra ter estabelecido), negocio em que nunca fatiei, porque não po
~~a. ser juiz e parte, de 5 por eento com~ "/2 de amortisação, por ser d 'este modo o 
aga~ento mais suave, ou d'e 3 por cento com 5 de amortisaç-ão, isso á sua escolha. 

(L" t tnda que o form al diz «d'o que se liquidar no thesouro publico cl' esta cidade•> 
r· 18 0~), nl(.o póde objectar ao pagamento, porque o senhor D. João VI, ele glo
s~osa ~emoria, nunca dispoz elo deposito, e tudo ficou em Londres 1 e portanto, 
ciddlrsto pt·oprieçlacle particular, não podia ser liquidada no thesonro cl' aquella 
do ac e senão para se saber se o senhor O. João VI havia recebido as ;€ 250:000 
e . governo brazileiro, o que se poderá provar examinando-se se no tbesouro 

0 :x:~~t e o~·dlem contraria ao aviso ele 3 ele setembro ele 1826 que mandasse levantar 
e. eposrto, ficando ele necessidade o thesou ro, que mandou depositar o que não 
cÍa. seu, sem que houvesse lit íg io para se saber quem era o dono,. que estava cle
lJ a~ado em a co nvenção· ele· 29 ele ag·osto ele t82õ, mandada cumprir n'esta parte 
o~: decr eto de 2 de ~bril ele 1826, responsavel aos hercl~ iros elo ser:hor D . João VI. 
qu ' -sendo ea um cl ell es, e não tendo ineu pae r eceb1clo as ;€ 2oO:OOO, segue-se 
ju]e a~nho o ~lireito á quinta parte, pois cinco são os het·cleiros, como passou em 

g.E 0 . e:m L1sboa, por sentenç_a elo tl:ibtmal competente. . 
u J u1go, ou pa'l.·a mcli1or chzmt se1, que nem um fm·tlnng existe no cleposiio1 
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porque o s.r. marquez de Barbacena tudo gastou, fundado no seu di~·eito, todo par
ticular, e no qual achou que o que era .do avô passava por herança á neta (como 
se poden\ provar por officios existentes na secretaria dos negocies estrangeHOS e 
se vê pelo do .thesouro publico, que junto envio por co1Jia n.0 3), quando esta, ne~ 
pela abdicação de uma corôa, que pertencia a um dos b.erdetros, }?Ocl.ia herdar sl
milhante somma, o que iria d'e encomtr~ aos interesses dos demais herdeiros que 
não abdicaram, nem se póde acl.mi.ttir que bens particulares, como eram os ele um 
herdeiro do senhor D. João VI, passassem á pessoa em que se abdicas;;e, como se 

. fossem bens da corôa, que não era, como foi julgado. Portanto não tenho e~ n~cila 
com as transacções que n'este negocio tiveram logar; só reclamo o meu dirmto, 
do qual não posso ser despojado senão por um acto despotico e attentatorio con- . 
tra a constituição j'u.rada, e que Deus permitta continue a reger o imperio. 

Espero que estes mens negocios serão tomados em CQmsideraçã0 e se me res
ponda ele algum modo que me habilite para poder fazer os meus arranjos, para 
partir quarta. feira para a Europ·a.. 

Eu nunca fallaria em cousa alguma ele dinheiro, principalmente agora:, se eu 
tivesse com que, com decencia, podesse apparecer na Europa, porque o. t'lme te
nho é o seguinte: 

Poss~o eu e minha esposa a sornma ele mil trezentas e oit0 apoliees de réis 
1:000~000, que vendidas a 72 1/2 produzem em papel 9:41:760~000 réis, os quaes 
passados n'esta occasião, que o cambio est~ a 20 (f.-12b>OOO réis), vimos nós a 
receber f, 78:480, as quaes a 3 1/2 por cento produzirão f, 2:354-8..:.0 annualmen-
te, o que corresponcle a 8:474~400 réis. · , _ . 

Temos tambem algum papel e eobre, que pouco prodl~zirão. 
Tenho eu 15:000t$000 em oiro da herança de meu pae, com alguns ciliamautes . . 

no valor de 80:000~000 réis; 2eoaooo réils em prata e ·mais a ba~xella, ~ouça~ e 
tudo o que decora todos os palaci0s, porque tudo fui comprado por mim, e mU11ta 
c~msa dada por meu pae. 

Pelo titulo . vn:r, artigo 179.0
, § 22. 0

, a proprieclade é garantida em to~la a 
sua plenitude, bem como, pelo § 6. 0 do mesmo titulo e artigo, todo o ciclad~o 
(como eu s<m, simples particular) póde •residir ou l'etinur-se elo imperio quando 
lhe aprouver, levan:do tudo .quanto é seu, não sendo em prejuízo ele te1·ceiro: este 
não se dá no caso presente, porque eu não dispunha, nem disporia do que é de 
meus filhos (amo-os muito, e mais do que tuclo a honra), é do qúe é meu, elo que. 
'sou senhor, porque o que era d'elles por herança ele sua rnãe · já está em suas 
mãos, quer em' joias, que•1' em ap0lá.ces qúe lhes comprei. _ 

Eu desejava uma prumpta e definitiva resposta 1oara me saber governar, cil~
clarando ao governo que passo a di!>por e :1 manda;r embarcar o que é meu, cle?-
xa;nclo o que me aprouver a meus filhos.; contando que o governo é constituciona-l 
e não se quererá metter no que não tem direito de intervil·. , 

Bordo da nau rVm·spite) 10 de abril de 1831. = D. PEDRO DE ALCANTARA· 

Officio · 

Repartição dos. negocios ela justiça.-In.mo e ex.010 sr. - Remetto a v. ex. a a 
copia inclusa da resolução que tem tomado a regencia p1·ovisoria, em nome do im
}Jerador, ele fazer despejar cl'esta cidade em v~nte e. quatro li0ras e. de imperio em 
oito dias o subdito portuguez João Bonifacio, a fim de que v. ex. a o participe ao 
encarregado de negocios ele Portugal. 

Deus gm1rde a v. ex. a Paço, em 11 de abrillile 1831. = lllanuel José de Sousa 
Fmnça.=Sr. Francisco CarneÍl1@ ele Campos. 

Copia all udida 

_ CoBstanclo que o _sub dito po!!:tuguez João Boni±acio, resid.eJ11te n;esta capít~f, 
abusando da hospitalidade que recebe, se tem conduzido de uma maneira suspeli~ 
de conspiração contra a ardem de governo estabelecida, pel·o que tem excitado 
co1;1tra si a geral indignação : manda a regencia pr0visoria, em nome do imper~- . 
dor, que o sobredito João Ronifacio despeje !L ei<ila<ile em vinte e quat:1·o .moras e 
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sáia do impel'io .em oito dias; sendo, pelo contrario, recolhido immediatamente a 
U:Ua fortaleza, onde o governo possa rasoadamente proteger sua seguTança indi
VId_ual contra a mesma indignação publica, até que effectivamente despeje o terri
tono do Brazil; e ha por bem que v. m.cê lhe faça intimar esta resolução sem 
perda de tempo, ficanao . a seu cargo fazel-a executar independente de segunda 
~rdem; ~eclarando, todavia, o mesmo subdito portuguez n'~ssa in~endencia qual 

o destmo que toma, para intelligeJ:!.cia do governo. 
}!l Deus guarde a v. m. cê Paço, em 11 de abril de 1831. = 11{anuel José de Sousa 

?'ança. =Sr. desembargador ajudante do intendente geral da policia. 

Nota 

S1·. al!llirante: - Sua magestade a rainha de Portugal me ordena de rogar da 
sua ·parte a v. s.a de não fazer-lhe as homas que lhe são devidas logo que se 
passe para bordo da corveta La Seine. 

Sua. magestacle deseja nrio receber em presença de seu pae· honras que elle 
lll~smo Já não recebe, e pede igualmente a v. s.3 de fazer sciente d'este seu de
seJo ao almirante Backer. 

ã 
Aproveito esta occasião pará ~ssegurar a v. s.a aa minha estima e considera

ç, o.= Leono1· da Camara. 

Carta 

Ex.ma sr.a- Recebi a nota que v. ex . a fez-me a honra de dirigir-me relativa
lll~nte á sal v a que está preparada sobre as duas esquadras pa.ra sua magestade a 
r~tnha ele Portugal. Como esta nota respeita igualmente ao almirante sir T. Ba
~·l"er, eu lh'a communiquei immecliatamente. Elle assim como eu admirâ.mos o sen-
lllte?-to ele delicadeza e piedade filial que faz com que sua magestacle deixe de 

acceltar a salva que lhe tinham os preparado, e ambos rogâmos a v. ex. a ele asse
gur~r a sua magestade de nossa inteira dbeclíencia, tanto n'esta como .em outra 
qualquer occasião, 

~igne-se v. ex. a de acceitar a homenagem elo meu profundo respeito. 
orto elo Rio de Janeiro, em 12 de abril de 183l. = J. G1·iveli. 

Carta de dei!iõpedida 

~ão sendo possível dirigir-me a cada um dos meus verdadeiros amigos em 
Parttcular, para me despedir e lhes agradecer ·ao mesmo tempo os obsequios que 
lll.e fizeram, e outrosim para lhes pedir perdão de alguma offensa_que ele mim pos
~anl ter, ficando certos que, se em a,]guma cousa os aggra-vei, foi sem a menor 
1
1tenção de offendel-os: faço esta carta para que, impressa, ea ·possa d'este modo 
~.~ança.r o fim a que me proponho. Eu me r etiro para a Europa, saudoso da pa
é ta, dos filhos e de toclos os meus verdadeiros amigos. D eixar obj ectos tão caros 
ta ~ummamente sensível, ainda ao coração mais duro;· mas deixai-os IJara susten
'h 

1 a honra não póde haver maior gloria. Adeus, patria, adeus amigos e adeus 
.ara sempre. - . 
DE; ~ordo ela nau ingleza Wa11·spite, 12 de abril de 1831. D. PEDRO DE ALc.A.NTARA 

RAGANÇA E BouRBON 2. 

Procla•naçào 

C A re~encia provisoria, em nome do imperador D. Pedro II, aos brazileiros.
c Otnp~tnotas ! Está tlltimado o primeiro e mais perigoso período da nossa tão ne
c es~arla como gloriosa revolução. O , ex-imperador acaba de saír do -porto d' esta 
Pap~al, retirando-se para a Emopa : uma embar~ação de guerra nacional o acom-
an a até lãrgar as aguas do Bmzil. Os nos~;>os inimigos são tão poucos e· tão fra-

tn . 
do n .emora na transmissão ele ordens ao official encarregado do serviço de artilheria a bordo 
t·esp a:;o de guerra britannico obstou a que este deixasse de salvar, tendo. por isso de cor

~; e~· .a corveta franceza; mas á saída ela joren rainha cumpriu-se o seu desejo. 
' 01 Impressa na typographia· imperia;l de E mil e Seignot Plancher. 
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cos, que não merecem consideração; com tudo o governo véln. sobre clles como 
se fossem muitos e fortes. Mas se nada temos a temer de nossos inimigos, de
vemos temer de nós mesmos, elo enthusiasmo sagrado do nosso patriotismo, do 
amor pela liberd<tde e pela honra nacional, que nos poz as armas nas mãos. Vossa 
nobre couclucta., vussa iuocleração depois da victoria póde servir ele modelo .a to
dos os povos c;J.o mundo: não lanceis n'elle a mais pequena mancha, e contmuae 
a dar-vos recíprocos conselhos de sabedoria e .generosidade; a patria vos abençoará 
nas gera.~ões futuras, e os povos estranhos reconhecerão a vossa cligniclacle, até 
agora deprimida por quem clev1a levantai-a. O Brazil, hoj e livre, vae mostrar 0 

que é, muito clifferente do que parecia ser. A lei começa a reinar entre nós: res
peitae o seu poder e as auctoriclacles que a exercem. Contra os abusos e contra 
os crimes tendes o direito ele petição: exercitae-o, deixando ás auctoridacles o pro-
ver de remeclio legal. Somos livres, sejamos justos. . 

. Viva a nação brazileira, viva a constituição e viva o imperador constitucional 
D. Pedro IL 

Palacio do governo, 13 de abril .de 183( = Ma1·quez de Camvellas= Niéo
lau Pereint de Campos Ve,·güei?·o = Fnmcisco de Lima e Silva= Visconde de 
Goyanna. 

Oflicio 

TIL mo e ex. mo sr.-As commoções 1)oliticas que determinaram a repentí~a 
abdicação do senhor D. l;'eclro I, e sua immecliata saída do imperio do Braz1l, 
motivaram conseguintemente a partida de sua magestado fidelíssima a senhor& 
D. lVIaria II, sem que se soubesse com certeza o porto do seu destino, pois que 
nenhuma declm·ação se fez, senão que se dirigiam á Europa, indo o senhor D. ~e
dro I e sua augusta esposa na corveta ingleza Volage; e sua magestad~ ficlehs
sima, levando em sua companhia sua alteza real a senhora infanta rnarqueza de 
Loulé e seu esposo, na corveta franceza La Seine. · 

O ex ."'0 conde de Sabugal julgou que n'esta occasião era elo seu dever não 
desamparar a augusta pessoa da senhora D. lVIaria II, e em censequencia cl'est.a 
declaraÇão, s. ex. a me dirigiu um officio co.m a eopia da sua nota remettida ao nn
nistro e secretario de estado dos negocios estrangeiros, na qual lhe participava 
que eu, na qu_alidade ele cons.ul geral, ficava servinclo interinamente ele encarre
gado de nego c i os da regencia, como v. ex. a verá das copias juntas n . 05 1 e 2. 

A s. ex ." o conde de Sabugal compete levar ao conhecimento ele v. ex.a ou
tras rasões ela sua retirada d' esta côrte, se algumas existem, e bem assim as que 
produziu Ildefonso Leopoldo Bayarcl para escusar-se de secretario ela legas~ão, 
para que tinha sido nomeado, recusando juntamente a hom·a de encarregado ele 
negocios interino, que n'elle reca.ír.ia em rasão elo mencionado emprego. 

Da supracitada nota verá v. ex. a que o enviado Pxtraordi.nario e minisiro ple
nipotenciario de sua magestacle fidelíssima julgou que as relações diplomaticas 
ent~·e a regencia e o govei·no imperial não deviam ser interrompidas, podendo eu, 
n?. dupl.icado caracter de consul geral e encai-regado ele negocios, proseguir n.as 
drhgencras para obter d'este governo as sommas devidas a sua magestade fi.clelis
sima, cujo pagamento todos .os ministros têem adiado e illucliclo. Não é novo para. 
v. ex. a, que a convenção celebrada em agosto proximo passado entr e o enviado 
extraordinario e ministro plenipottJnciario ela regencia e o ministro Calmon foi u;
teiramente illusoria, e _que as frequentes notas do ex.mo conde ele Sabugal, ext
ginclo as copias das ordens expedidas por este governo em execução cl'aquella 
convenção, nunca obtiveram resposta satisütetoria.. 

Constou depois com certeza ctuc o a:ctual ministro. dos negocios estrangeiros 
expedira ao marquez de Santo Amaro um aviso, reprovando a ingerencia que o 
mesmo marquez tomára na negociação do· emprestimo contrahido com a casa Ma
berly, e· consegnintemente a legação portugueza ::tpresentou a. este · governo nUl 

protesto com a data ele 14 de março, o qual já foi remettido por copia para ser pre
sente á regencia em nome ela rainha. 

Depois ela partida 'do ex.1110 conde ele Sabugal obtive ter uma conferencia co~ 
o minis tro dos ncgocios estrangeiros, o qnal francamente me disse qne a sua ópl-
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nião .reprovava a conducta do marqnez de Santo Amaro no que r espeita ao em
prestJmo, e como eit lhe contestasse que em vista da convenção e das notas que 

. se lhe seguiram, o reconhecimento da divida a sua magestade fidelíssima a se
nhora D. lVIaria II não importava uma obrigação que sobrecarregasse o Brazil , 
c?m outra garantià maior que·a contrahida quanto ao emprestimo ele 1823, por
quanto era negociação de governo a governo e não com os mutuantes cl'aquella 
~pocha, p0is que est~s, pelo contrario, tinham rejeita~o entã~ a: idéa prom.ettida de 

carem as suas apohces a cargo do thesoun> do Braztl; o numstro, depo1s de ex
l>ressar repetidos votos pelp bom exito da causa portugueza, concluiu que ía apre
?en~ar' este negocio ás camaras, para que ellas deliberassem como julgassem de 
JUshya, e q ne naela mais podia fazer, sendo, como era, ministro de uma Tegencia 
prov1soria; e como consta o:fficialmente lil.'esta legação que os emprestadores de 
1823 tratavam de mandar aqui um agente com o fim de fazer prevalecer perante· 
~s Çaruaras o direi to que têe~n a r eceber os juros e a.mortisaçfio d' aquelle empres
tuno, eu me tinha antecipado a fim de dispor a Ç>pinião publica, por meio da im
Pb~nsa., em favo·r da nossa causa; e está entre uí.ãos uma memoria. sob1;e o mesmo 
0 ~ecto, a qJJ.al será clistribuicla pelos membros da assembléa, para que elles co
~ eçam eviclentement~ o verdadeiro estado d 'esta questão, e a falta de boa fé que 
~m havido pessoalmente nos ministros do Brazil que até agora tomaram parte 

u estas negociações . ' · 
Eu não deixarei de aprov~itar todas as o~casiões em que possa participar a 

"; ex..a o que for occorrenclo, assim como a.quellas em ·que eu possa continuar 
ll esta côrte a servir

1 
como até agora, com fidelidade e zêlo, rogando à v. ex. a 

a ~raça de levar estes meus protestos á presença ela regencia em nome da 
ramha. 

Deus guarde a v. ex. a muitos annos. L egação portugueza no Rio de J aneiro, 
~~s 1~ de abril ele 1831. -Ill.11w e ex. 1110 sr. conde ele Ficalho.=Jaãa Baptista 
.J.Y.L.O?'et?'a. 

Copi as an.nexas 

N .0 1 

_. . lil,mo sr.-Pela minha nota 1em data ele hoje, d.e que lhe. envio uma copia di
ngtda. ao sr. Francisco Carneiro de· Campos, ministro. e secretario de estado dos 
neg;oc1os estrangeiros, participo ao governo do Brazil que v. s. a fica interinamente 
eucarregaclo dos negocios ela regencia de Portugal, para ser acreclitaclo n 'aquelle 
caracter, e para que possa prestar uteis serviços á mesma. r egencia. V. s. a, pois, 
iassará immediatamente a inventariar e tomar posse da secretaria da legação por-
ug;ueza n'esta côrte, na fórma ·ao estylo. 

l Deus gnarde a v. s.a Rio de Janeiro, ll ele abl·it' de 1831.= Conde de Sabu
ga ·=Sr. João Baptista M01·eira. 

N. 0 2 

O abaix.o assignado, enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario ele sua 
~agestade fidelíssima a senhora D. Maria II, por nomeação da regencia de Por7 

~gal, Algarves e setis domínios, tem .a honra ele se dil'ig ir a s. ex.a o sr. Fran
~lsco C~rneiro de Campos, do conselho de sua magestade imperial, e ministro e 
ecretrano de es.tado elos negocios estrangeiros, com o fim de in:formar a s. ex. a 
J11~' sendo o.brigaclo a acompanhar a augusta pessoa ele sua magestade fidelissiJ~Ht. 
i ~a~te a sua viagem para a Europa, o consul gm'al João Baptista lVIoreira fica 

, 1~ enu~mente encab·egado dos negocios ela 1~egenaia de Portugal, até que a mesma 
r ge~c1a., em nome da rainha, haja ele nomear a pessoa que deve continuar na ge
encJa elas r elações diplomaticas junto ao governo do Brazil. 

d O abaix:o assiguaclo aproveita es ta occasião para. r eiterar a s. ex.a os protestos 

183 
sua mais .clistincta estima e alta consideração . Ri-o de J aneiro, 11 de abril de 
1· := Conde de Sabugal. , · 

Offi.cio 

s~ffi~·l,mo e ex.mo sr.-Os impressos que ~enho. a hom:a ele ~~viar a v. ex. a são 
a .· tentes para darem Uma UOÇàO vercladell'a 6 meDOS llllperfeJta., elo que eu po

Clla, fazer no mais extenso officio, do movimento político que· t eve logar n'esta ca-
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pital nos primeiros dias de abril, e que termino.u pela espontanea abdicação do 
senhor D. Pedro I, e seu immediato embarque e saída par'a a Europa a bordo da 
corveta ele guerra ingleza Volage. . · . 

Em consequen.cia do regresso de suas magestades. imperiaes da provinm_a de 
Minas,' toda a capital se illqminou, manifestanclo-::;e na Slila entrada um elos ma~01·es 
festejos· que esta cidade teni presenciado, no que particularmente se distingun:arn 
o corpo do comme~·cio e os europeus naturalisac1os e .residentes. Estes festeJos, 
aliás louvaveis e justos quanto se di1•igiam a um monarcha a quem o Brazil deve 
a sua independencia e governo liberal, foram invertidos por certa gente que os 
fez grassar no pubLico como preparados com intenções hostis e contra a liberd~cle 
e inclepenclencia do Brazil. Todos os periodicos da opposição ao governo pub!l~a
ram os factos como offensi vos da naeionalidade brazileira e dirigidos pelo rn!lllS" 
terio. Sua magestade o impera)dor (não obstante eo1lhecer a origem do mal) 
condescendeu com a opposição e mudou o ministeri.o; porém esta medida não.res
tabeleceu a tranquillidade publiça, antes os excessos augmentaram a ponto de se 
commetterem assassinatos em dia claro, e di vagaTem publicamente nas ruas da ca
pital grupos de gente armada (pela maio11 pa11.te 'homens de eôr e . pretos), ater-
rando 0s moradores e como forçando-os a fecharem-se e1m. casa. . 

Sua magestad.e o imperador, vendo a anarchia 6J.Uasi declarada, demittiu os m1; 
nistros e nomeou1 ou-tros, cujos nomes v. ex. a verá nas peças officiaes; porém era, 
já tarde, os chefes da revolta tinham-se mostrado, alguns corpos de tro1Ja se lhe~ 
haviam reunido, e· t<9da· a artilheria ele posição saíra dos quarteis sem ordem, para 
se aj~mtar aos paizanos armados e amonto.ados nq Campo da Acclamação na 
n0ite do dia 6 elo corrente. Um iuiz de paz, que desàe o principio esteve no se-

. greelo da revolução jllll,t0 co.m outros foram iHtimar a sua magestade imperial, que 
o povo queria o ministerio aemittielo, e o general Francisc0 de Lima e Silva, com
mandante das armas da côrte1 foi rep1·esentar o mesmo por parte ela tropa . .Sua 
magestade insistiu em que a nomeação dos ministros era da sua !livre attribuição i 
porém logo que foi conhecida esta resp0sta1 aliás tão justa e constitucionaJ, algu?s 
corpos de' linha estacionados n'esta crise no paço da Boa Vista, que pareciam fieiS~ 
marcha1·am para a cidade, abandonando o imperador, o qual foi desamparado ~te 
pelo destacamento que estava de guarda ao palacio, ficando sómente firme a ma1or 
parte da guarda cile honra que tambem {di s~ tinha reunido. ~ 

O corpo diplomatico tambem ali concorreu, offerecendo-lhe auxilio o·s encarre
gados dos negoci0s de França e-Ing[aterra; porém sua magestade imperial o r~
jeitou, e, contra a opinião de tod0s os seus ministros e conselhei1·os, julgou maHl 
honroso abdicar, einbarcancij:}-se com sua magesta:cle a, imperatriz e sua magestade 
fidelissima pal·a bordo da nau ingleza T-Varspite, ele onde se passaram para rus cor
vetas in,gleza Volage e franceza La SeineJ e saíram d'este porto no d,ia 13 do cer
rent~. E quanto posso communicar a v. ex.a alem do que consta nos impressos 
que remetto, para ser tudo presente á r egencia em nome ela raiFJha. . 

Deus guar~e a v. ex.a muitos manos. Legação portugueza no Rio de Jar:e~ro, 
19 de abril de 1831.-lll.100 e ex.mo sr . .conde de F~calho.= João BajJtista Mo-
1"eÍ?·a. 

Falla. da, regencia p 'rovisoria 

(Na abertura ~a sessão ~a ~ssembléa gora} l~gi s latira em 3 ~ o maio) 

Augustos e dignissimos senhores representantes da nação:- A vossa reunião 
é sempre motivo de gera.l contentament0, e nas presentes ci~·cumstancias ella l"e- ' 
quinta com ver-vos reunidos; pela confiança do ÍIJ!Ilperio na vrossa sabedo_ria e no 
vosso illustrado patriotismo, que SSI alenta com as glorias da patriru e prosperidade 
dos povos e não desanima nem se ac0barda com as suas desgraças. , 

~ão a~saz notorios os acontecimentos q·ue occorre.ram n'esta ca;.EJital desde 12 
·ele março até o dia 7 de abri l, dia memoravel para o l3razil pelo b.eroismo de seus 
filhos, triumpho da liberdade constitucionai e derrota elos inimigos da inclepenâ.en
cia, gloria e naci0nali.dade li>razileira! Não referi~·emos as causas proxima:s e 1~-
motas que infl;.ünrnaram os animos elos nossos briosos conc·idadãos; eNa-s vos sao 
bem conhecidas; entreguenlol-as ao silencio para não ·misturarmos narraçúíes ln-
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ctuosas COJ.P. o jubilo que a todos inspira a vossa tão suspirada insta,llação; con
templemos sómente o quanto nos foi propicia a Providencia., coroando os mais vi
vos. esforços empregados na sustentação da liberdade, com o precioso resultado da 
~b~1cação vohmtaria do ex-imperador D. Pedro I em seu augusto :filho, ora ·nosso 
Imperador constitucional por virtude d~ lei fundamental, o senhor D. Pedro II, 
que peus guarcle. · · ~ 

_Uma revolução tão importante como inesperada exigia providencias extraordi
na1?as, e não se achando então reunida a assembl'éa geral para dal-as na fórma elo 
art_1g? 123. 0 da constituição, nem podendo ter observancia _o _m:tigo 124. 0

1 JJOr não 
e.xtstu· ministerio no faustissimo dia da abdicação, o gemo do · Brazil, o patrio
tismo e o amor da ordem aconselharam a reunião, n'este pàço do senado, dos au
gustos representantes da nação, que se achavam n'esta côrte, os quaes, impellido·s 
pela 1u-gencia das circumsta.ncias e animados pelo voto do povo e tropa, nomearam 
uma regencia provisQria de tres membros, para se· não conservarem em abandono 
!).S redeas do governo e prevenirem-se 0s desastrosos effeitos da anarchia . 

. D~pois da sua nomeação e juramento a regencia procedeu logo a compor o mi
Uistel:lO e a dar todas as providen.cias que estavam ao seu alcance para acalmae 
as patxões, socegar os espíritos e segurar a m·dem publica; consideranclo tambem 
?Omo un1 dos mais importantes deveres relílder graças ao Altíssimo pela victoria 
~cruenta da lib!'Jrdade, ~ por _isso mai~ gloriosa, e J?ela exaltação elo ~enhor ~· ,Pe-

0 li ao throno d'este 1mpeno. No d1a 9 do mencwnado mez de abnl 'se ven:ficou 
~quell~ religioso acto, a que assistiu o mesmo augusto senhor acompanhado da 
~egenc1a. Não foi só soleruri~ est~, dia, ~Jle se faz _tambem memoravel I?elo conten
amento geral e clem0nstraçoes nao eqm veeas do mtenso amor e respetto com que· 
~b~ovo saudou o se:n ?-ovo mona~cha, aincla infante, genuiRo brazileiro e sagrado 

oecto da sua patnotiCa venBraçao. 
Esta regencia provisoria tem agora a satisfação de abrir, em nome do impe

~ador, a sessão 0rdinaria legislat1va, já que a falta do numero legal dos senhores 
lepresentantes não permittiu que se verificasse a sessão extraordinaria. Confiand0 
n~ Vossa sabedoria, ella espera que i'atificar.eis o acto da sua nomeação e existeR
Cta provisional, em consideração da necessidade urge.ntissima e das imp.eriosas cir
cumstancias que a determinaram;· e referindo-se aos relatorios dos ministros e 
~~cretarios de estado para as informações sobre a administração pl.ilblica em. os seus 
t~;ersos ran:o_s, não óu~a propor-vQ.s, nem recommenc~a.r-vos objecto algum, de lli-

. esse e utüu:lade naetonal pm:a occupar o vosso esl)Irrto :rra presente sessao, por 
estar profqndamente convencida da vossa superior intelligencia e pleno conheci-
lUento ~as medidás legislativas àe que necessita a nação. · 

o. dta 7 de· abril, augustos e dignissimos senhores representantes d~ nação, será 
llJn cha para sempre lll.emoravel nos fastos do Brazil; elle removeu os· embaraços 
~~e- a p~·epotencia, a intriga e a ign0rancia mnitas vezes oppunham ás vossas sa-
~~s _cle~tberações em bene.:ficio da patria, elle fez luzir a auro_ra ela felicidade. As 
~ 0;'lll~1as de S. Paulo e Minas Geraes receberam e appla!Udtram com transp01:·te a: Jnbtlo e. ent~usiasmo as no~icias do triumpho da .lib_erdade. É de, esper~r que 
r connnumcaçoes que se env1aram ás outras provmmas tenha.m n ellas 1guaes 

• t est1~ados, mesmo lll:J. Bahia, onde os primeiros acontecimentos da côrte, nos infaus
fl.os las de março, fazendo a mais funesta impressão, haviam demasiadamente in
d annnado os arrimos de alguns patriotas, levando-os a fazer req1úsições exagera
/s t a praticq.r actos indiscretos, que tocla;,a pnrclencia elas auctoridades não tinha 
~~d~ bem podido remediar. Ao v~sso patrioti~mo. e sabedoria toca t~mar agora_ as 
c telas a-dequadas ás circumstatnClas extraordmanas em que nos achamos e ap01ar 
,.o~petentemente a acção do góverno, l}ara qM se iJOssa felizmente dirigir · e le
ct1· ao cabo o grande movimento d'esta. nova regeneração nacional. A protecção 
sid;Ula:, qne traJiJ.sluz ei1Tl todos os grandes aconteeimetJ.tos po1itiéos do Bra.zil, pre
tt·· ttá com a sua bene:fica influencia ao vosso zêlo infatigavel para o bem da pa
a~~ â segurará aos v~ss?s trabalhos parlamen~ares a verd?.deira gloria, q~1e 'aguarda 
sab· efensores dos dtrettos s.agrados das naçoes, aos arrngos da humamclade e aos 
?'ei ~osdcultores da rasâo e da liberdade.·_ JJ!Jm·quez ele Ua1·avellas = Nicolau Pe-

1 a e. Campos V e?'guei?·o = F1·ancisco de Lima e Silva. 



Officio 

(N. 0 3 4 conlídcucial) 

I!l.mo e ex. mo sr.- Remetto este officio ao Silveira para o mandar quanto 
antes a v. ex." 1 a ii.m de o pôr ao facto . das noticias chegadas hontem do 
Brazil. 

Sua magestacle o imperador abdicou a corôa no seu filho primogenito, e nomeou 
uma regencia. Esta regcncia é composta de tres membros, qtle sâo: o marquez 
de Caravellas, o general Lima e um senador do irnpcrio. 

Sua magestade se achava a bordo de uma corveta ingloza e toda a familiu real 
a bordo de um navio franoez, assim ·como a senhora infanta D. Anna de Jesus. 
Ambas as embarcações se afiança deviam partir pára Inglaterra, onde se esperaDl 
todos os dias. , 

Deus guarde a v. ex. a Londres, em 10 de junho ele 18~1. - nt.mo e ex.mo Sl'· 

visconde de Santarem.= Conde da Ponte. 
P . S. - Corre na cidade que já o imperador se acha em Inglaterra; não sei se 

é ou não verdade, o que passo a inclaga.r. 

Officio 

(N. 0 23G rcscnado) 

lll. 1110 e ex.1110 sr.-Antes de hontem á noite começou a espalhar-se a noticia 
de ter abdicado o imperador do Brazil na pessoa de seu filho·; hontem confirmou-se 
este acontecimento fatal para a causa ela mouarchia, e um navio inglez mercante 
foi o portador da nov..a. 

São muitas as versões da causa e maneira cl'este facto, que não é clifficult~s'O 
de acreditar pela indisposição em que constava estar o paJ:tido revolucionano. 
Diz-se que o pretexto fôra o modo· por que o impei:aclor tratava os negocias de 
Portugal, que compromettia os interesses elo Brazil; e sobre isso os deputados, 
antes mesmo de se reunirem, dirigiram 11ma representação ao imperador em ter
mos que o obrigaram a querer tomar algum partido por meio da força armada, 
que toda o abanclonou; que então sua magestade se retirára para bordo de uroa. 
fragata ingleza e d'ali abclicàra, ficando ou a bordo da mesma embarcação ou pas
sando para outra tambem ing-Ieza; e que a senhora infanta D. IVlm:ia ela Gloria e 
a senhora infanta D. ·Anna foram para bordo ela fragata franceza em que sua al· 
teza tinha ido ele França. Ha muitas outras versões, mas nenhuma cl'ellas authep
tica; o facto é a abdicação, e estar sua magestacle e toda a família a bórclo ele em
barcações est1:angeiras pm;a saír elo Brazil; a composição ela. reg'encia que ficou 
nomeada v. ex." a conhecerá no Gow·ie1· ele hontem. 

Este tão extraorclinario como importante acontecimento pareceu ao ministro 
de sua magestade catholica ele natureza a ser communicado ao seu goveTnO co~ 
a maior brevidade, e para isso pediu ao seu governo qn<? lhe facilitasse um me1o 
de mandar um correio a alguns /elos portos da Corunha, e espera que hoje mesmO 
o paquete, que deve ir a Cadiz regularmente, toque em algum cl'aquelles pontos, 
c ell aproveito esta occasião, que me parece ser a ele fazer chegar mais prompta
mente ao conhecimento de v. ex.a esta participação. 

Não tenho dados alguns para poder fazer um jtúzo sobre as intenções elo irn· 
peraclor; se virá a Inglaterra, c.tomo centro elas negociações para renovar as pre; 

_ tensões ele sua filha, se irá á Terceira, onde tem quem lhe obedeça, ou se buscaJ.'iL 
alg11m outro asylo. Para qualquer elos partidos que tome encontrará inconvenien
tes. O governo inglez retirou-se eomplcta.mente ela protecção dos interesses da 
senhora D. Maria, e mesmo di.rectamente com o imperador não <5stava na melhor 
disposição. . 

O partido ele ir á Terceira fraternisa-o demasiadamente aos olhos da EurQp_a, 
com a revolução. Custa tambem a persuadir que sua magestade cleixasse o Brazil 
sem tentar desembarcar em alguns elos portos elas ouh·as províncias, El scrn que 
nos cheguem alguns outros detalhe~ não será possível formar juizo. 

Hontem recebi o officio reservaclo n .0 407; o conhecimento do que tenho re-
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~~tido nos ultimas officíos fará ver a v. ex. a que não se pode esperar a mediação 
este go:ve1~no no negocio ·com a França. 

le 0. pnnc1pe de Esterhazy, a quem vi ~onte~, me co~fi.rmou esta opi~ião, e 
t .lllbi~va-se de que uma carta ele v. ex. a, escnpta ao mmtstro elos negocws es
brangeu·os em França, entregue ao c0mmanclante ela esquadra, seria talvez tima 

oa abertura para entrar em explicações, partindo €lo principio ele que se não pócle 
~s~erar. qu~ a França ceda de todas as suas pretensões; porém que, sem compromet-
61. a d1gmdade, e salva a fórma e o direito por meio de um-protesto, concedendo 

assim o q_ue não arrisca a segurança, se pócle entrar em neg·ociação. · 
fepetm-me este príncipe, que o principio cl'este governo é não pretender ser 

meoa:lor senão quando ambas as partes o requerem, e como a França o não fez, 
t~e é Inutil espe1:ar ou exig·ir mediação; esta iclea é c9mprovacla pelo facto, e, por

to, t9clo o mars tl'abalho é baldado. 
v· Deus guarcle a v. ex. a Londres, em 10 ele j1lllho ele 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. 
tsconde ele Santarem. = Vi.sconde de Asseca. 

Oflicio 

(N. 0 35 conlideucial) 

IlJ.mo e ex. mo sr. - Em continuação ao meu officio confidencial n. 0 34 sob1:·e 
as noticias do Brazil, offerece-se-me dizer a v. ex." o seguinte: 
:X. A fragata ingleza, em que vem o imperador, chegou a Falmouth, onde dei
h Ott a mala e os offi.cios para este governo; mas logo se fez ele véla para Cher
P ourgd, porto da França, onde sua magestacle vae desembarcar. Consta que o im
.l.' er~üoT, ele Cherbom·g parte para París e de lá para lVIunich, onde se acha a 
1am1 a 1 · c a Imperatriz. · . 

n . Na Bahia houve uma revolução no dia 9 ele abril, te:qclo sido a No Rio eleJa
eu·o 11 di 

go 0 a 7 do mesmo mez .. Trinta enr0peus foram mortos e o presidente do 
Verno depósto. 

15 ~ste officio parte ele Londres hoje e eleve chegar a París depois de ámanhã, 
a. 0 corrente ; vae a sêllo volante a Silveira, para cl' elle tomar conhecimento e 

~ala P remetter pelo correio de quinta feira, 16, aberto ao conde ela Fig-ueira, 
ra qlle elo seu conteúdo :fique sciente. ' 

conreus guarde a v. ex.a Londres, 13 de junho de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. vis-
e de Santarem.= Conde da Ponte. · ·. 

Car-ta de lei 

qu A regencia, em nome elo imperador, faz saber a todos os subditos do imperio 
e a ~ssembléa geral decretou a lei seguinte: 

v . .Arttgo 1.0 Durante a menoridade do senhor D. Pedro II o imper~o será go
a:1~~do por Uma regencia permanente, nomeada pela assem b)éa geral, COmlJOsta 
te. r_es membros, dos quaes o mais velho em idade será o presidente, como de-

ruuna o titulo -v, capitulo v, artigo 123.0 da constituição. 
ras ~rt. 2.o ~sta nomeação se fará em assembléa g~r~l, reunidas as duas cama
ced' ~.pluralidade absoluta ele votos dados em escrutmw secreto, no que se pro-

1a pela mll!neira -seguinte. . 
ele rt. 3.o. No dia que for accorclado pelas camaras, reunidas ellas, e s~rvindo 
m dsecretar10s dois elo senado e clois ela camara dos deputados, far-se-ha a cha-
01~ .a' e, verificado o numero ele deputados e senadores presentes, serão uns e 
co:n.~os successiva.mente chamados á mesa, e ahi lançarão na urna suas cedulas 

A~do os nomes de tres pessoas para membros da regencia. 
ll:la· It. 4.o Recolhidas e contadas as ceclulas, far-se-ha a apuração, e os tres que 
l'egls ':otos obtiverem, tendo pluralidade absoluta, serão declarados membros ela 

CllCla. 

Art 5 o CJ 1 · ~ ~ 1 · · t' · h seg 
1

· · ~Ve a e e1çao se nao comp etar no pl'lmeu·o escru mw, correr-se- a 
qnall~c o, no qual os votos deverão recaír em tantos elos can..didatos mais votados, 

<ll 
08 forem o triplo dos membros que estiverem por eleger. 
H . 

r 
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Art. 6. 0 Se ainda no segundo escrutínio se não completar a eleição, correr
se-ha terceiro, restricto a tantos elos candidatos mais votados quantos fizerem 0 

dobro dos membro!;! que faltarem por eleger. 
Art. 7. 0 Se em resultado do terceir_o escrutínio a eleição se não completar, 

procecler-se-ha á. nomeação dos membros que faltarem, um a um, com a cleclar~
ção de que o 1n-imeiro escrutínio será livre, o segundo restricto aos quatro cancli
datos mais votados e o terceiro aos dois mais votados, até que algum obtenha a 
pluralidade absoluta . . 

Art. 8. 0 Nos casos de empate em qualquer das votações a sorte decidirá, e 
não se poderá levantar a sessão sem que a eleição esteja concluída. 

Art. 9. 0 Terminada a eleição e verificada a sua regularidade, e prestado 0 

juramento aos membros ela r egencia, a assembléa geral a fará publica em todo 0 

imperio por uma proclamação. · 
Art. 10.0 A r egencia nomeada exercerá, com a referenda elo ministro compe

tente, todas as ath·ibuições que pela constituição elo imperio competem ao l)oder 
moderador e ao chefe do poder executivo, com as limitações e excepções se
guintes . 

Art. 11.0 A attribuição sobre a sancçí'io das resoluções e decretos da assero.
bléa geral será exercida pela regencia com esta formula por ella assignada: 
«A regencia, em nome elo imperador, consente». . -

Art. 12.0 Os decretos da assembléa geral serão apresentados á regencia por 
uma deputação de tres membros da camara ultimamente deliberante, a qual usará 
da formula seguinte: «A assembléa geral dirige á regencia o decreto incluso, que 
julga vantajoso e util ao imperio». ·· . 

Art. 13. 0 Se a regencia entender que ha rasões para que a resolução ou de
creto seja rejeitado ou emendado, podera suspender a sancção com a seguinte 
formula: a Volte á assembléa gerah, expondo por. escripto as referidas rasões. 

A exposição será remettida á camara que tiver iniciado o projecto, e sendo 
impressa, se discutirá em cada uma elas camaras ; e vencendo-se por mais elas 
dnas ter<;as partes de votos dos membros presentes em cada uma d'ellas ou re
união, no caso em que tem Jogar, que a resolução ou decreto passe sem embargo 
das rasões expostas, será novamente apresentado á regencia, que immediatamente 
dará a smrcçâo. Não se vencendo na fórma dita, não poderá o mesmo projecto ser 
novamente proposto n'cssa sessão, podendo ser em qualquer das seguintes . 

.Art. 14. 0 A regencia deverá dar a sancção no praso de um mez . Se a não der 
no dito praso, entender-se-ha que a .nega ; e em tal caso remetterá a exposição 
dus rasões até aos oito dias da sessão ordinaria do anno seguinte. 

Art. 15. 0 Se a camara dos deputados, durante o governo da regencia, não 
acloptar alguma pro}Josição do poder executivo, o primeiro secretario d'ella o par-
ticipará por officio ao ministro que tiver feito a proposição. . 

Art. 16. 0 A formula da promulgação das leis, durante o governo da TegenciiL, 
sent concebida nos seguintes termos: «A regenc.ia permaJJ.ente, em nome do iiJl· 
perador o senhor D. Pedro II, faz saber a todos os subclitos do imperio que a as
sembléa gei·al decretou e ella sanccionou a lei seguinte (a integra da lei nas suas 
disposições sómente ): Manda portanto», etc. O mais como se acha no artigo 69.

0 

da constituição. 
Art. , 17. 0 A attribuição de suspender Of:l magistrados será exercicla pela regen· 

cia cumulativamente com os presidentes elas l'espectivas províncias, em conselho, 
ouvindo o magistrado e precedendo informações na fórma do artigo 154. 0 da co.n· · 
stituição. 

Art. 18. 0 A attribuição de nomear bispos, magistrados, commandantes da força 
de tel'Ta e mar, presidentes das províncias, embaixadores e mais agentes diplo
maticos e commerciaes, e membros da administração da fazenda nacional na cõrte 
e nas províncias, os membros das juntas da fazenda ou as auctoridades que pot 
lei as houverem de substituir, será exercida pela regencia. . 

A attribuição, porém, de prover os mais empregos civis ou ecclesiasticos (e2C· 
cepto os acima especificados, e aquelles cujo provimento definitivo competir por 
lei a outra auctoridade) será exercida na cô1·te pela regencia e nas prov·incías pe-
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los p' 'd . rest entes, em conselho, precedendo as pNposta.s, exames e con.cursos deter-
tnmados por lei. 

- O l~l:ovimento das cadeiras dos cursos jurídicos, academias medico-oirurgi
~as, nuhtar e de m'!t.rinha, continuará. a. ser feito como actualmente, precedendo 
sempre concurso. · -

8 
O provi~ento dos beneficios ecclesiastícos que não têem cura de almas fica. 

uspenso, ass1m como o pagamento das congruas dos que vagarem. · · 
Art. 19.0 A regencia não poderá : -
Lo Dissolver a camara dos deputados; 
2.o Perdoar aos ministros e conselheiros de estado, salvo a pena de morte, 

que será commutada na immediata, nos crimes de responsabilidade; 
. 

1 
3.o Conceder amnistia em caso urgente, que fioa competindo á assernbléa ge

ra com a sancção da regencia1 dada nos termos dos al•tigos antecedentes; · 
4.o Conceder títulos, homas, ordens militllres e distincções; 

tre 5·
0 

Nomear conselheiros de estado, ·salvo no caso -em que fiquem menos de 
s, qua~tos bastem para se preencher este numero; 
6.o Dtspensar as formalidades que gara-ntem a liberdade individual. 

ger~~t. 20.o. A regencia não poderá, sem preceder appl·ova9ão ela. as:=;embléa 

~·: Ratificar tratados e convenções de govemo a governo; 
· Declarfllr a guena. · 

c Art. 21. 0 A regencia, estando reunida, terá a mesma 'continencia militar que 

0~lllpete ao imperador; os requerimentos, representações, petições, memorias e 
ClQS que lhe forem dirigidos serão feit.os como ao imperadol·. 

e Art. 22. 0 Os memUros da regenciA-1 emquanto n'clla estivel•em, não podevão 
UX.erc,er outro empl•ego, nem mesmo as funcções de senador ou deputado. Cada 
ch l elles tel•á a continencia militar que compete aos generaes comman.dante_s em 
p-o~ e, tratamento de excellencia e ordenado de 12:000~000 réis annualmente, sem 

er accumular outro algum vencimento da fazenda publica 1• 

ci Art .. ~3. 0 O mesmo vencimento fica competindo aos membros ela actual regen-
a prov1soria na rasão do tempo do seu serviço. 

e A.rt. 24, 0 A presente lei terá seu effeito independente de sancção da regencia
1 

fa ser\ publicada com a seguinte formula: «A regencia1 em nome do imperador, 
se\~a er a todos o~ subclitos do ~mperio1 que a as.sembléa geral decretou a h~~ 

g Inteu, etc. O mms como no arttgo 16,0 cl'esta l!:n. 
da ~an?a, portanto, a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução 
lll lefe1'lda lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e g~1ardar tão inteira. 

ente como n'ella se contém. 
co, O secreta1•lo de estado elos negocios elo imperio a faça imprimir, publicar e 
d l~er. Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos 14 dias do mez de junho de 1831, 
9.;~~mo da independencia e elo imperio. = N[a?·quez de Camvellas=Nicolat~ Pe
]1':1 a de Campos Ve1·g~6eú·o = F?"cmcisco de Lirna e Silva= Jl!fm~~6el José de S ouse~ 
~~a. . 

O .Oi cio. 

(N. 0 2 3 7 resrrvado) 
lU mo · • 

elo · e ex. mo sr.-Julgo que o governo de sua magestade estará informadp 
çã 

8 dsp~ntosos acontecimentos que tiveram logar no Rio ele J aneü·o e da abdica
])~ h 0 1mpcraclor, assim. como ela ch~gada de- sua magest~dc ·á Europa. O navio 

'P ne ou T1·eze ele Mctw~ segtmdo chzebl ser o seu propr10 nome, deve ter che-

fiua~ P_ela carta de lei de 15 de novembro, que fixou a receita e despeza do imperio para o anno 
eu.trec~u·o. de 1 ~e julho de 1832 a 30 de junho d~ 1833.' foi o goveruo auctorisado.a despende1•, 
das t. utta_s mmtas verbas, as seguintes: Dotaçao do Imperador, 200:000~000 réis i alimentos 
e aLt res prmcezas imperiaes, 14:400~000 réis' i ordenado do tutor de sua magestade imperial 
7:so2e;000 4:800~000 réis; mestres e déspezas de ensino dos mesmos augustos senhol'es, réis 
goeio .i ordenados. dos membros da regencia, 36:000,sl000 réis i conselho, secretaria dos ne" 
peza8

8 
ddo Imperio e seu el\:pediente, 40:56611)000 réis; subsídios dos deputados, secretaria e des

corn0 a~ casa da respectiva camara, 260:000~000 réis; subsídios dos senGJ.clores, secretaria, etc., 
ctma se designa, 200:000~000 réis. ' 
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gado a Lisboa, e por elle terão sido sabidos os detalhes . de tal catastrophe para a 
catlsa da monarch.ia. 

A infl.uencia que o facto p6c1e ter sobre os interesses ele Portugal é de tal modo 
complicada, que Ii.ão me atrevo a adiantar a minha opinião. f>arece que o senhor 
D. l'ecb:o eleve estar descontente do particlo liberal a que se entregou; entretanto 
cQmo este partido sabe tomar todos as f6rmas para chegar aos seus fins, e como 
.o vae cercar, seja em França, seja em Munich, é muito ele receiar que movarn 
sua magestacle a empregar meios de fazer valer a causa ele sua filha; não eleve 
esquecer que el-rei ela Baviera não é o melhor conselheiro n'este caso. O que se 
vê desde já é que os refugiados não têem quem lhes pague, o que seria uma 
muito boa opportuniclade para occupar as ilhas dos Açores sem clifficuldade elas 
embarcações francezas. 

Pela fragata em que veÍll sua magestade o senhor D. Pedro, do Rio de Ja
neiro, recebi as com.rnunicações da ilha elo Faial, que remetto ao duque de Cada
vai, a quem são dirigidas, e sobre as q1.1aes escrevi a lorcl Palmerston a carta ele' 
que remetto copia, apesar da convicção de que isto não produz o effeito que de
via, mas tive por objecto reforçar a n0ssa fôrça de rasão . 

Espero que por algum dos passageiros do hiate que foi tomado pela corveta 
franceza, em que saíu do F1.mchal o desembargador José Monteiro Torres, o go
verno tle sua magcstade tenha conhecimento elo que tem aconteciclo nas ilhas . A 
11arração que. tenho ouvido, por um passageiTo que ba pouco aqui cheg·ou, es~á 
tanto em opposição com .o espírito da correspondencia que tenho tido com o capi~àO 
general cl'aquellas ilhas, que não me atrevo a formar um juizo. O consul Teixell"a. 
Sampaio, que mais directamente tem tido aquellas participações, as refere a v. e~ - a 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 15 de junho de 1831. :.._ Ill."'0 e ex. mo sr. VIS

conde de S.antarem. =Visconde de Asse.ca. 

Offi.cio 

(N.0 36 resenado) 

111.mo e ex.mo sr.-A abdicação do imperador do Brazil e a sua fuga para a 
Europa é mais um exemp1o para augmentar a andncia dos revolucionarias e para 
diminuir a força moral dos exerc.itos. 

O imperador, ·qu~do recorreu á força armada para o defender e para fa~er 
respeitar a sua auctoridade, foi desobcdeeido, e nem um solclaclo o quiz segmr! 

Duas catastrophes d'esta ordem em menos de um anno devem servir para 
exemplo aos demais soberanos e aos seus governos, a fim de conhecerem qu.e só 
uma liga defensiva entre todos, só uma guerra perseverante contra os demagogos, 
pócle sttlvar a Europa das desgraças de que se acha ameaçada. 

Os liberaes haviam feito acreditar por seus escriptos perversos, ha vinte annos 
a esta parte, que os gover:m.-@s representativos punham os soberap.os ao abrigo de 
qualqu~r revolução, -pois que .sómente os seus ministros eram responsaveis dos 
actos do governo. Esta doutrina enganadora, esta seductora icléa, entrou na cabeça. 
de muitos homens de boa fé, mas sem experiencia, entrou mesmo na de alguns 
soberanos; mas quaes serão hoje aquelles que, depois dos exemplos ela França e 
do Brazil, se deixem illudir pois com as doutrinas demagogicas espalhadas pelo 
veneno da liberdade illimitada da imprensa! Os governos, mais que ninguem, de
vem ter hoje uma política, ela qual a base deve ser, nem uma c0ncessão ao par~ido 
liberal, nem uma mudança actualmente na fórma essencial elo governo das cliffe
rentes monarchias. 

Muitos indivíduos, e mesmo de princípios muito monarchicos, julgaram," e a.jnda 
persistem em suppor, qu_e o meio de salvar as monarchias seria fazer aos pov-os 
algumas concessões. · Que a marcha das idéas, sendo progressiva, os governos ~e
veriam conceder para se fazerem senhores do movimento; é isto, quanto a ml.]]J, 
um erro crasso na politica actual; a experiencia o mostra. Todo~ os governos re
presentativos têem soffrido revoluções com o exemplo da França; a Hollancla, a Po
lonia, a Grecia, o Brazil, etc. 1 têem sido o theatro elas maiores desgraças, emquanto 
a maior parte dos governos absolutos resistem á tempestade revolucionaria; ara-
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\ã.~ é obvia; ?s soberanos, obrigados peht liberdade da imprensa e pela "publici
c a e das opuuões da tribuna, têem sido forçados a conceder mais do que deviam; 
{uanto mais tinham dado mais se lhes pedia, até que, prevendo a sua quéda, ten-
~m de resistit· um dia, e eis aquel1e da sua desgraça. Nos governos absolutos não 
~c:ontece o mesmo, sem liberdade de imprensa, sem tribuna publica, as difficul
.ades que 0s liberaes experimentam são muito maiores, os povos não recebem o 
ve~no que pelos periodicos se lhes faz beber, e os governos são, portanto, mais 
sen ores da direcção a dar á opinião. . 

Qtlem póde, pois, duvidar, depois d' estes exemplos, que o systema da política 
europêa a seguir é o das monarchias absolutas? 

A justiça bem administrada, acompanhada de moderação em toclos os aêtos do 
~o;erno, um systema de finanças tendo por base a economia, e uma nrmeza inal
~l~vel nos princípios da política a seguir-se, são, quanto a mim, hoje os unicos 
á etos de salvação ela monarchia na Europa, isto é, qtwnto á parte interna, quanto 
E externa deveriam os soberanos ligar~se todos para destruir a revolução franc.eza. 
n mguanto ella existir, emquanto o principio ela soberania popular existir em uma 
t açao como a França, nenhum paiz; nenhum rei; se póde julgar seguro, e por
santo, ou em poucos annos a Europa ha ele ser invadida pelos princípios perver
p08. cl~s francezes, ou elles hão de ser destruid.os_ pela liga a.rmada dos soberanos . 
z·1~ VIa de .París remetti a v. ex. a duas confielenciaes relativas ás noticias do Bra
~ ' compe~mdo ao visconde de As seca dar as noticias d' este paiz, resta-me só
ta~~te1pe~u· a v. ex. a queira por mim ter a honra de beijar a mão de sua mages-

e -re1 nosso senhor. . , 
v· Deus guarde a v. ex. a Londres, em 15 ele junho ele 1831. - Il1.mo e ex.'no sr. 
lSconcle d~ Santarem. = Conde da Ponte. 

a . P. S. -Os refugiados portnguezes esperavam aqui ·o imperador, e mui des-
ntmaclos se acham vendo que sua magestaàe tomou outra direcção. · 

tir O ex-barão ele Rendufe, Thomaz Mascarenhas e José da 8ilva Carvalho par
a~ ~Jara París ao seu encontro. 

não 1:UPera~lor arribára á ilha elo Faial, onde a fragata foi fazer aguada, mas 
qtuz que se soubesse que <:)stava a bordo. 

-
Dechtração 

do ~~sé. Bonifa~io de Andrada e Silva crê do seu dever e honra declarar á face 
da c~azü e do mundo inteiro, que, inhibido pela força de uma..,.d.ecisão da mai_oria 
0 a·. I?ara dos senhores deputados, que cl.enega ao senhor D. Pedro àe Alcantara 
inj Uelto ~e nomear tutor a seus nlhos (decisão esta que· o abaixo assignaclo julga 
de ~ta e lllegal, a1Jesar da fonte de onde emanou, pois que o justo não provém 
hu omens, mas sim ela lei moral, gravada por Deus no coração e entendimento 
Prh~ano), que não póde,' sem faltar, como disse, ao seu dever e á sua honra, cmn
orpl Neom a pa.lavm -dada ao ex-imperador de cuidar na tutoria elos desgraçados 

0os q:le lhe tinha commettido. . 
ob:r·' aban::o assignado, pelos motivos acima expencli:dos, julga não estar mais 
que1~~do a satisfazer a promessa feita, logo que não valha a nomeação paterna, 
n' el!e tnha acceitado por sensibilidade e em agradecimento ~í honrosa conilança que 

p pozera o ex-imperador. 
aquetá, 17 de jlmho ele 1831. =José Bonifacio de Andmdct e Silva. 

; Officio 

(N. 0 íin rcsmado) 
rn mo mo . . ul o 3 ffi . ' o 3 que ..., · ea ex. _s~·.-:- T1ve .a. honra ele receber .a ctrc ~r n . .e o o cw n. , 

etc. A ex_. n:e dtrtgm, partlctpando-me haver reassum1clo as drfferentes pastas, 
de Vills VIctonas alcançadas pelas valorosas tropas commancladas pelo ex.mo conde 
lllicl a ~lor dão bem funclaclàs esperanças ele vermos brevemente a nossa oppri-

Supa:trta ~ibertada J_:Jelos immortaes de~ensore~ da, ilha Terceü:a. 
a magestade o ImDeraclor do Brazil, depots de haver abdiCado o tbrono do 
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Brazil em seu :filho o principe imperial, embarcou a bordo da f1•agatn ingleza Vo~ 
lage com a imperatriz sua esposa. Sua magestade :ficlelissi:ma a rainha de Pol'tu~ -
gal émbarcou-se a bordo ela fragatâ franceza La Seine. No dia 9 do corrente ch?
garam suas magestacles imperiaes a Cherbourg, d'onde partiram hontem ou hoJe 
para a cidade de Caen, aonde, segundo me dizem, devem esperar sua magestade 
:fidelíssima, que se espera todos os dir:ts em Brest, aonde, segtmdo as Ol'dens do 
governo, se lhe mandou preparai· o palacio ela prefeitma maritima, o qual de-ve 
servir de aposento a sua magestade emquanto se demorar n'aquella cidade. 

O imperador, em uma carta que escr~veu ao rei dos n·ancezes, dizia que ten
cionava viver como simples particular. E por ora a unica informação que pos~o 
dar a · v. ex. a sobre as inte:IIções de sua magestade imperial. O ministro do Braz~, 
apenas teve a noticia da chegada de seu augusto a.mo e antigo soberano, partlu 
logo para Cherbom·g, e eu não o acompanhei, por me parecer que a minha de~ 
mora n'esta côrte poma cpnvir ao serviço da rainha, tanto por necessitar saber 
qun.es eram as intenções d'este governo a respeito da -recepção da rainha, como 
o jllizo do governo inglez sobre estes grandes acontecimentos, pois o gabinete do 
Palais Royal ha ele seguir n'este Begocio a norma que lhe for traçada pelo. de 
S. James. Até agora não tenho decisão alguma, e sem abandonar as conven1en~ 
tes diligencias, não me tenho apressado, esperando, para proceder com mais co-
nhecimento de causa, a volta do mà.rquez de Rezende, que se espera hoje- . 

Em o Moniteu1·.~ de 16 do COITente, lení v. ex .a a tomada da corveta Urttmlt, 
a qual se acha em Brest, e eu estou fazendo a possível cliligen~ia para que ella 
seja entregue ao governo da rainha. Alem da corveta de guena estão no porto 
ele Brest os seguintes navios portuguezes, tomados pelo cruzeiro francez, q.ue ~se 
acha na embocadura do Tejo: o hiate Dois Comções, carregado ele laranjas, lunoes 
e noll\es; pertence á praça de Setubal, e só lhe deixaram. a bordo o capitão e uJ1l 
marinheiro, o primeiro dos quaes recebe do governo 4 francos diarios e o segundo 
1 ,50. Este navio é considerado tão só mente como debaixo de sequestro; como, po
rém, a carga era de natureza a poder perder-se se a sua venda fosse demorada, 
mandou muito jtlstamente a auctoridade que a dita carga fosse vendida em hasta 
publica e o dinheiro depositàclo nas mãos do thesoureiro elos ip.valiclos de Brest. 
Procetler-se~ha á venda no dia 25 do corrente, com a assistencia elo vice-consul. ele 
sua magestacle, o que foi annunciado officialmente. O vice-consul já tinha s1do 
chamado para assistir ao inventario dos objectos que continha o dito navio, bem 
como quando se pozeram os sellos; etc. No dia 11 entrou no dito porto ele Brest 0 

hiate Ha1·rnonia, que navegava do Porto para Lisboa carregado de viveres e co
b~·e. Este foi tomado pela fragata n·anceza La Sy1·ene_ No dia 13 ou 14 ent~on ° 
luate Nossa. Senhom da Rocha.~ que vinha ela ilha da lVIacleira carregado de vmho, 
cobre e fructa; foi tomado defi·onte de Lisboa a 29 de maio pela Sy1·ene. No 
mesmo dia 13 ou 14 entrou o b.1·igue Constcmte, de 200 toneladas, vindo do Pa.rá, 
carregado de arroz, algodão, salsa parrilha e gomma elastica; foi tomado no men
cionado dia 29 pela corveta La Diligente. Sei que varios ·outros navios fol'i.llD 
tomados, ma.:' não tendo ainda. entrado em Brest, porto a que são clirigiclas todaS 
as presas, nao conheço nem os nomes nem as cargas. . • 

Se o usurpador for deitado fóra de Portugal, como :firmemente espero, confio 
que o commercio portuguez será resarcido de todas as suas perdas e por isso te
nho dado instrucções ao -vice-consul para que não perca de vista o~ interesses do 
commercio portuguez, e n'essa mesma conformidade tenho trabalhado junto d'este 
governo, a quem havia pedido o que felizmente foi posto em execução, ao menos 
em parte. ' 

Deus guarde a v. ex. a Paris, 17 ele junho de 1831.-- Dl.mo e ex. mo sr. LuiZl 
ela Silva Mousinho ele Albuquetque. = D. Fmncisco de Almeida. 

Participação 

Brazileiros:- Oumptinclo com o dever que a constituição do estado lhe.. in
cumbe, a vossa assem~léa l~gislativa pr?cedeu á eleição da regencia permanente 
que deve governar o 1m peno na menondade elo s~nhor D. Ped1·o II. Guardadas · 
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as fórrnas 9-ue são prescriptas na lei respectiva, obtiveram a maioria absoluta de 
}ttos. os ctdadãos Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João 

rauho Moniz 1. 

lvJ Paço do senado, em 18 de Junho de 1831. =Bispo Capellão Mór) presidente_:_ 
. anztel dos Santos 111aTtins Vellasqzws, see1·etario =Visconde de Caethé, secreta-

l'IO-J;o . n • . .Al . B . Tz· d d a - aqu~m .L' ·rmwtsco Vct?'6S Branco lliJontz a1'1·eto) secretano = y~SCOn (3 e 
ongonhas do Ca??lpo) secretario. 

Officio 

(N.0 íO rescnado) 

. rn,.m~ e ex.mo sr.-Consta-me que sua magestade o imperador elo Brazi1 está 
~~~ol~ldo a tomar o titulo ele duque de Bragança, e que já communicou esta re-

~~ao a este governo. · 
ar ~~a ~agestade fidelíssima ainda não chegou a Brest, e posto que, como j{L 

P tlc11Je1 a v. ex. a no meu officio reservado n. 0 69, este governo desse ordem 
r~a q~e se. preparasse o palacio da prefeitura para receber sua mag~stade,. com
all 

0 nao fo1 expedida ordem alguma a respeito elas honras que deviam ser feitas 
h sua ,magestade. Como a rainha viaja debaixo do titulo de cluqueza elo Porto, não 

C
avera talvez lagar a requerer que lhe sejam feitas as honras devidas ás testas 
oroadas. -

m. P~·a saber o que a este e outros respeitos devo requerer, espero que D. Tho·
l az fascarenhas, que ante-hontem passo'u por esta cidade para ir ao encontro 
~ et sua magestade imperial, me participe as intenções e desejos do augusto pae e 
tl or ela rainha. ' 

Segundo me participam de BFest, entrou n'aquelle porto,. no dia 14 éto cor-· 
re~t_,e, o navio pm:tuguez Felicidade) de 400 toneladas, carregach ele assuca.r; al
~0 ~o, eafé, cacau, a_rroz, canella., gomm.a, qu!'l ía elo Pará pa1·a Lisboa ;.foi tomado. 

0 
·
0 
~o corrente pela corveta fmnceza L'Eglé. 

naviO Vtce-consul de Portugal em Bt:est continúa a assistir ao inventario, etc., dos 
(/ portuguezes tomados pela esquadra franceza. 

ra· h onservo esperança de obter que a corveta de guerra Umnia seja entl:egue á 
~ tn a, ,~ a presença de sua magestacle no porto ele Brest poderá facilitar es~a en
pt~ft· .'IIve a hont·a de receber a circular n.0 27 e já . ~Lntes havia dado .a possível 
e:x m~ctdade aos gloriosos feitos das leaes e· :valorosas tropas commandacl'as pelo . 

· D general conde de Vma Flor . 
da .eus guarde a v. ex.a París, 20 de junho ele 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 

< _Silva Mousinho ele Albuquerque.= D. Francisco de Almeida. 

Officio 

se· I!I.mo e ex.mo sr.-- Tenho a honra de levar ao conhecimento· de v. ex.a, para 
a· 1 

presente á regencia em nome da ra;inha, que a assemli>-léa geral legislativa no 
n~a. 17. d0 C0rrente procedeu á nomeação ela regencia permanente que eleve goverto: ·0 nnperio .n~ menoridade do senhor p. P~clro II; e. saíram tr.es mem~:n:os eleí
já por escrutmw secreto, a saber: o bngaclmro Franc1sco d:e L1ma e Stlva (que 
lhoQ era da regencia provisoria); o deputado por S. PaHlo, José da Costa Ca.rva
Pnr're· 0 ~eputado· pelo Maranhão, João Braulio Moniz, com@ consta ela copia da 

LCtpaçao official. 
e 0 ~ ministros ainda se conservam os mesmos, e diz-se que não haverá mudança, 
ge~~r Isso, logo que se fixe o ministerio, enviarei ao ministro dos negocias estran
e 

1~ 0s a nota que tenho rrompta, apresentando com energia a execução pura 
coflnnples da convenção de 29 ele abril de. 182õ, tal qual foi explicada no prato-

o de 4 de agosto de 18301 insistindo na pontual entrega dos juros e annui-
Cost~ ~votação para regentes foi a seguin'te: Francisco de. Lima e Silva, 81 votos; José da 
kau' L:rvalbo, 75; João Braulio M:oniz, 65; Francisco Carneiro de-Campos, 56; Pedro de 
rale~~ lrna, 34; AntoniQ Carlos Pereira de Andra,da Machado e ~ilva, 27. Na assembléa ge
respec~yeram presentes tr~nta e cinco senad'?res e oitentar e oito deputados, segtmdo consta da 
tendo IYll. acta; é de suppor que no escrutinio apparecessem algumas listas bxancas ou con-

menos nomes. , . 

. ... 
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dacle corrente; transigindo sobre o pagamento elos passados, vista a impossibili· 
dade do prompto pagamento da parte do governo do Bi·azil, como v. ex.a terá 
occasião de conhecer pela discussão que houve na camara dos deputados sobre a. 
rejeitada proposta 'do actual ministro da fazenda, q-ne no seu entender nenhum 
direito tem a re~::encia de exigir similhantes pagamentos, e sim os mutuantes do 
emprestimo; porém este não é o .pensar do partido dominante da camara dos deÍ 
putados; no em.tanto ~umpre-me prevenir a v. ex .a que as disposições do actu! 
ministxo dos negocias estrangeiros Francisco Ca.rneixo ele Campos têem sido e ::no 
por todos os modo:;~ clesfavoraveis-á causa da rainha. . 

Tendo-me igualmente desenganado ser impraticavel armar n'este port0 o brt· 
gue Conde de Villa Flor, por falta ele petrechos e munições comwadas, tenho 
determinado fazel-o sair (com o armamento que podér conseguir) no dia 1.0 de 
julho, conjüntamente com a barca Rege,ncia de Po1·tL~gal1 ·que deve conduZir 0.s 
emigrados debaixo do commando do brigadeiro Bento d:a França Pinto de Oh· 
veira. 

Deus guarde a v. ex. a Legação portugueza no Rio de J anéiro, em 21 ele jn· 
nho ele 1831.- lll.1110 e ex.1110 sr. conde de Fic.alho. =João Baptista Mo1·ei1·a. 

Documento junto 

Havendo-se reunido a assembléa geral no dia 17 do corrente mez, para, n!t 
conforrpi,.dad~ elo artigo 123. 0 ela const!ituição do imperio, eleger a regencia per· 
rnanente, qu.e deve governar, segundo a lei que lhe·marca as suas a.ttríbuições; 
elnrante a n').enoriclade elo senhor D. Pedro IIr obtiveram a ~aioria de votos .os 
srs. ' Francisco ele Lima e Silva, José ela Costa Carvalho e João Braulio :MontZ· 

O que tenho a honra de ·participar ao sr. João Baptista Moreira, encarregado 
de negocias, interino, de sua magestacle :fidelíssima, para sua intelligencia e parfl 
que haja de fazer chegar este facto ao conhecimento do seu g-overno. . 

Por · esta occasião reitero ao sr. Moreira as expressões · do meu obsequl<'> e 
estima. 

Pala cio elo g-overno, em 20 ele jun,ho de 1831. = F1Ytncisco Ccm?eil·o de Ca'li1• 

pes. = Sr. João Baptista Moreira. 
Officio 

ru.mo sr. -- ·Tr'ansmitto a v. s. 3 , para pôr na presença da regencia, a copia ·da 
carta que o augusto pae e tut011 ele sua rnagestade :fidelíssima me fez a honra de 
clirigix-me, ao passar por esta illut, e me foi hontem entregue pelo consul britan
nico, e na qual 13e acha a confinl)ação do quanto annunciei nos meus antecedente:> . 
o:fficios. 

Deus guarde a v. s. a Quartel general da villa da Horta, 24 de junho ele 1831. = 
Conde ele ViUa Flo1·.=lll. 1110 sr. João Ferreira Sarmento. . 

. Carta al~udida 

Meu caro conde e amigo : - Havendo eu, em conseq1:wncia· ele uma revolução 
de tropa e povo, a qual teve logar na capital do imperio elo Brazil, abdicado e;n 
meu fil11o, hoje o senhor 'D. Pedro II, a corôa que os brazileiros lllJ.e- haviam tao 
espontaneamente offerecielo, e eu defendi emquanto a honra e ·a constituiçít0 elo 
mesmo imperio m'o permittiram, resolvi passar á Eu..ropa, e assim o faço a bo'l·do 
da fragata ingleza Volage. . 

A~ forçosas circumstancias de 111ua navegação de quarenta e sete dias me trou: 
xeram á vista do porto da ilha do Faia], e aqui me chega a mui fausta notícia~ que . 
v. ex. 11 , animado sempre dos puros sentiment0s ele fidelidade e amor para com ::u. sua 
patria e a augusta pes$oa da senhora D. Maria li, minha mtlÍto amada e pre21acla 
filha, acaba d.e fazer triumpha.r de novo a cansa da justiça e da rasão, suppla._n
tando o partido do usurpado r nas ilhas ele S. Jorge e .Pico, arrancadas pela Vlf· 

tude e coragem ás garras da traição e elo despotismo.. . ~ 
Esia acção liberal e nobre engrandecerá mais (se é JilOSsivel) a gloria ele v. e:s:.'' 

quando a penna imparcial ela historia indicar aos povos livres o nome dos beroes 
seus defensores. 
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A rainha de Portugal, que partiu do Rio de Janeiro na mesma occas1ao em 
(ue eu, faz agora viagem para o porto de Brest na fragata La Seine, que os de
egados da .nação franceza n'aq:uella côrte pozeram á disposição da mesma augusta 

senhol'a para se\1 transporte até áquelle porto. 
ill .Como natural tntor de minha filha, como verdadeiro constitucional e antigo 

~ eJçoado amigo de v. ex. a, eu aproveito esta f13liz occasiâo pa.ra dar-lhe um tes
emu~ho de meu respeito por tanto valor e constancia, e de meu agradecimento 
~or ~ao heroicos e sustentados sentimentos de honra e fidelidade á soberana causa 
: liberdade legal, e em nome da rainha fidelíssima o auctoriso a que faça con

s ar a todos os bravos defensores de seus imprescriptiveis direitos a alta conside-
raç~· · 

· '. ao em que a mesma augusta senhora terá estes relevantes e gloriosos ser
VIÇos. -

1 
Eu posso assegurar a v. ex. a e a todos os portuguezes honrados qne, incansa

ve em promovei' na Europa os interesses de sua filha, o pae, simples particular, 
se ;otará de to elo o coração, como o fez soberano, em favor da causa da legitimidade 
~in a const~tniç~o.' Se n:e não. couber o prazer de 1~ostrar d~ outra sorte a v .. e~. a 

h~ sattsfaçao e estima, s1rva esta carta da ma1s acühentlCa prova da grabdao 
~.awsade, que a v . ex.a. conservará emquanto viva=D. PEo'RO DE ALCAl'f'i'ARA 

- E R.AJUNÇA E BouRBON. =Bordo da fragata Volage, em 30 de maio de 1831 t. 
1 
:sta carta foi publicada no Paquete de Po1·tu,qal com as reflexões seJ:;uintes: 

Seu;' ada sobre. o teor d'esta missiva podemos dizer que não seja uienos do que a letra d'ella. 
ctor ~- se, ma~ não se exprime o' nobre E!spirito que a dictou. O magnanimo D. Pedro IV, o au
!}ar a .constituição . portugueza, o pae, tutor e protector da joven rainha, é só quem podia tra
por as lmh~s que deixâmos copiadas; é um amigo qtle se c·onfessa grato ao ctmde de Villa Flor · 
.Perasfus fettos g·loriosos a favor da causa da rainba e da liberd ade ! Já não vemos n'ellas o im
mou c ~l.h do. Brazil, rodeado de homens que descoranrá vista do perigo ou procuram illudir o 
da ate a, lmpedindo-o de cumprir os seus desejos a favor da causa ele Portugal : vemos o chefe 
tec~a~d e dy_nastia ele nossos reis, o príncipe eminentemente portuguez, o naturai ·guarda e pr_o- . 
dos or a ramha, .que se compraz de admirar a infatigavel perseverança ele seus compatriotas, . 
vest constantes ·pOl·tuguezes, que, poucos, fali idos ele meios e exilados ela patria e da Europa, in
occuern no meio do oceano as trincheiras quasi inexpugna-veis que os soldados do usurpaclor 
ria tam, e as rendem com tanta rapidez como se 11s achassem desertas de defensores. Deixa
guez dnqu~ de Bragança ele sentir correr-lhe mais api·essado ao coraçã.o o sangue real portu
tileza que gn·a em suas veias? Poderia o nobre príncipe ser inserisivel a feitos heroicos, a gen-

. e rai:o em armas, e~le descendente. de João I? Livr~ da. atmosphera enyenenada por corruptos 
Prefe .· so.s c~nselbeu·os; desprencl1db de certas obngaçoes, que hypo·cntas lhe r~presentavam 
terrartvels R ~atisfação dos sent.imer tos paternacs e á natural inclinação que o homem tem á 
tante aonde vm a luz do dia; em uma palaVl·a, fóra elo Brazil (á maxima parte de cujos habi· 
el!e ; .lon~e esta1nos de accusar e ele ~·cputar inimiga), o duque de Bragança, de repente, e sem 
senti lOpno o advertir, se acho~1 entre portuguezes, dando em liberdade todas as largas aos 
viole ~e~tos ele seu grande coração. Quem duvidará, pois, qti'e sua magestade, a seu pezaT e 
cacian a 0 por circnmstancias a que não podia ser superior, deixára de nos acudir com a effi
Patri que clesejava? A pro-va de que o seu empenho foi sen:ipre tornar ditosa a sua verdadeira 
gou a, está dada em todos os actos ele que elle pôde ser senhor ~ssim que a Providencia . entre
a aju~ seu domínio absoluto o reino ele Portugal. E agora, livre do Brao:il, ahi o temos prestes 

· tituiç~ ardnos a le-var adiante a nobre em preza da salvação da patria e da liberdade, e dares-
~- a co1·ôa á legitima rainha. · · · 

supp'~ ao são estas palavras nascidas da lisouja ele que nos nccusarn alguns miseraveis, que no"s 
Pral-~em vendidos a quem governa, porque a sua consciencia lhes clama quão facil fôra com
somos s a el!es, se prestassem para alguma cousa. Cheios de nobre confiança protestâmos que 
fazer ~erfe1tamente independentes em nossas opiniões, e que jamais nos vimos obrigados a 
mas / 01'le ao p0cler, nem receiámos ~ornar-uos desagradaveis aos que governam (o que algu
falt.."trneze~ ba succcdido). E ·desfl.lfiâmos qualquer homem que seja a que nos prove que n'isto 

.ps a verdade. . 
da Pro o: 

1
este motivo se~ disfarce r,scr.eve~os o que pensâmos. Temos por grandíssimo favor 

que h V!c eucia a chegada ele sua magestade o duque de Braganç.a. a este reino; entendemos 
se ap:~t~~·á o seu grande nome para derribar o nsurpador, quando succeda que sua magestade 
victor·lO:xJ.me das praias de Poduga.l. Quem será em nossa terra que ,ouse oppor-se aos passos 
seria loso~ do auctor da carta constitucional, do pae e defensor da rainha de Portugal? Como 
de Ntosstvel ha-ver força que parasse diante de trezentos portuguezes mandados por um lieto 
de1n q ouso l!~m:jqucs, que nasceu rei d~ P01·tugal; pelo· príncipe cujas vi rtudes cívicas exce
frente tlanto poJe contru:-se dos monarchas mâis pbilosopbos? Ab ! Se o duque de Bragança, .á 
nàf) vê c~ alguns granadeiros portuguezes chegasse ás portas ela segunda cidade do reino, quem 
tào pr ~ antemão esse povo, cujo patriotismo é inexcedível, co.rrer ao encontro do real capi-

. Se~horo?s rar-se a seus pés, banhai-os ele lagrimas ardentes c levai -o em triumpho á casa elo 
lllagcsto. Q.nantos homens clesfalleceriam ele jubilo ao momento de pôr os olhos n'aquelle rosto 

50 em que transluz a alma benc:fica de João VI·e a franca -vivacidade de um mancebo 
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O:tlicio 

(N. 0 46 reservado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - A noticia aqui chegada da revolução do Rio de Janeiro, 
abdicação do imperador, e embarque ele sua magestade e ela rainha nossa se~hora · 
para regressarem á Europa, induziu-me a procurar lord Palmerston, com a mten
ção ele indagar quaes eram os sentimentos cl'este governo sobre aquelles extraor
clinarios acontecimentos em relação aos nossos neg0cios; porém não obtive n'aquella 
entrevista senão respo~tas vagas, que me deixaram no mesmo estado de incerteza 
sobre tão importante objecto. Logo que se soube que o imperador passára e~ _Fal
mouth no dia 9 elo corrente e que se dirigia para França, repeti a minha v1~nta _a 
lorcl Pahnerston, para lhe pedir de me dizer qHaes seriam os desejos d'este gab~
nete, relativamente ao logar ela residencia do imperador e particularmente da r~
nha, e como o tempo instasse, julguei dever -lévar commigo à carta junta por . co
pia A, que fiz á pressa em casa elos do:i.s brazileiros Rocha ;Pinto e Franc1sc.o 
Gomes, que estavam a pa.rtir para encontrar o imperador, e da qual, contra a n;t1-

nha expectação, pôde o barão de Renclufe tira.r uma copia. Lorcl .Palmerston ,d~s
se-me então que consultaria com os seus coiJlegas e me resp<mcleria. Com efl:erto 
recebi cl'elle o bilhete, copia B, que me deixava ainda na expectativa ele outra 
resposta, e como o sr. D. Thomaz Mascarenha~;> se resolvesse a partir para encoJI
trar a rainha, que noticias ele Fmnça diziam ter chega-do a Brest, proclli'ei nova
mente lord Palmerston em suá casa para in~istir sobre o meu pedido, e n.'esse 
mesmo dia recebi d'elle uma carta autogra1~ha, copi~.t. C, que me aclarou sob1:e as 
vistas d'este governo relativamente á residencia ele sua magestade ficlelissr!'l1llr. 
Devo dizer a v. ex.a que n'esta conferencia lord Palmerston me insinuou que este 
governo não deixaria de estimar que o imperador fosse residiv para 1\llnn.ich. 

Em consequencia do que levo referido, julguei acertaclo clirigü: ao sr. D. Tho
maz Mascarenha~ o offi.cio, copia D, mas como s. ex.a chegocl a Cherbourg pelas 
onz!'J horas da noite do dia 19 e achou o irnperàdor resoivido a partir para ·e~ta 
côrte no. d~a seguinte, é provavel qcle nenhum caso fizesse cl'aquelle meu officiO· 

As disposições cl'este governo coutinua.m a ser-nos favorave:i:s; v. ex.a veni -do 
discm·so do tbrono, copia E, na abertura elo pE~~rlamep.to, quão clifferente é, colll
parado com o prececlente, o paragrapho que nos diz respeito, e nos debates da 
casa elos lorcls do dia 24 terá v. ex. a tambem o gosto cl<( ver a satisfaetori:a res-

ingenuo e generoso, que depoz dois sceptt·os e duas purpuras, como se se libertasse de orna· 
mentos. inuteis e molestos? 

«Tornâmos ,a dizel-o, a vinda de sua magestacle decidiu a questão de Portugal: não sabe· 
!fOS se o usurpador, abandonado da Providencia, quererá precipitar-se no abysmo da loucura! 
resistindo ás tropas animadas pelo amor que os corações portuguezes consagram a0 senb~~ 
D. Pedro, Este amm· é o me.smo que fez em Aljubarrota t riumphai· sete mil portuguezes c 
trinta e qtlatro mil de seus inimigos; este amor é o que deu a victoria a quatrocentos moços 
do campo contra mil e seiscentos guerreiros castelhanos n'essa mesma ilha Terceira, aon~e 
ha dois annos duzentos mancebos repe1liram todas as forças de D. Miguel, ficanclo m0rtos ouP.ri' 
sioneiros os que ousaram pisar a terra da liberdade. É este sentimento ele wffecto a nossos prl!l' 
cipes e á liberdade e inclependencia da patria quem deu a victoria a guatro mil portuguezeS 
do condestavel contra vinte /e cinco mil adversarios na batalha de V arl verde, quem, erofi~, 
sustentou a Asia toda em nossa obecliencia até á morte elo cardeal rei, com menos de qun,tro 
mil homens contra as forças de nações. poderosissimas. , 
· ccPorém não será necessario, assim 0 cremos, que o senhor D. Pedró veja a força qu~ d3o 
aos portuguezes fieis contra os degenerados e illuclidos que se lançaram no partido do crJJ]l_e. 
Melhm· jnlgâmos ele nossos compatriotas. Se antes que cheguemos a avistar a terra da patr~a ~io 
for abandonado o tyranno pelos mesmos que até hoje hão tido a d·esgraça de o defender, J11 • 
gâmos indubitav-el que á nossa apparição, esses soldados, por se.clucç.ão a:rrastados ao en•o,_ l~: 
ç.arão fóra as armas e correr à? a abraç._ar os seus. compatriotas, que lhes levam a paz e a hbe~ 
dacle. Muitos homens <lJ.Ue havwm _seg1!1do o par~1clo do usurpador, por<lue d'elle esperavaiJl ud 
reinado providente e feliz, aprovelta,rao esse momento para confessar seu engano; e certos 3o 
clemencia do generoso pae e real tutor da joven rainha, não continuarão a an·iscar-se com ul])3o 
resistencia cujo resuliaclo lhes póde ser desastrosissimo. a· 

. «Devem os portuguezes estar segm:o~ que o senhor D~ Pedr,o deplora a sorte da _nossa R _ 
tna e os funestos efl'eitos elas guerras CIVIS que a usurpaç.ao promoveu; que o seu obJecto prj]). 
cipal é pôr termo a tantas desventuras. Conseguir este resultado será mais glorioso pa.J·a su~ 
rnagestacle elo que seria reina1:, não só no Brazil, porém ainda na maior nação da terra : ta.e 
são os seus sentime11tos e taes os seus princípios., - ' 
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posta ele lOl:cl Grey ás accusações ele lorcl Abercleen relatiyas aos negocios de Por
~gal. O vergo.nhoso discurso elo duque ele Wellington na mesma sessão mereceu 
a~ pouca consideração, ou antes inspirou tal teelio, que a casa julgou clecente clei

:x:a -o pàssar em silencio, e oonclemnal-o ao esquecimento por falta de resposta. 
. As boas clisposições d'este g·overno já me tinham sido indicadas p.elo officio 
J1l:~to por copia F, que recebi inesperadamente de ~orcl Palmerston, em resposta á 
carta que eu lhe elirigíra em 23 de abril proximo passaclo, e que se achava anne:x.a 
ao meu offi.cio reservado n. 0 42 sttb letra C. 

Praza: ao céu que possamos aproveitar-nos ela favoravel combinação elas cir-
~_llJ:Ustancms actuaes para libertar a monarchia elo jugo da usurpação e do elespo-
tsrno q_ue a opprime. · 
l .J:?eus guarde a v. ex. a Lonch·es, 26 ele junho ele 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. Luiz 
c a Silva Mousinho de Albuquerque.= Ltâz Antonio de Abrelt e Lima. 

Documentos aunexps 

A 

v-' Lo~elres, 11 juin 183L - A lord Palmerston. - My lord. - La nouv~lle arri
be~ aUJo1u·d'hui elu départ ele l'emperem cln Bnbsil, ele Falmouth, pour aller elé
t1~1Ztuer ~ Cherb0urg, a clécidé mrs. ela Rocha Pinto e Gomes da Silv-a à se met-

e stu~e en route pour renclre leur auguste maitre en France. 
s . ~onnatssant l 'infiuence ele ces cle1il:X. :rnessieLn's sur l'esprit ele l'empereur, il rbe 
be~alt t~·es-agréable ele ponvoir lem clire quels seraient les clésirs du gouvernement 
a ntanruque touchant .le li eu .clu séjour de sa majesté impériale et de la reine, son 
ugnste filie. Il faut être franc, my lord. Les affaires du Portugal sont du ressort 

:~clusif de l 'Augleterre; tons nous y porte, nos intérêts ainsi que notre sympa
s'~e; et quancl à moi personnellement je n'agimis jamais que dans ce seus. Le 
eJQtlr de l'empereur en France peut avoir eles suítes funestes. 

rn ~n . s'y trouve tout lê párti ele nos exaltés, ·et ceux-ci tâcheront sans doute de 
b ~~t.r~ser sa majesté, et el'en faire l'instrument ele leurs intrigues. ll y a aussi eles 
n~ sdtens browl!ons, qui pourront égarer l 'empeieur par eles conseils per:fides. Il 
c? .a clone pas de temps à perclre. V euillez, my lorcl, dans cette présente conjun
je lU~ me di~·e avec franchise 1 ce que voulez qne j e fasse, et soyez persuadé que 

rn Y conformerai en tout point. 
·la Ellctt~ez, je Yons prie, le clérangement de c.ette lettre, écrite à la hâte et ele 

qtAle e Je ne garcle pas même une copie. 
gréez, etc. 

B 

ch Th.e viscou!ft Palmerston has the honom to acknowledge tl~e receipt of the 
st ~v-aher d'Ahreu e Lima's lettér clateà the 11th instant, anel in reply he begs to r/ e that His Majesty's Government wish t0 wait for the return of the Volage 
a Jgat~, .anel for any information which she may bring, before they proceecl to form 
n 1~1ll1?n upon the subject to which Mr. cl'Abreu e Lima's letter relates. 

ore1gn office, June 13th 1831. · 
c 

la Par~culiere . -Foreign office, 14 juin 1831. - J 'ai consulté mes collegues sur 
dé

1
1llestwn dont, vous m'avez parlé ce matin, et nous sommes cl,'avis, .tout cons~

te ' que dans I état actuel ele l'Europe) et surtout clu Portugal, ll sermt à sou.hmU: ~ue. la reine D. Maria proposât ele passei' cl'aborcl en Angleterre, avant ele 
?J~ ~1 aüleurs son séj.our permanent .. Mon cher chevalier, tout à vous. = Pal-

e? ston. = 1\'Ir. chevalier ele Lima. 
D 

d' ~ara. D. Thomaz Mascarenhas. - Jll.mo e ex. mo sr. - Partindo v. ex. a hoje 
pe~s ~ Cldade para ir ao encontro el~ rainha noss/;1! sm~h.o~a e ele seu augus.to pae, 
tendltta-me v . ex.a que eu tome a hberclade ele lhe clingu· o presente officw, con
tant 0 alg~as indicações que me parecem uteis ao real serviç0, e que no meio ele 
v a ex.citação pocleriam escapar á memoria, posto que não á intelligencia de . e::x:.a 

Pela carta com que sua magestacle o· imperador D. Pecb·o honrou a v. ex. a de 

, 

.. 
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bordo da corveta ingleza 'Volagd~ nos foram presentes as nobres e generosas inten
ções em que sua magestade imperial persiste de collocar sua augusta filha no thro~o 
do seu predecessor e de elerribar d' elle o usurpaclor ela corôa portugueza. Por mo 
grato motivo rog·o a v. ex. a a gt·aça ele beijar em meu nome e no de to elos os leaes 
subditos da raini1<1 ficlelissima a augusta mão de 'sua magestacle imperial. ·a1 

Ao facto de todas as occ01Tencias, v. ex.a exporá a sua magestade impen ' 
com a franqueza que lhe é propria e que nos elevem inspirar as altas virtu~es .~e 
sua magestade, o estado actnal elos nossos negocias, dando-lhe conta em prunetdO 
logar ela transacção elo emprestimo e ele como esta operação se acha annulla a 
pela falta ela e:xpeclição das ordens, por parte elo governo do Brazil, pa1·a o paga
mento elos cliviclenclos e amortisação elo emprestimo portuguez' na confürmjcl~cle. da 
cleclaração elo marquez ele Santo Amaro. A falta absoluta ele meios pectlma.r~os, 
resultante de um tal transtorno, não só tem paralysaclo as nossas operações milita
res., mas até forçaelo a ~·egencia a recorrer a meios violentos para prover á susten
tação ela brava guarnição ela Terceira, vindo assim a clestruir ele algum modo ~s 
vantag·ens alcançadas p.elas expedições contra as outras ilhas elos Açores, expedi
ções que foram mais actos de corajosa desesperaÇão, que de calculo prudent~ . ., 

No momento actual a gLlerra ela França contra o usm1)aelor e as, dispoSlçoes 
favoraveis elo ministerio britannico, o:fferecem uma feliz opportuniclacle para con
cluir a obra ela resta mação portugueza; mas sem meios nada se pó ele fazer, ao 
mesmo tempo que poucos bastariam para . obter· um tão transcendente resultadO· 

Seria mister sómente algum.elinheiro para occorrer ao pagamento elos prets e da 
officialielade, cujos soldos estão atrazaclos ha oito ínezes, e para fretar· os nec~ss~
rios transportes, escusando-se a clespeza ele vasos ele guerra, visto o apo.io w~
recto que nos offerecem as operações da esquadra franceza contra a mann~a 0 

usurpaelor. V. ex. a exporá tudo isto com toda a extensão a sua magestacle Jmpe· 
rial, e procurará mostrar-lhe a facilidade ele obter os dinheirós ele que carecep:t.os, 
caso o mesmo ac:gusto senhor se digne prestar-nos a influencia elo seu apoio. a 

Pela copia junta ele uma carta particular ele lorcl Palmerston conhecerá v. e:K.: 
as intençõea elo ministerio britannico Telattivamente ao logar ela resiclencia da rai-
nha nossa senhora. · · 

V. ex.a sabe que a política geral ela Europa abandona á Inglaterra os nego
cios de Portugal, os quaes dependem absolutamente ela vontacle el'este governo· 
V. ex.a sabe o affecto maternal .que a rainha actual ela Grau-Bretanha consagr~ 
á senhora D. Maria li. V. ex. a sabe os vivos desejos da rainha Amei.ia Cj.e to.rnar 
a ver a rainha fidelíssima, e quão util seriL ·captar, por actos ele polidez e ele Justa 
gratidão, a benevolencia ela real família britannica e a sua influencia a favor do 
restab~lecim.ento da senhora D. Maria II sobre o thTono cl.e Portugal. , . 

. A presença de sua magestacle fidelíssima em Inglaterra tera de mais o sa~ntal 
e:ffmto de despertar a adormecida sympathia elos inglezes em nosso favol', lison
jeand? o orgulho el'esta poderosa nação e excitando a sua indignação contra ~ 
proprw usq.rpaclor, que, opprimindo com ;pesado despotis:p:J.O o infeliz reino de Poi.
tugal, traz a sua joven e interessante rainha errando por clifferentes climas e t~I
ras, provocando só as sympathias elas almas nobres e a indignaçf\o elos coraçoes 
justos e, generosos. 

A vinda ela senhora D. Maria II a Inglaterra no momento actual parece-me, 
pois, ela maioP necessidade e importancia, e v. ex. a, convencido como eu cl'~s~~ 
veTClacle, não cleixa;rá certamente ele fazer todos os seus esforços para dec1dJI 
sua magestacle imperial a consentir e a favorecer aquella vinda, que será tanto 
mais proveitosa quanto for mais pl.'ompta. 

Para justificar a viagem ele sua magestaele fidelíssima perante a côrte ele França, 
alem ·das rasões ele convenienci-a que eonvem expor com a necessaria delicadeza, 
podem bem servir os motivos ele gTatidão acima apontados. 

A separação da rainha ele seu augusto pae e tutor será sem duvida mui dolo
rosa; porém estou persuadido de que a politica e os interesses de sua mag·estade 
fidelíssima assim o exigem, ·visto que . o im})eraclor parece estar resolvido a procu
rar na vida particular a felicidade e tranqu1ll~dade de que a injustiça dos homens 
o privou sobre o throno. 
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. NC'aso sua magestade imperial haja por bem de annuir ás preceéten:tes conside-
1~~oes e consentir na viagem de sua augusta filha para Inglaterra, parecia-me pro
F-110 e con~eni.ente que sua magestade. imperial escreva a el-rei da Grau-Bretanha, 
ecommendando-lhe a pessoa e os interesses da senhora D. Maria II, e que esta 

au_gusta_ senhora escreva igualmente á rainha .Amelia, exprimindo-lhe os seus de
:eJo~ e mtenções ele vir quanto antes agradecer pessoalmente a sua magéstacle os 

1
entimentos de · a:ffecto que lhe tem patenteado, e o bom acolhimento que recebeu 

c e s~1a magestacle na sua precedente estada n'este paiz. 
Sabendo-se hoje que -a fi·agata fi·anceza La Melpomene tomára a corveta ele 

guerra portugueza Urania} seria muito conveniente solicitar do governo francez a 
sua restituição, sen:clo provavel que a presença do imperador D. Pedro e da rai
~a n'esse reino inspirem ao dito govenw sentimentos de generosidade que faci-
ltem aquella tno util restituiç})o, . 

V. ex.a conhece o estado cleploravel em que se acha a emigração portugue_za, 
e a tal respeito escusado é lembrar a v. ex.a causa a.lgmna. Cumpre, porém, que 
~- e:lt .a assegure á rainha e ao imp'erador, que, não obstante a divisão appa
~ente que n'ella se tem manifestado, são unanimes e ina1teraveis os sentimentos 
De ~~al~acle e ficleliclade ele todos os emigrados ?. augusta pessoa da senhora 

· J.viana II. 
Rogo a v . ex. 3 a graça ele beijar em meu nome e de todos os leaes portugue

Z<?s a augusta mão da rainha nossa senhora. 

E 

(Traducção) 

Uma se~·ie ele injurias e insultos, aos quaes, não obstant~ as repetidas repre
sentações, toda a reparação havia sido recusada, compelliram-me por fim a orde
na~· _que alguns navios ela minha esquadra appm·ecessem em frente ele Lisboa, 
e~gmclo peremptoria satisfação. Como fosse promptamente dacla, p.ão houve neces
ilc acle ele mais rigorosas medidas; sinto, porém, qt~e não :poclesse ainda restabe-
ecer as minhas relaçees cliplomaticas com o governo portuguez. · 

F 
(Traducção) 

c F2oreign office, 7 ele junho ele 1831 .- Senhor: - Tenho a participar-lhe are-
11~Pçao da sua em-ta ele 23 ele abril, e bem assim expressar-lhe o meu pezar por 

0 ter podido enviai· a resposta mais- cedo. · 
Fr Com_ respeito á sua pergunta ácerca elos armamentos navaes da Inglaterra e 
s auça-~ elevo observar que os acontecimentos que tiveram lagar depois ela data ela 
lla carta formam por si mesmo uma resposta a parte ela sua pergunta. 

f{ Qt:anto ao seu pecliclo para ser collocaclo no mestno pé, com respeito a privile
~os ~plomaticos, em que se encontrava o cavalheiro Barbosa, peço Ecença para 
e e .c11zer que tenho grande prazer em satisfazer os seus desejos, e que tenciono n1r a necessaria recommendação, sem demora, ao clirector geral elo correio. 

ou, s~nhor, vosso muito obecliente e hmnilcle creado.= Palmerston. 

Officio 

(N.0 38 rescrvano) 

110 ~-mo e ex. mo sr. - Sua magestacle o iiJ?peraclor. D. Pedro chegou a Londres 
P .cha 25, e acha-se no hotel Clarenclon; a 1mperatnz ficou em Caen, em França, 
ala onde se julga voltará o imperador. 

ch A senhora D. :Maria ela Gloria, princeza do Grão Pará, ainda não consta ter 
egado a França. . 

PalhNada sei ainda de positivo sobre as 1ntençõ~s do imperador i os refugiados es-
0 am, porém, que elle assevera pôr ein pratica todos os rnmos para sustentar 
s :Pretendidos direitos ele sua filha. 
entbE~tre as muitas · ressoas que ~ontem procuraram . sua magestade se ~otam, o 

autador da Austna, lord \lil ellrngton e. lord Beresford; na conversaçao que o 

f I 
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imperador teve com este ultimo~ nem uma palavra lhe fallem nos assumptos de 
Portugal e nem mesmo nos ultimas acontecimentos do Brazil. · 

Pelos jornaes remettidos por este paquete verá v. ex. a a discussão que houve 
na camara dos lords, sobre os assumptos de Portugal; a falla, de lord Wellington 
fez aqui sua impressão, pois de<:larou que era ele absoluta necessidade que o go
verno inglez reconhecesse quanto antes el-rei nosso senhor. 

Verificou-se, e ainda mal, a chegada a Brest da nossa corveta de guerra U1·a
nia, tomada pela fragata de gLlerra franceza La Melpomene, A nossa corveta não 
resistiu com um só tiro, e se rendeu logo; não posso deixar de segurar a v. ex. a 

que não escrevo a sangue frio estas duas ultimas linhas. 
Deus guarde a v. ex.n Londres, em 28 de junho de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. 

visconde de Santa;t·em. = Conde da Ponte. 
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0 c~nde da ViJia Pior reassttme o comma.nclo dns tropas na. T erceira.-Crises ministerines em Lisboa e Angra.- De

d~et~:s~ que haja m<Lis uma secretm·ia de estado na séde da 1·egencia liberal.- E ntrevis ta de Guilherme IV e D. Pe
lo 0 , J~tzo que Luiz Antonio de .A. breu e Lima. forma do caracter do ex-imperador do Braz i I.- Conferencias com 
0 r~s Grey ~ Palmerston.- Missão incumbid:a a G. Q. de Avellar; modo como a desempenha na ilha ele S. Migue!.
ces._mglezes Dart e '.fhornton espalham boa.tos injuriosos a respeito do gov erno de D. l.\'la .. ria !I.- Embaraços finnn
gatros; 1\faberly e o contrato .- Cn.da de José Quintino Dias sobre a dispensa. dos s"5us serviços.- O duque de ::Bra
no n~a om Inglaterra; donativo de L 12:000 para auxiliar a. causa cons tiluciona..l; cartas qu e dirige a quatro sobera
rnas .. a Eur?pa, ao re presentante ele sua augusta filha junto á côrte de Londres, e no tna.rquez de Pa.lmella.-lnfor
Uo çoes Po_hticas de dois diplomatas absolutistas.-Correspondencia enb·~ o contra-almirante Rouss in e o mini stro 
pr!tnegoc~os estrangeiros.- Decreto 1nandaudo apresentar nos corpos do exercito de D. ]figuel todas n.s praças de 
llln _que hveram baixa. desde 1820. - () visconde de Santarem transmitte ao de Asseca minuciosa analyse das recla
CLi çoes da. Prauya. - Aut.o de acclamaçã.o da 1·n.inba na villa de Santa. Cruz; carta regia em que se elogia a I'espe
no ~a cntnara.-Entra no Tejo a esquad.J·a franceza; despachos relativo s ao conflicto.- E sforços para se coutrahir 
te; o empres timo e o governo de Saint-James reconhecer n. rcg enciadns ilbas .-0 primeiro tenente José ~faria Baldy 
Co ere as_opera~~ões militares que realisou n a Graciosa.-P1·otes to contra a captttra dos navios de gnÕrraportuguezes.
bo nvenç<;to celebrada entre Antonio· Xavier de .Abreu Castello Branco e o chefe das forças na.v.aes.-A Gazeta. de Lis
In: Pttbhca em supplamento a declaração offi.cial com respeito áquellc aasumpto, os diplomas dcmiasorios de algu
llo 8 a"?ctoridades e os que annullam sentenças proferidas contra ~ubdítos francezea.- Relatorio envi l do pelo ba.rüo 
ten~Sstn ao general Sellastiani, expondo detalhadamente as occorrencias desde que saira de Brest.- Edital do in-

ente da policia do reino.- Officios sobre a fôrma de pagamento de indemnit;ações. 

8
• Etn 29 de junho entrou no porto de Angra o navio vVate1· vVitch, trazendo a 

deu bordo o conde de Villa Flor, que a 1 do mez seguinte reassumiu as funcções 
N~ co:mmandante das forças militares da Terceira e mais iH1as sujeitas á rainha. 
t essa mesma data o governo de Lisboa concedeu a exoneração de ministro assis
eente _ao despacho e interino da marinha ao duque ele Cadaval, cujo primeiro cargo 
a~ercJa ~escle que o infante D. Miguel tomára posse da regencia em nome de seu 
di~~us.t~ Irmão. Causoú ist~ muita estranheza? e houve quem attribuisse. a I?Tave n _orcha entre os secretarws de estado, susmtada pel~ marcha elos negocws mter
t:Cionaes e mórmente a attitude aggressiva ela França, mas as memorias d'aquelle 

IDpo J?Onco dizem a tal respeito . · 
"Vid O hts~o de Vizeu, D. Francisco Alexandre Lobo, n'uma resumida noticia da 
t• ah'do dito fidalgo, referindo-se aos successos políticos; escreve os subsequentes 
rec os : 

bl' «Desde julho de 1830 as tramas sediciosa:s, os. conluios contra a segurança pu
l'alca cr~sceram muito mais. As joTnadas, como se chamam por antonomasia, fo-
0 ~ 0 s1gnal, a voz d.e Stentor com que a facção, até ali mais simulada, rompeu 
l'e orçado silencio: voz ou clamor que atroou ·desde o Vistula ao Tejo, . e a que 
0 spondeu o echo ele alem do Atlantico: Alvoroçaram-se todos os faccionarios, que 
polsperavam impacientes: pequenos, grandes, maiores acudiram ·á presa, que em
de·garam com igual sofreguidão e com ina~s ou menos boa fortuna. Em Lisboa, 
llh~ando o resto, cresceu o boliço, a audacia. Não já particulares, não já compa- -
do 

11~t' mas governos, e grandes governos, rasgado até o véu da justiça, até o véu 
lent ecoro }JOr agentes escolhidos entre os perversos, por pedidos injustos ou inso
de es, por condições vergonhosas, por mysteriosas apparencias navaes trataram 
thr~erturbar a }Jaz, de. allncinar a op~~i~o, de acobarclar os. anii;nos, c~ e arra:zar o 
li1i ~o e com elle o antigo e nobre edificw de Portugal. A htstona o dirá mais por 

u. o e com menos .brevidade: a penna· recusa-se ·aqui a sebo-uir a m6moria. 
«N' t - . • IDa ~ es a convulsão (que foi uma convulsão) o duque de Cadaval fez reparo; 

se 
8 ~nao desalentou pela patria, não perdeu esperanças, como adiante se verá, de ta/Jr a salvo a justa e nobre cansa de el-rei. Teve, porém, rasões de se .capaci-

e que a sua continuação no ministerio, n'aquellas circumstancias, antes cau-
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saria estorvo, do que daria facilidade aos negocias publicas, e entrou no pensa-
, menta de solicitar da benignidade do monarcha licença de se retirar; pens~ment.o 
que realisou, fazendo respeitosa supplica nos fins ele junho de 1831. El-re1 duvi
dou e hesitou; •mas condescendeu emfim, e mandou lav:rar uma carta regia, l~n
çada em termos ele J?Uita homa, que para o limpo auimo do duque não podera 
ser maior mercê. n 

O erudito panegyrista, cujas idéas partidarias ninguem por certo ignora, não 
quiz elucidar melhor o facto. 

Outros documentos que apresentâmos n'este capitulo mostram haver tambe~ 
'desharmonia no corpo governativo dos Açores, saíndo d'ali o secretario que genu 
todas as repartições durante muitos mezes. 

Decreto 

Tendo regressado da expedição para que fôra nomeado o marechal de campo 
conde de Villa Flor, ha por bem a regencia, em nome da rainha, determinar que 
o mesmo marechal de campo reassuma o commando das forças existentes n' esta 
ilha, fazendo-o extenstvo ás que forem estacionadas nas outras ilhas; desonerando 
o brigadeiro Sebastião Drago V alente de Brito Cabreira do commando das rnes- . 
mas forças, de que se achava inte:l·inamente encarregado. . . 

O secretario da repartição dos negocias da guerra o tenha assim entendido e ' 
faça as participações necessarias. Pala cio do governo em Angra, 1. 0 de julho de 
1831.= Ma1·quez ele Palmella =José Antonio Guer?·ei?·o =João Fen·eira Sa?·rnento. 

Decreto; 

A regencia, em nome da rainha, ha por hem nomear o brigadeiro Sebastião 
Drage Valente de Brito Cabreü·a commandante geral da artilheria, n'esta ilha e. 
nas demais ilhas dos Açores que estão sujeitas ao governo legitimo. . 

O secretario encarregado da repartição dos negocias da guerra o tenha assiiXI 
entendido e faça executar. P;:~.lacio do governo em Angra, 1. 0 de julho de 1831. = 
Mm·qnez ele Palrnella = Concle ele Villa Flo1· =José Antonio Gum·?·eÍ?'O= João Feq··· 
1·ei1·a Sa1·mento. 

Carta reg·ia 

Honrado duque de Cadaval, primo e amigo. Eu el-rei vós envio muito saudar, 
como aquelle que muito amo e prézo. Attendendo ao que me haveis represen
tado sobre o estado e delicadeza da vossa importante saude, o que assaz me é 
sensível, nãü só pelo devido que commigo tendes, mas tambem por não poderdes 
continuar a servir-me no logar de ministro assistente ao despacho do metl real ga
binete, que até agora havíeis exercido com· aquella dignidade propria das vossas 
altas qualidades e do fiel zêlo que sempre em vós reconheci: hei por bem1 e coJU 
magna minha, de vos exonerar do exercício do referido cargo, para que assim .ai· 
liviado d'elle e da pasta dos negoéios da_ marinha e ultramar, de qtte havieis srd.o 
encarregado extraordinariamente, possaes melhor tr:atar do vosso restabeleci-. 
mento. 

Escripta no palaci0 de Queluz 1 em o 1.0 de julho de 1831.=REI. =Para 0 

honrado duque de Cadaval, meu muito amado e prezado primo. 

Decreto 

Havendo-me representado o ~uque de Cadaval, meu muito amado e preza~o 
primo que o estado e delicadeza da sua saude o impossibilitava de pocler co~tl
nuar ~om o despacho .dos negocias da ma1'inha e ultramar, ao que tendo a deV"rda 
attenção: hei por bem que o conde de Basto, conselheiro de estado, ministro e 
secretario de estado dos negocias do reino, fique interi;uamente encarregado do 
ministerio da marinha e ultramar. 

O mesmo conde de Basto o tenha assim entendido e faça as participações oe-
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ce~arias. Palacio de Queluz, em 2 de }~lho ele 1831. =(Com a ?'Ub1·ica de sua 
magestacle.) 

Decreto 

Exigindo a affiuenciá dos negocias que as repartições dos negocias do estado 
~e. separem em duas repartições: a regencia h a por bem mandar, em nome da 
lamha, que d'aqui em diante haja dois ministros e secretarias ele estado, um dos 
qua.es tenha as repartições da guerra e marinha, e ? outro as répartições dos ne-
goclOs ecclesiasticos e de justiça, do reino, da fazenda e estrangeiros. . 
tenhO sec_retario da regencia, encarregado da. repartição dos negocias do reii?-o, o 
d a ass1m entendido e faça executar. Palacw do governo em Angra, 2 de JUlho 

e. 1831. = .L11a?·qnez ele Palmella = Conde ele Villa Flo1· =José Antonio Gtte?'-
?'ez?·o=Antonió' Cesa1· ele Vasconcellos Co?Teia. -

Decreto 

l Tomando em consideração o que representou Luiz da Silva Mousinho de Al
ln~q~ercrue, a regencia ha por bem, em nome da rainha, deso·neral-o do cargo de 
lllnistro e secretario de estado, conservando as honras do mesmo cargo . 

. O secretario da regencia, enearregado das repartições dos nego cios do reino, 
·llisimd o tenha entendido e faça executar. Palacio elo governo em Angra, 2 ele jn

~ e 1831.=Ma?·quez ele Pctlmella=Conde de Villa Flo?·=José Antonio Gttm·
?'ewa =Antonio Cesm· de Vasconcellos CoT1'eÍa. 

Decre-to 

d . Attendendo ao merecimento e mais pal'tes que concorrem na pessoa elo briga
eu·o Joaquim ele Sousa ele Quevedo Pizarro, do conselho de sua magestade: ha 

~01' bem a regeucia, em nome da rainha, nomeal-o ministro e secretario de estado 
as repartições dos negocias ela guerra e da marinha. 

a . O secretario ela regencia, encarreg·aclo da repartição dos negocias da guerra, 
e 881m o tenha entendido e faça as participações necessarias . Palacio do governo 
J,lll _Angra, 2 ele julho ele 1831. = 111arqnez ele Palmellct= Conde de Villct Flo1· = 

088 Antonio Guer1·ei1·o. 

Decre-to 

b . Attendendo ao merecimento e mais partes que concorrem na pessoa elo desem
, ~tgador José AntOJil.Ío Ferreira Braklamy, ha por bem a regencia, em nome ela 
1 ~1nl:a, nomeal-o ministro e secretario de estado dp.s repartições dos negocias eccle
Siasticos. e ele jnstiça., elo reino, da fazenda e estrangeiros. 
t "..0 mlllistro e secretario de estado dos negocias da guerra e marinha assim o 
e~a entendido e faça as participações necessarias. Palacio clQ governo em An
~ta, 2 ele J'ulho ele 1831. = Marqttez ele Palmella= Conde de Vill-a Flor· = José 
<J.nt · omo Gtte?'?'eÍ?·o. 

Decre-to 
r, 

r· Tendo cessado as causas que motivaram a Cl'eação provisoria de tres secreta
hl,Os da regencia, feita pelo deereto ele 14 de janeiro do presente anuo: a regencia 
~a .P~r bem, em· nome da rainha, desonerar o conde ele Ficalho, par do reino, o 

1
.apttao João Feneira Sarmento e o tenente Antonio Cesar ele Vasconcellos Cor
eeia das repartições dos negocias do estado, de que pelo mesmQ decreto foram 
d~c:r~·egados, dando a todos e a ?ael~ m-r:, d'elles, .Pe~o presAente decre_to, em nome 
se h amha, um tes temunho ela sua sattsfaçao 1Jelo d1stmcto zelo e pres.ti:?o com que 

Ollv~ra.m em tpdo o tempo por que servn·am nas mesmas repart1çoes. 
nh O ~1nistro e secretario ele estado dos negocias da guerra e da marinha o te
A. a ~ssun entendido e faça as participações necessarias. Palacio do governo em 

4 nfra? 2 de julho de 1831. - ·Mw·qttez ele Palmella= Conde ele Villa Flo?·=José 
11 

onw Gu.e1·1·ei? ·o= Joctq~tim de S01tsa de Quevedo Pizcw1·o. 
2•! 
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Officio 

(~. 0 i sccrdissiwo) 

- ru.mo e ex. mo sr. - o imperador D. Pedro chegou a ~sta cidade DO dia "26 do 
mez passado pela:> sete horas da tarde, vindo descer no hotel ele Clarendon,. q~e 
o barão de Rendufe lhe tinha mandado preparar em conseq_uencia de previa msi
nuação ele sua magestade imperial. O marquez ele Rezende, Francisco Gomes da 
Silva e João ela Rocha Pinto formam o sequito d'aquelle augusto senhor, a que se 
ajuntou o major Webster, encarregado por este governo ele acompanhar sua ma-

. gestacle imperial, e de levar a Dover as ordens para a sua recepção. Aquellas 
ordens, tendo chegado já depois elo desembarque de sua magestade, retardaralll 
as salvas e outras demonstTações com que sua magestade foi recebido, e que fo
ram as mesmas que costumam praticar-se para com os soberanos estrangeiros .. 

Tenclo o barão de Rendufe, José da Silva Carvalho e eu recebido urna inti
mação ele João da Rocha Pinto para nos acharmos presentes á chegada de su,a 
magestade, assim o fizemos, e sua magestade, dando-nos a mão a beijar, fez-nos 
a honra de . nos mandar convidar para n'esse mesmo dia jantarmos á sua mesa . 

O marquez de Rezende escreveu logo a lord Grey e a lord Palmerston pedindo
lhes audiencia, que o segundo lhe assignou para o dia seguinte, e lord Grey para 
o dia 28. Lord J:>almerston, que no mc;;mo dia da chegada de sua magestacle tinha 
vindo assignar o seu nome no livro elas visitas, veiu no dia seguinte encarregado 
de uma mensagem de sua magestacle britannica para o imperador, exprimindo ~ 
sentimento de el-rei por dever clifferir a recepção ele sua rnagcstacle imperial a~e 
o dia 29, em rasão ele se achar ausente em vVindsor, fixando aquella recepçao 
para as duas horas da tarde d'aquelle dia no palacio ele Saint-James, e convidando 
a sua magestade imperial para assistir a um concerto na mesma noite, a UJll. 
baile no dia 30, c a um jantar no dia 1.0 elo corrente. 

Darei a v . ex.a uma summaria conta do que se passou na primeira entrevístD. 
cl.'aquellas duas altas personagens, bem como elo que disseram ao· marquez de Re
zende lord Palmerston e 'lm·d . Grey, segunclG a narração cl'aqnelle marquez. : · 

El-rei recebeu primeiramente sua magestade imperial no seu gabinete parti
cular, ~ depois dos primeiros comprimentos, tendo-se retirado as demais pessoas, 
ficaram ambos sós conversando por bastante tempo . . Tendo esgotado a matêria dos 
comprimentos e da con-versa usual em similhantes occasiões, o imperador. passo1.: 
a fallar no negocio de sua filha, dizendo que bem sabia não cleve1~ romper cl'este 
modo por todas as formalidades, tratando logo de materias de interesse, quando 
apenas vja a sua magestacle pela vez primeira, mas que o amor ele pae o força:v-a 
a não attenà.er a outras considerações, e que esperava que sua magestacle descul
passe .a sua precipitação; que os negocias ele Portugal eram só ela competencia c~a 
Inglaterra, e que só com ella deviam ser concluídos; que não se precisava de apo~o 
directo e material para deÍ'eibar o usurpador do throno, mas sómente de apolO 
moral, e que a Inglaterra tinha agora boa occasião de prestar um tão poderoso 
auxilio, mandando-se buscar a !ainba de Cberbourg para Londres em vasos de 
guerra inglezes, e vindo hospedar-se, não em outra parte, mas no· palacio de sua ma.
gestade britannica, e no quarto mesmo ela rainha Adelaicle, onde ficaria sómente em· 
quanto o imperador fosse a Munich levar a imperatrjz, que ali deve ter o seu bom 
successo. Emfirn, sua magestade imperial dechnou, que já agora nada queria nelll 
pretendia para si' mas que na. sua qualidade ele pae e tutor faria todos os se~ 
esforços para collocar sua augusta filha no throno que lhe pertencia. El-rei ouvlt~ 
com attenção o que lhe disse o senhor D. Pedro, sorrindo de quando em qt,lanclo 
pela franqueza . e clesembaraç.o _com q:1e. elle se exprimia; porém não se abalançou? 
portanto, a patentear uma o~mtao deCidida, e limitou-se a responder que se acha_YD. 
animado dos melhores deseJOS e da e~perança de que tudo se terminasse feliz-
mente! . , 

O marquez de Rezende fez a lorcl Palmerston a exposição dos mo~ivos ela vja
gem do imperador, e as. rasões que o impediram, contra sutt vontade, ele desem
barcar logo em Inglaterra; disse-lhe que sua rnagestade imperial estava na. firJ1l 6 

resolução de pôr a rainha sua filha sobre o throno de Portugal, mas que o não 
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faria sem ir de accordo com este governo, e sem ser por clle apoiado, pois que 
~es~o quando fosse possível consegnir aquelle objecto por influencia de outra po
dencia, elle o não tentaria, por estar convencido 'de que a felicidade e prosperi-
ade da. monarchia portngneza dependem da boa intelligencia e -arn isade dos dois 

governos . Lorcl Palmerston pareceu folgar com esta declaração, e disse ao mar
auez, que a rainha, logo que chegasse a França, sevia mandada buscar em navios 
. e guerra britannicos. O marquez E:xultou com esta noticia, pesando sobre a sua 
unportancia e agradecendo-a a lord Palmerston. 

O .que o marquez disse a lord Grey foi com pouoa differença o mesmo que ti
n~a dtt~ ao ministro elos negocias estrangeiros; porém a -resposta elo primeiro mi
nistro ddferiu essencialmente em dois pontos capitaes : 1, 0 , deu elle á rainha, com 
certa a~ectação, e clurante toda a conversa, o nome de princeza; p, 0 , não fallou 
:: d~av10s ~e g·uerra para conduzirem sua magestade fidelissü:na. E verdade que 

Ia segumte no paço, lord Grey, encontrando-se com o marqqez, e fallando em 
suf1 magestade fidelissima, lhe cleu repetidas vc;1zes o titulo de rainh[l.. 
·a Cumpre-me agora expor· a v. e4.a. ·quaes são as 1•eflexões que me têem sugg·e-

l'lo N , • • . 

ã ' na~ so as conversas que venho de refenr, mas palavras soltas e a observa-
ç 0 das 1cléas do imperador. ' 
nh O ministerio inglez espera para se decidir, não só o tempo necessario pam co
q ecer o caracter e as verdadeiras intenções 'do imperador, mas a chegada do pa
d~ete. ~~ Lisboa com as noti_cias d~ imp1:~ssão :'~'li produ~ida pelos aconteciment~s 

. lU _BJaztl e suas ·consequenctas, seJa as y.t reahsadas, seJa as ftüuras. Para o pn
, en·o fim já tem este governo tomado as medidas necessarias, mandando o almi
~~nte Otway, sob pretexto de antiga amisacle1 e lorcl Erskine, como por ser minis
rb em Munich, para sondar as intenções e disposições do imperador. Lord Erskine, 
~o retudo, se tem dado a conhecer, fazendo aberturas ao imperador como que vin-

as do seu modo pessoal ele pensar, sobre a conveniencia que haveria ele sua m::t
gestade assumi1• o titulo de rei ele Portugal, a que tinha todo o ·direito, visto não E· te~·em verificado as condições ela sua abdicação. N'este caso, acrescenlon lorel 
Tnlsklne, seria mui provavel que se effeituasse a reunião da península, e que sua 
in~g:stade.. cingisse as duas corôas de Portugal e Hespanh'a, como convinha aos 

1 deiesses da lng·lateáa. Está claro que esta suggestão de lord E1•skinc em calcu
P~l~ l~I~a de~afiar a manifestação dos .sentimentos . oq das vistas. tÜteriores. elo im
Por~ 01 , ~ore!Il sua magestade, repellmdo col)vementemente a 1déa de r emar em 
oft'e .ugal, msistiu ~obretudo em assegurm: que ~esmo n' esse cn:so,. e. quan~o. lhe 
l'. ~ecessem a coroa de Hespanha, nem amda vwlentado a acceitana. 0 mmtste
b10 1?~?;lez parece-me mais inclinado a favor da fiiha que do pae, uão .obstante a 
do a lmpressão ·até agora produzida pelo porte, pela linguagem e pelas maneiras 
e sua magestade imperial. 
a~assauclo agora ao juizo ainda não definitivo, que n'este pouco tempo tenho ;: ijf0 fazer do caracter, elas vistas secretas, sobre que po1•ventura elle a si mesmo 

pa· ucle, e dos desejos d'o imper~aclor, direi a v . ex.a, quanto ao primeiro, que me 
g/ece ser um cop1plexo de presumpção, de leviandade, ele orgulho, a que se une 
se anele fundo de bondade, docilidade até certo ponto, e bastante perspicacia e bom 

·po~so, provindo os defeitos da falta de cducaçãD, ele haver adquirido o que sabe 
n/ esforço proptio, de estar habituado a não ter quem contradiga as suas opi
suoes,. e. ele haver estado cercado de nullídades 'que lhe inspirara~n uma icléa de 
iníper10rtdacle que se lhe afigura absoluta, quando é só relativa. E alem d'isso o 
emperaclor homem ele algarismos, muito pontn~l e arranjado em suas contas, mas 
e co.n~equencia cl 'isso mesmo e elas vicissitudes por que tem passado, mesquinlío 
ain~Ul Inquieto sobre O futUl'O, que não quer expor a contingencÜts possiveis, 

a quando sejam mui improvaveis. · 
di 1 Quanto ás vistas- secretas e aos clesêjos do imperador, estou por agora persua
gec ~ serem de reinar em Portugal, e n'isso me confirma mesmo a ira que sua ma
se si~~ patenteia quando se lhe toca n'aquella corda, e o grande estudo com que 

· viste e endc contra uma tal supposição. Sua magestacle raceia-se ele não ser bem 
0 a 

0 
em Portugal por lhe ter feito guerra, e este receio prova que a consciencia 

ccusa. elos actos inuteis ele desprezo e insulto com que tanto maguou a nação 
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portugueza, e de ·que hoje justamente se arrepende. _Este temor e a13 idéas e_:·ro· 
neas que tem sobre a opinião publica, que confunde coni os alaridos das fae~oes, 
retem a manifcstaçfio dos seus ven1aclciros desejos, sobre os quaes, como já clls::e, 
sua magestade sP. íllude a si pro1Jrio. . 

Faz itmanhii. oito dias que sua magestade chegou, e até agora não tem s1do 
l)Ossivel tratar de negocios otr arranjos pecuniarios, mostrando tanto o marquez 
de Rezende, como Rocha f into e Fran('.isco Gomes, gra:~+de repugnancia ele lhe 
tocar n'esta mater.ia. Ao mesmo tempo os embaraços vão crescendo, os saques de 
J:: 7:500 vindos do H.io de Janeiro não foram acceitos, e no dia 6 do corrente ba 
letras a pagar, para que não ha fundos. Todas estas rasões, as representações de 
I-L J. ela ::;ilva e de Francisco Ignacio Vanzeller sobre o pagamento das lêtras 
sacadas 'por conta do credito de;,(:: 12:000, a falta de acceite das letras da regen
cia sobre mr. 1\'laberly, o estado deploravel das nossas tropas e elos emigrados, nada. 
d'isto, todos os dias repetido, tem sido capaz de provocar a.Jgumas explicações ott 
conversas sérias sobre aque1le ponto importante. . 

Hoje fui ter com lord J?almerston para. tirar língua, como vulgarmente se d1z, 
e com effeito · não pew1i o mea tempo. Mylord, depois de me ter feito varias per
guntas relativas á lei de successão em J:1ortngal, co1,1forrne as côrtes de Lamego, 
e á abdicação de D. Pedro, a que eu xespondi como pude, referindo-me ao ro~
nifesto dos direitos da rainha, veiu a final a dizer-me o seguinte, que para· ma1s 
facilidade não traduzirei. << Vous êtes ici depuis assez longtemps pour connaítre 
nos clésirs et notre maniere t1'envisager Ja. question }JOrtugaise. Ce que nous an
rions pu faire, et ce que nous aurions fait il y a trois ans, devient maintenant iro
possibh:. n n 'y' aurait rien pour nous de plus agréable que cl'apprendre aujo:u·
tl'hui que D. Miguel avait fini sa carrihe, qu'il s'était embarqué, et que la reme 
avait été proclamée en Portug·al; mais n.ous ne ponvons pas, dans 1' état a:ctuel ele 
l'Europe, intervenir pour cela directement. Nous ponvons bien faire eles vreuJr, 
mais pa~ aller par eles moyens hostiles épouser ouvertement votre cause. Le mar
quis de Rezende m'a clit hier à la cotir, qt1'il falla.it que la reine fut envoyée en Por
tugal sur eles va.isseaux m1glais, et que vos affaires clevaient être terminées pnr 
l''Angleterre. Ce sont "'ele b élles paroles , mais je n 'y v ois rien de précis . L' erope
reur dit - être animé eles meilleures intellltions et qu'il veut agir; cependant no;1s 
ne savons pas encore ni ce qu'il veut, ni ce qn'il peut. Voilà ou il fant en ven1r, 
et alors nous saurons aú.ssi ce que nous '}JOuvons et ce que nous vouclrons faire'1 • 

A isto r espondi eu, répetinclo as intenções em que estava o imperador de fazer 
tudo quanto poclestJe para pôr sua angnsta filha sobre o· throno, e dizendo que 
isso me parecia sem difficulclacle, mandando-se uma expl:'-dição a Portugal, etc. 
Lord Palmerston me rcpliqou: <cOui, mais la guerre ne se fatt pas -eans argent. 
Am·ez-vous les moyens, aurcz-vous les troupes néccssaires })Our cela ?1> E r espon
clenclo -lhe eu que o imperador poderia fazer ·um emprestimo, e que alem elas. tro
pas das ilhas, · se poderia tam bem forma.r algu,m corpo ll!U:J;< ilia.r de estrm1gmros, 
lorc1 Palmerston me disse : «Nous sommes clisposés à ne pas voir ce qui ne to.J!l· 
bera pas sous nos yenx; ce que le ministi:u·e dn cluc de, W ellington empêcheraü, 
nons n e l 'empêcherons pas, mais il faut en veuir là, ce que l'empereur p eut, ct 
co qu'il veut faire» . 

Tocando-lhe na hospedagem ela r ai.nha no palacio de el-rei, lorcl Palmerston 
me assegm·ou que st1a magestade faria tudo quanto lhe fo sse possível por mostrar 
que não tinha mudaclo ele sentimentos relativamente á nossa soberana, mas que a 
hospedagem ele sua magestacle ficle.lissima no palacio de el-rei da Gran-Bretanh11 

tinha grandes inconvenientes em rasão da differença da crença religiosa, poi's qne 
a celebração el a missa, por exemplo, daria grande escanelalo ás classes menos es
cla~:eciclas ela nação, e poderia prejudicar a sua magestacle britannica na opU:ião 
publica . Lord Palmer8~on finc1on esta ~onga conversa, em que se passaram n'nu.tus 
outras cousas, que omltto por menos unportantes, e para en:curtaJ! este compndo 
officio, convidanclo-m.e a jantar com o imperador, no clia \:) do corrente, n <? pala
cio elo ministerio elos ;negocias estrangeiros. 

Com estas noções parti immediatamente para Clarenclon hotel, e expuz ao 
marqucz de Rezende tndo o que se tinha passado. Conheci logo n'elle timidez de 
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li' expor ao imperador o resultado ela minha conversa, mas depois ele me ter feito 
Th rol dos teres ele sua magestaele imperial, concluiu que o melhor era, a;ntes ele 

e fallar no negocio pecuniario, ir ter com lord Palmerston para ver se este go
V"erno quereria assegurar confidencialmente e bona jiLle, que no caso de mau suc
~hss~ e de recon~ecime~to de D .. Miguel, entraria como condiç~o d'aquelle reco-

eciJ:nento uma mdemruclacle ao Imperador pela som ma crue arnscasse ·para levar 
a effetto um projecto ele emprestimo que me foi apresentado, e que rern etto junto 
~om outn> officio. O marquez disse-me que a idéa que mais atBigia e irritava o 
~mperador era a ele poder ficar sem meios alguns de subsistencia, e dependente 
e alguma pensão que lhe desse algum soberano estrangeiro. Ficou, pois, o dito 

lll~rquez resolviclo a ir r)rocurar hoJ· e mesmo a lord Palmerston, e ámanhã sabe-
~ . 1 0 que se passou. 
:6.ll Um elos cuicla~os qne m:-,is preocc;1pam o imp.eraclor é a wrte futu~a cl~ seu 

10
' que elle rece1a, com rasa,o, não seJa, como seu pae, expulso do Bra.zll. N esse 

,caso peza-lbe ela abdicação elo throno de Portugal, e a iclé::u d'essa complicação 
0 

er_ubaraça e atormenta. Lord Palrnerston tambem me fallou n'essa possível 
c~ntmgencia, cop.fessando que, encarado por tbdos os lados, o nosso neg0cio 
e~a Jummamente difiicil e embaraçado. Entretanto esta hypothese ela clestru.i.
çao a -monarchia no Brazil não eleve alterar por agora a nossa conclucta e lin
~u~ge1~, e eu julgo elo meu dever prosegnir como se os acontecimentos el'aquelle 

gatz .nao tivessem -tido Iogar, parecendo-me que taes eram · as intenções da re
encla. 

cl . ~eus guarde a v. ex.~ Londres, 2 ele julho ele 183l.-Ill.1110 e ex. 1110 sr. Luiz 
a llva Mousinho ele Albuquerque . = L~âz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

* 
t d O governo ele Angra, ;vendo já submetticlas ao domínio constitucional qnasi 
do as as ilhas dos Açores, umas pela sorte das armas, outras por espontaneo voto 
) e seus habitantes, resolveu hastear a bandeira azul e branca no importantíssimo 
a 0~0 d '~quelle archipelago ainda suj eito ao regimen absoluto: referi~o-nos á ilha 
a ed · M1gnel. Et;a necessario, porém, conhecer os recursos de que disp1.mha para 
t" . efeza ~ capitão general Henrique da Fonseca Sousa Prego, pois, consoante n®
cl~ra~ particulares de r ecente data, dizia-se posmir o alluclido chefe militar vasos 
la jut:rra, tropa mui_to firme,. boas _munições e ~ ap?io ele grande parte. da popu
solu 0 Insula~a; convmha envwr ah. pess~a ele wte1~·a con~a.nç~, persp1~n:z e re 
b . ta para mformar-se das verdacleJ..I:as C1rcumstanc1as elo lllliDigo, reqUisitos so
libJamen_te provados · n'tnn enthusiasta açoriano, cujos valiosos serviços á causa 

·e eral t1nham já merecido louvores dos poderes publicos. Recaín n'elle a escolha, 
cl' portanto, o sec1•etario iut(jrino dos negocios da marinha mandou expedir o subse-

Llente diploma : 
la. «A regencia, em nome da rainha, determina que Guilherme Quintíno ele Av~l-
c1 1 tome o commando da chalupa de sua mag·estacle fidelíssima Wate?' lVitch, o qual 

eV"erá · 
< Irnmeeliatamente passar para bordo ela mesma chalupa. 

co «lPlalacio do governo em Angra, 2 de julhiD ele 1831. = Antonio Cesm· deVas-
nce os Co?'?·eia . ,, ' 

Incluso remetteu-se ao nomeado o seguinte, escripto pelo proprio punho do si-
gnatario: · , 

se (( Com~ presidente ela r egencia em nome da rainha a senhora D. Maria II, as
gegn~·o q_ue se cleYe prestar inteiro credito a tudo quanto ela parte ela mesma re
as nc~a chsser a pessoa que vae munida da pl'esente ca,rta de acreditação, e que 
cu }li o~ essas por ella feitas em conformidade das suas instrucções serão fielmente 

llipnetas. 
a~ngra~ 1. 0 ele julho ele 183 l.=Ma?·quez ele Palrnella.>> . 

se Ets-aqcu as alludidas instrucções, que serviam especialmente para o caso de 
poder negociar a er1trega ela "ilha de S. Miguel por meios pacificos: 

rle S l. 
0

1 
Y·· m. cê _ deverá sair c1'este porto no cutter Watm· TtVitch e dirigir-se á ilha 

}lo t · lVIJgne1, a fim de explorar se nos mares da mes~a ou no ancoradouro ele 
11 a Delgada se acha a corveta de guerra Izabellvla?'Íct ou outro navio de g-uerra 



111tmigo1 approximaudo-se para isto da ten•a q1.1anto a pntdencia o petmittir setn 
comprometter a embarcaçâ'o. . . . 

"2. 0 Achando-se algum meio praticavel de communicar com a terra, procurará 
fazer passar uma carta ao seu co1'1'espondente1 a fim de obter d'elle noticias. ~er
tas do estado em que se acham as causas na ilha e da disposição elos espll'ltos 
depois da: noticia da tomada do Faial. . 
· «3. 0 Se por fortl;ma as noticias que obtiver forem taes qué animem a fazer 

por via directa ou indirecta proposições ao governador Prego, ou a alguma outra 
auctoridade, a regencia não tem diffi.culdade em que se lhes ~ssegure a col_lse:·v:;t
~ão dos postos e uma remuneração p1·oporcionada ao serviço que fariam l'estü'Lu~do 
espontaneamente .aquella ilha á leg·itima soberana, para o que vae v. m.cê rountclo 
clé uma carta assignada pelo presidente ela regencia para se acreditarem as pT0 -

messas que· houver ele fazer ou de mandar fazer. 
«4.0 Recommencb a regencia a maior circnmspecção no que t0ca ao pFece

dente artigo, ~ não deseja que se tente o meio indicado senão sómente no _c~so 
de haverem grandes e bem fundadas esperanças elo bom resultado pelas notJcHt.S 
que vierem ele terra. · 

a 5. 0 Vae no mesmo cutter um official engenheiro fazer um. reconhecimento n~s 
costas da ilha, o qual só deverá ter lagar sem prejuízo das diligencias acima dt· 
tas, que devem ser feit~ts em primeiro logar. · 

((li. 0 Havendo alguma noticia importante a communicar ao góvm•no, deve1·á re
gressar o cutter immediatamente com ella. 

« 7. 0 Expedem·se as competentes ordens ao commandunte do cutter pari se 
prestar a tudo que for preciso a bem d1esta cliligencia. 

oPalacio do governo em Angra, a 1 ele julho ele l831.=João Ferq·eirct Saq·
mento .» 

Os tres ante1·iores documentos-, assim como a br,eve narrativa que se segue 
sobtc o exito da temeraria empreza foram extrahidos ele um inte~·essante opusculo 
escripto pe_lo distincto cirurgião-medico José Alexandrino de Avellar, filho elo àe
dicadissimo liberal a quem acima nos referimos 1• . , 

«A viagem .exploradora da chalupa T'Vate?· Witch, que facilmente escapru·1a a 
historia, foi, ningnem o contestará, ela ma:iima importancia para levar a revolu· 
ção liberal á ilha ele S. MigLlel, e de uma iniciativa fecunda e essencial p~ra for
talecer, c porventura deixar que medrasse a grande e então clifficilima obra da 
restauração. 

uNo mesmo dia em que recebeu a nomeação, ·2 de julho de 1831, ás onze 
horas da manhã, tqmou Guilherme ele Avellar, posto que na@ fosse soldado nelll 
mareante, o commando da chali1pa Water T'Vitch (Féiticeira dos Mares), recebendo. 
a seu bordo um pequeno destacamento ele a1·tilheiros sob afi ordens do tenente 
Balcly, bem como o capitão de engenheiros Pqmbo, que ar regencia enviava para 
colher algLtmas nota·s graphicas da configuração das costas. I-"evantado o ferro e 
clesfralda.da a vé1a, largou a pequena. embarcação dos atteviclos nautas na cilirec-
çfio ele S. Miguel. ' . 

«Ü primeiro navio que avistaram a .su-sudoeste era a escuna Duq_ueza de Glo1t

cestm·, que reconheceram depois de ter feito força de véla e içando ao inesmo tempo 
a bandeira nacional; pela mesma occasião passaram por uma galera american~, 
que seguia o rumo de oeste. Tendo acalmado o vento, só ::ís onze h_oras do d1a 
seguinte avistaram claramente a terra, e ás. cinco e meia ela tm·cle chegaram ~e
fronte da Ponta dos· Mosteiros, na ilha de S . Miguel. Ahi começou o engenheiro 

- Pombo a esboçar alguns der:;enhos e perfis da costa. Tendo seguido vagarosamente 
até defronte das Feteiras, a m:úas 8 milhàs de terra, ahi permaneceu a pequena 
chalupa tócla a noite em calma, tendo de se guardar a maior vig·ilalilcia1 n'aql!lella 
situação verdadéiramente crítica., por poderem descair com as correntes e dar co)')l 
os navios miguelistas, que deviam estar :litmcleadus na ilha. 

a Ao romper elo dia 4 de julho appareceu no horisonte tl!Dl navio, que se re?o-. 
nhecet1 ser uma escuna ingleza; o com mandante mandou immediatamentc a1·na,l 

1 Alguns factos da viela d-e um liberal obscu1·o; episodio da emig1·ação nos Açores. Lisboa, 
1875, 8.0 gi·. ele 48 pag. Nas 'dedicatorias tem pm· assignatura apenas as iniciaes J. A. 
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~l~scaler, onrle se embarcou, dirigindo-se }Jara o navio, · que era o Pecvrl of 

1 ~rnouth~ que do J:1...,aial vinha para S. Miguel. O capitão, muito instado por Avel
lm, preston-Re a levar as suas cartas para terra, assim çomo a prevenir a cha
upa, por meio de signaes, se a corveta Izabel Mm·ia estivesse no porto. O com-
~andante inglez cumpriu as suas promessas, porque passado pouco tempo fez signal 
e se achar ali ancorada a corveta inimiga e mais qua,tro embarcações de dois 

~astros. A chalupa fez-se então ao mar, puxando para barlavento, não com o in
e~to ~e fugir (tal cousa nem pn,ssava pela mente do commandante), mas com o 
alO~OStto ele cair no dia seguinte sobre O lado opposto da ilha e ,seguir depois até 
t' :'1sta de Ponta Delgada, de onde havia boas esperanças de colher algumas no
l~as. Por esta occasião, navegando ao largo, viu-se ela chalupa a escuna Pea·1·l~ 

so ~e yéla e á falia com a corveta J?ligLleli.sta, que lhe perguntava, muito prova
ve e~te, o que era aqnella mesquinha c fraca embarcação. 

<<t~h~guem dirá que os homens que tentavam esta perigosa exploração, n'um 
-i:quenmo barco, sós, no alto mar, á vista e quasi em .frente ele cinco navios ini
e tgos, s~m forças sufficientes para a defeza, com a retiraaa mais elo qne incerta., 
d que, amda assim, não abandonavam a sua empreza sem colher a maior somma 
de {esultaclos uteis; ninguem dirá, dizemos, que elles não eram pelo menos sol
ab~ 08 v~lorosos _ele uma causa santa, á qual sacrificavam a propria vida com a 

egaçao e desmteresse ele verdadeiros crentes ! 
I «Não ~·etirou, pois, a chalu-pa, apesar ela convicção de q:ue tinha sido avistada r pS nav10s Íl'limi~s, e seguindo a SUa audaciosa derrota, tOl'DOU DO dia seguinte 

u onta elos Mosteiros, approximanclo-se a 6 milhas da costa, de onde clescobrin 
'V nr h:rco de pesca mui proximo de terra. Fallar com aqueHes pescadores era tal
.;_z por um fecho ele oiro á arriscada commissão da Feiticeim dos Ma1·es! O com
v andante Guilherme de Avellar não hesitou; ele novo desceu o escaler, que d'essa 
c ed guarneceu mais guerreiramente, e dirigindo-se á força de remos para -os·pes-

t a ores, chamou-os e obrigou-os a vir á falla. Estavam a menos ele 2 milhas ela 
erra! 

vra c<'Grande foi a alegria da guarni-ção do escaler quando ouviu .a primeira pala
'ta qtl~ soltaram os pescadores; era o nome do seu commandante «AvellanJ, gri
; 'Vam Já com a maior _con.fiança os do calão. Eta gente toda conhecida, e que com 
fo ~elhor vontade se prestou a ministra.r as mais minuciosas informações sobre as 
d~Ças . que existiam na ilha, ele como estaYam distribuídas e qual era 0 espírito 
« povo. «Üà é tudo pelo senhor D. Pedro e pela senhora D . Maria II, que são 
nhs verdadeiros reis dos portuguezes ,) , dizia com enthusia.snio um elos da compa
lat~' .. e com maior_ enthusiasmo ainda o referia o commandantr:J da chalupa no re-

no que fez á regencia. ' 
c «Estava cumprida a missão importantís-sima ele A vellar, completando-a agora 
c 

0:U a excellente acquisição de um bom pil0to, segUTo e pratico elas costas à.iffi
Te1~ ~e S. Miguel, para guiar com perícia a esquadrilha qúe havia ele largar da 
h 
8b?en·~· Resolveu por isso ·o commandante levar para bordo o mais' velho e mais 

v~ hl dos _Pescadores (Francisco de Andrade), não violentando-o, q_ue -isso nã-o conpl! ~ ao 1n~e~to, mas seduzindo-o um tan~o com promessas, que na qualidade de 
lllpotenctarw da regencia estava auctonsaclo a fazer . 

ce· _-«Podia já a TVate1· Witch~ com a sua provisão de boas noticias, voltar á Ter
a. fua, cO:U? voltou, fazendo essa proa e apr?veitando uma bo~ brisa ele feição, que 

z su1gn· no porto de Angm ao fim d~ oitenta horas ele v1agem. 
1.1 , ((Apxesentacla a clescripção ela sua diligencia ao govermo, recebeu o que à di-

gJra este o-fficio elo ministr·o da guerra, Pizarro: . 
« «Ac~uso a recepção elo officio que v. m.cê me dirigiu em data ele 6 do COl'-
rente t . . "' d 1! • 

u . • ' JUn amente com a exposição de quanto prat1cou na 1mssao e que 101 en-
« Sal regado á ilha ele S .. Miguel · e a regencia, em nome ela rainha, a quem tudo 
« z presente, approvou e manda louvar-lhe a maneira por que se houve no des
« ernp~nho d'esta commissão. O que me cumpre communicar-lhe para sua intelli
. genc1a. 

c<J, "D~us guarde a v. m.cê Palacio elo governo em Angra, 7 de julho. ele 1831.= 
oa.q_u~m de Sm~sa de Q,~t"eveclo Piz.m·q·o.=Sr. Guilherme Quintino ele Avellar. » 

,' 
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aA chalnpa Peiticeint com o. seu commandante voltou aincla ás aguas eleS_. ~li
guei, não só para ratificar as primeiras pesquizat~, como para. marcar de:fini~Iva
mente o ponto de desembarque, para o que levava então a seu bordo :Mo_us1nho 
de Albuquerque e o major Pacheco, como cabos de guerra dos que hav1~D1 de 
conduzir o assalto, findando assim o diligente barquinho a importante sene dos 
actos preparato~·tos que antecederam e facilitaram a tomada ela ilha.» 

Offi.cio 

(N.0 47 l'CSCI'\'ado) 

n1.mo e ex. mo sr. -Tendo corrido na praça, qne a regencia tinha violentado 
varios navios inglezes para o serviço elas expedições, causando assim graves 
prejuízos ao cornmercio cl'esta nação, julguei dever escrever a Loyds, asseguran
do-l!J.cs que, no caso de <e verificarem aquelles boatos, a regencia daria as jt~stas 
inclemnidades q11e o caso }Jeclisse. V. cx.a achará junta uma copia d'aquella mJDha. 
carta A . Dias depois re_cebi ele sir George Shee o officio, copia B, a que res
pondi do modo que v. ex.a verá da copia C, que muito folgarei haja de merecer 
a sua honrosa approvação. 

1\'lr. Dart e mr. Thornton têem-nos feito uma guerra terrível, queixando-se 0 

primeiro de confisco de farinhas, publicando que os inglezes ahi não estão segu
ros, e espalhando ambos aquelles ingratos sujeitos mil boatos injuriosos, já ele pa: 
lavra, j i pela imprensa, o que motivou a carta que dirigi ao Times, e n'elle foi 
publicada e assignada Lusúanus. Foi n'estas cliatribes que lonl Abe1Aeen fLm~ou 
as injurias que prommciou no parlamento contra á regencia, e. a que não tem s1do 
possível responder completamente por falta de documentos, rogando eu, portanto, 
a v. ex. • que haja ele me envi.ar os que podér para aquelle fim . · 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 3 de julho de 1831.- Til. mo e ex.mo sr. Ltúz d~~> 
Silva Mousinho ele Albuquerque . =Lt~iz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Doc-.:unentos a c ima alh:~.<l.idos 

A 

Portuguese lcgation, 1\'Iay, the 24th 183~. - To J. Bennett, Esquire, sccrc
tary to the committee of Lloyd's.- Sir:....,.... Having reacl in the Times of this day 
a letter stating that a british vessel, callecl the Coquette; had been employed at 
Terceira ou a service against the will of thc commancler, I beg leave to assure 
you that although ' I have received no information upon _the subject, yet shouicl 
this prove to be, the regency of Portugal, in the name of His 1\'Iost Faithful Ma
jesty, will make every reasonable compensation to the owners, that the case rnaY 
require. 

I am, sir, your most obedicnt servant. = Abren e Lima. 

B 

Foreign office, June, 10th 1831.-Sir :-Iam elirected by viscount Palmerston 
to transmit to you the inclosed copy of the lctter anel its inclosnre received froD1 

mr. Robert Kite datecl the 7th instant, in which the written complains ofthe seizu~·e 
anclloss of the british sc'hooncr C'oquette employed ,by tbe regency at Terceita 1D 
il1e conveyance of troops, anel ummunition anel stOl'es, to Pico; anel I have to re
quest that you will state to me, for lorcl Palmerston's information, what steps yon 
propose taking for making compensation to the owners of the vessel in question, 
fo.r the heavy Joss occasionecl to thcm by the above extraordinary proceeding. 

I am, sir, your most obeclient humble serva.nt. = G. Shee. 

Copia nnn.c:xa. no precedente officio · 

26, Bucklersbury, 7th June 1831.-Sir:-I had the honoi.n· of receiving your 
letter of the 2nd instant, acquainting me that instructions hael becn sent to the 
consul general for the Azores to inquire into the circunstancés of the seizl.u'e. of 
the Coq1tette by the Terceira regency, anel the «embargo>> laielupon british sLippmg 
a t that islancl. 
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. I have to beg, sú:, that you will be pleaseel to couYCy to lorel Palmerstou my 
f-ea~ul ackuowleelgmeuts for his reaely atteutive to my letters of the 24th a.ud 
d oth ms~ant, anel that you will further iuform bis lorclship that by letters yester
My r ecerved from mr. Dart, the owner of the Coquette) dated the 3rd anel 17th of 
fi ~J:, I have learnt that the Oo_q'll ette has been run on sh01·e by the parties who took 
01J1ble possession of her for the purpose of going· the expeelitiou against Faial; 
;~ that having bilged on the rocks, the gOvermuent of T erceira bave hacl her 
a cen up,. anel k ept her material, apparently for her own use. · 

.~or hts lordship further inform.ation I beg leave to inclose a copy of the de
Pdsttwn of the 20 of the crew; anel in the hope that "his lordship will see it to h opt measures to obtain compensation to the owner for the heavy loss to which he 

as been thus exposed. 
I have the honour t.o remain. = Robe1·t Kite. 

c 
l'h Pm;a sir George Shee. - Londres, le 13 juin 1831. - Monsieur: J'ai eu 

P 
onneur de recevoir l 'oftice que vous m 'avez adressé en date du 10 courant, 

our ' . 
lU m env9yer une lettre du 7, ele mr. Robert Klte, accompagnée cl'un elocu-
e~ni, le tont r~latif à la saisie et ~ la perte du schooner britannique Ia Coq:t~tte) 
P P 0~~ par la régence de Terceira dans le trausport de troupes et mumtwns 

our l Ile ele Pico; et me clemanclez, pour l 'information de mylord Palmerston, 
ql~ell~s é~aieut les mesures que je me propose cl~ prenclre afiu d'indemniser les 
~Iopriétatres eles graves pertes occasionées pour les extraordinaires procédés ci-

essns mention.ués . 
cl Je suis hem·eux de pouvoir répondre à votrc office en vous trausmettant l'in
v u~e traeluction d'une dépêch e, que je viens jnstement de recevoir de mon gou
b~lnement, et qúi prouvera à mylorcl Palmerston que mr. Robert Kite pouvait 
ob~n se dispenser cl'importuner S . E. par tme déma.rche inutile, à moins que sou 
tu~et ne fu.t d'judisposer le gouvernenient britannique contre la r égence ele Por-

uga étabhe à T erceira. En e:ffet vous verrez, monsieur, dans la dite dépêche, 
~se 1.~ s~isie ele la Coquette) .iustifl ée par la lo i de la nécessité et a.u~orisé~ po?r 
qt, PllnciJ?es r econnus du drolt eles gens en temps de guerre, ne fut falte qu apres 
1U

1 0~ a;alt procédé loyalement à sou évaluation; et que loin de se r efuser ·au paye
le en d tme juste inelemnité pour les pertes éprouvées par les propriétaires, c'est 
intl~nvernement lui-même que c'est empressé d 'aller au devant eles désirs eles 
ré Jfes~és à cet égard, en leur faisant des propositions touchant le mode et la 
clea satron du dit payement, propositions qui ont été illudées, probablemeut daus 

8 Vlles coupab1es. . . 
l' ~e. savais bieu que la régence, constamment animée elu vif désir ele cu.lti-ver 
d~trphé des puissauces étrangeres, et smtout de cette Angleterre, alliée naturel 

80~ ortugal, et le soutien de toutes les idées nobles et généreuses, s'abstiendrait" 
br~re~sc1neut de tout acte qui pounpit compromettre les intérêts elu commerce 
1n,

1 
anUique et r efroidir l'amitié bienv'eillante qui fait l 'obj et ele tous ces vreux. Il 

et ~.st clone bieu agréable de pouvoir vous eu offrir des témoignages irrécusables, 
de)e llle ~atte qn'ils sera.ient clument appreciés par le gouvernementjuste et éclairé 

sa llla.Jesté britaunique. - J'ai l'honneur cl'être, etc. 

Ofiicio 

(N. 0 48 rcserrado) 

l'eJ lll.~o e ex.mo sr . -Te~ho de accusar a recepção dos despachos que me vieram 
sivnetttd?s d'essa secretaria ele estado, ele n. 08 7 a 12 reservado s, ele n. 0 13 osten-

o, e ctrcular n.o 3. . 
ha hPelo meu precedente officio verá v. ex. a o uso que julguei dever fazer elo des
t"' c o o t . O . s ens\vo .= passo agora a responder aos reser>aclos.. , 
sas Iel:tono JUnto de mr. l\Ianders dará a v . ex.a uma 1dea do estado elas nos
cltlctque~toes com mr. ~aberly. A recepção do pleno poder em nada alterou a con

a d aquelle inclivicluo, o qual, longe de preencher as condições elo contrate;>, 
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deixou até de· acceitar as letras que, em consequencia do credito por elle aberto 
de ;t 4:000, a regencia. havia sacado sobre elle. Se se concluísse algum novo ar
ranjo pecuniario, tenho muito em vista annullar . o contrato de rur . Maberly, para 
o que jt:tlg·o que nós temos todo o dir~ito, maf? que talvez se não possa fazer em
quanto não soub:'\rmos de oncle nos ha de vir o dinheiro para o embolso elas 
;t 12:500 jà pagas por aquell~ banq-aeiro. 

Toquei a lord PaJmerston sobre a declaração de n~o reconhecimento do b!o
queio d'essas ilhas, conforme a ordem de v. ex .a no despacho de u. 0 8; porem 
s. ex. a parece ter mudado de opinião pela pouco satisfactoria resposta que me ~cu . 
Não julguei urgente insistir, em consequencia dos acontecimentos que impediam 
qualquer bloqueio por· parte de D. Miguel. 
. Responden-do ao clespacho de n. 0 9, mandarei a v. ex. a as copias juntas ele t~Jll 
officio que me dirigiu o ma;jor Quintino, e da 'minha resposta. Aqaelle offiCial 
acaba de me mandar uma replica, a que o muito que tenho tido que fazer me tem 
impedido de responàêr. ' 

V. ex. a saberá ·que nenhum resultado teve a nova -operação pecuniaria aqut 
tentada por v. ex;. a, e que em consequencia d'isso e da não execução elo contrato 
com mr . Maberly, os embaraços pecuniarios continuam. Elles se acham augmen
tados pelos saques do Rio ele Janeiro, pelas letras não acceitas por mr. Maberl.y, 
pelas nenhumas providencias dadas pelo imperaclo1; para o pagamento do credtto 
das f: 12:000, finalmente pelas letras que se vencem no dia G do corrente, do va
lor de f: óOO, para cujo pagamento não ha dinheiro! Hoje dirigi aó marquez de 
Rezende o officio junto por copia, para provocar álguma providencia prompta i. po
rém confesso a v. ex. a que pouca esperança tenho de conseguir o que tive em VJSt~-

Tem sido impossível executar a ordem constante elo despacho de n. 0 12, tao 
sómente por falta de meios, pois que o capitão Sartorius me ~ssegurou qne cor!l 
estes a cou-sa seria facil . Elle lembrava como melhor meio o vir d'ahi algum elos 
pequenos vasos da nossa _esquadrilha, que aqui poderia tomar os marinheiros e 
offic1aes de patente inferior de que se carece. 

Queira 0 céu trazer por ahi alguma boa nova de P01·tugal ou d' essas ilhas, que 
nos tire do apuro horrível em que nos vemos. . . ' ' 

Deus gum·de a v. ex."' Lonch·es, 3 ele julho ele 1831.-lll.mo e ex.010 sr. LtUZ 
ela Silva Mousinho de Albuquerque. = Luiz Antonio de Ab?·eu e Lú1w. 

Documentos nnnexos 

1.• 

Dl.1110 e ex.mo sr.-Achando-se ausente o ill.m" e ex.mo sr. D. Thomaz JYiasca
rcnhas, tenho a honra de expor, em obediencia ás ordens de v. ex.a, o qLie se telll 
praticádo ultimamente para obrigar a mt· . Mabcrly a preencher as condições do 

_contrato do emprestinao, não ten€1.o elle feito, á conta do mesm0, mais do que qua
tro pagamentos, · sommando no total a insignificante quantia de f: 12:500 até ao 
mez de março passado, depois do qual não foi possível obrigai-o a }Jagar uJ11. 
shillin_g mais, não obstante todos os esforços e diligencias., tant0 legaes como con:
merciaes, a que v. ex."' e o sr. D. Thomaz Mascarenhas se achavam na.nec~ssl
clade de recorrer: tendo o Jito mr. l\1abm·ly mestno recusado acceitar e pagar as 
letras ele f, 4:000 que a regencia de Portugal, em virtude da sua propria cai·ta de 
credito de 19 ele fevereiro, se achava auctorisacla a saúar sobre elle. 

Em 7 de maio passaclo, para demonstrar a boa fé com que a regencia e se~15 
agentes haviam obrado para com elle, o sr. D . Thomaz Mascarenhas lhe tl'an~un~
titl um extracto do officio do sr. conde de Sabugal, dirigido ao sr. Mousinho. de 
Albuquerque, na data do Rio de Janeiro de 2 de marçQ, que o marquez ele Para
naguá lhe havia assegurado que não se podia duvidar que s1.1a magestade o impe
rador do Brazil, na sna volta do Rio de Janeiro, approvasse e mandasse confir
mar tu:do o que tinha feito o seu embaixador o sr. murquez ele Santo Amaro, 
relativo ao emprestimo de que se trata. 

Em 8 de maJio mr. :Maberly dirigiu uma carta ao sr. D. Thomaz MascarenhD~~ 
para perguntar como elle interpretou alguns artigos do contrato, para poder formal 
uma conta com a regencia. 
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Em 10 do mesmo mez lhe respondeu ·s . ex.", mandando-lhe um rascunho do 
~ue . elle deviu ela prime·ira prestação ele 10 por· cento do emprestimo, o qual, ele
h Ultdos todos os abatimentos a seu favor, commissões e dividendos, .mostrava um 
a anço a favor da regencia de mais de ;e 37;000, 

d
C! ~r. D. Thomaz Mascarenhas tornou a insistir sobre a prompta execução das 

con,.;çoes do emprestimo ·e pagamento elas prestações . · 
d .Ji;m ~3 e 14 de maio mr. Maberly esereYeu duas cartas, professando a sua 

a · herenc1a ao contrato, que considerava obrigatorio para ambas as partes, mas fa
zendo objecção á interpretação dada aos artigos do contrato, sem dizer como elle 
mesmo os entendia. 
. Em .14 de maio s. ex. a escreveu a mr. lVIaberly, dizendo-lhe que, tendo já. 
lespond1do aos seus quesitos , lhe pedia o cumprimento do contrato. · 
y Em 17 do mesmo s. ex. a tornou a escrever-lhe, por conselho elo letrado mr. 
mo:lng, pedindo a sua conta corrente com a regencia, ·e apontando-lhe o d ia 20 de 

aio para a mandar. 

8 
Em 23 de maio, para mostrar toda a consideração para mr. lVIaberly, sabendo 

g·· e:x..a que elle foi. occupado a semana passada ás carreiras de Epsom, lhe diri
iliu outra carta, apontando o dia 2G para a entrega da sua conta corrente, e pe
c ;dod a quantia ele f, 1:000 para pagar letras da regencia, qtí.e s . ex . a havia a c-

eei a 0 na boa fé que mr. lVIaberly não deixasse de cumprir as condições do seu 
ontrato. 

p .~m· 3 de junho, achando que mr. Maberly tinha particlo ha alguns dias para 
t ~lls · sem responder ás c~n·tas precitaclas, .ou -fazer providencia alguma para as le-
Ia~ da regencia, e que todos os dias se esperava de volta, eu fui diversas vezes 

Pala entregar na propria mão de mr. Maberly um bilhete da parte do sr. D. Tho
~az. Mascarenhas, declarancloJhe que, achando toda a correspondencia com elle 
dnttl, s. _ex.a pedia uma entrevista com elle, juntat~ente com v. ex.a, para tratar 
~ ~ neg~cw do emprestimo, ou em sua casa ou na casa da embaixada; mas não 
lh1 posstvel encontrar mr. 1\Jaberly em ca.sa, havendo já morrido seu pae, e o ibi-

ete ficou sem resposta na casa d'ell ~? . · · , 
Emüm, tendo v. ex.a, por effeito ele m1útas diligencias e indagações, averi

t~~Clo que. os corretores já deraQJ. a sua co71ta de vendas das apolices a mr. lVIa
a 1 Y no dia 17 de junho, consegui, depois de muitas ameaças,, que elle mandasse 
a· car.ta e conta ::~tnnexas por copia, em data ele 24 de junho; esta conta extraor
a. ~ana p_õe o cumulo á conducta de mr. Maberly ; pois mostra, não obstante ter 
ta :gencra recebiclo sómente f, 12:600, fica devedor por um saldo ele 31:000 e 
P n as ! Mr. lVIaber-ly mostra 110r esta conta mesma ter venclido em 22 de janeiro 
;E a~s_ado até á importancia de f, 104:000 em apolices, que renderam perto ele 
tida t> :OOO esterlina~, e se~pre 1:ecusou a~tender ás requisições e inst~nci~s repe
s f s, que se lhe teem feito ·dura;nte os cmco mez;es passados, para dmhen·o para 
a 1gazer aos saques ela regencia e outras despezas indispensaveis do governo. 

d s passos que v. ex. a está agora fa,zendo pnra . ter o parecer e interpretação 
s:b ~un habil corretor da praça, que tem experiencia em emprestimos estrangeiros, 
pa te o~ contratos e mais documentos do emprestimo da r egencia ele Portugal, 
d~ recem muito acertados para obrigar mr. Maberly a pagar o que está devendo 
que:tell e~pre_stimo conforme aos cont~·atos, ou aliás concluir e annullar o contrato D e Inteira)Jlente falhou· a . çumpnr. · . 
e:&:, tno eus guarde a v. ex.a mmtos atmos. Londres, 2 de .JUlho de 1831. - Ill. mo e 
· ' sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima.= Jol·ge Mande1·s. 

Copias alludidas 

- qu·London, Jnne 24th 1831. - Sir:-I .transmit you . the account you havere
po ~~·ec1 . I dicl senà you some time back the brokers's account of the sales of the 
ha

1 
U\tlese regency bonds to a .given time. The account now furnished would 

t~t:i c een sent earlier, hacl the bonds. solcl to ::nr. Wright _b een paid for; but the 
I amount of that sal e was not rece1 vecl•untll the 22ncl mstant. 

pe . have to notice ~hat mr. Young, a respectable solicitor, has stated to several 
Isons that he had anthority to file a bill in chancery ~gainst me, while mr. da 
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Silva has assured me that he had your authorily to say, tba.t hc had no su~h !11~ 
structions. I _have therefore to complain of tbis most extraordinary course, VI~11· l.'hat a solicitor should go about the town, stating that he was going to file a bl 
against me. I think it only due to myself to state, that the moment such a pro
ceeding takes place, I shall file a bill also against th0se parties whom my legal 
adviser may recommend. · 

I bS!g to be informccl whether any recoguition or r efusal to sauction the acts 
of the marquis Santo Amaro (with r egard to the guarantee given by him for the 
payment of a sum equivalent to the dividends anel sinking ÍUÍl.cl of the portuguesa 
regency loan) has been received by you from Rio, anel whether if not already 
receivecl, when I may expect to hear from Rio on tha.t subject. . 

I am, sir, your most obedient humble servant.=John Jlllabm·ly. =To h1s ex
cellency D. Thomaz Mascarenhas. 

1831 
June 

Juuc 

June 

June 
June 

June 
June 

J anuary 

Thc regcn cy of Porlugal in accounL cnrrcnt wilh Jolm n!abcrly, London 

DEBTOE ~ 

2 To allowance as per article -2nd of agreemeut clatecl 20 Apl."il 1830, say 
4

_
22

..1: 
4 per cent on :t 105.600 bonds sold . . ............. . ..... . ... .. . .. . 

2 To allowance as per article 2nd of agreement dated 20 April 1830, say 
1 1(2 per cent on L 105.600 boncls solcl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320 

2 To a tlowance as per article 3rd of agreement clated 20 April 1830, say 
2

_
640 2 l!z per cent ou L 105.600 bonds sold . . . ... .. ... ... .... . ... .... . . . 

A s t he consideration for payments being made immecliate1y instead of 
being spread ovcx 12th months. 

~ ~~ ~~~::~~~i::c~~~~-:~~~:e. ~~ .~:~: ~-r~~c~~. ~ t:1.'. ~~~ .3. ~-e~·. ~~~t. ~~ -~~~- : .. : : ~ 
55.28-.1: 

2 To r ese1·vc f ox cliviclends as per article 4th, say 10 per ccnt on L-105.600 10.566'~ 2 'I' o r eserve for sinking fund· as per article 4th, sn.y 10 per eent ou L 105.600 10.5 -7G.404 
CEEDITOE --

22 By sale 104.000 bonds subj ect to the deduetion as per agreement dated 
8 Jani.lal·y 1831, viz: 

Per Humpb1·eys .... 20.000 
Per Clagett . . . . . . . 40.000 
Per Wright . .. .... 30.000 
Per Cocks & Co. . . . !i.OOO Price of Brazilian 51 
Per Huntcr.. . . . . . . 9.000 Deduction . . . . . . 8 

----
10.4.000 bouds at . . . . . . . 43 44.720 

February 16 By salc 
February 21 By sale 

100 bonds Per De Ber ckcn . . . 100 
200 bonds Per De Bercken . . . 100 Price of Brazilian 51 

Per Lawrence & Co. 100 Deduction . . . . . . 6 

April 
April 
June 

13 By sale 
28 By sale 

2 By salc 

·100 bonds Per De Bercken .. . 
200 boucls Pex Cocks & Co .. . . 

1.000 boncls Pex Lawrence & Co. 

105.600 

---
300 bonds at . . . . • . . 45 135 

100 
20(') Price of Brazilian 51 

1.000 Deduction . . . . . . 5 

1:300 bonds at . . . . . . . 46 --45.453 --In.mo e ex. mo sr. - Sendo governador elo castello de S . Sebastião·, na ilha Te~·
ceira, recebi no dia 18 de maio prox imo passado uma intimação para n'esse dHl 
me em bar ~ar em cumprimento de ul?a portaria da regencia, dirigida ao comn:U?· 
dante interino das forças, na qual diz a que me apresenta:~:e i em Londres ao rom1s
tro de sua magestade fidelíssima, o sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima., de quero 
receberei as instrucções que exige o bem do real serviço» ; como já cumpri coro~ 
apresentar-me a v . ex." nos dias 12 e 16 do corrente, e no primeiro dia v. ex
me disse que ainda nenhuns papeis tinha r ecebido do governo, e no segundo qne 
passava a incluir-me na lista dos emigrados, sem que me desse instrucções algu-
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n:as: tenho a rog-ar a v. ex . a, por bem do real serviço de sua mag-estade :fidelis
stma, a graça â.e communicar-me as instrucções relativas á commissão de que a 
re · gencta, em nome de sua magestade, houve por bem incumbir-me, a :fim de que 
possa devidamente cumpril-a. 
a· Deus guarde a v. ex." 20 de jumho ele 1831. - Ill.mo e ex.mo sr. Luiz Antonio 
e Abreu e Lima. = José Quintino Dias, major elo exercito. 

3.0 

d Ill;no sr.-:--- Em res:posta á car~a de v. s.a.' ~m cla~a ele ho~tem~ tenho ~ honra 
~ lhe repetir por escnpto o que Já' lhe expnm1 ele· vtva voz, Isto e, que ate agora 

nao recebi ordem para encarregai' a v. s. a de com missão alguma, mas sómente 
para o mandar inscrever, bem como à sua família, na lista dos subsídios, podendo 
"'· s.", entretanto, residir aonde mais lhe convier. 
J Lon~·e~, 21 ele junho de 1831. =Luiz Antonio de Ab1·e~~ e Lima. = Ill.mo sr. 

osé Ql1lntmo Dias. 
4.0 

.: ~DI. mo e ex. mo sr. - Com bem pezar e "forte repugnaucia me vejo na dura pre
?Isao de levar ao conhecimento ele v. ex.:t, para ser presente a sua magestade o 
1~Perador, a carta que acabo ele receber da casa H. J. ela Silva & c.a, cl'esta 
Cidade, para responder á qual careç0 de conhecer as intenções e os desejos de sua 
magestade imperial áquelle respeito. · 

. Dev-o ponderar a v. ex. a que, alem elo saque ele <t 7:500 ele que falia a carta 
acm!a mencionada, h a mais. o ele <t 3:000 feito por via de Francisco Ignacio V an
~ellcr? fazendo 11m total ele <t 10:500 sobre o credito ele :f, 12:0)00, que sua mages
ade Imperial, por sua alta generosidade, mandára pôr á disposição da regencia. 

bl' Sem fa.llar da miseria extrema a que 'se acham reduzidos os empregados pu- -
. Icos e os emigr~dos na Europa, não posso deixar ele ponderar a v. ex. a a urgen

~~a extrema ele occorrer immediatamente a certas clespezas ele que depende a con
tnuSgão da nossa lucta e elas esperanças ele feliz resultado. 

ao estas despezas : . · 
n .1. 

0 
O pagamento elas letras que se vencem quarta feira proxima, 6 do corrente, 

0

1
.balor ele :f, 550, em que se acha compromettido o credito ela regencia e o nome 

e 1 erdacle dq sr. D .. Thomaz Mascarenhas; 
l 2.o O pagamento ele alguns mezes ele soldo aos officiaes, e de pret aos solda
c os ela brava guarnição da 'J(erceira, cujos longos atrazos põem em grande risco 
aN llecessaria obecliencia e subordimtção cl'aquellas valentes tropas, e a conserva
çao, não só das ilhas novamente reunidas aos domínios da rainha, mas até ela 
mesma ilha Terceira; 
a· 3.o O pagamento ele f. 10:500, sacadas por conta do credito das 12:000 acima 

tto, que não foi pago por Rothch.ild. 
Acha-se tambem de algum modo comprometticlo o augusto nome do imperador nl pagamento dos bonds, no valor ele <t 25:000, que o sr. D . Thomaz Mascarevlns a~ui deu em resgate o~ pEln~or elas le~ras não pagas, sacadas pelo conde de 
a E lo r para a sustentaçao da Ilha Terceira. · 

lh Escuso lembrar a v. ex. a o que hontem tive a honra ele lhe expor, narranao-
e o f · ' 'f que me dissera lorcl Palmerston na con erenma que com elle tivera. E ma-

lll esto, pela linguagem d'aquelle ministxo, que este governo não s6 está disposto 
a não contrariar as nossas operações para restaurar o throno da rainha, mas que 
a~ verá com satisfação e as protegerá por todos os modos indirectos compatíveis 
com o principio, hoje em voga, .ela não intervenção. 

O momento é opporttmo mas tcransitorio, e perdel-o pócle ter funestas conse-gue · ' · 
t .netas. Para o aproveitar é pois, urgentíssimo tratar, sem perda de tun só in-

s ante c1 · • ' · .. · d ' e Jll'0curar os me1os pecumanos, os umcos e que carecemos. 
~u já tive a h0nra ele apresentar a v . ex . a nm projecto de empTestimo, em que 

}
0
:lco :·isco corria a porção que, para acreditar a operação, se pedia ao impera

: 
01 a ~Itnlo ele accionista. Mil outros projectos póde haver, mas para os conhecer 

e preciso começar a tratar cG>m os d.ifl:'erentes capitalistas· da -praça. 
Por todos os motivos parece ele mais transcendente importanci~ proceder im-
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mediatamente ás diligencias necessa.rias p~ra obter meios pecuniarios, não só pa.ra 
evitar á causa da rainha uma moi'te subita e imminente, mas para pôr a salyo 0 

sagrado nome de sua magestade o imperador, e levar a e:ffeito as sua~ magnamma_s 
intenções de reiv.indicar os direitos legítimos de sua augusta :filha e pupi1la, arai-
nha de Portugal. . 

· Rogo a v. ex.a, com a maior instancia, a graça ele apresentar á alta sabedona. 
de sua ma.gestade imperial o que levo exposto, e ele· acolher os protestos de res~ 
peito e mui alt.:1. consideração, etc. Londres, 3 de julho de 1831. -IILmo e ex.m 
sr. marquez de Rezende. =Luiz .Antonio ele .Ab1·en e Lima. 

5.0 

ntmo e ex.mo sr.-o portador das letras, que o secretario da regencia -na re
partição ue fazenda sacou sobre nós por conta dos creditas, que a favor d'ella 
abrimos, procurou-nos 4oje novamente para exigir o acceite cl'ellas. 

V. ex.a tem conhecimento que, havendo a casa de N. lVI. Rothschild recusado 
honrar o credito ele ;t 12:000, que sua magestacle o senhor D. Pedro mandou 
abrir a favor da regencia, nós, desejando acudir ás urgentíssimas precisões c~a 
mesma regencia, nos prestámos a honrar parte d'este credito até á concorrencll1 

de ;t 7:500, por cuja quantia s. ex.a o sr. Mousinho nos entregou letras sobre o 
thesoureiro ela casa imperial, que foram 1;emettidas para o Rio ele Janeiro, para 
ali serem cob1:adas. . · 

Logo que chegou aqui a noticia dos extraoràinarios e inesperados aconteaciÓ 
mentos que recentemente occorreram no Rio ele Janeiro, escrevemos a s- ex. 
sr. D. Thoma~ Mascarenhas, pedindo a s. ex.a que fosse servido dizer-nos quaes 
são as providencias que s. ex.a se propõe dar para honrar o credito de sua roa
gestade no caso que as letras venham recambiadas, o que presumimos acontecerá. 

Como s. ex.a nos nã? respondesse antes ela partida para França, nem mesDlO 
o tenha feito depois, somos obrigados a recorrer a v. ex.a pai·a que se sirva res
ponder-nos áquella pergunta, e assim remover o embaraço em que nos achâmos, 
não só para com o portador das letras eni questão, mas tambem para com outras 
que devemos esperar. · _ 

Somos, com a mais clistincta consideração- Til. mo e ex.mo sr. Luiz Antonio 
de Abreu e Lima- De v. ex. a muito attentos veneradores e obrig.adissimos ser· 
vos.= !L J. da Silva & C."= Londres, 2 de julho ele 1831. 

Officio 

(N. 0 ~ sccrcli ss imo) 

ru.mo e ex.mo sr.-o marquez e1e Rezende nem hontem nem antes de hontelD' 
procurou lorcl Palmerston, como havíamos tratado, nem tão pouco fallou clara· 
mente ao imper.ador sobre as criticas circumstancias em que nos achâmos. Bon
tem, porém, conseguiu que o impe1·ador se prestasse a ouvir-me, o que teve logar 
pela volta das nove horas ela tarde,, durando a conversa até ás onze. Não se tirou, 
porém, d'ahi nenhum outro resultado senão o de decidir que o marquez de Re
zende iria hoje fazer a lord Palmerston perguntas relativas, tanto á garanti{L tacita 
ou expressa que o imperador quer obter d'este governo, para assegurar a somrna 
com que possa erl'trar em algum emprestimo a nosso favor, como a respeito da 
hospedagem ela rainha, que o imperador protesta não ter meios ele sustentar n'esta 
côrte com a necessaria decencia. O _imperador protestou que nada tinha, alem ~e 
uma pequena somma apenas su:ffimente para viv~r com a sua família; gue nao 
queria ser dependente, ~ que não arri.scaria o seu futuro em emprezas não seg~
ras; disse que, se D. lVItguel se m:ranJasse com a França, ·não poderíamos nós 1r 
ali com menos de nove ou dez mil homens; que não acreditava em projectos de 
emprestime5; que este g0verno nos . não g_ue1·ia ajudar; que se não fiava em. gover
nos, etc. Veiu com a sua idéa favorita de que a honra é tudo (sua magestacle conr . 
funde a honra com a probidade); que elle o que mais prezava era o seu nome de 
. baptisrno, e que seria muito mais feliz, se, em vez de príncipe, tivesse nascido 
carvoeiro. No .meio de tttdo isto esconjurou-se de que, não qneria ser regente, que 
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~ão accêitaria a regencia, repetindo isto muitas vezes, fallando no odio que os por
B1?u~zes deviam ter-lhe, na complicação que haveria se seu filho fosse expulso do 

_raz11, soltando a idéa de que a sua abdicacão a favor ela rainha deveria ser sanc
~1_onac1a pelo irmão de sua· magestacle fidel{ssima, et~. Pondere v. ex. a que estas 
( lVagações não foram provocadas, não se lhe havendo tocado nem em regencia, 
nem em abdicação ! ' · ' 
tu D'esta conferencia tirei a conclusão de que o imperador quer ser rei de Por-
~al e desafia os portuguezes a tocarem aquelle ponto, o que de mim não conse

guu·á i que o seu querer, todavia, é de um homem vulgar, que não tem energia 
par~ promover e forçar o objecto dos seus desejos; quer, como eu quero, de entre 
~lutos acasos desejar algum que me lisonjeie a phantasia, mas não com a von-
ad~ do homem superior que commanda e dirige os acontecimentos; nada quer 
arr~scar e menos ainda dinh.eiro ;. tem caracter acanhado, muita mesquinhez, e não 
me parece capaz ele cousa alguma verdadeiramente grande. Agora s6 trataret de 
v~r se sua: magestacle faz honra ao seu credito .das ;f 12:000, pois que de resto 
P nco~ ou nada se póde esperar d'elle . 

. N_ao me é posf'ivel por falta de tem}JO remetter a v. ex.a o projecto de em
Pl estimo mencionado no meu officio ele n. o 4 7, o que farei pela primeira occasião. 

A tardança da chegada da rainha nossa senhora já vae dando cuidado; mas eu 
~oncebo algumas esperanças de que sua magestade tocasse e se demorass.e n'essa 1 ~-a' o que poderia ser de grande proveito, contribuindo para a reunião d'esse ar
~a 1~elago sob o governo da regencia, e porventura para se tentarem algumas ope-

çoes etn Portugal durante a presença da esquadra- franeeza. Soube com prazer 
que_ ~ fragata Melpomene . d'aquella nação comrnunicára com essa ilha, e ahi dm•a f0tlctas importantes. Praza ao céu coroar os esforços da regencia e das' bravas e 
eaes tropas da rainha, pois que a restauração que fosse devida áquelles genero

sos esforços, sem apoio, e antes luctando contra mil contrariedades, s.eria jtmta-
lllente mais gloriosa e mais proveitosa. · · 
f .Escuso de rogar a v . ex. a a graça ele não deixar :ficar os meus 0fficios sem·e-
18:1n1os nos archivos ela secretaria de · estado, pois v. ex. a sem duvida tomaria 

es a precaução ou a de os destruir. · 
d ~eus .guarde a v. ex.a Londres, 4 ·de julho ele 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
a Stlva Mousinho ele Albuquerque.= Luiz Antonio ele Ab1·eu e Lima. 

O duque de Bragança em Ingla-terra 

(llonoxõcs transcriptas do nPaquclo de Portugal") 

A vinda ele sua magestade à. Europa é acontecimento da primeira importancia 
Para Portugal. 

_. A causa da· 'rainha achára terrível opposição na política seguida pelo ministe
~10 do duque de Wellington. Não ha duvida que essa administra~ão, de mãos , 
t:das com a fran~eza. e austríaca, renovou uma. santa alliança, de moral tão de-
h stavel como a pnmeua. Fernando VII e D: M1guel eram para os tres governos 
d ?lnens de escolha. O seu regimen tinha o particular merecimento de ser expe-
lto, e de pôr um freio ao monstro da anarchia que ameaçava os tln·onos. 

d O triumvirato1 firme em seus princípios, declarou guerra á liberclaclc, embora 
e_ envolta a fizesse tambem á legitimidade, á innocencia e á virtude a favor do c:rtme. . . . . . . . 

Tal e1:a o estado ela política no tempo em que a joven rainha de Portugal 
~~.I?a:·eceu na. Europa, depois ele consummacla a usurpação ela sua cor0a .. Summa 
A tlvt~ade e bom acerto obstaram a que sua magestade fosse pará Vtenna de 
d Ustrra, Mnde provavelmente o príncipe ele Metternich a pretendia educar .a modo t: B.oder ser esposa ele um hospodar tm;co. Veiu, porém, para Inglaterra. Debalde 
til~ alhat·am os seus agentes: uma filha de ta11tos reis, urna menina ele dez annos, 
Olmos~, encantadora; despojada do sceptro que lhe pertencia, se VÍ\l na côrte do sel\ ma.1s antigo alliado, havendo aos .ministros de sua magestade britannica afian
~~( 0 ? usurpador o cumprimento das suas promessas. Debalde se fez ver ao mi-

lSterlO britannico e ao mundo ir;lteiro, que o mesmo ministerio, fallanclo de não 
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interferencia em alta voz, interviera real e directamente na usurpação do ~h~·ono 
portuguez, dando ao mesmo usm·pador o auxilio de força armada. E 'sse Jmmste
rio havia expedido Ordem positi.V~L ao commandante das forças ÍTiglezas para de
fender o infante D. 1\!liguel, se' a sua pessoa. fosse acommetticla pelos fieis portu
guezes, que recmassem obedecer ás ordens de um príncipe })eJjuro. 

A rainha de Portugal veiu a este mino, e na verdade recebe:u obsequias pes
soaes de el-rei .Jorge lV; porém, estes obsequias não passaram ele vã ostentaç~o, 
de civilidades inuteis. Sua magestade fidelíssima achc>U a expressão de mais sm
ceros sentimentos de amisacle na duqueza de Clarence, a actual rainha de Ingla
terra, e em seu marido, o monarcha hoje reinante; porém n'aquelle tempo. estes 
sentimentos eram este'l:eis; hoje tudo está mudado. . 

Jorge IV, preso á política ela sua administraçã0, nada f-ez a favor da ramha 
de Portugal, a quem sempre tratou como railil.ha .. Em<!uanto esta princeza estava 
em Laleham, mandou o duque de W ellington atirar com balas de artilheria ~os 
emigrados portuguezes, que ·se recolhiam á Terceira; e obrigou a.ssim alguns cen
tenares de infelizes expatriados a . irem pedir um asylo em França, d,epois de ha
verem estado a ponto de pisar terra da sua patria. Porém, como o desen:tba·rque 
d'estes homens podia ser de a1gmn desfavor ao tyra:nno d~ Portugal, que então tra
tava de enviar uma expediçã0 contra a Terceira, foi forçoso chamar quebra de 
neutralidade, que essa ·ominosa administração nunc.a observou, a ida de· alguns 
portuguezes, de todas as classes e condições, de Inglaterra para a dita ilha, aonde 
só era reconhecido o governo da senhora D. Maria li ... 

Emfim, depois de meias promessas, hoje feitas e ~ímanhã negadas; depois de 
mil diligencias para sacrificm· a rainha ao usmo.pador; depois de repetidas instan
cias para .fazer com que seu augusto pae conviesse em desgraçadas estipulaçõe?, 
cujo fim unico era cõnsolidar o domínio usurpado nas mã0s de D. Miguel, salll 
d'este paiz a rainha fidelíssima., abandonada por seus alliaclos, illudicla por seus 
amigos, e apenas defendida por poucos, ainda q_ue valorosos subdit0s, que sauda
ram o navio que fugia da Europa, levando os destinos da patria com os tiros do 
dia 11 de agosto ele 1829. Sua magestade soube da victoria elas suas armas na 
ilha Terceira quando já a fragata em que ía p::vra o Rio de Janeiro Glstava de verga 
ele alto em Portsmouth. · 

Então exultaram os nossos inimigos; então clesGOl'aram muitos dos nossos com
panheiros no infortunio, 11il.as não todos. Ainda houve alguns que buscaram novos 
riscos, aos quaes se expozeram, ou a fim de concOITerem para a salvação ela pa
tria ou de morrerem na empreza com os pi:imeiros, que se achavam no posto da 
h011ra e elo perigo. 

O ministerio britannice, a quem D. Miguel enchia de satisfação pelo seu sys
tema de governar, quiz dar alguma cô1.· ao reconhecimento com que deseja~<l 
obsequiai-o; e por isso, tendo voltado. do Rio de .Janeiro lord Strangford, o maiS 
inaclequadQ de todos os negociadores n'aquella côrte, emquanto o senhor D. Pedro 
imperasse no Brazil, se det~rminou o acto do reconhecimento, precedendo uma 
entre.inezada política, ele que se devia fazer grande e ostentosa menção; mna 
amnistia miguelina. 

Mas D. Miguel não quiz dar amnistia, nelfl promettel-a sequer; com isto já o 
ctL1que ele \Vellington e hrd Aberdeen se contentavam, como o primeiro sem r~
buço expo.z na cama:ra dos lm·ds, dizendo que para ob1~ignr o Llsurpador a curnpr-~r 
a sua promessa nenhuns meios tinha este governo. D. :Miguel não quiz, nem qurZ 
a canalha govermutiva de Portugal; eis-aqui o qae ninguem esperára nunca, o que 
fez p~tsmar o visconde de Asseca e cleses1Jerar Carlos :Mathias. Este político pro
mettêra que dentro de qninze dias os inimigos do senhor D. Miguel pasmariam 
da sua clemencia! lVl::ts as esperanças e as promessas elos servos do tyranno foraJJl 
inuteis; em logar de branclura. e j.ustiça no governo, as perseguições crescerar_n i 
os extermínios tornaram-se mms frequentes; e a polüica do gabinete de ·Madncl, 
em que tem grandi.ssimo poder uma princeza de Portugal, prevalereu nos çonse
lhos de Lisboa á politíca fraudulenta, aconselhada pelo ministe[·io inglez. Ao me
nos a primei1~a não assumia a mascara hypocrita ·ela compaixão e da benev?-
lencia. · 
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E ainda assim não desistiu este ministerio de proseguir em seus conselhos da 
concessão de uma amnistia, e da restituição de alguns bens roubados iníqua
I~ente ~os desgraçados, a quem D. Miguel c os seus sang·uinarios amigos os ha
VIam escandalosamente tirado. Em resposta -a clifferentes instancias cl'esta natu
reza iam os manclatarios elo tyranno insultando s.ubditos inglezes dentro do reino; . 
e 08 capitães dos navios ele gt1erra faziam presas no mar em navios ela mesma 
~ação. com orgulhosa altivez, como se ainda as arm~.das ele Portugal tivessem o 
Imperw dos mares! Emfim, tornou-se necessario mandar uma fragata ao Tejo em 
cons

1
equencia ele um insulto clescaradissimo. Á vista d'este vaso, que nunca D. Mi 

gue creu possível que lá fosse enviado, tanto era o medo que lhe parecia dever 
; sua força inspirar ao mundo inteiro, cleu-se lÍma satisfa~ão arubigua, que bas
ou par~ applacar o amor irritado elo jes1úta Aberdeen. 

li , Já trnha fallecido Jorge IV; já Carlos X havia sido substituído por Luiz Fi-
ppe i n'este paiz lavrava o fogo ela liberdade, a que abria caminho a indignação 

geial contra a administração W ellihgton; porque este, tomádo ele ira in doma
v e contra as , victorias populares, tivera a fraqueza ele expor os-seus sentimentos 
~ppostos a toda a iclea de reforma, e não os occultava a respeito dos successos 
b França. Isto já se sabia ainda antes ela .primeira sessão elo primeiro parlamento 

~ :~·to por sua magestade Guilherme IV. Era opinião geral em França e lngla-
ena que o duque tivera parte nos procedimentos do príncipe Polignac; e ao tempo 
~ que nos referimos, esta ·opiniào ainda uno tinha .sido contrariada. N 'este estado 
n e. cl~usas, quem havia cltl esperai· que o ministerio se declarasse prestes a cles
ucrec ttar-se mais? Pois na verdade foi a falia do throno, proferida n'essa .sessão, 
~-que sem rebuço deu ao usurpaclor a esperança do prompto reconhecimento, em 
lOca de um grancle acto ele justiça! · 
d PReeonhecer um usm·paclor, e usurpaclor elo throno ele um alliado, como o rei 
e _ortugal, sendo então este alliado uma rainha menor, que havia aqui estado 

ruas! dois annos, pedindo em vfio o cumprimento das estipulações, que obrigavam 
u nglaterra a uefencler os seus clri.reitos ao tbrono; reconhecer, finalmente, o sobredito 
~urpador em consequencia de um acto ele justiça, q ne elle praticasse, ou que 

~10fette~se _praticar, era o procedimento mais escandaloso que podia clar-se em 
a l~a quer governo. Nenhum elos da Europa ousára1manchar-sc co:rp tão vergonhoso 
P c 1o, sem embargo de que nenhum tinha para comnosco as obrigações contrahiclas 
á e 0 governo ioglez ;, nenhum havia afiançado tanto a obecliencia ele D. Miguel 
t s l orclens e aos clesejos de seu augusto irmão; nenhum estava obrigado por tra
aac os solemnes a auxiliar o rei legitimo ele Portugal, quando· qualquer inimigo o 
co~m.ettesse. Reconhecer D. l\liguel, se elle praticasse um acto de justiça, que 

J~eria dizeT sen~o. qu~ o gov~rno c~'este príncipe havia sido notavel por Ullla seric 
monstruosas mJnstiças e vwlenetas? 
E_ a promessa do homem que as havia commettido, que havia pe1jurado, 

;u.e. ttnha illt1dido .sua magestacle britannic.n e os outros monarcbas, perante cujos 
epresentantes se obrigára a respeitar a carta constitucional, e a cumprir em tudo ;r rnanclatos elo seu rei; esta promessa era bastante para que o monarcha ele In-
aterra o reconhecesse ! ! ! · 

0 Graças á tre'mencla opposição que lançou por terra o cluque e os seus· collegas, 
s u ant~s os seus subclitos na administração. Esta opposição levantou uma voz que 
a~t Ollvtu em todos os angulos do reino múclo; a medida do reconhecimento foi 

amente condemnacla como a mais detestavel. Debalde o duque e lord Aberdeen, all; deu ao usurpaclor as qualificações que immortalisam um e outro, quizeram 
pe etder à procedimento do governo por motivos ele conveniencia; debalde sir R. 
t e:. na camara elos communs procurou á força ele longos discursos acalmar a agi
~;~o de homen~, a 9-uem a propos~a de tal reco~~ecin~ento escanclalisava sobre
p 0

• Ao tercen·o d~a ele debate VIu-se que o n'l.lmsterro retrogradava; que pos
v~~a a medida por tempo indeterminado; que reconbec.ia a impruclencia que ti
ao ra de a p1·opor, mas a nossa maior ventura foi a quécla elo mesmo ministerio, · 
na ~nal elevemos todos os males que estamos soffrenclo, e que so:ffi·e a desgraçada 

Çao portugueza. 
0 espírito humano que 1\'Ietternich tanto se esforça em fazer parar, tem m~r-

25 ) 
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chado velocissimamente desde julho ele 1830. A liberd~1.de tem dado abalo~ aos 
tyrannos em toda a part(3 da EurorJa; as batalhas da Polonia produzem e~e~to na 
ltalia e na Hespanha; mas os despotas, obstinados em continuar a opprillJtl' es
cravos, a quem pretendem guardar em captiveiro eterno, são surdos á voz bnm~-

. nidade e aos p1·oprios dictames ele illustrada política: França é livre: por roa1S 
que haja quem queira hmitar a sua liberdade, poclemos afoutamente asseveral' 
que esse empenho serú funesto a seus auctores, se n'elle persistirem. Alguns mo
narchas, acqnselhados da experiencia e obrigados da necessidade, correram ao en
contro da opinião, offerccendo aos povos o que os povos tomariam por suas mãos 
dentro de poucos mezes; mas taes exemplos hão sido perdidos para Hespanha e 
Portugal. O usurpador cl'este ultimo reino está hoje sendo castigado pelos insul
tos que permittiu , que auctorisou ou orclenou, aos subditos francezes. Ha pou.co 
tempo se viu elle humilhado aos pés de um consul inglez, que lhe dictou duns
simas e vergonhosas condições; pena em verdade jnsta, considerados os deliétos 
commettidos pelo ajur...tat;nento de traidores que se denominam governo portuguez. 
Os recursos d'este governo estão gast9s; apenas ha com que se pague aos sol
dados, que são, }Jara assim dizer, a base elo seu systema ele regimen. A nação 
geme no abysmo das desgraças, ameaçada ele uma fome horrível, estagnados to
dos os meios da subsistencia do povo, e ainda em cima, carregada com os prepa-
rativos de mna guerra contra a França. Por outra parte, as armas constitucionaes 
vão . fazendo conq_uistas em algumas importantes ilhas dos ,Açores, augmentando 
os nossos meios, e dando maiores brios aos soldados ela ilha Terceira. Entretanto 
mna formidavel esquadra franceza na costa ele Portugal acaba de aniquilar o 
moribundo eommercio portuguez, capturando todos os seu's navios, que pretendem 
entr~r ou sair nos portos do reino. ' . 

E n' estas circumstancias que chega á Emopa sua magestade o duque ele BrEJ.
gança o. senhor D. Pedro, pae e protector da rainha, a senhora D. Maria II; é 
n'estas cireumstancias que se espera por sua magestade fidelíssima a cada mo
mento para ele novo apparecer na côrte de Inglaterra, apresentada d'esta segunda 
vez, não por um marquez de Barbacena, mas. sim por seu augusto :pae. Não Ir 
preciso grandes conhecimentos políticos para se reputar importantíssima a vinda 
d'estas augnstas. personagens á Europa, agitad.a pelas eommoções políticas, que 
são o effeito dos esforç,os da liberdade contra o despotismo. Os portngLlezes, que 
se acham no reino, vêem agora approximar-se de novo á sua; patria a rainha de 
Portugal, conduzida pelo seu mais legitimo protector e defensor, que advoga a 
sua causa, e solicita a. seu favor os meios ele que elia carece para der.ribar a usul!
pnção. Os portuguezes não . podem deixar ele · ver em sua magestacle o duque ele 
Bragança, Gl chefe da famíl ia elos seus monarchas;. o príncipe generoso e human~, 
q_ne renovou as nossas antigas isenções e fóros, e que nos c0n::;tituiu um povo li
vre, dando-nos um governo representativo. Este príncipe trata de collocar sua 
filha no throno portuguez, agora que, solto dos invencíveis obstaculos que lhe 
o:fferecia a sua situação, como imperador elo Brazil, pócle francament,e mostrar 
quanto zela os interesses da rainha, a sua propria honra e dignidade, assim como 
a ventura de uma nação, que sempre foi sua; de uma terra que é sua pat1~ia na
tural, e que nunca podia deixar de o ser, ainda quando outra ac1optasse; }Jorque 
em caso nenhum era possível considerar o senhor D. Pedro como não nascido e!ll 
Portug-al, primogenito do senhor rei D. João VI. O acontecimento de que tratâ.
mos deve· desenganar muitos homens illudidos, os quaes até certo tempo entende
ram que o imperador do Brazil ele todo se e.squecera dé Portugal. Sabemos que 
algt~ns d'es_ses homens mudam hoje ele linguagem, o que por certo nos não maravilha; 
porque as suas mudanças anelam com as das estações do anno, quando não succede co1:· 
rerem ainda mais velozes; e a variedade de opiniões, de planos, de pretensões, de jur
zos, ha sido tal entre nós, que clifficilmente se pócle conceber e menos ainda l:elatar. 

Non mihi si centum deus ora sonantict ling~tis, 
In,qeníumque capctx, totUJmque Helicona dedisset . 

Este acontecime;nto ditosissimo para Portugal põe termo ao especioso pretexto ' 
ele que se serviam os hypocritas, que procuravam terminar a questão p01:tugucza, 
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rec h · ou ecendo-se D . lYiio-uel· «I)orquanto diziam elles, o aubu-usto pae da rainha ou N • Q ) ) 
d fi nao tem me10s, ou não tem desejos, e porventura nem uns nem outros; ele 
e en~er os direitos de sua filha». 

E~l-o ahi o senhor D. Pech·o, (;Xercendo o mais sagrado direito e cumprindo 
a mats respeitavel obrigação de um pae; eis-ahi esse príncipe, em quem jamais 
~e conheceu o mínimo sigoal ele ambição; eis o auctor de duas constituições, ela-
as espontaneamente a dois povos, em que seus antf)passados reinaram absoluta

~e~e_; ·e reinaram pelo direito divino de que se querem valer muitos monarchas 
. e. OJe em clia, que não contam metade da antiguidade da ifiustre progenie dos 
lets de .Portugal. Elle se apresenta com o unico fim de restituir o throno á rainha 
sua filha, e a patria aos portuguezes. Esta, na verdade, era uma divida que sua 
~~gestacle devia á nação, que sempre o adorou, e que jamais cleixa.ní. de o vene
lat . Sua magestade abdicou a corôa de Portugal-para dal-a á sua legitima succes
sora! mas a auctoridacJe real que o mesmo senhor depoz, por entender que assim 
~onvmha a elle e á nação, não levou comsigo o affecto elos · portuguezes, que clu
uautt tantos annos amaram este príncipe como aqqelle que havia· de empunhar 
· lll a o sceptro de seus monarcbas. • 
rn· tcabou-se o pretexto dos W cllingtons e elos Aberdeens. Este ultimo, expri-
0 ~ •0 . os pensamentos de seu chefe ou seu amo, negava ao imperador do Brazll 
P .11lto de intervir na questão a favor ela rainha; porque não podia conceber se
e ara .a _a qua~idaele ele pae da de mona_rcha ele un;ta nação estrangeira a Portug·al, 

P01 ~sso Vta em tudo um acto de mterferenma. Agora que o duque de Bra
â:J~ Já n~o é monarch~ de um 1~ov? Nestrang<:iro !!' Portugal, podenl. ou não po-

t tntervn· em o negocto da restltUiçao da ram1a ao seu throno ? 
a _Para prevenir "esta objecção é que tanto o duque de Wellington, como seu 
e rntgo l_ord Ab'erdeen quizeram levar de assalto o reconhecimento do usurpaclor; 
t para 1~to foram allegaclas duas grandes rasões: La, que o duque ele Bragança, 
tendo. detxaclo de sey imperador elo Brazil, carecia de meios para levar acliante a 
a:ut.attva ele derribar a usurpação de Portugal; 2. a, que se devia logo proceder 
p. leconhecimento de D. Miguel para livrar ele cuidados Fernando VII, cujo reino 
c~osperava agora muito; pois que sua magestade catholica não ·podia deixar ele. 
tlu~tderar at:riscada a vi~inhança de novas ins_tituições em Por~ugal, ~e caísse do 
su. no D. M:tgtlel. A logtca do dtlque de WeUmg~on sempre fot a mats fraca das 
da as armas; porém, a persuasão ele sua graça, de que está, quando falla, comman
Sé udo um _regimento, concorre muito para dar-lhe a confiança que jamais teria, se 
t· persua:ltsse que expõe opiniões em logar de dar ordens. Realmente é cousa rara 
arnau~a tgn.orancía em tão grande homem! 
t. Ate certo tempo instava o duque em que se devia reconhecer D . Miguel a 

0

10
c0 _ele uma amnistia, porque o imperador do Brazil se achava embaraçado com 

u: Clttdn.dos qu: o estado. do impeFio lhe dava, alem de que_ o~ braz_ileiros lhe 
rn gavam O& rumos de acuda· a sua augusta filha; nem elle pod1a mterv1r pessoal
á E te, caso unico em que a sua intervenção seria util. Chega o senhor D. Pedro 

0 , Ul·opa, e o duque de \Vellington, sem o ter visto, nem haver d'elle recebido 
r:; ~eus livros ele caixa, nem a conta . elo seu dinheiro em cofre, exclama na ca
ga~la elo~ l~rcls que era forçoso reconhecer p. 1\ti~guel, _Porque a ~·ai_nha de Portu- . 
n ' destltutdo agora seu augusto pae ele mews, nao podta ser resbtutda ao throno! 
n~e m~ueira que, segundo o extravagante diseorre,r elo duque, o senhor D. Pe_dro 
n~o t~ha meios porque em imperador elo Brazil, e não tem meio_s porque 
E 0 

é nnperador do Bra.zil. Entender-se-ha sua graça a si proprio? Dnviclâmos. 
"~~u~nto ~ Fernando VII, de quem o d1:lque deve ser amigo, não só por ha
d Ieceb1do com honras de infante ele Nespanha, mas tambem pela fórlflla p:

1
.!overno mil_itar 9-ue escolheu, ttão conforme á que sua_ gr~ça parece · cles~jar 

re 0 seu pa.tz, .cl1remos pouco · para nao cansar a pac1enCla ele nossos 1m to
Po\ Que rasão acha o duque par~ livrar Fernando de cuidados. da parte de 
est~ uga~, que não milite mais fortemente da parte de França? Pois Portugal 
alg Il;lals proximo a Hespanha elo que o reino ele França? E porventura houve 
di1.11Utn advogado ele ·Fernando, que se lembrasse, para condemnar o proce-

ento do poyo fra.ncez, elo nojo que elle causaria a. sua magestade catholica? 
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Se o funesto exemplo .de Portugal _póde ser seguido em Hespanha, com quànta 
mais rasão podia ser o de França? E ela natureza das ciousas o seguir-se antes 0 

exemplo de uma nação grande, do que o ele uma ele menor exten[:lão. Alem ele que 
o exemplo ele· França, a cuja deliberação ning·uern se lembrou de pôr obs!aculos 
por causa de Fernando VII, foi um acto nacional ou popular, se assim qmzerero 
que se chame, ou revolucionaria, se a palavra contenta mais os_ to?·!es inglezes i 
emquanto o exemplo de Portugal será o restabelecimento ela auctorielade I'eal, a 
destruição da anarchia e a restituição do imperio da, lei. 

Hespanha próspera? . .. Esta phrase só podia sair da bôca do duque de Vf el
lington. Fernando tem coberto o reino de sangue; as manobras de Agu~do tee,:n 
feito ver ao munclo o estado elas rendas d'aquella nação; as revoluções aiucla n~o 
cessaram desde que o neto de Filippe II, dez vezes mais barbaro que o deroonlO 
do meio dia, governa pelo min-isterio ela junta apostolica·; e o duque de Wel
lington chama a este estado, estado de prosperidade! 

Que pretendem os hespanhoes, que tão mal soffi:em a tyramüa ele Fernando Vr1? 
Pretendem ser governados como um p~vo livre; querem uma constituição. Cu~
priu Fernando Vli o que prometteu na proclamação ele AndLljar? Quem o obn
gou a fazer essas promessas? E porque elle falte ao que prorç.ette a seus infelizes 
subclitos, segue-se que devam os portuguezes, a quem o duque ele Wellingto.n 
detestl'l 1 porque morreram a milhares para qne elle triumphasse, ser escravos de 
D . Miguel? Segue-se que a rainha de Portugal deva fiear para sempre sem pa
tria e sem corôa? Segue-se que seu augusto pae haja de abster-se de prestar-lhe 
o auxilio que possa, e de cumprir para com ella os sagrados deveres de protec
çno, que derivam da. natureza( 

Confessâmos que a Fernando mais mal fazem, dois vizinhos liv.res do que uro 
só; porém, que direito tem elle ou tem alguem de impedir-nos o restabelecime?-t.o 
da nossa constituição, porque ella possa incommoclar o despotismo, do nosso v~zr
nho? Cada povo se rege como mui bem lli.e apraz; esse principio foi reconhecrdo 
relativamente á Belgica; o qtle se quer é que os actos governativos cl'esse povo 
não vão perturbar a paz dos outros paizes. Na verdade, se fossemus, depois de 

restabelecido o systema constitucional em o· nosso reino, acclamal-o em Hespanha, 
tinha Fernando todo o direito de. queixar-se e de nos fazer guerra; porém, antes 
d'esse termo qualquer medida preventiva é indigna injustiça, é abominavel int~r
ferencia, é protecção ao crime contra a virtude, atrocissíma violação do direrto 
das gentes. , · · 

Prosperidade em uma nação governada tyrannicamente! Pó ele acaso. havei-~? 
Quaes são os actos de Fernando VII, do abominado das gentes, que, no concerto 
elo íllustr~ panegyrista elo seu despotismo, o tenham constituído bemfeitor dos ~o
vos? Forcas, desterros, tormentos e a famosa descoberta da navegação do TeJO, 
desde 'l'ole~o· até Lisboa! Não seria mais conforme á rasãG e á justiça, que sua 
graça aconselhasse o rei catholico a que desse aos povos a constituição que pro
mettêra; que rompesse os grilhões, em que o tem a junta apostolica, e chamasse 
os representantes da nação a um conselho puolico, para2 de concurso com todos 
elles, estabe1ecer a lei organica do estaclo conforme a opinião da nação e as luzes 
do seculo? Quando sua magestade disse na citada proclamação de Andujar que 

' estas luzes não permittiam a continuação dos governos absolutos, mentiu ou fallotl 
ve~dacle? Se ~enti~, quem h~ de mais dar credito a um príncipe que e.l!lgana os 
povos para ma1s famlrnente os escravisar, quem ha de venerar este homem e co.n
fiar n'elle? 

Se entã.o fallou verdade, mais escandalosa se torna ainda a má fé de que u~ou 
depois, faltando ás suas promessas. . 

Não, o augusto -duque ele Bragança não desistirá do empenho ele restituir ao 
throno -a rainha de Portugal. A justiça da causa que elle defende não diminue, 
porque o seu triumpho venha a damnar ao despotismo · de um reino vizinh?· O 
~onarcha hespanhol não póde allegar acto nenhum hostil da nossa parte, arnda 
que elle praticou íunumerF~veis, dando armas e forças, e toda a qualidade de pi'O
tecção mais aos nossos reLeldes, a fim de ver estabelecido em Portugal o despo
tismo exercido pelo usurpador elo throno ela rainha. 
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~dO duque de Bragança nada mais pretende do que vingar a sua honra ultra
~· a, !azendo respeitar as suas determinações, emquanto rei de Portugal; deter· 
r lnaçoes., nenhuma das quaes excedeu a auctoridacle real por elle exercida e 
deconhec1cla pelo gabirí.ete ele Mad·rid; para este g·abinete cessou a legitimidade 
t 

0 se~ho1: D. Pedro IV assim que appareceu a carta constitucional. Se Femando VII 
eem ~ece10 do contagio das idéas liberaes, imite os reis ele Saxonia e Dinamarca, 
teSO retudo tenha J?Urticular cuidado de fa}Jar verdade ao povo. Já lá Vae O 
q m~o e~ que era; facil e impune. o illudir as nações; .hoje ellas se vingam ele 
F~~m as Ilhtde e as tyrannisa . . o exemplo da França n.?io fi~m~á ~em imitadores. 
li .nando tem dentro da p10pr1a Hespanha os seus rumores Immigos, os homens 
iliÍ~es, que o seu governo opprime. Se a nação fosse ditosa, de que valeriam as 
ti 1~enclas e as intrigas de alguns centos de inclividnos fóra do reino? Olhem os 
a~rtos e vingativos despotas para o proceder dos magistrados em França. Estes 
ra s~ ~em todos os dia& particl~stas ele Carlos ele Holyrooc11 convencido.s de conspi
reçao' porque? Porque certos da immensa maioria nacional contra os conspirado· 
qus, .que ?ão passam de insignificantissíma porção ele descontentes, estão certos 
!I e Jamals póde similhante gente pôr em perigo o governo ·actual. Se o estado de 
gee~.P:,nha e ele Portugal são prosperas, se os dois príncipes que mettem horror· á 
d' \~~a~ presente são queridos das duas nações que dominam1 porque tanto receiam 
clo~·e:s · Porque, á imitação dos fr:mcezes, não desprezam um punhado de conspira
nae ' que, a não passarem ele um punhado, nenhum mal podem fazer aos pater
se' 

8 
lovernos? Pontue rasão não só treme Fernando dentro elo seu palacio1 no 

P:~ a sua heroica nação, mas até receia em um reino estranho, ele forças incom
ty ~ a\'el.mente menores que as suas, a mudança da tyrannia para a liberdade? Os 

raunos de tudo se guardam; mas nada os salva. · 

Carta ao Inarquez de Pabn.ella 

dad Lonclres, 6 ele julho ele 1831.- Sr. marquez: - Contando com a sua fideli
po/ a sua magestacle fidelíssima a senhora D. :lYiaria II, minha filha e pupilia, 
viç quem ~ marquez tem feito tantos e tão penosos sacrificios e assignalaclos ser
de~~ co~v1do-o a que immediatamente se embarque para vir a esta cidade, a fim 

A mm1g? tratar dos negocias portuguezes. 
DoQ Proverto esta occasião para certificar-lhe que sou cordialmente seu amigo.= 

_DE DE BRAGANÇA. 

Officio 

(N. 0 4 9 resemd issimo) 

d'e ~,mo e ex.mo sr.- A Providencia permittiu que não partisse o navio portaclcr 
pa s h .e do·s meus precedentes officios, para que eu tivesse a satisfação ~e dissi
s~r, .0Je, por noticias mais agraclaveis1 a impressão negra que no animo ele v. ex. a 

r:u.0s~o produziriam aquelles officios. 
tul d Imperaelor (que me esqueceu .ele participar a v. ex. a haver assumido o ti-

<Ro \ e .duque ele Bragança) depois ele muitas batalhas em as quaes J oào ela 
dize ~ Plllto mestrou da maneira a mais honrosa uma franqueza nobre e decidida, 
dade~ . 0 a sua ina.gestacle sem rebuço verdades duras, e patentea:ç.do o amor ver· 
fir:u. eno ~ue lhe consagra, e o zêlo que o anima pela sua gloria, resolveu-se em
em ~ c~nsentir que se proceda immecliatamente a tratar _ele negociar um novo 
tas prestlmo, em o qual sua magestacle aTrisque, como um dos prineipaes accionis
sob'. uma somma de ;E 2õ:OOO a 30:000, e a dar-me hoj e um credito de f. 12:000 
dare 0 seu banqueiro Samuel Phillips & c.a, d'esta cidade, que substitue o outro 
p01, ~esma somma que sua magestade mandára á regenc~a, e qt~e não ~ôra pago 
Para.r · M. H.othschild. D'este credito julguei clev('lr aproveitar-me 1rnmedtatamente 

T mandar a v . ·ex. a por este navio uma somm.a de ;t 3:000 em soberanos. 
:n'eller~tar-se-ha ag-ora de negociar um novo emprestimo, annullanclo ou fundindo 
pre t ' de Maber1y, e combinando-o ele modo a contentar os bonclholdm·s do em
denslrmo ele 1823, ·com alguma somma que se applique ao pagamento dos clivi-

c os e ' N l' ll • ' N a.mort1saçao c aque e emprestlmo, . para que se remova a oppos1çao 
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d'aqnelles bonclholdm·s na admissão elo novo stock na }Jraça de Londres. ~~ adu~ 
sencia elo sr. D. Thomaz Mascarenhas recáe sobre mim toda 11 responsab1hda . 
d'esta nova operação, que me acho auctorisado a concluir em virtude da substi-
üüção do pleno poder dad@ ~íquelle fidalgo. . 

Cumpre-me :1gora dar conta a v. ex." das im]JOrtantissimas occorrenmas que 
têem inteiramente mudado para melhor a face elos nossos negocios, e qne e:ffica-z
mente contribuíram para a nobre decisão tomada pelo imperador. . 

~ord Holland, lord Palmerston, cada um em separado, a1n·iram-se com o.maJ
quez de Rezende, quando este lhes foi fallar sobre a garantia tacita q~e o nnpe
raclor queria obter d'este governo para assegurar a som111a que ar~·1scas~.e n~ 
operação elo emprestimo, e que lhe foi negada. Lord Holland suggenu entao a 
marquez que, em logar d'aquella pretensão, impossível ele conseguir, formasse uroa 
carta officia,l contendo tudo o que o imperador desejava, entrando n'isso u~ elll
prestimo pa,ra a sustentação ela rainha, mas recom~endanclo-lhe a maior mrcuw
specção na reclacção cl'aquelle papel, que devia ser tal que podesse apresentar-r 
no parlamento, e servir de titulo de defeza aos ministros em caso de ataque P~ a 
opposição . Então o marquez lembrou para recligir a dita carta sir James Mackxn~ 
tctsh, o que lorcl Holland approvou, e ao que sir James se prestou da melhor vond 
tacle. Para servir de .apontamento fiz eu o papel incluso ;por copia n. 0 1. Lor 
Holland repetiu ao marquez o que me havia dito lord Palme1·ston, mas acrescen
tou, como parecer seu, que julgava que nós deveríamos desde j~í pedir a este g~
verno o reconhecimento da regencia é0mo governo de facto, pois que isso na.o 
implicaria o de D. Miguel' visto que a Inglaterra era livre ele Teconhecer ou ae.l
xar de reconhecer os governos que bem lhe parecesse, e que o actual ministeriO 
não rec~mheceria o do usurpador. Lorcl Holland aconselhou ao marquez de pens.ar 
n'·este negocio, e eu, sendo por este consultado, e tendo meditado na matena, 
disse-lhe hontem que não tardasse em saber de lord Holla.nd e ele lorcl Pailmersto~. 
qual desejavam que fosse o_modo ele se pedir o reconhecimento da rcgencia, e~
ginclo sómente cl~elles a promessa bona jide ele não servir o dito reconhecimento 
de aresto para o ele D. Miguel pelo actual ministerio britannico. . 

Direi agora a v. ex." quaes foram as considerações que me incluzirl.llm a esta 
resolução: 

1. 0 O ministerio inglez tem-nos dado, sobretudo depois da chegada do imperador, 
sobejas provas da sua boa fé e elos seus bons desejos a nosso favor, para podennos 
suspeitar que elle nos queira enganar com a insinuação Tefericla ele lord Holland· 

2. 0 ;No caso de mudança ele ministerio, e ele o novo nos ser contrario, o não reo?
nhecimento da regencia não seria motiv~ para impedir o de D. Miguel, e aliás pona 
em urna situação mais vantajosa para qualquer negociação ele compromisso col11 
D. Miguel no caso elo seu reconhecimento por um mini.sterio avesso á nossa causa. 

3.0 Reconhecida a regencia, poderemos a.Ilegar os tratados para impedir ore~ 
conhecimento de D. Miguel, que implicaria a divisão da monarchia portugueza, 
cuja integridade se acha garantida pelos mesmos tratado>. 

-veremos agora se este negocio se conseKue. . ~· 
Lorcl Palmerston exprimiu-se no mesmo sentido qu~ lord Holland: mas nao 

tocou no reconhecimento da regencia . Repetiu tambem ao ma.rquez o que já Jhe 
tinha clito sobre a conclucção da rainha em vasos inglezes, para o que disse já haJ 
via na primeira occasião recebido as ordens de el-rei. De r~;Jsto deu ao roarquez 
uma quasi certeza de obter os pecliclos constantes do documento n. 0 1. • . 

O imperador ficott contentissimo com as declarações e insinuações dos dois J11l~ 
nistros britannic0s, e a boa recepção e o optimo acolhimento que encontra. n'esta 
côrte o têem1 emfim, convencido elas boas disposições da nação· e do governo a fn-

. vor da nossa causa. Cumpre-me dizer a v. ex." que lord Hol1and recomroendo~, 
com repetidas e energicas instancjas, o maior segredo de tudo quanto se ha'1::t 
passado na sua conferencia com o. marque2l, e de tudo quanto se faria, di~enc.o 
que se faltassemos áquella condição essencial, arruinaríamos o nosso credito pala 
com o governo e para com a nação, e com isso perderíamos para' sempre e selll 
remedio a causa da rainha. 

A esperança da conchtsão de um novo emprestimo tem feito rcvlÍver a idéa de 
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~a expedição contra Portugal, que já agora bastará ser composta ele tropas por
u.gnez~s. Caso, pois, tenhamos meios, proceder-se-ha com a maior actividade na 
~lomphficação da força marítima e dos tra-nsportes necessarios para a conclucção e 
e~embarque de um corpo ele cinco mil homens ou mais, que confio se possa reun;· n'essas ilhas, tomando ele passagem a de S. Miguel. Sua magestade o impe

[a_..or parece estar disposto a pôr-se á testa da expedição, e a sua presençn. va
~Ila a de alguns mil homens, não só pelo enthusiasmo que excitaria nos nossos, 

as pelo desru1ento que infundiria aos contrarias: O excellente Sartorius irá 
~~mmandando a força nava.I, que elle diz poder-se apro111ptar dentro de duas ou 

es semanas. 
de Juntas . achará v. ex_. a, sob os n. 0 8 2 e 3, as co.rias da resposta do marquez 
im Re.zende ao meu o:ffi.cw de 3 do corrente, e elo bilhete com que sua mag·estaele 

C
. perta! se dignou homar-me, mandando-me o. credito de f: 1~:000 acima men-
lOnado. · 

d ~eus guarde a v. ex.a Londres, 6 de julho de 1831.-lll.mo e ex.mo sr. Luiz 
a tlva Mousinho ele Albuquerque. =Ltâz Antonio ele Ab1·ez~ e Lima. 

Documentos juntos 

N .0 1 
Apontamentos para servirem á. carta. de pedidos, que s ir .Ta1nes 1\fackintosh dP.vo re di g ir 

Demandes : e o marqucz ele Rezende escreveu n. lorcl Pahnerstou 

1: Que la reine soit re_çme en Angleterre conformément à son rang. 
à Üh2 Que le gouvernement de sa majesté britannique envoie chercher sa ma:jesté 
' erbo1u·g et la conduire en Angleterre sur des bâtiments de l'état. · 
1 . 30 Qu' eu suivant en Augleterre, sa majesté soit admise à habjter le même pa
~s de sa majesté britannique, ce que l'empereur et son auguste fille désire comme 
q e r·euv_e de la contiuuation eles égards beinveillants et de l'affection paternelle 

8~e e ro1 et la reine ont manifesté à sa majesté tres-fid(:üe lors de son premier 
Pit~r eu Angleberre. Quancl cela ne puisse pas se fau·e, que la reine hn,bite un 

· a1~ de la couroune. 
d' 4 . . 9-ue le gouvernement brita.nniqne1 en consiclération eles a.nciens rapports 
t:n. a~n.t.tte qui ont tonjours existé entre Ia famille roya.le d'Angleterre et l'auguste . 

80
atson de Bragança, veuille bien prêter à l'anguste chef de cette maison, •une 

pe~~e de f, 15:000, pour subvenir aux frais el'entretieu de sa majesté tres-:fidele 
t:n. n ~~t son séjom eu Angleterre, attendu que l'empereur n'ayant pas eles som
le es tsponibles dans ce moment, dounera cependant en gage de ce prêt eles. va
é;~:s en bijoux et autres objets dout il ne pomrait disposer tout de suíte sa111s 

uver de graves pertes. 
5o Q I 'b · · . IX! l ' ). . é ue e gouveruemeut ntanmque permetb:a, par uu euet c e sa genvrosit , 

~ue le ?agage et tons le traiu de l'empereur et de sa suite, qui se trouvent main
n~t a Cherbourg, soieut admis eu Ang·leterre francs de droits. 

emarque: , 
ce ~omme la difféTence ele culte pourmit être prise en consiclération pour la réfl'lr 0f de la reine dans le palais de sa majesté britaunique, l'empereur eléclare 
te:n~e lemeut que son auguste fille n'ama pas chez elle aucune chapelle, son in-

ou étaut qu'eUe aille remplir elehors ses• elevoirs religieux. 

N. 0 2 

.,. IU.mo e ex.mo sr.-Tendo levaQlo á presença de sua magestade o o:fficio que 
S~b Clt. a ll1e dirigiu em data ele 3 do corrente, sua magestacle me ordenou fizesse 
tenhr a "V. ex:. a que hoje mesmo elle vocalmente responderia a v. ex. a; o que eu . D a honra de participar a v. ex. a para ~ua intell~gencia. . . 
atte te v. ex.a, etc.-lll. mo e ex.mo sr. Lmz· Antomo de Abreu e Ltma-Mmto 

:n ° venerador e servo. = Ma1·quez de Rezende.=Lonclres, 6 de julho de 1831. 

N. 0 3 . 

est ~~arendon hotel, 6 de-julho de 1831.-Inch}sa achará uma ordem de f: 12:000 
erltnas sobre a casa ele Samuel Phillips & C. a, el'esta cidade, dom gratuito que 
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faço ~í legitima causa portugueza, podendo dispor c1'csta quantia em beneficio da 
mesma causa, como entender que é mais util e conveniente.= DUQUE DE BR.A._G . .AN
ÇA. = Sr. Luiz Antonio ele Ab1~eu e Lima, encarregado dos negocias do leptnno 
governo portUguez em Londres. 

Officio 

(N. 0 50 rcserl'ado) 

IJl.mo e ex.mo sr.-Por insinuação de sua magestade o imperador D. Pedr?, 
l'edigi as tres cartas juntas por copia (A, B e C), para os imperadores de Austria 
e Russia e para el-rei da Prussia, que o mesmo augusto senhor já escreveu e ex-
!Jediu para os seus destinos . . 

' V. ex. a achará tambem junta (copia D) a tradtwção da carta que sua mages· 
tacle imperial dirigiu a el-rei de Inglaterra, que foi l·edig·ida pelo coronel Plasso:J;l, 
que acompanhou o imperador do Rio de Janeiro. 

Achará mais v. ex.a' (sob E e F) as copias de uma carta com que sua roages
tade ÍJD}Jeria~ se dignou honrar-me de Cherbourg, e da m·inha resposta. Mais re
rnetto a v. ex.a a copia (G) de Hm officio que clirigi1 pelas mesmas palavras a?s 
srs. Candido José Xavier e .José Xavier J}'[ousinho da Silveira em consequenCla 
ela intimação que recebi do imperador. · 

Desejo que em tudo quanto tenho feito me não haja apartado elas intenções da 
regencia, e mereça ser honrado com a sua approvação, e com a de v. ex.a, pe
dindo indulgente desculpa dos erros involuntarios que possa haver commettido .. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 6 de julho de 1831.-Ill.mo e ex .mo sr. Lmz 
da Silva Mousinho de Albuquerque.= hbiz Antonio ele Abreu e Lima. 

Doc"'l..l.men.tos annexos 

A 

Pt\.1':1. o imperador da Aus1ria, Francisco José 

·Sire : - ReYenu en Europe par suite eles événements cléplorables qui se sont p_as
sés au Brésil, je ne vcux pas tarcler de vous expriroer les sentiments d'amour fibal, . 
qui ne cessent ele m' animer envers vbtre auguste . personne. Daignez, sire, en 
agrée1· le sincere aveu. 

Fi dele à rnes príncipes et á l'honneur j 'ai abcliqué le trône du Brésil pour n;e 
pas manquer aux prerniers, et garcler intact . le seconcl. J e me :flatte d'y M'?1r 
réussi, et par là d'avoir acquis ele nouveaux titres à votre estime et à votre bem
veiJlance. 

L'éloignement de mes enfants et la position cli:fficile de rnon fi.ls, me causent 
eles regrêts et de vives alm·mes, que votre maje'sté partagera sans doute, comlll0 

elle partage de mon aníour pour eux. ,-
J e crains que les brésiliens, méconnaissant le1.1rs véritables intérêts, et pous~e~ 

par 1' eEprit ele vertige qui cloroine en Am'érique, n e renversent le trône que J ·~1 
clü élever à fin ele comerver dans le nouveau monde les institutions monarchi- ' 
ques, cl'y apposer une barriere au torrent démocratique qui ravageait les nouvea~ts: 
états américains, d'empêcher enfin au Brésil cette gueTl'e à ·outranee eles théones 
contre les réalités, qui ne :finira dpns les coloi).ies affTRnchies, Ci]U'apres que, de 
longues années de calamités et ele désas1res, y àuront amené, par ~me effi:oyable 
expérience, ou de nouveaux mreU!I:s, ou ele n01wel1es idées. Veuille le ciel pro
téger le nouvel ernpereur du Brésil, et éclaircir ses sujets sur le prix du trésol' 
précieux que je leur ai laissé, et. eles services importants que je leur ai. rendus. 

Dans roà douleur profonde j'ai la cons0latión de voir roa filie, la reine ·<ÍLU Por
tugal, petite-fi.lle ele votre roajesté, se rapprocher du trône ou elle doit roonter p~r 
ses droits légitimes, et par mes efforts aidés de · ceux de ses fideles sujets. J Y 
donnerai tous ·mes soins, et je coropte, sire, avec votre p11issant appui. . 

IVIa carriere politique a; été une lutte continuelle contre l'anarchie, j 'espere pr01~
ver encore à,. votre majesté impériale que je n'ai .rien tant à creur que de contr~
buer, de toutes mes forces, au raffermisseroent ele l'ordre et ele la tra.nquillité. ge
n6ralc en Europe, et ele continner iL méritrer l'amitié et l'e~time ele mes anc1cns 
frcres. 
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d Veuillez, sire, accueillir la confession sincero de ~es sentiments de même que 
e ceux, ~:tc.-Juillet, 1831. 

B 
Para. o imper~dor da Russia, Nicolau I 

Sire :-Ayant abdiqué la couronne du Brésil pour conserver mon honneur et 
~otre estime, je suis revenu en Europe, ou dans le rétirement de la vie privée, 
J e~pere rencontrer le bonheur que je n'ai pu tro-uver sur le trône. Mon fils regue 
~~1I?-tenant à ma place, sous le nom ele Pierre II; veuille le ciel que ses sujets, 
ec atrés sur leurs véritables intérêts, sachent soutenir· ce trône, que i 'ai du élever 
au nouveau monde pour y conserver le príncipe mouarchique, et puissent-ils, en 
e~to~u·ant de leur amo1.U' et de leur respect leur je1,me empereur, apprécier ce bien 
Piécleux de leur union, et ce seul gag:e de leur tranquillité et de leur bonheur, 
)~.leur a laissé un per~ tencb:e, nonobstant les justes motifs qu'il avait ele ce 
P amdre ~e leur ingratitucle pour d'a.nciêns et éclatants bienfaits. 
I f La reme de Portugal ma filie retourne aussi en Europe, et elle será ma conso.:f lon da.ns la elouloureuse absence de mes autres enfants. Débarrassé maintenant 
~ t01.1s les obstacles que m'en empêchaient, je vais employer tous mes soins et tous 
lé e~ .effort8 à la restauration eltl trône de ma fille et à la révindication de ses droits 
a gltl_mes. Votre maj esté impériale ne me refusera pas dans ce but sou puissant 
.PPtu, que j e réclame avec confiance d'un monarque, qui par sa noble persévé
~~~ce dans les príncipes ele la légitimité, a déjà tant contribué à la préserver eles 
~l ent~ts, clout elle est encore menacée en Portugal. Veuillez, sire, en agréer mes 
~- us ·8lllceres remerciments. . 

Dans tout le cours de ma carriere politique, mes actions ont cmistamment eu. 
po.nr but le maintien ele l' ordre et de la tranquillité générale, et fort d'une con
scl~nce pm·e et libre de tons remorcls, j 'ai été péniblement affiigé et indigné lors
{u. a mou arrivée eu Europe j 'ai su que quelques jornaux voulaient m'y présen
d~r comu:e un drapeau sinistre, autour duque] vicnclra.it se rallier tons les éléments 

anarch1e et de désordre qui troublent la paix de cette partie dtl monde. J 'espere 
qu: v?tre majesté méprisera ses basses' calomnies, et que faisant justice lL mon 
:ractere, elle se persuade que mes vreux les plus ardents sont de démentir par 

a condnite ces bruits mensongers et de continuer à mériter I' estime de ceux, qui, 
autreL'ol·s f , . . . . 

~~ mes reres, Je veux avou• pour am1s. 
Agréez, sire, etc.-Juillet, 1831. 

o 
Para o rei ela PruS$ia, Frederico Guilherme lll 

fi . Sir~: -Une révolution que je n'ai pu empê~her ni par la c1ouceur ní par la 
ermete, et qui prétenelait me forcer à sacrifier à l 'anarchie les droits d'une cou

ronne, m'a fait descenClre dn trône, que j'avais élevé en Amérique pour y conser
~~1~!es institu.tions monarcbiq1tes. J'ai gardé mon hoJllileur, que j'ai préféré à; un Ea em~ terni pa.r le paljure. l\1on fils regue maintenant au Brésil à ma ?lace. 
]hn abcliquant eu sa. faveur j'ai voulu non seulement éviter à mes sujets les ma-

. d'e~rs ae la guerre cÍviJe, - maJÍS arrêter le CbOC eles partis, duquel1 dallS l 'état 
. e erv~scence et ·d'agitation ou se trouvent la plupart eles pays ele l'Amérique, 
Je deva1s crainclre eles résultats funestes au príncipe monarchique clans le nouveau 
~onde, ~ l'intégrité de l'empire brésilie:r;t, et par conséquent au bonheur de la na-
1:on,. qu1 me devait déjà son indépenc1ance, sou union, et le précieux bienfait c1e 

avon· préservée dH terrible fl.éau de l 'anarchie qui r ava.ge et désole les autres 
t:~~l~s de l'Amérique qui se sont séparés de la mere patrie. L'ingratitucle eles hi s~ens pour les importants services que je leur avait rendus, est moins péni
fille a mou Acreur, que les v ives alarmes. 9-ue j'épreuve _po~r mon :6.!~' P?ID' mes 
l s, et meme pour- la durée et la stabthté du nouvel empu·e, que J ava1s fondé 
c.ans. l'mtérêt du peuple et de l'orclre. Veuille .le ciel proteger mon ·fils, et ga
lantn· ~es snjets des funestes elangers qui les menacent . 

. ~evenu eu Eurupe et renclu à la vie privée, je m'empresse ele profiter de ma 
~~ltlon P?lll' m'occuper sérieusement des intérê~s de ma filie la reine de Pm·tn
s · te. va1s employer tons mes efforts pour la fau·e rentrer clans la J>UÍssance ele 
es c 'Oits légitimes, et j e compte qu'une aussi juste cause, dont le triomphe ame-

' 
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nera la tranquillité et le bonheur ele la monarchie portugaise, méritera le puissant 
appui de votre majesté. Vos vertus, et votré sagesse écla,irée m'en sont la plus 
sure garantie. 

Dans tons mes démarches, je tfi.cherait de pro-uver à votre majesté et à to~1.s 
les souverains de l' Europe, que je suis animé eles intentions les plus pures, q~1 Jl 
est loin ele ma pensée de me prêter à elevenir un instrument ele désordre, et qu au 
contraíre, je n'ai rien taut à creur que de continuer à mériter votre amitié et celle 
de tons mes anciens freres. 

Je devais à votre majesté cette manifestation de mes sentiments, et j'espere 
qu'elle saura les apprécier, ele même que ceux, etc.-Juillet, 1831. 

D 
Traduc~ão da carta para o rei de Inglaterra, Guilherme IV 

Acontecimentos que pertencem á historia trou~eram~me elo throno imperial do ' 
Brazil ás praias ele França, depois ele dez annos de reinado. 

Eu fiz tudo pelo povo no meio elo qual me tinha fixado na espexança ele o tor
nar feliz. Tudo lhe dei, tudo abandonei por elle; mas não devia sacrifica.r-Ihe a 
minha honra. Exigia-se de mim o que eu não podia concecler sem opprobrio. Re
solvi abdicar uma corôa ele que a imprudencia e a injustiça intentavam manchar 
o lustre. 

Meu filho é actnalmente imperador do Brazil.: Possa elle ser feliz e melhor 
apreciado do que o pae. 

Procurei asylo a bordo . ele uma das naus de vossa magestade, ali encontrei hon
rosa hospitalidade, que tinha a certeza de obter da parte elos officiaes de um dos 
mais antigos amigos da minha família. Eu me apresso, senhor, ele significar a 
vossa magestade meus sinceros e fervorosos sentimentos. O mau estado de saude 
da ex-imperatriz, proveniente dos incommoclos inseparaveis de uma longa viage!ll 
pelo mar e o provavel estado de gravidez em que ella se acha, me obrigam a 
conduzil-a quanto antes ao centro da sua família. Se não fosse este obstaculo, eu 
teria tido a honra de apresentar pessoalmente a vossa magestade a homenag·e!ll 
do meu reconhecimento . Como natm·al tutor de minha filha a rainha de Portugal, 
era do meu dever conservai-a junto a ' mim e approximal-a do berço da sua fa-
mília e elo throno elos seus antepassados. · 

Os senhores encarregados dos negocias ele França e o almirante da estação 
d'esta mesma potencia em o Rio de Janeiro, pozeram á minha . disposição a cor
veta Seine~ a bordo ela qual vi.aj a agora a rainha para a Emopa. 

Ella se lembra da maneira a mais lisonjeira do amavel acolhimento que lhe 
fez vossa magestade na occasião da sua primeira viagem; eu espero acompanhai-a 
na proxima visita que ella deve fazer a vossa magestade, na qual poderemos e~
tão, ele viva voz, assegura1· a vossa magestade, em t0da a plenitude, o reconhecl
mento da nossa affeição. 

Seria da minha parte uma verdadeira ingratidão se não fizesse justiça, perante 
vossa magestade, ao · zêlo e benevolas c1eterminações elos senhores encarregado 
dos negocias Aston e almirante Ba.cker. 

As attenções assíduas· dé lord Colchester, commandante· da fragata Volage, e 
as privações que elle, com tanta delicadeza e boa vontaJe, impoz a si mesmo para 
tornar menos penosas as dilações de uma viagem marítima, merecem da minha 
mulher e ele mim o testemunho ela mais viva amisade . Agora não sou mais qu.e 
um simples particular, mas como tal, eu creio e espero que vossa magestacle accet
tará, assim como de antes, com prazer a expressão grata ela minha sincera vene-
ração. · 

Tenho a honra de ser com estes sen+.imentos, senhor, de vossa mag·estade, 
muito devoto e affeiçoado amigo. =PEDRO DE A.LcANTARA .ÓE BRAGANÇA. E BoVI't· 
BON. =9 ele junho. 

E -
Cherbourg, 11 ele junho de 1831.- Sr. Abreu e Lima : -Grande prazer tl3nho 

em dirigir-me a v. s.a a vez primeira para lhe fp,zer os meus comprimentos e 
afiançar perante v. s.a a honra, probidade, talentos e scicncia de mr . Plasson, por-

. ' 
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tador d'esta minha carta; este senhor fez-me grandes serviços durante o meu go
"erno no Brazil, não só escrevendo o pei'ioclico Mode?·ado?' (que seguramente é o 
melhor ele todos quantos perioclicos se escrevem no Brazil), ma.s em tudo o mais 
~ue. 0 empreguei, distinguindo-se sempre como era de espeTar de um homem com me 
t faut; actualmente que elle parte para Iúglaterra com tenção de publicar todos 
08 mezes uma Revista, na qual pretende aclvogru: a causa justíssima, da rainha a 
senhora D. Maria II, minha filha e minha pupilla, julguei, não só como amigo do · 
sr, Pl~sson, mas tambem como tutor ele sua magestade a rainha fidelissirna, dever 
acred,ta!-o d'este modo perante v. s.:', fazenclo saber ao mesmo tempo a v. s." 
q~le llltnto prazer me dará, e muito grande serviço fará a sua magestade fidelis-
81_ma sua rainha, minha filha e minha pupilla, se soccorrer pela embaixada o clito 
81

• Plasson, a fim ele que elle possa pôr em pratica o seu plano. 
d' Eu espero que v. s. a duvida nenhuma terá, e que, tendo-a, remettendo copia 

esta carta á regencia, ella promptamente anmúrá ao que lhe peço. 
Espero que v. s.a me dará milhares de occasiões em que possa mostrar-lhe 

qn~ sou-De v. s. ", etc. =D. PEDRO DE ALCANTARA BRAGANÇA E BouRBON, 
ex-Imperador do Brazil. · 

F 

l Senhor! -A carta com que vossa magestade imperial se dignou honrar-D?-e, 
d~tada ele Cherbourg· elo dia 11 do corrente, penetrou-me ela mais profunela grati
~"'o; e _P~r~itta-me vossa ·mages~ade que por tão alta mercê eu beije a sua augw:;ta 

~oh, ilil'lgmdo-lhe ao mesmo tempo, bem como a sua magestade a imperatriz, as 
~lll as _humildes felicitações pela sua feliz chegada á Europa. 
l As _msinuações e d~sejos de v;ossa magestade imperial serão sempre para mim 

c. etermmações valiosas, a que me conformarei com o maior gosto, e posso assegu
rar a_ vossa magestade de que mr. Plasson receberá de mim, quaJ,lto o permittam 
~s lnlllhas posses, toda a consideração e assistencia de que o faz merecedoT a con-

ança com que vossa magestacle o distingue. Com isto não só preencherei um cle-
"V:er o-rat N ~I: - á . N d . d p tJ: l:> o ao meu coraçao, mas me COl.Llormare1 c s mtençoes a regenCia e or-
d~gal em no~ne da minha sobera.na a senhora D. Maria II, augusta filha e pupilla 

vossa magest!l-de. . 
~e:-~s a preciosa viela de vossa magestade prospere e felicite por dilatados annos. 

S el.J~ com o mais profundo respeito as mãos de vossa magestade imperial
à. et: llltu,to humilde e fiel creado. =L1dz Antonio de Abre'u e 'Lima.= Londres, 21 
e JUnho ele 1831. · · 

G 

IJ.l.ms>s e ex.11105 srs.-Em consequencia ele insinuação do imperador D. Pedro, 
~ugusto pae e tutor da rainha nossa senhora, tenho a honra ele rogar a v. ex.as 
c e Passar quanto antes a esta côrte, para ajudar com os seus conselhos o mesmo 
a~g_usto senhor, nas importantes deliberações que hajam ele tomar-se para levar a 
e elto as suas intenções generosas de restaurar em Portugal a legitimidade e a carta. 
d As despezas que a v. ex."5 possa occasionar a viagem e a mudança de resi-
end~Ia, para preencher tã0 homoso e importante objecto, lhes serão abonadas im

me latamente pela fazenda publica. 
d'd Deus guarele a v. ex. as Londres, 6 de julho de 1831.-Ill.mos e ex. mos srs. Can-

1L0 José Xavier e José Xavier Mousinho da Silveira.=Luiz Antonio de Ab?·eu 
e ima. 

OíU.cio 

(N. 0 242 reservado) 

· TII.mo e ex.mo sr.·-Ha dÚeseis dias que não chega paquete, e não sabendo 
qtl~l será a resolução elo , governo de sua magestade relativamente ás desavenças 
coln a França, nada tenho podido di~er a este governo sobre este objecto, ao qual 
par~ce inclispensavel haver alguma determinação para poderem as potencias, que 
se Inte I d I . 't l' N d ressam pe a causa, arem a gum passo que ev1 em as comp 1caçoes que po-
em res_ultar da chegada á Europa e a Londres do senhor D. Pedro. 

]' I A Vtncla precipitada de sua magestacle a esta capital, c:lepois ele ter escripto de' 
a a:touth a el-rei Guilherme IV, dizendo-lhe que ía a lYiunich levar a sua esposa, , 
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e que depois lhe pedia licença para vir a Londres fazer-lhe os seus comprimen
tos, indica ser resultado dos conselhos que teve depois .da sua chegada a Cher
bourg. O motivo que sua magestade diz para esta mudança ele resolução é terero 
dito os medicas em Cherbourg, que nã0 convinha a sua magestacle sua esposa 
continuar a jornada pa1·a Munich .sem restabelecer-se elas fadigas ela viagem1 e 
que o senhor D. Pecleo aproveitaria este tempo para vir a Lonch·es ver el-re1 e 
agradecer os obsequias que sua filha aqui tinha recebido, e particularmente ela pe~
soa de el-rei e da rainh~; parece que pedira licença para vir a senhoTa D. Mana 
da Gloria, a resposta não fo i tão favoravel como desejava; porém ha pouco_ re
cebeu noticias ele . Ch.erbourg, em que se lhe dizia que uma consulta ele meclteos 
tinha decidido que não convinha á saucle ele sua magestade sua esposa ir a Mu
nich antes ele ter o seu bom successo; suspeita-se que venha ter esta occasião .a 
Londres, o que augmenta os motivos para vir aqui a senhora D. Maria ela Glor1a 
para estar com s~u pae e madrasta; no em tanto lorcl Palmerston disse ao minis~1:o • 
. de sua magestade catholica e ao ela Prussia, ha dias, perguntando-lhe o priroen·o 
d'estes offi.cialmente como ministro de Hespanha quaes eram as vistas elo senhox 
D. Pedro, que st~a rnagestade ,~fio tinha fallado até então nem t~ma pctlavTa em po
litica, o que é eliffi.cil de acreditar que a esta hora o não tenha feito, conhecendo 
a ltoa disposição d'·este ministro a seu respeito e o bem acolhido que tem sido pelo 
partido liberal; m0tivo sufficiente para este governo obrar, e se por decencia o nfio 
fizer ostensivamente, não pode;nos julgar que o deixe ele proteger, servindo-se de 
pretextos que nunca faltam a lilrn governo d'esta composição e cl'esta força. 

Dizem-me que se trata já ele comprar munições e negociar embarcações, e, 
apesar do senhor D. Pedro não t.er muito dinheiro, não é impossível acha~-o n'urna 
terra ·ele especuladores maníacos como esta. O result~do ele uma tal tentativa as
susta aqui todos os amigos elo systema monarchico, muito mais quando a esqua
dra franceza se acha defronte do Tejo. 

Talvez eu não trate ele um objecto novo quando digo que as circumstancias 
parecem as mais favoraveis para se restabelecer as relações diplomaticas coro o 
Brazil, tendo sido a ingerencia d'aquelle governo nos negocias de PortugRl o mo
tivo mais immediato para a saída do senhor D. Pedro; é, comtuclo, do meu dever 
dizer que este restabelecimento ele relações seria talvez uma elas circumstancias 
que ;fizessem mais bem á causa ele el-rei nosso senhor. 

E clifficil acreditar que tendo saído o senhor D . Pedro elo Brazil por não s_e 
conformar com a vontade liberal ela nação, seja. tão bem acolhido pelo partido h· 
beral; mas tal é o systema cl'elles, que não ha consideração alguma que os rete~ 
nha quando se propõem a um fim que lhes convenha; um dos réfugiados portu
gttezes já disse que bem conhecem que o senhor D. Pedro é pei01· que el-rei, mas 
como não podem ir para Portugal sem elle, depois ele lá estarem elles o ligarão-

Os directores dos segu1·os d'esta praça dirigiram-se a lord Palmerston, fazen
do -lhe ver que as hostilidades que os francezes estão fazendo a Portugal recáem 
sobre as propriedades inglezas, pois que a maior parte elos navios estão segm:os, 
ao que lhes res1Jonde-u que isso era negocio 'entre os seg.m·adores e os negociantes, 
que o governo não se entremettia n'esta questão . . 

Tenho continuado â padecer muito; não me foi possível ter aquella actividacle 
indispensavel na minha difficil posição para adquirir algumas noticias. 

Os officios _que remetto de Berlim e .S . Petersburgo dispensam~me ele tratar 
d'aquelles estados. 

Queira Y. ex. a fazer-me a h01wa de por mim beijar a augusta mão ele sua ma· 
gestacle, fazendo o mesmo por tocla a legação. . 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 6 de julho de 1831.-IJl.mo e ex.mo sr. visconde 
de Santarem. = Visconcle ele As seca. 

Oflicio 

(N. 0 39 confidencial) 

ntmo e ex.mo sr.-Com ()-titulo ele duque de Bragança, S~1a magestaàe o Ü1l

peraclor D. Pedro continuou a estar n'este paiz; não se sabe por ora o tempo gue 
se demorará, 
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D.iversos bailes e jantares tem havido na côrte, -onde tem sido recebido com 
a llla10r clistincção. 

No dia 3 do corrente destinou recebú os refugiados p0rtuguezes, os quaes em 
numero de cincoenta a sessenta se apresentaram em Clm·endon hoteL 
a· Os mesmos refugiados espalham que os seus negocios vão em pouco ser deci-

Jclos, que 6 imperador lhes prestará os meios paTa organisarem forças contTa nós, 
e que os gabinetes com a presença de sua magestade na Europa não ousarão re
c~nhecer el-rei nosso senhor. Outras pessoas, l)Orém, seguram que o imperador 
~ao tem meios pecuniarios, e . que sómente por meio de diplomacia tratará de in-
eressa~· as nações a seu favor. 
ã O Imperador não veiu muito gostoso elo gabinete francez, o qual parece lhe 

~G 0 permittíra a sua estada em París, por ser casado com uma senhora da família 
~onaparte. A senhora D . Maria ela Gloria ainda não chegou a Brest; consta que 

0 lmperaelor se acha inquieto ela sua falta. 
Chegaram jornaes ultim amente elo Rio de Janeiro, nos quaes a pessoa elo im

he~aclor é tratada assaz, indignamente. Os demagogos tratam sempre ·assim os so
ranos que t~em a desgraça ele com elles se ljletterem. o imperador é um exem

p 0 para que o resto dos soberanos conheçam quem são os liberaes ele todo o 
mundo. · · -

.A minha 'fraca opinião no momento actual é que o imperador não poderá fa
.z:r ~ra~des esforços contra nós, e que a sua influencia não será tanta como quando 
era lmperante no Brazil. A Europa acha-se tão occupada com negocias ele tão alta , 
~anta que deixa o imperador e os refugiados entregues aos seus proprios meios 
se~ lhes dar auxilio algum. O nosso objecto, portanto, eleve ser hoje uma perfeita 
dillao em Portugal, uma grande actividade no desenvol-vimento dos nossos meios 

· e clefeza, a fim de repellir qualquer ataque e demonstrarmos á Europa que é 
a Vontade nacional quem sustenta sua rnag:estacle el-rei nosso senhor. 

Quanto á parte diplomatica, creio que as cli:fficuldades são hoje menos, pois 
qu~ O reconhecimento de sua magestacle pelo governo brazi,leiro não ele-ve tardar 
tnu~to, sendo esse passo um dos que me parece o governo actual elo Brazil pri
llleu·o da:rá. 

g O nosso reconhecimento pela Europa não depende senão de uma mudança ele 
overno n'este paiz, o que não julgo será aas causas mais elifficeis. 

A quéda ela ilha Terceira poderia muito influir no prornpto reconhecimento de 
:~a lllagestade; a ilha está n'um estado de pobreza, e o espírito publico tão con
b\a a r:egencia, que a presença ele forças navaes nossas nas outras ilhas e um novo 
f oquew na Terceira, poderão apressar uma revolução n'aquelle ponto; se não es-
lVesse, pois, o porto de Lisboa bloqueado pelos francezes, seria bem conveniente 

lllandar uma esquadra para os Açores e quanto antes. 
di A popuJaça de Londres não tem dado nem um viva ao imperador; no primeiro 
da em que foi ao paço, achava-se immenso concurso á entrada, mas que nenhuma 
elllonstração deu de alegria; isto tem desgostado e muito os refugiados. . 

d Em França igualmente nenhum regosijo houve, ele sorte que para o observa
ar politi~.:o. denota isto q.ue o imperador, posto fóra elo Brazil pelo povo, perdeu 

a~nelle prestigio que os liberaes tinham por elle, e hoje está para elles no mesmo 
caso de Carlos· X. 

As circumstancias em que eu julgo o imperador ·não devem, porém, fazer oorn 
qlle 0 g?verno de sua magestade despreze as muitas diligencias que el.le póde pôr 
;m.. prattca contra nós, e a vigilancia dentro do reino deve ser tanta ou maior que 
't que tem havido até ,hoje. 
t . As revoluções em p'drtugal nunca são feitas pelo povo quando ellas sáo con-
1~ 0 .realismo. Os esforços, portanto, qúe os libetaes porão em pratica serão para 

::n nz1r o exercito. Convem, portanto, ter a nossa força armada bem paga e con-
te, e commandada por homens compromettidos na causa ele sua magestade, mas 

Olle sejam ao mesmo tempo intellig~ntes nos seus Jogares, como desinteressaclos. 
a 8 home:ns ele interesse on venaes e!fi momentos· criticas podem ser muito fataes 
d~r estado, assim como os pouco intelligentes no seu officio podem deitar a per-

qualquer empreza. 

., 
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Se o governo, pois, estiver eerto do exercito e da marinha, como deve estar 
da massa geral da nação, repellü·emos qualquer ataque, se o houver, e demonstra
remos á Europa que Portugal é coherente e perseve·ra em lhe mostrar que susten
tará para sempre os direitos de sua magestade el-rei nosso senhor. 

Queira v. ex.a fazer-me a honra de por mim beijar a mão ao mesmo augusto 
senhor. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 6 de julho de 1831.-Ill.mo e ex. mo sr. visconde 
de Santarem.= Conde da Ponte. 

Oflicio 

A bord du vaisseau Le Sutf?·en~ devant le Tage, 8 juillet 1831. ~ Monsieur 
le vicomte:- Les réalamations réitérées de mr. le consul de France, et la note 
remise le 16 mai à V. E. par le capitaine de vaisseau de Rabaudy, ont dú lui ex
pliquer suffisamment les motifs qui m'amenent devant Lisbonne. 

Je viens y ~naintenir, sans modifi.cation, les demandes contenues dans cette 
note. 

Et de plus, le refus qui a été fait de les accorder, ayant mis le gouvernement 
français dans la nécessité de ies appuyer par un armement dispendieux, j'ai l'or
che cl'ajouter à ces premieres réclamations, les demandes suivantes: 

1° La clestitution cln chef de la police clu royaume. 
~o L'annulation de tons les jngements. prononcés contre eles français pour des 

, motifs politiques. 
3° 800:000 francs, pour inclemniser Je gouvernement français ele l'expédition 

que le refus du gouvernement portugais, d' adhérer ·à nos premieres demandes, a 
rendue nécessaire. · 

4° L'iusertion dans la Gazette officielle Jes demandes de la France, et de leur 
acceptation par le gouvernement portug·ais; et l'affiche de ces mêmes faits dans 
les .rnes oi1 le sieur Bonhomme a été ignominieusement prornené. 

Tels sont, mr. le ;vicomte, les réparations que je suis chargé d'exiger du gon
vernement portugais. 

Si V. E. me fait immédiatement connaitre qu'il est disposé à traiter sur ces 
bases, et que mon escaclre sera 1;eçue dans des dispositions pacifiques, le présent 
deLut peut se terminer sur-le-champ. · 

Dans le cas contraíre, la guerre se trouvant cléclarée de fait entre la France 
et le Portugal, tous les conséquences qu'elle entraíne peuvent être prévues. 

Je prie V. E. de ne pas différer sa réponse de plus de vingt-quatre heures, et 
de renvoir l'expression-de la hamte considération avec laque1le j'ai l'honneur d'être 
sou tres-humble et tres-obéissant serviteur. = Le contre-amiral commandant en 
chef l'escadre française devant le Tage, BaTon Roussin.=A S. E. mr. le vicornte 
de Santarem, ministre eles affaües étrangeres à Lisbonne·. · 

Officio 

Sz~{f1·en~ devant le Tage, 8 juillet 1831.- :Monsie1n· le consul:-.- Mon arri· 
vée devant le Tage avec une escadre française a pour objet de d:emander au gon· 
vernement portugais eles réparations pour les dommages causés_ par I ui à plusieurs 
citoyens français. "' 

J'esphe encore que, cédant à des sentiments d'équité qui honorent les nations 
dans les rapports réc~proques, ces réparations seront accordées, et -que le pré~ent 
débat pourra se termmer promptement. . ~ 

lVIais· s'iln'en était pas ainsi, une rnpture se trouvant dédarée ele fait entre la 
France et le Portugal, je crois de mon devoir de vous enga.ger, mr. le consul, à 
en prévenir messieurs vos compatriotes, ·afio qu'ils prennent les précautíons néceS

-saires pour éviter les effets d'une guene qui doit ieur rester étrangere. 
Recevez, mr. le consul, etc.= Le contre-amiral commandant en chef l'esca&:e 

française, devant le Tage, Ba1·on Roussin. 
P: S.- J 'ai l'honneur de prier, mr. le consul, de vouloir bien faire remettre 

les lêttres ci-jointes à messieurs ses collegues à Lisbonne. 
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Decre-to 

. "~xigindo as actuaes circumstancias que os corpos de p1·imeira .linha da. guar
UJç~o ~e Lisboa se augmentem com a brevidade _possivel, e sendo conveniente que 
os Ind1viduos que entrS~;m nos mesmos corpos tenham já o conhecimento preciso 
~.ara servir logo nas fileiras: • hei por bem determinar que todos os officiaes infe
llores, cabos e .,soldados ele qualquer corpo d0 exercito, que tiveram baixa descle 
~·fim do anuo de 1820 e que se acharem residindo até 20 leguas de distancia 
L ~sta capital, se reunam dentro do pJ.·a,so ele dez dias aos corpos da guarnição de 

lsboa em que serviram, e aquelles dos ditos inclivicluos que obtiveram iguàlmente 
a S1la baixa desde o referido amw, e que -se acham residindo na mesma distalil.cia, 
rn~s que não pertenceram aos corpos da guarnição ele Lisboa, ficam, comtudo, obri
â~ os a apresentar-se no espaço elo t((mpo marcado em qualquer dos corpos da 

tta guarnição que escolherem, devendo os commanclantes elos corpos assentar 
rra~a a uns e outros em livro separado, para que logo que cessem os motivos pe
b08. quaes s'ão chamados a entrar de novo no serviço militar se lhes darem as suas 

arzas, independentemente ele n0va escusa, lançando-se n'aquella qué obtiveram e 
que agora elevem apresentar a B.ecessaria declaração por onde conste que se uni
rarn aos c0rpos do exercito em conseqaencia d'este meu real decreto. E aquelles 
que d · · · t, e1xarem de cumprir pontualmente o que no mesmo decreto se ordena, serão 
!atados com0 desertores, ficando sómente exceptuados d'esta minhá real determi

nação os indivíduos que se acharem com praça nos corpos ele realistas, 
h O conselho de guen-a o tenha assim entenG:iclo e faça ~xecuta.r com os despa

c 08 neccssarios. Palacio ele Qneluz, em 9 ele julho de 1831.=(Com a rub1·ica de 
sua rnagestade.) 

Offi.cio 

lll,mo e ex. mo sr.-Recebi ·com a participação de v. ex. a n. 0 239 uma copia da 
resposta que lord Palmerston deu á notn, que v. ex. a lhe dirigiu em harmonia com 
~s "?ssas instrucções, e que foi datada em 7, pedindo a mediação do governo bri
dannteo nas .clesrugraclaveis dis.wutas ela França com.nosco. Recebi ao mesmo tempo 
e ~r: Hoppner a participação ele que vos envio copia, e que é a que lhe fizera 

~ In1n1stro britannico, e a qua} em substancia é a mesma que a resposta dada a 
•. ex:. a 

d' Antes de informar a v. ex.a das reso]uções ele sua magestade .a respeito 
aquella communicação, acho-me em a necessidade de .recordar o que anterior

mente occo.rreu com a Franca, a fim ele collocar este neg·ocio desagraclavel em sua 
"e!·dadeira luz. ' 
fr O proceà.i~ento do governo ele ' sua magestade antes da chegada. da esq u~dra 

anceza ás bôcas elo Tejo, não só foi distinguido pela mais completa pruclencia, e 
~egundo a polidez usada entre as nações, mas tambem notavel por aquella Çlelica-

eza- ~xigida pela situação relativa de Portugal com a. França. 
rna·Al_nda que não h~ja tratado ~lgum commercial com a FraJ?ça, e posto que os 
rn.\ 1~ rmport~ntes artigos prodnzrclos e traçados em França seJam meramente ad
ll!·ItJid~s em virtude de um alvará ~anticlo por u;ma legislaÇão_ subs<:lquente, fir
s i a_. em auctoridacle que foi abrogada e julgada i:mlla e não valida por uma re
c 0 nçao tomada em côrtes pelos tres estados elo reino em 11 ele julh0 de 1828, 
al~t~dQ o goverJ?.O de su~ mages~a~e continuou a observa:· as estipulações cl'aquelle 

ará em vantagem: mm, reconheCida da França. 
Fl' Apenas o governo . por~uguez foi informad.o e~. ag~sto ultimo ~os successps de 
a ança e da mudança effcltuacla n'aquelle pmz, nao· so mand@u Circulares a todas 

3 auctoridades territoriaes, mas 0rdenoi.1 aJté m·esmo ás que existiam em Frap.ça 
~~e fizessem saber que as relações c.OIDJ?lercia~s -.~ID.tre Portugal ~ ~rança .subsis
d' rn sem . alteração, e que a nova banderra ser1a livremente admlttlda nos portos 

estes re!Uos e seus domínios. 
E ,Quando por uma occorrencia., que tambem aconteceu em diversas partes d.a. 
fr~l@pa, um piloto na barra de Vianna recusou introduzir n'aquelie pn·to o brigue 

'ncez BTessmte, foi severamente pu11iclo. 
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Mr. Cassas, que fôra até então enviado para succeder a mr. Blanchet sem com
missão alguma., e que unicamente era tolerado por mera delicadeza do go'l'ern_o 
de sua magestade para com a França, por causa do receio de dar motivo a duvi
das que poderiam affectar suas relações commerciaes OLl ser interpretadas corno 
falta de bom acúordo, posto que a lei das nações e o uso commum reclamassem 
uma commissão, continuou a ser tratado com a me~ma delicadeza. Não obstante, 
immediatamente lhe declarei verba.lmente, em uma entrevista que teve co_211· 
migo, que o governo de sua magestade continuaria a receber sl.1as communica9oes 
sómente sobre objectos commerciaes; porém·mr. Cassas, a despeito d'estas_intJ.rna
ções, que mostravam nossa delicadeza, e que elle proprio mais de uma vez reco
nhecêra, se arrojou ao excesso de fazer ao gove1·no de sua magestade representa
ções sobre um grande numero de pontos concernentes á administração interna elo 
reino e ácerca de materias políticas, representações que, alem de sua incompeten~ 
cia, eram concebidas em termos injuriosos e offensivos, e que as tornavam não so 
inadmissíveis, mas que induziram o governo, que tem direito indisputavel ~ man
ter sua dignidade, a recorrer a expedientes auctorisados pela lei das nações, 
mesmo no caso ele ser forçoso lançar mão cl'elYes a respeito ele fnnécionarios de 
mais elevado caracter e categoria diplo.matica, e ainc1a maior era esta incompeten
cia em Telação a uma pessoa, que, ainda mesmo exercendo suas fnncções por ef
feito ele uma commissão, era, conforme a lei geral elas nações, sujeita ás leis dtt 
cortezia, sem participar, por direito algum, ele qualquer immunidacle. . 

Não obstante conclueta tão inaudita, o governo ele sua magestade, com a m~l!Ol' 
. . prudencia e generosiCfacle, adoptou o meio discreto de dissimular, não dando 0 

menor passo em consequencia d'estas communicações irregulares. O governo de 
sua magestade possue provas numerosas do que acabo de asseverar, e que conv-en-
cerão o ministerio britannico e toda a Emopa ele sua circumspecção. . 

O governo de sua magestade não alimenta a menor duvida de que o mims~e
rio britannico deixe de ser o melhor juiz para reconhecer que qualquer funcCJO
nario estrangeiro, ainda que mui elevada seja sua categoria, exercita -gm cargo 
pacifico em relação ao poder junto elo qual se acha acreditado, de modo que, desde 
o momento em que principia a empregar to elos os meios para degradar esse mesJllO 
poder, para o offencler, para deliberadamente atacar, e sem competencia, a sobe
rania exercitada por auctoridade no paiz jtmto elo qual se acha acreditado, e suas 
instituições religiosas, civis e criminaes, não sórnente cessa ele preeJ.lcher os fin_s 
mais importantes das relações entre as potencias, mas tambem offencle os prinq1-

pios mais solidos e geralmente recebidos, qLte todas as nações têem sempre e~ 
commtmt respeitado e mantido, a fim ele reciproca.mente preservarem sua cligiU
daclc e independencia. lVfas, apesar· d'estas mal traçadas e extraorclinarias coromu
nicações ele mr. Cassas, nas quaes atacava os juizes, suas intenções e sentenç~s, 

• os tribunaes de justiça e os ministros ela religião, no exercício de suas funcções tU
dependente::; da administração, o governo ele sua mag·estade se c,onteve durante os 
seis mezes, em que o individuo a que se allude excedia seus cle'veres, de tornar 
nenhuma medida decisiva, dando por este procedimento a prova mais decisiva ele 
sua moderação e benignidade. 

Finalmente,, em 11 de fevereiro ultimo mt·. Cassas me dirigiu o prote.sto, de 
que envio copia a v. ex.n, no qual declaraclamente atacava todos os princípios, of• 
fendia o decoro e calcava aos pés todas as regras da clec.encia entre as nações. 

N'esta situação o governo de sua magestade não pôde deixar ele o reprimir po_r 
uma nota clestittúcla das· formulas officiaes, pois nunca perdêra de vista o princi
pio que estabelecêra de não o reconhecer como leg::tlrp.entc .quali:ficaclo para tratar 
de negocios não identicos com as fLmcções consulares. 

Pelo que acabo de referir a v. ex . a podereis ~acilmente convencer 1or~ _Pa!
merston da verclaJ.e elo que se passou durante as-cltscussões a que aquelle mmtstro 
allude. Porém a respeito ela hypothese que proctu·ou estabelecer-se ele que o go
verno de sua magestade communicára com mr. Cassas durante qualquer tempo da 
sua residencia em Lisboa, tanto sobre objectos commerciaes como ácerca de as
sumptos politi.cos, é v. ex. a auctorisaclo a declarar ela maneira mais formal e p~
sitiva ao governo de sua magestacle britannica, que nunca, desde a interrnp~ao 
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das relações diplomaticas com a França, cliscutiu o governo ele sua magestadc 
quaesquer objectos ele natureza política, assím propriamente chamados, com o seu 
agente consular acreclitado mr. Blanchet, e muito menos com mr. Cassas. 

Como, por conseguinte, aqrteUe individuo não estava acreditfLdo pelo seu go
~ern? com qualquer commi.ssão communicada ao governo portugaez, achando-se 
d ebat.xo de outras circt1mstancias mui differentes ,elas dos outros consules, que to-

08 t~:1harn suas commissões formaes e diplomas conforme as antigas regras csta
belectdas, o g·overno ele sua ma.gestacle julg·ou, p\3los mais soliclos fundamentos, que 
mr. Cassas não tinha caracter competente para tratar qualquer negocio que envol
Yes~e . a contingencia de uma ruptura que depois occorreu. A sinceridade d'esta 
decuü\o do governo de sua mag·estacle se demonstra pelos supramencionados moti
V~s, _ e espera que o governo de sua magestade britannica lhe fará a justiça ele acl
rmttn·, que, obrando debaixo da indispensavel incompetencia ele ror. Ua,ssas , mmca 
fod_erra pensar em com pellir o governo francez a reconhecer sua. mages tacle fi.cle- _ 
lSSlma~ tvrnando o reconhecimento a condição preliminar para receber a reprc

ientação. Que o governo portnguêz não podia com bons fundamentos nutrir simi
han~es esperaJnças será manifesto ao ministro elos negocios estrangeiros, nem em 

posstvel qae tivesse o mais leve clesejo de offerecer uma affronta gratuita á França, 
lloder ao qual dera tantas provas de consideração e polidez. 
E O fim cl'aqnella resposta, em addição aos motivos já mencionados, era mani
.est~r á França, por meio ele outros poderes imparciaes, a nossa rasão e a nossa 
J~b~. - . 

O governo ele sua magestacle não pôde deixar de antever, pela extremidade <t 
que mr. Cassas levou este negocio, pelas informações incorrectas que tmnsmittíra 
~o s~u governo e pelos pretextos que iuventára, que as reclamações da França não 
c~·1am n'essa situação a despeito ele todas as explanações que lhe prestámos por 

1~ 010 elos ministros elas potencias neutraes e ele mediadores, e o governo de sua 
lllagestacle persuadiu-se que a França insistiria na concessão ele suas pret"ensões, 
11~rs nunca que 1'ecorressc a hostilidades tão contrarias á.quellas que as nações ci
"1 tsadas põem em pratica. 
. O governo de SlÍa magestadc em 2 de abril ultimo, antes ele dar a supracitada 
les~osta a mr. Cassas, se dirigiu ao de sua magestade catholica, pedindo áquelle 
gabmete e aos seus alliados, que procurassem convencer a França ela justiça com 
q~e Portugal proceclêra, dando áquella potencia as explanações que fossem acla
p adas á digniclacle e inclependencia ela primeira. 
. Não obstante foram r epetidas as reclamações, sem comtudo se annunciarem as 
tepresalrias, e o commanclante francez, em a nota que me dirigiu e ela qual envio 
a v. e:x;:a urna copia, empregou termos os mais vag·os, concluindo cl'este modo: 
i~ e clots égalemen~ a;jouter ici, ele l_a ma?-iere la p~us :x.J.?resse, que si cla~s un_ dé
at de quaraute hmt heures, les sattsfactwns clont 11 s agtt, n'on pas été formelle-
~~nt et completement accordées, ne me restem qu'à exécuter les ordres qui m'ont 

e donnés par mon gouvernement». _ 
,9omo se póde similhante cleclaraçao reconciliar com os princípios da lei das 

~laçoes? Dá acaso n: entender affrontas, represalias ou formaes hostilidades? Cer
amente não. 
, A conclucta do governo ele sna magestade n'esta occasião, não só foi conforme 
as negociacões que anteriormente tratára de entabolar, mas tambem ele aceordo co > • 

m. a sua dignidade. - . 
h Pel? que acabo ele referir é incontestavel que o governo de sua magest.acle 

e}( aurm todos os meios, que, sem ·violação" elo decoro, estavam a seu alcance para 
c?~vencer a França de quão injustas eram as reclamações ele ror . Cassas, quão 
Vlo ento, inaudito e inadmissível o modo de as fazer, e quão manifesta a falta de 
caracter diplomatico ele tal agente para tratar ele similhante negocio. Mas que res-

' llOsta deu a. França ás explanações do coricle de Ofc1.lia? Nenhuma que estivesse 
em. harmonia com as ·intenç?es expressad~s ! Seguiu-se um ataque não provocado, 
uma aggressão ele especie inteiramente nova, e passou a fazer represalias sem ao 
~enos as annunciar! Depois ele quanto tenho relatado, depois de haver dado ·ao 
Otnrn;~clante fraucez uma resposta, que, bem longe de ser uma repulsa, eviclen· 
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temente mostrava que tínhamos, não só o desejo de fazer explanações á Fran~a de 
maneira decorosa, porém de as prestar do modo o mais auctorisado pela le1 das 
nações, proseguiu esta potencia em seu fim ele capturar, não súmente muitas pro
priedades portuguezas de maior valor do qLle o necessario para effe.i.tuar as -~·epre
sa.lias, porém igucLlrnentc tornando navios ele guerra pertencentes ao bloqueiO dos 
Açores com a .reconhecida intenção de fonnaes hostilidades contra nós, ernquanto 
estamos perseguindo os inimigos elo governo coiD. uma força armada. _ 

Quando, pois, o commandante francez, apesar da resposta que lhe foi dacla e 
contendo dois pontos essenciaes ( l . 0 , que como mr . Cassas não tinha caracter pu
blico que lhe perrnittisse discutir a materia em questão, e como o governo de sua 
magestade não tinha individuo algum em Paris apto para a tratar, referha a co::-
testação aos alliados da corôa ele Portugal; 2.0

1 que qualquer acto viqlento e nao 
provocado não deixaria de ser considerado por todas as nações como um acto de 
aggressão tambem não provocado) não cédeu, mas continuou a capturar os .nossos 

-navios, como esta.ria elle, disposto a ceder depois de se lhe d_arem as explicações 
a que acima se alludiu? E claro que a · nenhum~s daria ouvidos. 

O governo de sua magestacle não foi remisso, antes da partida de mr. Cassa-s, 
em descobrir os meios de o:fferecer ao governo francez as necessarias explicações 
por a)gum agente em Paris; porém e general Sebastiani, corno é notorio ao go· 
vemo de sua magestade, recebendo elo embaixador h_espanhol em París a propos~a 
ele attender ás explanações d'aquelle agente, declarOll ao embaixador que tonHu·1a 
o conselho dos ministros ácerca de saber S!'l cum1Jria ou não admittil-o; mas a pro
po~ta do embaixador hêspanhol não teve, pelo resultado, nenhuma outra conse-. 
quencia. 

O governo de sua 111agestade auctorisa. v. ex.a para que signifique a lord 
Palmerston quanto aprecia a expressão de interesse que o governo britannico toma 
a favor de Portugal, interesse tão conforme com uma alliança, de cuja long·a du
ração a historia política não offerece outro exemplo, affirmanclo a s. s.a que a ad· 
min~stração portugueza nunca offencleu a França,· nem envolveu este paiz em tão 
clesagradavel contenda . · , 

Lord Palmerston confessa que a Grau-Bretanha reconhece todas as obrigações 
. que lhe são impostas pelos tratados existentes com Portugal, e que nunca fora.Ul 

abrogados nem suspensos pela interrupção elas relações cliplomaticas, acrescentando 
que, não obstante, o governo britannico não podia aclmittir que a boa fé d'esses 
tratados a obrigasse a tomar ás cegas a clefeza de uma inJusta contestação, na qual 
Portugal se implicasse, ou defender sua jLlstiça ou injusúça contra qualquer que 
lhe lembrasse offender. Similhante política é mui prudente, e conforme á rasão nos 
casos em q ne PortLLgal se envolvesse em tão injusta disputa caprichosa e loL~ca
mente; mas a presente dissensão com a .!!'rança deixa tão pouco logar á appltca
ção d'esté principio, que, pelo contra.r.io, os factos que lhe cleram origem e minhas 
precedentes observações mostram que núnca provo.cámos a desavença. Comtudo 
sua magestade determinava por effeito da consideração em que toma os conselhos 
do gabinete britannico, que fossem postos em liberdade os francezes ele que se teiJl 
tratado, quando um acto da ma.is violenta hostilidade, commettido hoje pela esqua
dra franceza (cujos navios, approximando-se ela artilheria de Oascaes, cortaram os 
cabos e capturaram a galera portugueza Lo1·d Wellington, atirando contra a forta
leza ele Cascaes e combatendo-a, acto que, mesmo 11ão tomando em consideraçãO 
outras reflex9es, é um manifesto ataque feito ao territorio portuguez), obrigou s_ua 
magestade a ordenar que de novo fosse referido o conhecimento cl'estas matenas 
ao conselho de seus ministros. 

Porém não quero demorar esta participação, que transmitte a v. ex. a as novas 
instruc~ões ele sua magestade, tanto sobre o objecto pendente como ácerca das e~
planações e analyse das reclamações francezas. 

V. ex. a :fica plenamente auctorisadb a offerecer ele novo á consideração do g:o: 
verno britannico, relativamente a estas reclamações e:-:traordinarias, o que en~eL 
a v. ex.a junto ao documento annexo á minh~ communicação n .0 377 d'esta sene

• Deus guarde a v. ex. a Secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 9 de 
julho de 1831.- Iu.mo e ex.mo sr. visconde ele Asscca. =Visconde de Santa1·e:TTL· 
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Nota 

Lonch·es, ce 9 juillet 1831.- 1\ionsieur le vicomte: _:_ J'ai roç:u de mon gou
v-~ruement la confirmátion ele deux faits pratiqués par l'escaclre française, que· je 
m em~resse de porter à la connaissance de V. E ., espérant qu'ils mériteront son 
atte~twn, en· lui faisant conna!tre qne les. intentions du gouvernement français ne 

· f~ratss~nt pas uniquement ele faire des ' représailles, .comme ses déclarations l'ont 
bat: .cron·e. Deux: bâtit~ents ele l'~tat _c:mt' é~é cal?turés, la corvette U1·ania_ et la ga~ 
aue Oreste; les offi01ers ont éte ftuts pnsomuers, et le drapeau .françats arbore 

snr les bâtimeuts. 
Oet acte d'hostilité, qui ne peut pas être regardé avec .indifférence par le gou

~ernement de sa majesté britann-ique, justifie le gouvernement portugais à la face 

1 e .tou~e l'Europe, et le place dans son droit envers son fidele et loyal allié, dont ·f JllStlCe et l'.llonneur lui garantissent l'assistence eles secours, qui de tout temps -
1 a trouvé pour maintenir sa dígnité et son indépenda.n.ce . 
. . Ayant eu -l'honneur de traiter de cet objet dernierement dans ma lettre du 28 
;111~ dernier, il est inutile de répéter à V. E. les raisons qui autorisent morr gou-
er~en~ent à espérer cette assistance de son allié; je me borne à référeí· le nou

>'eltnc~dent que je viens d'exposer1 en osant appeller votre attention sur les -gra-
Ves et Immédiat(:ls complications qui peuvent s'en suivre. ·· 

Par cette occasion, etc. = Le Vicomte d' Asseca . =A S . E. le vicomte Pal
lrlerston, etc. 

Oflicio 

a 
1
'Pendo levado ao con~e.ci~ento do governo de sua magestade fidelíssima o des

p c 10 que v. ex." me dmg1il na data ele hontem, tenho a honra de declarar a 
E;. ex.,a que el-rei meu amo, desejando continuar a dar todas as demonstrações ~ 

ta;nça dos seus vehementes desejos de terminar as differenças que sobrevieram 
~oru _Portugal, tem resolvido adaptar o conselho do governo de sua magestade bri
-v~nxuca, mandando entregar os subditos francezes ultimamente condemnados, Sau
r'lnet e Bonhomme, e por meio da embaixada -de sua magestade catholica em Pa-

18 :ratar d'aquellcs assumptos por 1.m1 ·modo conforme com o decoro das duas 
naçoe~ e com a inclepend,encia de Portugal. 

Nao posso dispensar-me de pTevenir a v. ex.a que as desavenças, que infeliz
mente têem existido, e as l'tostilidades nfio provocadas que se têem praticado, ape
sar da segm·ança e protecção que as pessoas e propriedades elos subditos frU~nce
'Zes _têem recebido do governo portuguez, t<:nclo produzido em a nação aquelles 
sentnnentos proprios ela sna independencia, o governo portuguez sente não poder 
consentir, antes de se concluírem inteiramente as negoci~ções, Iia entrada da es-

. ~~ad.t·a, tapto mais que não existe tratado algu:q1 pelo qnal seja pcrmitticla a en-

1 
•. da, e 1nuito menos a perm~nencia de forças navaes francezas nos portos d'estes 
e1nos . 

d 
1
A proveito, etc. Secretaria de estado dos negocio~ estrangeiros, em 1 O ·de julho 

e 831.= Visconcle de Sarztcwem. =-(Para .o barão Roussin.) . 

No-ta 

n.h Seeretaria de estado dos negocias estrangeiros, 10 de ·julho de 1831.- Se-
8 o r:- Desejando o governo de sua magestacle fidelíssima mostrar ao governo . cl~ 
n:~lhagestade brit~nnica a consideração em. que .t~ma seus conselho~, r~s?lveu ~ue 
8 omme e Sauvmet se pozessem á sua d1sposJçao para qne estes mchVIduos fos
c~m •. entregues á França, em quanto sobre outros pontos se enta bolará uma nego-
taçao por meio éro embaixador de sna magestade catholica em ~arís. 

d.' Para vossa informação, senhor, e em replica á vossa carta de hoje, em quepe-

0 1~ saber a resolução que o governo de sua mag:estade fidelíssima acloptará n'esta oca ·~ · · ~ 
r Slao, tenho a honra de vos enviar uma copia ela resposta dada á nota do almi-
t:nt~ fr~ncez, esperando que a communicareis ao governo de sua magestade bri.-

u.ru~a, tnformanclo tambern loxd Palmerston, c1c que, alem das instrucções ulti-

• 
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mamente transmittidas ao viscoNde ele Asseca, o governo ele sua magest.a~e v~e 
responder circnmstanciaclamente a todos os pontos a que se alluele n~ partlmpaçao 
cl'aquelle ministl·o, que 'foi annexa á sua nota ele 27 ele julho ultimo. . 

Aproveito,· etc. = Visconde de Swzta?·ern. = (Para o consul R. B. Hoppner.) 

Th.t:issiva 

Senhora:- A copia inclusa, que muito EJ,pressadamente temos a distincta honra 
ele apresentar a vossa magestaele, é elo auto ela gloriosa acclamação de vossa ma
gestaele, ela carta constitucional ela monarchia e da decla.ração ela st<jeição ao g:!: 
verno da regencia, que, apesar de perigosas como activissimas d-iligencias, se n~o 
pôde conseguir mais que no dia de hoje. O que tudo se cumpriu em obse1·vancHt 
elo officio da regencia, de 4 ele junho, que foi apresentado pelo bacharel João B~er· 
nareles . de Madureira Cyrne, e do outro officio do ill.mo e ex. 1110 conde de V1lla 
Flor, · datado ele 25 de junho, apresentado pelo governador militar.' Temos encar
regado ao mesmo ba~harel de participar pessoalmente a vossa magesta.cle os gra~
des estorvos que oecorreram, para não tere~» tido até agora o seu dev,ido cump,l'l: 
mento os memorados officios. 
. Deus guarde a vossa magestacle muitos 'annos, como havemos mister. Graciosal.i 
10 de julho ele 1831. Em camara da villa de Santa Cniz. = José João da Cu
nha e Vasconcellos) primeiro yereaclor= José Co?Teict de Mello) segundo vereador==;== 
JJ1amtel José de Bettencou?'t To?Tes) terceiro vereador = Antonio Pogaçct de Sousa 
Bettenco~wt, procurador na falta db üqtual. 

Copia elo auto 

Anno do nascimento de Nosso ~enhor Jesus Christo de 1831, aos 10 dias do 
mez de juU10 elo dito alimo, n'esta vil1a de Santa Cruz d'esta ilha Graciosa, e €asa 
da camara d' ella, sendo a.hi presemtes -os actuaes vereadores, o. g0veJ·nador militar ela 
ilt1a, :Manuel Freire de Freitas, e todos os mais o:fficiaes militares e o mais .corpo ele 
:republica, todos abaixo assignados, e igualmente 0s reverendos prelados ecclesias
ticos, assim secu.lares como regulares: e po1· todos foi uniformemente accOl'da<lo 
que hoje devia ser acclamada a seuho·ra D . Mar~a II, rainha de P01-tugal, e a cm·ta 
constitucional da monarchia; e por este mesmo auto declararam que elles se sujei
tavam a0 govern.o da regencia. E de como assim o accorclaram, passaram a dar o;; 
gloriosõs vivas costumados dar em similhantes occasiões. E para constai: s·e fez. 
o presente auto ele acclamação e reconheci-mento, qu\3 todos assignaram com os 
mesmos actuaes vereadores . 

Eu, Matheus Antonio de Bettencôurt Neves, eschvão do geral, o escrevi no im
pedimento elo respectivo da camara. Leva a entrelinha que diz nela monarchia)). 
Eu elite escrivão o declarei. _:._ O presiden~e, José João ela Cunha e Vctsconcellos= 
JQsé Co1·reict de Mello, vereador · O vereado-r, JJ!Ianuel José de Betten,cotp·t To?;· 
?'eS = AntO?~io Fogaça de Sousa e Bettencom·t) procurador nÇt. falta ao aetual =lVfa· 
nuel Erei1·e_ de F1·eitas,, governador militar=João Ignado de Sim.as. e QgnJw .flt
nio7' = Joaquim Ignctcio de Quad1·os = F?·ancisco L eite e Ba? ·ca?n~nte = F1·ede?ico 
Jo1·ge cZct Silvct Ségtâe?· =Antonio Botelho de Bettenéo~wt e Sousa= João Ignçtci~ 
ele Simas e Ct~rnlw, coronel commandante do batalhão de milícias · JJtfamtel Jose 
Co1"?'eict da Silva e Mello, capitão graduado de milicias =Jacinto Manuel de SotMJ,a~· 
capitão de arti"lheria = JJ1atlzeus ela Cunha e Silvei1·a JJtfeu:Jzado = Canclido José' 
Coelho= Robm·to José ele Cast:ro, alferes do regimento n. 0 1 =P1·ei Pecl?·o elo Co· 
?'ação de Jesus~ ex-definidor e guardião= P1·t:.i .And?·é do Co1·açtto de Mcwia; e:s;
cle:fi.nidor = F?·ei João elo C'omção ele J.l![m·ia, ex-ele:fi.n.iclor = F1·ei .M.anuel ela T"eq·a 
Ontz =Manuel ela {)ttnha e Simas) tenente de milícias =Antonio Co?"?'eÍa Pican9o. 
da Silva, ca1)itão gracluado = Sebastião . J!~pinola cl~ V~:.iga) tenente ele mili.cias= 
Cerino José Salles Cunlw, tenente ele mÜJCJas =João Be1·nanles da Cam1a1·a e ],{a
dtwei?·a C;1Jrne =1-I.en?·ique José dct "Veiga) ajudante de milícias =Bm·tholomett Co?·
?'eia da Ctmha e Silvei?·a = F1·zwtttoso José Ribei?·o = Fnmc-isco de Sousa e Fos
concellos=Francisco de Sousa lJtiaclwdo e Costa=J.lfanttel de Bettencourt e Cunha= 
João Ignacio de JJtiello e Bettencou?·t =José Con·eia de JJtfello Pacheco Sottsa e Fas-
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~ncell?s =Antonio Ribei?·o de Gusmão=Joaqztún ele Ca1·valhal S ilvei1·a e No?·o;zha = 
ntomo Mwrianno ele Simas e C'tmha = Ray11wnclo J.1cwtin.s Pawplona Cô1·te Real, 

coronel aggregado do batalhão de miliciás = F-rancisco Homem Ribeiro. 

Oflicio 

Ill. ~10 e ex. mo st· . -Tenho a honra ele participar a v. ex. a a grata noticia ele 
Jue hoJ e foi acclamada n'esta ilha sua magestade a senhora D. Maria II, rainha 
\Portugal, e a carta constitucional da monarchia, não o podendo ter sido antes 

pe os. motivos que a v . ex. n exporá o bacharel Madureira, · que são publicos, e a 
lll_.aneu·a po'r que se poz em pratica; e tambem exporá a v . ex. a o official que se 
beba ás minhas ordens, que é o portador d 'este, . e a quem vi disting uir, em tão 

ourosa occasrão, tudo o mais que tem occorrido. 
Rogo a v. ex.a haja de mandai' occnpar quanto antes esta ilha. 

da Esper? que v. ex. a m~ _faça . a ho_nra . de levar e_stes meus serviç~s á presença 
p regencta, a quem pal'ttCiparei mats mrcumstanc1adameute (e ass1m como das 
nhss~as que mais se distinguiram no serviço de sua magestade fidelíssima a sc-

(lla D. Maria II) e a v. ex. a na primeira opportunidade, que não me demorarei, 
0 ~ue agora· me não é possível em rasão da pressa com que se vae este batel, e o 
cansaço em que hoje estou. · · 

Deus guarde a v . ex." Graciosa, 10 de julho de 1831. - Ill. 1110 e ex. 1110 sr . 
general conde de Villa Flor. =Manuel F1·ei?·e ele Fnitas, go'iernaclor militar. 

Officio 

t. A_ borcl dn Sutf1·en1 clevant Lisbonne, le Ú juillet 1831. -l\{onsieur le rninis
~t~:-_vnus voyez si je tiens ma promesse; j e vous ai fait pressentir bicr que j e 
.?~cet•al les passes du Tage. Me voici devant Lisbonne. Tons vos forts sont clcr
llere moi, et je n'aoi plus en face que le palais clu gouvemement. 

Ne yrovoqnez pas ce scandale. La France, tct\joms généreuse, vous traitera 
f~ ~emes conditions qu'avant sa victoire; mais jc me réserve, en récueillant 
es ;.u~ts: d'y ajouter les indemnités.pour les victimes de la guerre. 

at I honnelU' de vous demancler une réponse immédiate . 
. R~cevez, mr. le ministre, l'expression de ma haute consiclération.=Le contre

~llur~l com~1anclant eu chef l' escad~·e. française cle~ant Lisbon;te, JJ_a?·o_n Ro?tssin. = 
nu. le VtComte ele Santarem, mrmstre eles affan·es étrangeres a L1sbonne. 

I 

Officio 
·(Traducçi<O) 

. Â.. bordo da nau Sujf?·en1 diante ele Lisboa, em 11 de julho, ás dez horas da 
~Oite. -l\feu general : -Tenho a homa de vos annunciar que a esquadra .:i e baixo 

0 \Ueu commanclo forçou a entrada do Tejo, e que se acha actualmente junto dos 
ca~s de Lisboa. A accão começou á uma hora depois do meio clia; tres horas de
po~s todas as baterias' da entrada tinham sido passadas, retumbando aos gritos ele 
d~va o rei», e ancorando defronte do palacio do governo .. Fizemos arriar a ban-

e11Ê aqs navios portuguezes de guerra ancorados atravez do rio. 
t stes navios são em numero ele nove : uma nau ele 74, D. João Vl; tres fra

~a a~~ de 48, Pe1·ola, Dictna e Amazona; duas co~·vetas, Lealdade e Infante D. Se-
ast~ao j tres brigues, D . J oão I, D. Ped1·o e MemO?·ia. 

d .. ~m resultado da intimação que logo lhe enviei, e ele que tenho a honra de vos 
ll'I"'tr c . . c1 , F t" c N 1 '? . Opra, annmu o governp portugt1ez a ar a rança as sa ts1a_çoes que me 
~avtets encarregado ele exigir d 'elle; tambem levo ao vosso conheCimento a sua 
lesposta. 

lU Vou occupar-me ele assegurar o teor e execução cl' este tratado, e terei sem ele
c trra a honra de vos dirigir immediatamente uma relação circumstanciada sobre o 
ttt:np~·in:ento da missão que me confiastes. 

Pru·Lunrtar-me-hei hoje a acrescentar, meu general, a certeza de qu~ todos cum
am seus deveres. 
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Conforme ás vossas ordens e ao nosso caracte~· nacional, esperei, para come
.çar o fogo, que se atirasse sobre os nossos ~avias. Os fortes ele S. Julião c do 
Bugio tomaram a iniciativa dez minutos antes de mim. 

Emfim, acrescentarei, meu general, que, pela mais incrível felicidade, a es
quadra, que durante tres horas prolongou, em 550 toezas de distancia, tão grande ' 
numero de baterias reputadas até agora como formidaveis, não experimentou, por 
assim dizer, damno algum. · 

Acceitae, meu general, a homenagem do meu profundo respeito.= O contra
almirante commanclante em chefe da esquadra do Tejo, Bcwão Roussin. =(Para 0 

general Sebastiani, ministro da marinha em Fra.nça.) 

O:ffi.cio 

StttJ;·en, ce 11 juillet 1831.-Monsieur le ·consul: -J'ai l'honneur de vous 
offrir mes services pour ~·éparer J.es avaries qui auraient pu avoir été occasionnées 
aux bâtiments de votre nation dans l'action que vient d'avoir lieu, dans le cas 
oh l'avis que je vous ai donné avant hier ne leur aurait pas suffi pour. se re
tirer. 

Recevez, etc.= Bcwún Rmtssin, le contre-amiral commandant en chef 1' esca
d~·e française.-Mr. le consul d'Angleterre à Lisbonne. 

P. S'.-Apre.s, comme avm~t, mr. le consul, j'ai l'honnem· et je me fais un 
plaisir de vaus prier de vouloir bien être mon intermédiaire pour off:ri:r mes seJ:
vices à mrs. vos collegues .les· consuls de toutes les nations. = Le B. R. 

N'ota 

Secretaria· de estado dos negocias estrangeiros, 11 de julho de 1831 .. ---:- O 
abaixo assignado tem a honra de accusar a .recepção da carta que lhe foi dirigida 
no dia 9 pelo visconde de Asseca; porém reconhece d@ seu dever dar em res}!>osta 
que as circumstancias ali mencionadas não fazem mudança nas vistas e opiniões 
do governo de sun. magestade e que fomm expressas· na commtmicação dirigida? 
pelo abaixo assignaclo ao visconde. ele Asseca no clia 18. 

O abaixp assignado, etc.= Palme?·ston. • (Para o visconde de Asseca.) 

Offi.cio 

Em resposta ao despacho de v. ex.a em data de hoje, tenho a homa de lhe 
declarar que o governo €le sua magestade ficlelissima, queren<il:o por todos os meios 
e;vitar os desastres que se possam seguir das ultimas occorrencias, aclopta as ba
ses propostas em o despacho de v." ex. a de 8 do corrente. 

Aproveito, etc. Lisboa, 11 de jtllho de 1831. =Visconde de Santm·em. =(Para 
o barão Roussin.) . 

Officio 

A borà. du SttjJ?·en, le l2 juillet 1831, devant Lisbonne.- 1\'Ir. le vicomte:
Je suis persuadé que, convainctl du caractere de loyauté et de générosité qu'aniD1° 
la nation et le gouvernement que je représente, vous en avez reconnu le caractere· 
dans mes dépêches du 8 et 11 de ce mois. 

Celle-ci, en reproduisant, apfcs mon entrée de vive force dans le Tage, Jes 
demandes qui vous avaient été présentées ~a veille de cet événement, a díl vaus 
prouver que la France ne veut point abuser âe ses ava.ntages. 

Mais, mr. le vicomte, je désire que vaus soyez egalement convaineu de Ja fcr· 
meté que je mettrai à en tirer ceux qu'ils cloivent m'assurer, <il'apres les usages 
reçus entre toutes les nations ct les . regles de la justice. 

J e considere clone la réponse que vous m'avez fait l'honneuil.· cite m'adresser 
hier, comme adhérant non pas seulement à mes p1·oj10sit~·ons du 8, comme vous le 
cli,tes, mais au sens dair et précis de ma lettre d'hier: c'est-à-dire que si la con
vention qu'il s'agit conclure. de entre naus doit avoir les mêmes bases, co uc 
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~~ut être sans faire intcrvcnir da.ns leur dis·cussion les J. ustes conséquences eles 
1a1ts · · qu1 vtennent de se passer. 
, Atin clone d'éviter toute éqnivoqne à ce sujet, j'ai l'honueur ele mettre sons 

'
08 yeux les propositions d'a.pres lesctnelles seulement il m'est ordonné de n·aiter 

avec ~e g?uvérnoment portLtgais. -. 
d , D ~}Jres ma lettre dn 8 de ce mois, j e dois. commenccr par reproduire la. note 

a lessee le 1_6 -rnai à V. E. par mr. le capitaine de vaisseau de Rabaudy. 

h 
Elle conttent les demandes suivantel:l, auxquelles il m'est i.mpos:;;ible de rien 

c anger: 

. 1° La mise en liberté du siem Bonbomme et l'annulation (par tme act spé
~Ial de réhabilitation) de Ja sentence renelne · contre lui et exécutée dans sa parti e 
~gnominieuse au mépris des protestations du consnl ele sa majesté à Lisbonne, et 
f~~ ~Jrotestations de cet agent eléclarant qu'il la considérait comme tm outrage 

a la Franco dans la personne d'un de ses citoyens . 
. 1t La destitution eles juges qui ont pronoucé la sentence et la publication offi

Cie au de l'a~te ele i:éhabil itation qui l'a.tua annulée. 
Une mdemmté ele 20:000 n·ancs Ull siem Bonhomme. 

s·r 40 
La mi_se cn liberté du sieur Sauvinet déclaré natura.lisé portugais en oppo

b1 10
ll aux lo1s du royaume et condamné pat· la commission extraordinaire de Lis

d?:ne~ .do~t V. E. el_le m·êrne a formellement rcconnu l'iucompétenc~ à dix ans 
t xpo1 tatwn eu Afl'lque, en ve1·ttt d'une sentence dont les termes meme consta
ent qn'aucune eles charges élevées contre lui n'a pu être prouvée. 

f· 5o Une indenmité ele 6:000 francs pour le sieur Gamby; une autre de 3:000 
danes pour le sicur DLlpont, détenu arbitrairement à Lisbonne pendant un an, tons 
eux finalement expulsés ele Portugal, en vertu de sentence clont il ne résulte 

aucune charge réelle contre eux . 
. Go Une inclemnité ele 6:000 n·ancs précéclemment réclamée par mr. Cassas, 

consul de France, en faveur du sieur Dubois, gravem, pour les préjuclices que lui 
a causés tme injuste clétention dans les prisons de Lisbonne. 
s 7o Une indemnité garantie en faveur du sietu· Vallon, qui a subi dans les pri
bons de Lisbonne une arrestátion arbitraire de vingt-scpt rnois, à laquelle il attri
abe une perte de 20:000 francs qu'il a éprouvée dans sou commm·ce penelant sou 
d' se~ce. L'importance cléfinitive de cette indemnité sera. fixée contraclictoirement 

apres les renseignements pris à Lisbonne. 
et so Une indemnité de 20:000 fraucs pour les n·ançais qui ont quitté Lisbonne 
F' pour l'affrétement du brick français Les Jumeaux qui les a transportés eu 

rance par suíte eles persécutions dont ils étaient l'objet. 
9'' Une indemnité dont la quotité sera fi.xée d'une maniere justificativo par 

~eux. des françnis restés à Lisbonne apres le départ du consul de Franco, et qui 
epUis auraient souffert eles dommages envcrs leurs personnes ou leurs propriétés. 
~· lOo Enfin, l 'assurance de la stricte observation à l'a.venir clu privilége eles fl·an-

1~ de ne pouvoir être arrêtés qu'en vertu cl'un orelre clu juge cons·crvateur eles 
natwns p1·ivilégiées qui n' en ont pas un particulier . 
a. Telles sont, mr. le vicomte, les demandes que m1: . le capitaine ·de vaisseau 
e R~~audy a adressées á .V. E. le 16 mai, et que je suis cbargé de reproduire. 

1 .T a1 eu l'honneur de lui déclarer le 8 de ce mois que le refus du gouvcrne
:ent J?Ortugais ele les accorder, a.yant mis sa majesté le roi eles français elans la 
a~cess1té de les appuyer par un a.rmemeut clispendieux, j 'avais ordre el'ajouter 

:lC premier.es réclamations de la FTance, les demandes suivantes: 
1: L~ clestitution du chef ele la police du royaume. . . 

d 'l' 2 L annulation de tous les jugements prononcés contre eles françms pour 
e Lts politiques. . 

Péd~~ 800:000 francs pour indemniser le gouv01:nem~nt fl·ançais eles frais"de l'ex
lll. , ttton ~ue le refus cln go1!1vernement portugms, c1 adbérer à nos prem1eres ele

a.tldes, a renclLle. nécessaire. 
de t ~'insertior: clans la Gaeette o..fficielle de Lisbo_nne de~ eleniancles ele la ?3'rance, 
le elu acceptatwn _par le gouvernemebt-portugms, et l affiche de ces fa1ts clans 

8 
rues ou le siem Bonhomme a été ignominieusem~nt promené. 
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Telles étaiep.t, mr. le vicomte, eles demancles conteuues dans ma lettre clu. 8~ 
et qui feront enc01·e aujourd'hui la base ele l'arrangement que jc prqpose de fan·e 
entre nos gouvernements. 

Mais l 'événement qui vjcnt ele se passer, établissant cn faveur ele Ja P'ranee 
Jes elroits qu'un sucees militaire établi chez toutes les nations, il est de mon de-
voir de les exercer. . 

En conséquence, j'ai l'honneur de cléclarer à V. E.: · · 
1° Que je r egarde comme propriété française les bâtiments de guerre portu

gais qui ont amené leur pavillon sous le feu ele mon escadre. 
2" Que le gouvernement portugais garantira le payement el'une somme déter

minée entre les cleux parties, et sur pieces authentiques, pour indemniser le co~
merce français clu dommage qui l)Ourrait Jui avoir été causé, soit par des c01·sai· 
res ou lettres de· marques sons pavillon portugais, soit .par l'augmentation eles 
primes cl'assurance maritime, occasionnée par cette mesure ou toute antre cause. 

A ces conditions, lcs prisonniers de guerre et les bâtiments de commerce por
tugais arrêtés et gardés sous le séquestre dans les p01ts de FTance pourront êt~e 
rendns sous l'obligation ele rembourser à la France, sur ,pieces comptables, la de
pense qu'ils auront occasionnée. 

Les bases qui préceelent étant admises, je me trouverai elisposé à discutel' ave~ 
vous, mr. le vicomte, plusieurs elétails, s'ils n'en atténuént pas le fond, et je ser:ll 
hemeux de trouver dans cette circonstanee l'occasjon de vous· faire hommâge de 
la hante considéra.tion avec laquelle j'ai l'honneur cl 'êtl'e- Votre tres-humble et 
tres-obéissant serviteur. = Le contre-amiral commanelant en chef l'escaelre fran
çaise devant Lisbonne, Ba1·on Roussin. =(Para o visconde de Santarem.) 

Officio 

St~fJ?·en, clevant Lisbonne , le 12 juillet 1831. - Mr. le vicomte:- Comme je 
m'occupais, sm· la foi de votre ii:éponse à.ma lettre d'hier, ele traiter avec vous 
sur les bases que vous avcz consenties, j'apprenel qu'une de mes frégates vient 
d'arJ:êter tm bateau chargé ele .soldats pmtnga,is destinés pour le fort de BeleDl· 

Eu même temps ce fort, dont le pavillon s'est abattu hier sous mon cano~, 
s'est rélevé ce matin. La discréti9n qHe j'ai mise à ne point l'empêcher ne do1t 
poin~ fail'e perdre de vue au gouvernement portugais les ménagements de ma co:a· 
dui te envers lui. 

Chargé d'une cause toute française, j'en ai écarté toute pensée politique i mais, 
mr. le vicomte, le·s ég·al'ds et la bonne foi doivent .êtrc réciproq.ues et il me se.rn
ble qu'ils ne le sont pas. 

J'ai clone l'honneur de vous eléclarer que si, avant six heurcs ce soir, vons ne 
m'avez. pas adressé l'assurance formelle que consentant à traiter sm~ les bases que 
j'ai. posées, les hostilités ont cessé entre nous, je me croirái autorisé à les con
tinuel·. 

Recevez, je vous prie, l'expression ele ma haute cohsielération. = Le contre
amira! commanelant en cbef l'escadre fran~aise devant Lisbonne, BaTon Roltssín. = 
(Para o visconde de Santarem.) 

Officio 

A bord elu Sutf?·en, au rade ele Lisbonne, 12 juillet 1831. - Mr. le vic0mte:
Le clélai que vous apportcz à entrer en relatious avec moi pour terminer l'affai1·e 
qui. m'amene à Lisbonne, est tout-à-fait en elésaccord avec nos positions respe-
ctives. · · 

n me semblait que la mienne ne me permettait pas plus de le souffrir, que la. 
votre ele l'essayer. 

Mais il ne m'cst pas possible ele laisser subsister elavantage cette illus.ion que 
ma modération a sans cloute fait naí:tre et entretenue. 

En conséquence, mr. le vico111te, j'ai l'honneur de vous elécla11er ici qui si av~nt 
clemain1 13 juillct, à midi, V. E . ou la: personne investie ele ses pleins ponvotl'S 
l)Onr tra.itcr avcc moi, eles réparations clrmandées par la France, et clétai!lócs dans 
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m~ ~econcle lettre d1hier, n'est point venue à bord de mon vaisseau, je me trou-
Verat forcé de recommencer les hostilités. · 

Permettez moi de clire à V. E ., qui apres l 'adhésion contenue clans ses r épo.n
ses eles 1·0 et 11 de ce mois, et les assurances formelles que j'ai r eçues de 
rn.r. le . co lonel portem· de la clernierc, il est incroyable qú' en ne vous présentaut 
pas auJourd'hui à mon bord, vous m'ayez mis à même de douter de lelJr loyautó. 

1 . Mon devoir, mr. le vicomte, est cl'e :pe pas le souffrir plus longtemps, et cette 
ettre est la cl erniin·e que j'aurai l'honneur de vous écrire. · 

. Recevez, j e vous prie, l' expression a·e ma haute considération. = L e contre-

(a~tral commandant en t:hef l'escadre française devant.Lisbonne, Ba?·on Roussin. = 
ar.a o visconde de Santarem.) 

Carta regia 

. . Juiz, vereadores e procurador do concelho da vilh1- de Santa Cruz, na ilha Gra
Ciosa. A regencia, em nome da rainha, vos envia muito saudar. T endo-se visto a 
~?ssa cat·ta dle 10 do corrente mez, nru qual participaes ter-se ahi n'aqnelile mesmo 
Da ~cc.~amado P?:· unan~me accordo de todos os habitant~s ~'essa ilha a · senh~ra 

· Mana II, legttlma rmnha de Portugal, e a carta const1tuc10nal da mona.rclna; 
d' ~!l!be.ndo-se por outras vias os obstacu1os que encontrastes na repngnancia e má 
il~posrção ela totalidade ~los officiaes d~ tropa da primeira linha que g:utrnecia a 

a, os quaes todos foram n'esse mesmo acto presos, pareceu á regenCJa agrade
~er-vos, em nome da rainha, este nobre e heroico feito, com o qurul déstes um no
dave1 testemunho da vossa lealcl.a,de e firme résolução, e desviastes de vós .e de to
t 0J esses fieis habitantes as desgraças que inevitavelmente ha.viam de vir sobre 
0 ?8 , ~elo severo e exemplar castigo que estava preparado pa.ra os que, com a 
~ats Crtminosa teméridade, depois de haver:em rej eitado duas intimações,· tive
ra:m a ousadia de fazer fogo sobre um navio parlamentar. Das ilhas dos Aco
l'es a de S. Mig·uel é a unica em que ainda permanecem em ru·ruas esses illudidos 
~~;dados , que tiveram a desgraça de ser escolhidos para sustentar o immoral e 
t. oz. governo, que ha tres annos opprim_e_a na~ão portngueza; por todas as ou
d~as ilh~s as tropas da rainha têem encontrado o mais cordial r ecebimento ela parte 
. s ~ab~tantes, que á podia correram a abraçar os seus libertadores; mas a Gra

crosa .fo1 a primeira que · por seu proprio esforço, e sem auxi lio de ~óra, conseguiu 
~:cudr~ o jugo da oppressão. o que pUireceu participar-vos, certificando-vos que a 
_.gencra em nome da rainha conserva.rá em lembrança es te vosso r elevante ser

vrço, para por elle, e pelos mais que ele v0ssa lealdade esp'era, vos fazer mercê 
quando se offereça occasião, a1em da gloria que vos resulta d'este heroico feito, 
~ qne será consignado na historia para servir de exemplo aos presentes e aos vin- · 
U0lu·os. -

' . Dada 'no palacio do governo em Angra, a0s 12 de julho de 1831. = A regen-

tcra,. ern nome ela r ainha, JJ1m-qnez de Palmellct= Conde de Villa Flo?·=José An-
on~o a.,_ · r , A · v · B 1 z · te?'?·e~?·o=úose ntonw .L'er?·e~ra rwc amy. 

Officio , . 
(N. 0 tl1 rrserrado) 

. 
1
DLmo e ex.~110 sr.-Como este navio ía tocar em Plymouth, espero que &inda 

~.ocerá levar este officio, cujo objecto é dar conta a v . e:x .a de algumas occorren
cr~s _posteriores e da omissão de t:ma expl'icaç~o necessaria para_ a intelligencia do 
J d~10.., de n . 0 69 do sr. D. IFrancrsco ele Alme1cla. AqueHe offic1o refere-se á ex
be ~~e de seis naus francezas que têem ordem ele forçar a entrada do T ejo, caso 
:n · hguel não satisfaça dentro em duas horas ás r eclamacões de :i.nr. Cassas e á 

ova de uma indemnidade pelas despezas da esquadra . ' 
a· ~ste~· rninisterio está desejosq de fazer o reconhecimento da regencin, porém 
~nc a nao tem fi xado as suas iàéas sobre o mocl~ de justificar aquelle reconheci
q ento, e de repellir no parlamento as suggestõcs dos protectores do usurpador, 
l!l.ne PC!lrventura qnereriwm servir-se d' aquelle precedente para forçar o reconheci-

Clllto elo governo actual de facto de Portugal. A lorcl Pal:nerston, com ·quem dis-
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cuti aquelle ponto, dirigi antes ele hontem o papel incluso, que me parece con~eT 
um dos argumentos de que o ministerio poderia servir-se para aquelle fim. 

A notá dirigida por sir James Mackintosh já foi mandada pelo ma~·quez de 
Rezende a lorcl Palmerston, mas ainda não ha resposta, esperando-se, todavi~, que 
esta seja favoravel. . ' . 

O imp~rador escreveu ao concle do Fnnchal uma carta mui honrosa, pedindo
lhe de vir a esta cidade para o ajudar com os seus sabios conselhos. Sua mages· 
tade quiz que eu lesse e depois r emettesse aque_!.la carta. . . 

Segundo hontem me disse o mÇt.rqliez de Re2íencle, sua magestade impenal 
está emfim convencido pelos argumentos elo dito marquez e resolvido a encarre
gar-se da regencia do reino logo que a restauração se effeitue em PortugaL V . .ex:a 
verá sé uma tal regencia poderá existir por muito tempo em presença da possi
bilidade de terminar uma situação provisoria. pondo a corôa na cabeça elo regente. 

Remetto a v. ex.• a copia de uma carta que hontem escrevi a mr. MaberlY: 
As noticias elo Brazil indicam a p1·oxima dissolução do imperio. Na Bahia a 

tropa está dividida eJ;D dois partidos, e em breve se espera ali um combate que 
decida a contenda ou: a favor elo novo governador mandado do Rio ou d'aquelle 
que o povo em anarchia havia esc0lhielo. Segu.ndo o qHe me diz o alferes ele ca
vallaria 7, Joaquim Firmino Herculano, emigrado que acaba ele chegar pelo ul
timo paquete, na Bahia tinha-se ouvido o· grito de independencia e separação do 
Rio. Passo ás mãos de v. ex. a um officio do nosso consul g·eral e encan-egaclo de 
negocias João Baptista Moreira. 

O. negocio elo emprestimo ainda se não tem tratado, mas o imperador está de
cidido a fazer todos os sacrilicios pai.·a a sua conclusão. Espera-se aqui de um mo
mento a outro mr. Ardoin, banqueiro de París, que vem com intenção de con· 
cluir aquelle negocio. · · · 

Agora recebo urna carta. ele ror. Fox, de Plymouth, annuncianclo-me a chegada 
áquelle porto, na tarcle elo dia 10, do navio J.Vlw·ia, vindo cl'esi;ia ilha, a bordo do 
qual se achava um individuo appellidaclo Gomes da Costa, encarregado ele clespa· 
chos. Fox dá-'(Ile a noticia da tomada_do Faial, pela qual dou a v. ex.a os para-
bens. · 

, Deus guarde a v. ex. a Lonclres, 12 ele julho ele 1831.-m.mo e ex.mo sr. Luiz 
ela Silva Mousinho de Albuquerque. =Ütiz Antonio de .Abq·ett e Limct. 

Documentos a.cima alh1.didos 

1." 

8111' In J'Ccouna issnnce de la régence de Terceira par le gouverncmcnt anglais 

Lc gouvernement anglais peut reconnaítre la régence, comme gouvernement 
de fait et ele d?·oit. 

Il ne s 'ensuit pas qu'il doive aussi reconnaitre D. Miguel d'apres le príncipe 
du fait, car quoique selon le systeme politique ele l 'Angleterrc, le d?·oit n'em· 
pêche pas· la reconnaissance du fait, il faut cepenclant que le fait soit accompli et 
bien constaté. . 

Le ministere du dttc . de Wellington semble avoir eu ceei eu vue, lorsqu'il 
exigeait ele D. Miguel, comme conclition de sa reconnaissance, une amnistie géné· 
rale et complete en faveur ele tous les supposés criminels politiques, que encom
brent les prisons et les cachôts clu Portugal, ou que vivent sur la surface ele la 
terre, n 'ayant pour tont bien que lem· hounem·, lem·s souffrances, et l'estime eles 
honnêtes gens . 

P endant . que D. Miguel ne donnera pas une amnistie, penclant qu'il r égnera 
seulement au moyen de la terreur, entouré ele bomTeaux et ele délateurs, pendant 
que les emprisonnemen,ts ne cesseraient pas, qu'un espionnage inquisitorial, et une 
population effre11ée, la lie c1u peuple, seront ses seuls soutiens, le fait ele sa elo
mination en Portugal n'est pas, et ne peut pas être, constaté, ni accompli. 

Qnancl D. Miguel rende à la.liberté tous les portugais incarcérés, qu'il onvre 
le royaume à tous les portugais émigrés, qu'il restitue lems biens auxuns et au::t 
autres, qu'il consulte alors, ou qu'il ne consulte pas la volonté nationale, et lors
que celle-ci sera bien constatéc1 soit exprcssémcnt, soit tacitement, lc gonvernc-
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:eut anglais aura encore à consulter les convenances et les intérêts nationaux av{lnt 
e procédér à la reconnaissanoe de D. Miguel. . 

Londres, ce 9 j11.Lllet 1831. 
2.• 

M Portu~uese legation1 36 Baker Street, 11 Jt~ly 1831. - -To John Maber]y Esq. 
d.,P. - Sn.,-I heg leave to acknowleclge recetpt ofyour letter ofthe 24th June, 

a aressed to Ris Excellency D. Thomaz Mascarenhas, enclosing your account 
curre t . h l . n Wlt be regency of Portugal. 
re I consicler it my duty to declare to you dist_inctly, in the name of the said 
b ge.ncy, that I cannot for a moment acquiesce in the assurance of tbat account, :lt m order to facilitate the adjustement of the question, I transmit you the enclose 
8 a.ternent of the demand of the portuguese regency upon you, iu virtue of your 
con.tra?t for a loan, being f. 164:625,- and the grounds upon which it stands. 

With regarcl to the enquiry in ihe last passage of your letter respecting the 
R-ts df the marquis de Santo Am~u·o1 I have not r eceived any intelligence from 

10 e Janeiro, either approbation or rejection. 
tl I beg to be informed, as early as possible, when you intend to proceeJ. a set-

ernent of the account with the regency of Portugal. . 
I remain, sir1 your most obedtient 11ervant = Chevalim· de Ab1·e~~ e Lirna. 

Claim of the portuguese r egcncy ou :[ohn Mnberly Esq., up to lhe including the 8U1 July 1831 

Ad~ptecl price of Brazil Stock on the day of delivery of the general b~nds f. 51 
hJJom which is to be allowed the accuring interest 1.1p to that periocl, which it 
ls .been agreed to fix at 1 lj1 per ccnt leaving· therefore the net price of Bra-

s. 

L Zl Stock . .... . . . . . . . . . .•. .... ....... .. .. . . . .... . . .. .... . ........ .. .... 
ess the allowance as per agreement of 4 per cent .... . . . .... . · · · · . · · · · · · •· · · 

Net price of loan ... . ..... .. ...... . . . 

49 - 15 
4- o 

- --- -
45 .,.15 

Wh.icl~ at f. 1.150 :000, being the whole amount of the proposed loan, and ____ _ 
· '~h!Ch Mr. Maberly agrees to t ake ·upon hirnself, amount to f. 526.125 ster-

Fir t . hng, payablc in twelve instalm ents as per 3rd artícle of agreement: 
Secs d~talment due 8th February 1831, 10 per cent . .... . . . ... . . .. .. . ...... . 
Thi ~d . rustalment due 8tl1 MaTc'h 1831, 10 per cent . . .. .. .. ....... . .. . . ..... . 
Fo~th1J?Stalment due 8th April 1831, 10 per cent . ... ........ . . . ..• ... . . . • .. . 
Fifth . r_nstalmeut due 8th May 1831, 10 per cent . . .. . ... . ...... . . . . . ... . . .. . 
Sixth ~nstalmcnt due 8th June 18311 5 per cent .. .. .. ..... · .. .. . .. . ... . . ..... . 

Instalment due 8th July 1831 , 5 pcT cent .. .. . ... . . . . .. . . ..... . .... · · · · 

52.612-10 
52.612 - 10 
52.612 - 10 

. 52.612-10 
26.306 - 5 
26.306 - 5 

-----

Fr?m which is to be dednctecl t4e following n.llowance.s: 
Comm1ssion to lYir. l.VIaberly, as per 5th article o f agreement, 3 per 

cent on the whole loan, which on f. 1.150.000 amounts to f 
'34.500, and is payable ratea:bly, out of the respecti,re instal

Will ments, therefore 6j12th : 
C amol!nt to . . . . . . . . . .. .... . ....... .. .. .. .. . .. . ...... . . .. . . 

f 8. 

17.250- o 

263.062-10 

f. 28 ~I?mrssion on payment of first clividend due on the 1st June: 
· bO at 1 per cent is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.537 - 10 

-'--:--- -~:..___;:::. 

245.525 - o 

287 - 10 

Agah:~st which lVIr. Maberly is credited, which tbe ~ccount re
~erved of bim on n.ccount f. 12.500 and for reserve of divi-

Two Ctend and sinking fonncl, viz : f 
'l'w Years dividend on f. 1.150.000, 10 per cent. .. . . ... . .. .. .. 115.000 

0 Years sinking found on :E 1.150.000, 2 per cent . ..... ; . . . • 28.000 
--- -

138.000 
:f, 

6fl2th of wbich ........ . . ...... 69.00~ 81.500 _ · 0 

Now due to the r egency . . . . . . . . . . . . . . 164.025- O 

der~aving upon the question of abatement or addition (i f n.ny), that ma_1 appear to be due un
geu he second agreeme1Ít dated 8th J anuary 1831, as also the claim fo r interest, which the re-

;;' are ready to submit to the clecision of the eminent commercial mcn. ' 
ondon, 11th July 1831. . 
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O:filcio 

Em resposta ~i commnnicação que v. ex.a acaba de dirigir-me, estimo podel' 
declaraí·-lhe formalmente, q'ue desde o momento em que o govm,no de sua nwges
tade fidelíssima adaptou as bases propostas no seu despacho ele 8 elo coTrente para 
tratar, considerou terem cessado as hostilidades . Sendo, porém, a torre de BeleJU 
uma fortaleza de 1~egisto do porto, é indispensavel que esteja guarnecid.a para: 
aquelle effeito. . . . 

Aproveitl3, etc. Lisboa, 12 d.e julho de 1831. = Visconde de Santa1·em. =(Para 
o barão Roussin.) 

Aviso 

Estando-se em negociações entre o almirante da esquadra franceza surta no 
Tejo e o governo 9-e sua mages~acle, e havendo cessado as hostilidades: deter
mina o mesmo· augL1sto senhor que v . s." expeÇa as ordens convenientes ás aucto· 
ridades que lhe estão subordinadas, a ·fim ele que nem se embarace a ida de~s 
francezes, residentes em Lisboa, a . bordo da esquadra, nem o trp.nsporte paro/ 
ali de quaesquer fornecimentos necessarios para o tratamento e curativo dos 
feridos. 

Deus guarde a v. s.a Palacio de Queluz, em 13 ele iulho ele 1831. = L.uiz de 
Paula Ft~?·tctdo ele Castro do Rio de .M.endonçct. =Sr. ·.r oaquim Gomes da Silv~ 
Belfort. 

Officio 

Ill.mo e ex.mo sr.-No dia 11, pelas oito h.oras da tarde, fiz-me ele vélad'este, 
porto, em conformidade · d.as orclens que de v. ex. a recebi, com clirecção á Gra
ciosa i no dia seguinte pela · manhã avistei dois navios de in·es. mastros no rumo cl~ 
leste, que reconheci serem baleeiros i continuei a minha viagem sempre COJ.?l mn'l 
pouco vento, e cheg11ndo a acalmaT de todo, manélei lançar reinos, e assim nav.e
gámos por quasi uma hora; pela uma hora da tarde observei um brigue que be])l 
depressa reconheci ser baleeiro, seg·uinclo J,'Umo ele noroeste ; vendo, porém, SJ!ll6 ' 
elle virava ele bordo e se pairava defronte do porto ele Santa Cruz, tendo bancleiJ.·a1 
suspeitei que tinha communicação com a terra, mandei fazer proa a dle, porque 
receiei. que as tropas ela Graciosa tentassem escapar-se i quando ia em direcção a~ 
elle, já nas aguas da villa ela Praia; vi então a bandeira de sua magestacle a se
nhori1 D. lVIaria II tremulando nas fortalezas e uma lp,ncha dirigindo-se para m~tt 
bordo, e reconheci }JOr isto que a ilha estava por sua mag-estacle, e que a U?inha 
conjectura a 1·espeito elo brigue era falsa; chegou a lancha, consenti que atracasse, ~ 

.e recebi a meu borclo o capitão de milícias Joaquim Ignacio de Quadros e o te
nente Manuel da Cunha e SimRs; convidei-os para a camara, e d'elles soube que a 
illia estava do melhor espírito, que todos abraçaram cordialmente a causa de sua 
magestade; rogaram-me para ir a terra; como, porém, o não desejava fazer s~m 
ter remetticlo ao governaclor o officio de s. ex.a o sr. marechal ele campo concle· 
ele Villa Flor, clei)hes est51 escusa e passei a -construir o 0ffici:o que o ele via acgm
panhar i pouco depois fui avisado que outra lancha se dirigia para b01·do, condu
zindo o tenente coronel de milicias Francisco Pereira de Athai{le; consenti que 
atl:acasse e recebi a meu bordo o dito tenente coronel, que servia ele goveruaclol" 

• interino ela ilha; entreguei-lhe então o officio de que Í::J. encarregado; elle cp~
tou-me que no dia 11 os soldados· ele n. os 1 e 7, que estavam desarmados, solicL
tados por alguns perturbadores elo socego· publico, tinham acommettido fi casa 
do capitão ele milícias João Ignacio Si mas e Cunha, que serve ele commanclante. 

-militar, para tomarem as armas que estavam cleposit~:~Jclas em casa cl'elle; que este 
capitão e o tenente l\fanuel ·da Cunha e Simas. se cónduziram com o maior valor, 
recebendo-os ú, ponta da espada i que este tumulto se socegára logo pelo prompto 
auxilio prestaclo peJos o~ciaes e ~olclado~ ~o b:avo e honrado corpo ele milícias j 
sendo ~.erto q:ue alguns d elles mms se d1st1ngturam, talvez pela melhor Oflportu· 
nidade para acudirem; que o governador ela ilha sabendo do tumulto, e tendo~se 
espalhado que o quer iam matar, fngíra da v.illa ela Praia para S. Jorge. Sendo cl~ 
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ll . , 
d ovo m~tado para ir a terra, e dizendo -se-llie que até. era conveniente ao serviço 
e sua m?gestade, não hesitei mais, passei para a lancha onde :ía o governador, 

tendo prevenido a bordo para não ir a teri·a algum da guarnição. · 
Logo_ que cheguei ao port0 de Santa Cruz fui recebido pelas princi1Jaes pes

~Oa§ d~ terra e muito povo, com o Plaior alvoroço, resoando, desde qae viram 
fpproxtmar a lancha, repeticlissimos vivas a ·sua magcstacle, a seu augusto pae e 
c~ta constitucional; dirigimo-nos á praça com um numeroso acompanhamento; 

contmuando sempre os vivas e repicando os sinos das igr~jas por onde passava
U:.08 i chegados á praça, o capitão João Ignacio de Simas e Cunha fez a continen
Cta real e levantou os vivas a sua magestade a senhora D. ·Maria II, a seu au
gusto pae, á carta constitucional e ~í. regencia. 
d E~~ã? pedi licença ao governador para dizer algun:as palavras aos. soldados 
e mihcias, rogando-lhe primeiro mandasse sair os officiaes, por causa da minha 

gl:a~t~ação, no que officiosamente não convieram; por esta occasião fiz ver aos 
~ilic1anos a importancia do serviço que tinham feito, poupando com a sua resolu
çao as vidas de muitos subclitos ele su"a magestncle, porque aquella ilha estava re
servac~a parà se dar n'ella um exemplo, que servisse de escarmento a todo:;; os que 
seguem a usurpação; e visto que o governo ele sua magestacle trata benignamente 
~s que se prestam de todo o coração ao serviço da rainha, tmubem quer que se
Ja_m levados a ferro e fogo os que tenaz e capriçhosamente pretendem sustentar F ~stu·pação, e que ele uma e outra cousa já tinham exemplo no Pico, S. Jorge e 

aial? que o governo de sua magestacle abundava em meios e forças; porém, que 
possuido dos melhores sentimentos, desejavaJ unir as vontades por admoestações 
e conselhos. De novo resoaram os vivas, findos os quaes pedi licença para fallar 
Ms soldados de n. 05 1 e 7, que desarmados estavam debaixo de fónna; obtida a 
qual, fiz-lhes ver que tinham si elo enganados; J.UOS trei-lhes as boas intenções elo 
~~~rno de sua. magestacle e ~ue elles seguramente haviam ele eritrar nas noss~s 
nhllas, reco11de1-lhes os serv1ços que em outro tempo prestaram á causa ela rm
. a; não pude acabar, porque os soldados, commovidos com o que lhes dizia, 
d~Uperam em vivas a sua magestacle e á carta constitucional, e a maior parte 

e ~s, com as lagrimas nos olhos, correram a abraçar-me, clisputando-se a pri
lllazta; devo advertir que preveni qüe tudo quanto ll1es· dizia, era como solclaclo 
~~ll cama.raêla, porquanto não ía em qualiclacle de emissario elo governo. Um.a 
~:nde parte cl'elles são dos regimentos n. os Jl5, 10 e 9 de infanteri;;t1 todos ma

n~e~tam o maior desejo de virem para esta ilha unir-se aos seus camaradas e 
OulCia,es . 

. D'ali dirigi-me para casa elo capitão Simas1 onde se leu o officio ele s. ex.a o 
Sl, ntarec'hal ele campo conde ele Villa Flor, e em continente se resolvJ:lU o e.q0ar
{~e de todos os que estavam presos; depois fui convidado pelo capitão mór Bo
.: ho, l)arà ver a villa, conclescencli, e por todas .as ruas por oncle "passei, eram 
Incessantes os vivas e os hymnos proprios cl'aquella. occasií:lo. 
d t Pelas sete horas da tarde eu rpesmci acompanhei para bordo os officiaes e ca
d~ ~s que estavam presos, e conflervei-me sobre véla P,Or muito tempo á . espm:a 
ll.' _Iesto; vendo, porem, uma grande clemora, fiz a]gtms s1gnaes1 e prox1mo da me1a 
~lte ~hegou o resto; ficando lá só quatro soldados dos presos, pOJ.' quem ainda 

esperei até á uma hora e meia, e como a demora era grande, e não eram, a meu· 
v-er,_ pessoas que poclessem' influir, resolvi fazer-me de véla para este porto. Eis
~~tn, ex. mo sr., a narração su,cciuta, mas exacta, do succedido, e do_, por 111im 
st/c.r':aclo; ;por esta v. ex. a conhecerá q nanto aq~1el~e ;pov~> vivia, ~~s?ontente na 
Je~çao ao 'llS[trpador, e qt1e se uma força, lhes nao 1mpe~1sse mamfestar os seus 

~e~tltné~tos, aqL1ella ilha nunca teria deixa,âo de pertencer á nossa legitima e al\-
llsta ralllha a senhora D. JYJaria II. • · · · 

d Deus guarde· a v . ex. a Bordo do cutter Feiticeim dos JJ1a?·es2 surto no porto 

P~ Angra, 13 ele julho de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. Joaquim de Sousa ele Qnevedo 
tzarro. 

fa ... ~. S.--Esqueceu-me urna circumstancia, que julgo não dever escapar, para 
l? 3~1 ver o euthusiasmo cl'aquelle povo, a qual é conconer com uma subscripção 
ala os milicianos, testemnnhaudo-11\.es com isto o seu reconhecimento, inclemni-
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sando-os por algum m~do dos damnos que têem so:ffi:ido, em consequencia de nã_o 
terem podido continuar com os trabalh_os de agricultura. · José lvla?·ia Balcly, pn
meil;O tenente. 

Officio 

Accusando a recepção do despacho que v . ex. a me fez Q. honra de dirigir-me 
hontem á tarde, o qual levei ao conhecimento do governo de sua magestade fid~
lissima, elevo ao· mesmo tempo prevenir a v . ex. a que, na conformidade do que 
me propoz no mesmo despacho, desejo que tenha a bondade de me dizer a hora 
em que ámanhã poderei ter a honra .de ter uma conferencia com v. ex.a, leDT
branclo-me que lhe ser{t menos incommodo que esta se verifique no paço de Be
lem, ou na casa dà resiclencia do ministro ele sua magestade catholica, por se:·,., 0 

ministro de uma potencia · alliada das duas potencias, e espero· por esta occas1ao 
te1' a satisfaç~~o de lhe expressar os sentimentos da alta estima e consideração com 
que tenho a honra de ser, etc. Lisboa, 13 ele julho de 1831. =Visconde de San
ta?·em.=(Para o barão Roussin.) ·. 

Car-ta 

Sujfren~ Lisbo:nne, 13 juillet 1831.- Mr. le vico.QJt~:-Vaus me poussez à 
bout, et j'ai l'honneur ele vous prévenÍ'I: que cela ne peut pas vaus réussi'l· . . 

Je m'en réfere à ma lettre de ce jour, et je vous confirme l'assurance que Sl 

demain à midi je n'ai pas teTminé la convention dont vaus avez accepté les ba-
ses, je reprendmi les hostilités contre Lisbonne. · 

Je m'en suis rapporté à votre parole, et je ne souffrirai pas plus long-temps 
les conséquences de mon erreur. 

J'attend V. E ., ou la personne autorisée qu'elle désignera, aujourd'hui ou de
main jusqu'à midi. 

J e la veiTai à bord de mon vaisseau et 110n ailleUI·s. 
· J'ai l 'honneur de vous exprimer ma hatute considération.=Le contre-ami1:a.l, 

Ba1·on Roussin. = (Para o visconde de Santa.rem.) 

Carta 

O sr. commi!mdaillor Castell.o Branco, que devera apresentar esta minha .carta 
a v. ex.a, vae auctorisaJclo a tratar com v. ex.a do ajuste das reparações pedidas 
pela França. Sendo esta a pessoa designada para este assumpto, v . ex.a se ser:; 
virá dar-lhe toda a fé e credito em tudo quanto e~'le accordar da parte elo governo 
áe B.,lla magestade fidelíssima sob1~e o objecto acima inclicaclo. ·. 

Aproveito, etc. Secretaria de estado elos negocios estrangeiros, em 14 de JU
lho de l831.=Visca,nde de Santm·em. = (Pa1·a o barão Roussiu.) 

Oflicio 

Não teudo o governo portuguez provocado, nem feito a guerra á França, an- . 
tes pelo contrario buscado na sua posição relativa para com o governo franceíl 
todos os tneios fundados nos princípios recebidos por -todas as nações civilisadas, 
e a.t~ .a.gora ~nc?~troversos do direito elas. gentes para a evitar, lhe é impossível 
admltttr o prmmp10 ele que de uma. guerra ele facto feita pela França e declarada 
como tal em a nota de v. ex. a a·e 8 do corrente, se queiram obtm~ as funest~s 
consequencias que resultam da guerr~ de direito. A clefeza elo proprio territor10 
sendo ele direito i:nclisputavel ~ommum a todas as na.ções, o govel'no portuguez 
não podia deixar de obstar á vwlação elo mesmo terr.itor.io, quando viu forçada a 
entrada do Tejo pela esquadra ele v. ex. a . . 

Portanto o governo portuguez protesta solemnemente á face da EurOJ)a e do 
mundo pela caphu·a feita por v. ex.a das embarcações ele guerra portuguezas, que 
se achavam fundeadas no Tejo. . 

Receba, etc. Secretaria ele estado dos negocios estrangeiros, em 14 de julho 
ele 1831.= Visconde de Santm·em. =(Para o barão Roussili.) .-



Carta 

b A bord du Sitjfren, devant Lisbonn~, le 14 juillet 1831.- Le coJD.tre-amiral 
d arou Roussin, commaudant l'escaclre française dans le Tag-e, a reçu des mains 

1 
e mr. Castello Branco, charg-é eles pouvoirs de mr. le vicomte de Santarem, liDe 

~~tre de c.e ministre portant protestation contre la prise de possession par l'esca-
e fi·a~çatse de l'escadre portugaise, composée de huit bâtiments, et qui a amené 

son pavtllon clans l'engagement du 11 de ce mois. 
Le contre-amiral baron Roussin reçoit cette pr0testation pour la remettre à 

io~ gouvernement, mais sans la considérer comme pouvant clétrnire les droits qui 
du 

1
semblent acquis à sou escadre sur les bâtiments. portugais, d'apres les usa.ges 

e a guerre admis chez toutes les nations. 

1 En ~onséquence, il se réserve la faculté ele disposer de ces bâtiments, sauf à 1: restttuer ~lltérieurement, si. telle est la v~lonté 'clu gouvernement français. = 
· contre-amrral, Ba1·on Roussm. =(Para. o vrsconde de Santarem.) 

Officio 

.. Tenho a honra de remetter a v. ex.a, poJ.' mim approvaelos e ratificados, os 
altlgos, que hoje v. ex.a assignou com o cómmendaelor Castello Branco, sobre as 
recl~naçõe~ feitas por v. ex.a em nome-do governo fra.ncez ao governo portnguez. 
lh dproverto, etc. Secretaria de estado dos negocias estrangeiros, em 14 de ju-

0 · e 1831.= v~·sconde de Santcvrem. = (l?ara o barão Roussü~ . ) 

Convenção a: que se refere o offi.cio supra 

d Le 14 juillet 1831 se sont rélmis à bord dlil vaisseau Le Suff,·en, mouillé 
ans le Tage devant Lisbonne : · · · 

dr Mr. Castello Brànco, commaneleur ele l'ordre elu Christ, c0mmanclem ele l'or
-v e. royal de Charles III, commanclem: ele l'ordl'e ele Isabelle la Cath0'Lique, che
~~~r ele Notre Dame ele la Conception, sous-inspecteur eles postes du royaume, 

0 
cre: de la secrétaírerie eles a:ffaires étrangeres clu Portugal, porteur eles pleins 

~~UVotrs ele mr. le vicomte ele Santarem,· ministre eles a:ffaires étrangeres ele pe 
yal1me, d\me part; et 

offj ~Ir. le contre-amiral baron Roussin, membre ele l'institut de France, granel 
O. crer ele la Légion el'Honnenr, commandeur de Saint-Louis, o.:fficier de l'ordre du 
I ruzero du Brésil, et commanelant en chef ele l'escaelre f1·ançaise statio=ée elans 
~ Tage, autorisé par le g-ouvernement français, cl'autre part: sont convenus d'aelo-

p et_, au nom de leurs gouvernements respectifs,· les articles. suivants, en garantis
sant SLu· leur honneur l' exécution ele toutes les dispositions qu'ils renferment. 

Dentnudes contcnues !lans In 11ote rcmise pnr mr. ~~ CIIIJitaiue de vn,issenu de lttLbauily, le-16 mai 1831 1 

h Article 1 er La mise . en liberté, dans les vingt-quatre heures, el'.l sieur Bod 0 Ullne, et l'annulation, par un acte spécial de réhabjlit.ation, de la sentence ren-
Ue et exécutée contre luí, au mépris des· protestations clu consul ele France. 

Acconlé j vingt-quat?·e hew·es: il est onze he~wes cl1t rnatin. . 
Aceo?·dé le ?:este ele l' cwticle. 
Art. 2° La elestitutíon, elans les vingt-quatre heures, eles juges qui ont pl'O

~h~· ~a sentence, et la pnblícatíon o:fficielle, dans le même déhi, ele l'acte de 
. aurhtation qtu l'aura annulée. 

Acco1·dé. . . . , 
Art. 3e Une inelemni.té ele 20:000 francs en numéraire pour le sieur Bouhomme. 

fre A.cco?·dé j clans les ving,t-quat?·e he1wes et en nttmémi1·e, .et ?·emis cÍ bo1·d d1t Suf
n s1w un 1·ec1t. 

lU Art. 46 L~ mise en liberté immécliate clu sieur Sá,uvinet, conclamné illégale
c cnt à Elix ans d'exportation en Afri.que, en vertu el'une sentence elont les termes 
onstatent qu'auclme eles charges élevées contre lui n'a pu être prouvée. 

Acco?·clé j fusqu' à dema·in onze he~wes du matin 1·endtt à bm·d d~t Suffren. 
1 • . 

Os arbgos propostos vão :lqui em caracteres l'Omauos: os adoptados seguem em italico. 
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Art. 5c Une indem~lité éle 6:000 francs pour le sieur Gamby; une autre ~c 
3:000 francs pour •]e siem· Dupont, détenus arbitrairement tous cleux dans les prl
sons <;le Lisbonne pendant un an, et expulsés du Port;uga.i en vertn cl'une sentence 
clont il ne résulte auctme charg·e contre eux. _, 

Accm·dé; cette indemnité à ~otalise1· avec les at~tTes indemnités-' powr êt1·e ;payee 
en tTaites sw· PaTis conj01wwment c/, l'm·ticle 19". 

, Art. 6° Une indemnité de 6:000 francs précédemment 1'écla.mée par mr. ~aa
sas, consul de France, en faveur du sieur Dtlbois, gravem:, pour les préjuchce~ 
que lui a causé une injuste détention dans les prisons de Lisbonne. 

Acconlé; cette inclernnité cornnne q,u p1·écéclent adicle. 
Art. 7° Une indemnité en faveur du sieur Vallon, qui a subi, dans les prisons ele 

Lisbonne, une arrestation arbitraire de vingt-sept mois. Cette inclemni~.é sera ele 
20:000 francs, représentant la perte éprou \·é e par I e sieurVallon pendant sou absenc~ · 

Acco1·elé; il est entencl1~ qzw la légalité ele la 1·éclamcbtion clt~ siew· Vcdlon1 de la 
somme ele 20:000 jTancs1 se1·a p1·ozbvée authentiqt&ement pa1· le 1·éclamant1 et que cldns 
aucun cas elle n' excéde1·a pas 20:000 f1'aJLcs. · 

Art. 8° Une inélemnli_té· de 20:000 francs pom les français restés à L1sbonne 
apres le départ ctu consul pour France, et qui depuis aUl'aient souffert eles dom-
mages dans leurs personnes ou leurs propriétés. ; 

Acco1·dé; à condition que la totcdit'é de cette indemni<té soit p1·éalablement q ·ég~e~ 
pm· les deux pm·ties, . le gouvernernent portt&gais '~ttestant q~Ge les frcmçwis ont ~t~ 
l' objet ele ces égw·ds depuis le · dépa1·t d-u consul ele F1·ance1 'asse?·tion que jt~sq~t'~ct 
n'est point contestée par les jí·ançais ?·~idctnt à Lisbmme. . 

Art. 9° L'assura.nce· de la stricte observat;on à l'avenir du privilege eles :f:ran
çais, de ne pouvoir être arrêtés qu'en vertu d\m orclre du juge censervateur eles 
nations privilégiées qui n'ent ont pas en particulier. 

Cette clisposition est admise J1Gsqn' d ce que. les deux gouve1·nements s' entendent 
?'éciJ.:woqnem.ent su1· ce point. · 

DGlllltlHlGs ajontées pnr snlte dn refns tlc la prcmlcrc, ct do l'ltrmcment qu'a entr1tlne ce reftts 

Art. 10° La; clestitntion du chef _de la· po'lice dü royaume dans les vingt-qna· 
tre heures .. 

Le clzej de la police du 1·oyaume à l' époque dont il s' agit ctyctnt été destitué 1wé· 
cédemment) le cléc?·et qUJi r·ononça sa destitution sera ]J9'0cluit et pztblié. . 

.Art. 11 c L'annulation, dans le même délai, de tous tles jugements portés con-
tre eles français pour délits polit1ques. . 

AccO?·clé pou1· l' annulation de tous les fugements ?'endus puu1· ces causes deptt~S 
deux ans à L1'sbonne et Op01·to. . 

Art. 12 8 800:000 franQS pour indemniser' le gouvernemnn.t français eles fi:~s 
ele l' expédition que l!'l r efus du gouvernement portugais, d'aclhérer à nos pre:rnte-
res démandes, a renclue nécessaire. . 

Accm·dé; sauf à 1·égle1· à lct fin de ces atticles l' épocpte clu payement. , 
A~·t. 13° L'insertion ,dans les vingt-quatre heures, et dans la Gazette o.ffie~elle 

- de L~sbonne" _des d~mandes · ç1e la F_rance, de let'lr acc,eptat~on par le g-ouverne~ 
ment portugms, et 1 affiche de ces faüs dans les rues 0u le s1eut· Bonhomme a éte 
ignom.inieusement p·romené. 

Accm·clé ,- 1m'. l' amÍ1'CI;l cerle la elisposition 1'elative aux a.ffiches, à con(];ition qye 
les autq·es ?'épamtions demanclées pa1· la Fr·ance et accorclées pa1· le gouve1·nement 
p01·tugais se1·ont p1tbliées dans te jom·1wl ojficitl. · . 

Art. 14° Le gonveriJ.ement portugais · garantit le payeme:at d'une som:rne q1~1 

sera déterminée contradictoirement entre les cleux parties et sur pieces authent~~ 
ques, })OUJ' indemniser le commerce français eles dommages qui pourrai.ent lui aV?11 

été causés, soit par des cor:saires ou lettres ele marque sous pavillon portugats, 
soit par l 'augment&tion eles primes c;l'assurances maritimes résuitant de cette me
sure, soit en:fin ponr toute autre cause dúment reconnue. . . ·z 

Le gouve1·1wment poq·ttbgais assw·e qtt' attcmw de ces causes n' existe. Tot~t~foz~ ~ 
s'engage c6 inclemnisei· Ze cornmeq·ce françctis .ele ce11 peTt!Js authent·iquement rp1·mwees,. 
comm~ étant l'ejfet ele ces cctttses. · 
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l Art. 16° Punr garantir Pexéc.ution de larticle 13c re1atif lL b puh1icatiou dans 
~ Gazette officielle de Lisbonne eles réparat~ons obtenues par la Fmnce, un o:ffi

cter français, désig11é par mr. l'amiral commandant l'escadre, sera présent au ti, 
ra~e dt.L journal, pour constater qu'il satisfait aux clauses portées dans cet articlc, 
ct tllm sera remis cinquante exemplaires de cette feuille. , 

~Olt1' gcwantú·l'exécution des articles ci-dessus,JJO?'tcmt insm·tion dans la Gazette 
oflbelle ele Lisbonne eles cli·ve1·ses anmdcdions qtti" cloi·vent y êt1:e po1·tées, cinquante 
e.fX1ernplains de cette Gazette sm·ont ad1·essés pa1· le gouvemement po?·tucJais à '1111'. l ' ami
~al co.mn~anqant l'esc~d1·e, et av_a~t l',irnljres~ion la , minu~e .a~ l'ucte d'~nnt~lation, 
l.ont .tl s agtt, cleV?·a et1·e aclresse ct ??W. l amt?·alj cette condztwn se1·a execzttee dans 
es Vl.n!]t-quatre heu?·es, c~ com;pte?· de six heu1·e.s dn soi?·, cmjmwcl'lwi 14 juillet . 

. Art. 168 Aucune dcs personnes qui aurai.ent rendu des services lL l'escadre fran-
Çatse, ne pourra être recherchée pour sa conduite. , 

Les pilotes portugai~ qu'elle a employés seront considéréê (comme il est vnu) 
comme ayant été contra.irits par -la force. 

Acco?·dé. 

Sa· Art. ~ 7e Ponr g.~•r~ntir h~ co~J;>lete exécnti?n ~es prése~ts .articl~s, le f~rt 
.
1nt.Juhen sera m1s a la dispositton ele mr. I amtra1 françats jusqu'a ce qu Ils 

801ent entierement exécutés. 
llJir· . le comm.andeu1· ct prl.é l' amiTcd de ?'lmoncer· à cet m·ticle en s"engagecmt jo1·

~~~ lem~1!t et su1· l'honneu?·, a.u nom cltt gotwer·nement port·ugais, à ne fai?·e a11cune 
18P081twn militaú·e quelconque pehdant le séjou1· ele Z'escacl?·e j?·ançaise dans le Tage. 

Art. 18e Les conditions qu.i précedent étant acceptées, les prisonuiers de 
guerre seront immécil.iatement rendus. ' 

Les bâ.timents ele com'rnerce portugais arrêtés et conduifs en France elepuis le 
lo:nll:nencement des présentes hostilités, seront également rendus, á la charge par 
de go~vernemeut portugais de payer à la. France, sur pieces comptables, les frais 
e sequestre, gardiennage, etc., oc~asionnés par l'arrestation ele ces b~ttiments. 

v ' Accor·dé i en fixant le te1·me de deux mois ctu plus, si faú·e se peut, potw ?·en-
oyer· les bcítirnents ele comoneTCe portugais. 

'l!. ~uant ct!~X deux vâtiments ele gue1·r·e qui ont été w·rêtés anté?·Íett?'ement ct l' an·i
;e~ e rm.r·. l'ami1'etl cleúant le 'l'age, l'ami1·al commanclant l'escacl?·e oonsent q~t'ils 
.,

01
ent compris dans la classe des bcítiments ele conww1·ce Ct?'?·êtés et 1·endus a'.lX mê-

"les co••d 't . . , " ' wns que c1mx-c~. . . 
e t Art. 19e Ponr assurer le payement eles iaclemnités Téclamées et conscnties, il 
à 

8

1
, conve~m que l'ensemble ele ces indemnités sera totalisé, et que cette sommc, 

a t exception de celle de 20:000 francs attribuée au sieur Bonhomm.e, et cl'une r:. re somme de 20:000 francs accordée conditionnellemen t au sieur v ~lllon, con
n 1111ément à l'article . 76

1 sem fournie dans le délai de trois jours, pú le gouver
a e:ent portugais, en lettres de change SUl' Paris p0rtant toute garanti e, payables 
1' eux m(i)is de vue, et remises en duplicata à mr. le contre-amira.l commanda.ut 

escadre franç.aise. 
· Accorclé. , 

l'e Art. 20e Sur les i~1stances ele mr. le commandeur, mr. l'amiral commandant 
ce:cadre français,e s' engage it faire sortir du Tage la, plhs grande parti e eles for
deu ta vales sons son. commanelement, atissitôt que l'e;xécntion eles articles précé-

A
s sera acc@mplie, et autant que possible avant dix jours, i.j, datm· ele ce jour. 

C['orrlé. 

cta Tout les articles ci-dessus étant réciproquement consentis, les deux: contra
va ~tsL?nt signé. = Le contre-ami~·al CQ)mmari.dant en chef l'escadre française de

u tsbonne, Bgron Roussin =Antonio XavieT de Ab1·eu Castello B?·anco. 

Oflicio 

a v lU.rnoa e ex. mo, sr.-A celeridade com que hontem coustriú o officio que dirigi 
ll1il: .ex. , fez que_ me esquecesse uma parte do que contou o tenente coronel ele 
Por1~1as, governador i~terino ela ilh4 Graciosa, par~e que julgo não dever omittir, 

18 :.~ que d'ella pócle resultar gl0ria a algLlem, o que 6 uma boa, se não a me-
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Jhor recompensa aos grandes feitos; pelo que, rogando a, v.· ex. a, me d~s~ulpe 
d'aquella omissão involunta;ria, peço se sirva receber este como um addimona· 
menta ao supracitado officio. 3 

O governael0r interino da ilha Graciosa, alem do que já participei a v. ex. ' 
tambem me d1sse que o segundo sargento de infanteria n. 0 1, Ezequiel elos San· 
tos, e os furrieis de infanteria n . 0 7, Francisco Pereira Rodrigues, Manuel Anto
nio Alves e João Antonio Durão, que pertenciam á guarnição d'aquella i~ha, fo· 
ra.m elos primeiros a levantar o brado da lealdade; que com o seu exemplo e 
admoestações chamaram, n'aquella occasião, ao serviço ele sua magestade a se
nhora D . ·Maria II uns trinta so'ldados, e que seguramente ao seu esforço e. boa 
vontade se deve uma grande parte .elos felizes .successos occonidos n'aquella 1ll!a, 
asseg~rando-me que, désde muito tempo, todos elles manifestavam muitos deseJO.S 
de se declararem pela causa legitima; mas que a sorte collocára o ultimo d'elles eDl 
circnmstancias mais favoraveis a anteceder os outros na prestação de serviç~s. 

Estes factes, cx.mo sr., provam bem que a guarnição d'aquella ilha. deseJa:a, 
ha muito tem}JO, lavar-se ela nocloa de servir o usmpador, e que só a tyrann1ca 
oppressão em que a tinham os officiaes1 retardou até agora a ma:qifestação de seus 
sentimentos. . 

Deus guarde a v . ex.a Bordo elo cutter de guerra Feiticeiq·a dos 111ares) surto 
110 Eorto de AngTa, 14 de julho de 183L-Ill.mo e ex.mo sr. Joaquim de Sousa 
de <,J,ueveclo Pizarro. _Júsé .lVIaTia Baldy) primeiro tenente ele artilheria. 

Declaração official 
(Supplrmcnlo ao n.0 11i5 da «Gml~ de Li sboa•• ) 

. . 
Lisboa, 15 de julho.-Tendo o governo francez feito ao governo de sua Jl]I.L" 

gcstaclc fidelíssima ·as reclamações que ~baixo vão tí·anscriptas, o govemo de sua 
magestade, para evitar os funestos desastres que podiam resultar das ultimas oc
col'l'cncias elo clia 11 do corrente, · acquiesceu, negociando sobre ellas: 

1. a A soltura immediata do ~r. Bonhomme, e a atnnullação (por um acto espe· 
cial ele reh~bilitação) da sentença contra elle proferida e executada ~a parte igno· 
miniosa, sem se attendcr aos proiestos do consul de sua magestade em Lisboa, pro
testos em que este agente declarou que a considerava como um ultraje feito á 
França na pessoa de um dos seus cidadãos.. ' 

2.a A demissão dos juizes que pronunciaram a sentença, e a publicação offi· 
.cial do acto de rehabilitação· que a tiver annullado. 

3.a Uma inclemnisação de 20:000 francos ao sr. Bonhomme. 
4. a A soltura immediata do sr. Sauvinet, declarado como naturalisado ·port:t· 

guez em opposição ás leis do reino, e condemnado pela commissão extraordinal'111 

de Lisboa (apesar de se ter declarado que para isso era incompetente) a dez an
nos de exportação para Africa, ~m virtude de uma sentença, cujos termos mostram 
que se lhe não provou culpa alguma.. · 

f> .a Uma inclenmisação de 6:000 francos para a · sr. Gamby, outra de 3:00° 
para o sr. Dupont, preso arbitrariamente em Lisboa por espaço de um anno, aJl]· 
bos finalmente expulsos de Portugal, em virtude ele sentença em que. nada P0 

prova contra elles. . · 
6.a Uma indemni<;ação de G:OOO francos precedentemente reclamada por :n:n·· 

Cassas, consul ele França, a favor do sr. Dubois, pelos prejuízos que lhe .causou 
uma injusta prisão na cadeia de Lisboa. . 

7.a Uma indemnisaçào garantida a favor do sr. Vallon, que soffreu na cadeJit 
de Lisboa uma prisão arbitraria ele vinte e sete mezes á qual attribue uma perda 
de 20:000 francos no seu commercio, durante a sua ~usencia,- devendo. a iropor
tancia definitiva d'esta inclemnisação ser fixada conforme as informações tomadas 
em Lisboa. · 

8.a Uma indemnisação de 20~000 francos para os francezcs que ficara:n. 8111 

Lisboa depois da partida do consul de França, e que tiverem soffriclo preJtnzoS 
nas suas pessoas ou pr<;>priedacles. . · · 

9.a A promessa da esti'icta observancia parn o fnturo elo privilegio de os frau· 
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deze~ não poderem ser presos senão em virtt~cle de unia ordem tlo juiz conserva
ar lÔS nações prÍ vilegiadas, que O não têem particqlar. 

·a A demissão do intendente geral da policia do reino. 
f ll,a :A- anntülação do todas as sentenças proferidas contra fraucezes n'estes tÜ-
10108 do1s anuas por c1~imes políticos . 

12 a 800 Ü 
1 

· · • . ) d' N' : 00 francos para mdemntsa~· o governo fraucez das desl)ezas da ex-
~ e. tçao, que se tornou nccessaria, por não ter o governo pm•tugtlez annuiclo ás 
tJl'tmeiras r eclamacões. . . 
d í3··a A public~ção na Gazeta official de Lisboa das 1•eolamagões da França, e 
e ave1· . o governo pmtuguez; aunuiclo a ellas. 

ra t~4.a O pagamento de uma somma detm•minacla entre os doi s governos, e ga
) n tda pelo de Portugal, para inclemuisar o commercio fratiJ.cez dos prejuízos que 
1~~~a ter soffi:ido por causa <la corsarios ?u cartas de marca c~e?ai~o d~ ba?-deü•a 
por ugtleza, ou pelo augmento dos premto l!! dos seglll•O~ mm•1ttmos, occasiOnado 

esta ou por outra qualquer causa. 

Decretos r espectivo s 

1.• 

ba . ~ou servido demittir, a instancia do govemo fran,cez, elos log·ares de desem
A~fa~ores, que occupam os desembargadorés da casa da supplicação Francisco 
Barbnw de Uastro, Bernardo Carneiro Vieira ele Sot1sa Leite, 1\'[anuel Joaquim 
casa osa e Antonio Dua~t~ da Fonseca Lobo, e os ~ese_:nbar~adore~ da rel~ç.ll:o e 
C , do Porto com exermcw na mesma casa da supphcaçao, Joao LUJz Monten·o ele 
te~valho e Oliveira e Francisco Pinto Coelho ele Castro, que proferiram a sen-

Ça de condemnação contra o fpancez . Edmunclo Potenciano Bonhomme. 
çã 0 desembargador que serve de chanceller e de regedor ela casa da supplica
deo 1~ienha assim entendido e façft executar. Palacio de Qtwlu~, ew. 14 de julho 

' 1. = (Con~ a TUb?·ica de el-1·ei nosso senho1· .) -

· ~· · 
lll,n s~ll servido, a instanoia do governo francez, .anmillar a sentença de conéle~ 
fiq açao proferida contra o francez Edmundo Potenciano Bonhomme, para qu e 
fe1~~.~em effeito algurn em juizo, ou fóra cl'elle, como se não tivesse sido pro. 

ção ~ desembar~·ador que . serve de chanceller e de _regedor da casa da s_upplica-
1831 tenha ass1m ~ntend1do e faça executar. Palacw de Queluz, 14 ele JUlho de • 

· = (Com a ? 't~b1·ica de el-1>ei nosso senho1·.) 

s.o \ 

do Por justos motivos, dignos da minha 1•eal conside1·ação: hei por bem exonerar 
Ve·cargo de intendente geral du, policia da côrte e reino a Anton_io Germano da 

tgL . 

tad.oO conde d~ Basto , _éonselheiro ele _estado, ~eu- ministro e secretario de es
]?a 1 dos negocws do t•emo, o tenha ass1m entendido e faça executar c-om os eles· 
de c 108 necessarios. Palacio de Queluz, em 27 ele junho ele 1831. =(Com a ?r.tb?·ica 

sua magestade.) 
4.• 

fer · ~ou: servido annullar, a instancift do governo francez, todas as sentençaf.l pl•O
Po~t:s contra francezes em processos por crimes políticos na relação e casa do 

o' desde dois apnos até á data d'este , 
eutend~?;overnador das justiças ~a mesma l'elação e cas~ do Porto o tenha assim 
1'tt'b-ric lclo e faça executar. Palamo de QJ.leluz, em 14 de Julho de 1831. = ( Com a 

~ ele el-1·ei nosso senho1·,) 
5.• 

feri~~: servido ,annullm•, a instancia dÓ gov_erno fua~~ez, todas as sentenç~s vp_:o
desde d c?ntra francezes em processos po1• cnmes polttiCos na casa da supphcaçao, 

O 01S annos até á data d'este . 
desembargador que serve ele chanceller e ele r'egedor ela mesma Cfl.Sa ela :mp-
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p1icaç5o o tcnl1a assim entendido c faça executar. Palacio de Queluz, em 14 de 
julho de 1831. = (Com a ?'ttb1·ica de el-1·ei nosso senho1·.) 

Officio 

Su..fJ?·en, devant Lisboru1e, le 16 juillet 1831.- lYir . le comma!lldeur: -Je viens 
de m'apercevoir avec chagrin qn'nne omission a été commise dans les articles q~e 
11ous avons discutés et arrêtés ensemble hier. Cet· oubli est de moi et je reconn~15 

que je pourrais en supporter les conséquences; aussi ne vous en anrais-je pomt 
parlé, si la loyauté que vous m'avez montrée n'avait banni de mon esprit toute 
défiance. . 

Cet article est celui de 20:000 francs porté dans la note' remise le 16 roa.J, 
par mr. de Rabaudy, pour indemnité des frais occasionnés par le départ de plu
sieurs français partis de Lisbonne, en même temps que le consul de France, sux 
le brick de commerce Les Jttmecmx. C'était l'article 7" de cette note, et vous sa
vez, mr. le c~mmandeur, que la note entiere a été p1·ise pow· base de notre c~n
vention, en sorte que de l'aveu même elu gouvernement portugais il ne s'est pon:~t 
a ttenelu à en v o ir rien re,trancher; c' est donc entiêrement par oubli que cet art1· 
cle a été omis. 

Toutefois, mr. le comma.ndeur, je m'en rapporterai à vous pour décider si c(;lt 
oubli peut se réparer, et si l 'objet en question peut être ajouté aux autres inde
mnités. Vous aurez sans cloute remarqué que la France sur ce point n'a pas é:é 
rig-oureuse, et que la somme eleinandée par -elle n'a aucune proportion avec la de-
pense qu'elle est supposée couvrir. · · 

J'ai aussi l'honneur ele vous faire observer. qu' en revoyant la note remise p::tl' 

mr. de Habaudy, j'ai rema.rqué que l'inelemnité elu sieur Dubois eloit être de 
10:000 francs au lieu ele 6:000 francs que nous avons portés ela.ns l'article 6e. 
Je vous prie de le vérifier sur I' original remis à mr. ele Santarem le 16 mai1 et · 
je m'en rapporterai à ce que vons aurez trouvé. , 

Afin de parvenir promptement ib l'exécution ele l'article 19c, voici le résnJll8 

de toutes les indemn.ités: . 

Article 3c Le sieur Bonhomme (en numéraire) . ........... . ....... . 
Article 5c Le sieur Gamby ( en lettres ele chang-eJ .. , ... . ........•.. 
Article 5" Le sieur Dnpont (en lettres de change) ............. . ... . 

• Article 68 Le sieur. Dubois ( en lettres ele change) .... .. .. . . , ...... . 
Article 7" Le sieur Vallon ( en argent, si _le droit est prouvé) ........ , 

Francs 

20:000 
6:000 
3:000 

10:000 
20:000 

Oublié ele la note de Rabanely pour l'affrétement du brick Les Jumeaux 
(en traites) ..• .. . ...... . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000 

Article se A garantir pour les français qui auraien t à 'fair~ valo ir eles O 
droits ( en numéraire) ....... , .•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20:0~ 

Article 12c An governement français (en traites)...... . . . . . . . . . . . . . 800:0 ----= 
'.rotal. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8!39:000 

Sur eette somme il faut déduire: 
1 e r En numéraire pom· le sieur Bonhomme .............. . 20:000 
2c Pour les français restés à Lisbonne, s'il est recqnnu qu'ils 

ont clroit à des indemnités ......................... . 
3c Pour I e sieur Vallon, s'il pTouve ses droits .......... . . 

20:000 
2()):000 60:000 --Reste ~t fournir en traites sur Paris.... . . 839~ 

Agréez, je vous prie, mr. le commaneleur, l'expression ele ma haute considé
t·ation avec laquelle j'ai l'honneur el'être-Votre tres-humble e-t tr.es-obéiss8:nt 
serviteur. = Le contre-amiral commandant en chef l'escadre française devant Ll?· 
bonne, Bm·on Roussin.=(Para Antonio Xavier ele Abreu Castello Branco.) 

P. S.- .J e vous prie ele vouloir me réponclre sans ré tarcl. = B. R. 
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Officio 

Ih 1'~~cl.o-me apresentado o commendador Castello Branco a carta que v. ex.a 
f e dll'lglll na data ele hoje sobre a omissão qne houve nos artigos aJustados hon
bem. ácerca ela somma de 20:000 fmncos, ele ·que tratava a nota ele mr. de Ra-
audy para indemnisação dos francezes qt1e partiram ele Lisboa com mr. Cassas, 

~ P~o af~·etamento do navio JumeatGx, bem como a qué houve no artigo 6. 0 ácerca 
~· ubots, esttmo mui.to poder eleclarar a v. ex.a que estas omissões serão sup

~~~~as na totalidade das outras indemnisações, mandando-se incluir n'ellas mais 
4:000 francos de que se trata. 

lU . Nã? posso deixar de aproveitar esta occasião para expressar a v. ex. a os meus 
d~s smceros agradecimentos pela delicadeza com que v. ex. a tratou o commen
t br Castello Branco, e para repetir as seguranças da alta consideração com que 
l~n t ~ honra de ser, etc.- Secretaria de estado dos negocias estrangeiros, em 

c e J ttlho ele 1831. =Visconde de · Scmtm·ern. =(Para o barão Roussin.) 

Otlicio 

(Trnducção elo franccz) 

n· tt~ borcl~ ela nau Sujf?'en~ em 15 ele julho d~ 1831, diante de Lisbo.a. ~ Sr. mi· 
h~s. 0 : -Ttve a h~nra ele vos informar, pelo brigue Dmgão, ·que a 11 d'este mez 
se Y:a f?rçado a entrada do Tejo co_rn a esquadra debaixo do meu comrnando; apre-

n aret hoje á vos.sa vista as particularidades d'esta acção . 
. Sendo entregue no dia 9 á tarele das ordens que me fizestes a honra de elirifr a Brest a 7 de junho,, me preparei logo a partir com a nau Sttjf1·en, que che-

0 a-"t de Uherbourg, e a bordo da qual arvorei o meu pavilhão; mas os ventos ele 
c~s e se oppozeram, e não pude dar á véla senão a 16. Com esta demora me vi 
d nstrangido a hlCtar contra ventos absolutamente contrarias. Cheguei a 25 á vista 
d~ cab~ da Roca, e no ·dia seguinte pela manhã cornrnuniquei co1~ o sr. ca~itfi.o 
vfs~lllar e .guena, de Rabandy, cornmandante da fragata Melpomene e de uma dl
vioao de cmco navios, encarregados de eruza.t·em diante do 'l'ejo e deterem os na-

s co~ bandeira portugneza. 
pelA In.tnha missão tinha por objecto exigit· elo governo portuguez as reparações 
lllu?ts damuos que havia causado, e das vexações que tinha exercido para com 
F'r 1 09 francezes domiciliados em Lisboa, em consequencia do que o consul de 
a ança se retirúra. A recusa d'estas reparações tinha decidiclo o governo fmncez 
~xsu~te~tal-as por UJ;rta esqLtadra, e v . ex.'", confiando-me o commanclo d'ella, se· 
Ve P~ 1 lllla assim: «Reuni a vossa esquadra diante do Tejo, e aproveitae o primeiro 

n ° favoravel para forçar a sua entrada, se vos for disputada». · 
ci O sr. ele Rabattdy me participou que acabava ele expedir para J?rest a sua de
arma sexta presa portuguez!l·; que soubera por avisos anonymos ele Lisboa que se 
gutnavam á pressa urna nau de 74, tres gTandes fragatns, tres corvet~s e dois bri
Li:b' que esta noticia o fizera renunciar á idéa ele enviar os seus prisioneiros a 
7.e7 

oa,"' que era grande o seu numero, e que, emfirn, a sua segunda fragata (a Sy
di ~e) llao tinha viveres e agua senão para doze dias. Estas informações me deci
ru~am a substitLúr a Sy1·ene pelo aviso pelo qual me havíeis orclenaelo vos infor
es' ·Sse da minha chegada diante do T~jo, e enviei outro navio ao encontro ela 
:St~Uadra, q ne sabia ter partido de Toulon no mesmo dia da minha partida de 
co etst, para vir reunir-se ao cabo de Santa Maria debaixo elo comrnando do sr. 

n ra l . -a nuraute Hugon. 
1ni~ A. 27 expedi a Sy1·ene para Brest com trezentos prisioneiros e o brigue Endy
.zv/~0 , P~ra o cabo de Santa Maria, e eu fiquei diante do T~jo com a Svff?'B?í, a 
de e pomene) a .il'gm'ct, e o Ihtssm·d, tanto para indagar as localidades sobre as quaes 

" 1a ob · - · h t · 
C·u rar, e qne não conhecia corno IJara manter a marm a por ugueza em cn•-lllsp ~ ' . ·· 
cont, e.cçao, ou fazel-a arrepender excedendo-se . Convenct-me b~m depressa das 
ue ranedaeles com que a estação ameaçava nossos projectos. Os ventos muito fortes 

llorcl t · lllu· es e a nor-noroeste sopravam sem cessar, ao mesmo tempo que uma nevoa 
1 

espessa cobria $ernpre o horisonte. Estns circumstancias, que 'Os pra,.tic.os 
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do paiz annunciavam deverem durar os mezes de junho, julho e. agosto, eram de 
natureza a fazer"me temer longa demora n'uma emp-1·eza contra o T ejo, .e at.é 
mesmo tornavam inni penoso o cruzeiro n'este ponto. Não obstante o contmue~, 
confirmando as c1isposições toinadas pelo sr. de Rabaudy, e q~1e os successos ti
nham justificaclc. Ordenei que sómente fossem apresados navios portugueze~ de urn 
certo valor, a fim ele não fazer ca:ír o peso das hostilidades sobre os eosteuos; de 
não se tocar nos pescadores que continuavam a exercitar sua industria junt0 de 
nós, e prescrevi as maiores attei:tções para com os neutraes que tl'vessemos oc~a
sião de visitar. Dçpois de grande numero de encontros sem algum ip.teresse, aviS
támos no 1.0 de julho um navio portuguez ju:nto ao cabo da Roca; o Hussá1·~l .a~u
lhe caça, sem poder alcançai-o, apesar de muitos tiros de artilheria que lhe dmgn~, 
e o nawo chegou á bahia ele Cascaes, aonde ancorou <ilebaixo cb artilheria da ct
cladella, que dispaTou sobre o Hussa1·d. 

Chegado a este ponto com a SuJFen e a J.l1elpomene) tive qt1e decidir se aban
donaria o navio, ou se, levando-o á força, cortaria a qu,estão definitivamente de 
pa!Z ou ele guerra que existia enh:e França e Portugal. Mas este forte tin1Ja t~
mado a iniciativa, e ·parccett-me que, abstendo-me ele combatel-o, poderia dtT~l
clar-so elo vigor que contava empregar em minhas opeí·ações futuras. A taquei-o p015• 
A Melpomrme; collocacla em minhas aguas, lhe dirigiu· t11rmbem muitas bandas, ás 
quaes re.spo~dia com pouca perícia, e o 11avio tendo arriado a sna bandeira, os te
nentes de fragata Serigny e Cotunet, ela Suffq·en) tomaram posse d'elle e o con
duziram ao largo. Mandei-o pan.t Brest. Desde este dia todas as. duvidas qu.c 
podessem haver sobre a natureza de nossas relações com Por~ugal ficaram intei
ramente dissipadas, e nós estavamos em guerra com o governo do paiz • 

. De noite a violencia do vento nos levou o nosso grande mastro da mezcna. li 
6 descobri a ·esquadra., composta elas naus Ma1·engo) Algesi?·as) Tridente) Ciclade de 
Ma?"Selha e Alg-e?·; elas fragatas Pallds e Dido; e das corvetas e avisos Pe?·ola e 
D1·agão) d\3baixo do pavilhão do sr. contra-almirante· barão Hugon, trazep.clo ás suas 
ordens os srs. ca1;litães de mar e guerra MaiHai:d de Liscolilrt, Forsans, 1\foulac, 
do la SmseJ Leblanc, de Châtep.uville e Casy, e dos capitães ele fragata J o11glas 
e Deloffre. Reuni-a ao meio dia com a nau Sujfren e com a fragata Melpomene, 
commandadas pelos srs. capitães de mar e gueTra Trotei e de :Rabaudy, e com as 
corvetas e avisos Aguia; Hussard e Endymião) ás ordens elos capitães de fxagata 
Raffy, Thoulonl e elo tenente Nonay. Nunca esquadra mais brilhante regosijo11 as 
vistas de um amigo d11 sua patria, e toTnei-me altivo vendo esta prova do poder 
elo meu paiz. · 

Fui ancorar junto da pbbta de Oascàes com a Sufj?-en) a T1·idente e a Jl.felpo
rn(me, encarregando o capitão Mailla~·d de Liscourt de fazer cruzar o resto ela. esqu~
dra junto ao cabo da 'J:{oca; e de vir reconhecer meus signaes ele manhã e ao meiO 
dia . . l\1eu des!gni0, toman olo este ancoradouro, era conferir com o contra-almira:Ilte ' 
Hugon sobre as nossas proximas operações> e commuNicai~lhe as instrucções q~e 
preparára para este effeito. Alem dos bons conselhos que devi á sua experienc1a, 
já tantas vezes e tão nobremente patenteada, reconheceu commigo que o stlCcesso 
ele um ataque a Lisboa era quasi inteiramente subordinado ás cireumstancias ~o 
tempo e do vento; pois se os obstaculos milita.res multiplicados á entrada do 'feJO 
podiam ser ve~~idos, não era assim dos que a clirecção, a pouca largura das pas
sa.ge~s ~ a rapidez das correntes offereceriam não sendo apoiado por ventos fav?
raveis; Isto é, pbr ventos em popa Gu largos, e desgracadamente a estacão parcela 
cxclu·ir os d 'esta espe·cie. ~ ~ 

Na manhk de 7 de julho chamei a esquadra ao ancoradou•ro e fiz ler a 01·de11I 
do 'dia que vae jtmta sobre o objecto da expedição. CoNversei c~m o-s capitães so
bre as l)articularidacles ela execução, entreguei-lhes o quadro das 0rdens de _roarch~ 
e de batalha ela esquadra, as notas de Franzini sobre a entiada elo Tejo, as mi
nhas instrucções sobre o ataque em seus diversos períodos e sobr'e a parte elo_ 
plano que pertencia a cada. um d'elles cumprir. Encontrei e1-d. todo's as disposiçõeS 
que esperava, segundo a brilhante reputaçfl-q de que gosam, e dei-me os parabens 
por contar com taes cooperadores. · 

Fixei o projccto das operaÇões sobre cl;ms ·hypothcscs. A primeira aelmlttia que 
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,
8 ~a~~os experimentariam mu itas avarias, abrinclo passagem junto elos fortes ele 

d L~ltao e Bug-io, para não poderem continuar immediatamente sua rota até diante 
e~ tsboa. N'este caso a esquadra devia ancorar atravez ele Paço de Arcos, onde 

08 o~-t~s ~ão menos proximos, e estabelecer-se ahi para acabar depois a empreza, 
se 0 •mimig-o, tendo lhe feito :'linda pouca impressão o successo obtido, não offere
c~sse Sl~bmetter-se. A seg-unda suppunha leves damnos. Então a esquadra devia 
Ploseg-mr sem demora toda a extensão desde os fortes da entrada, para ir depois 
anc?t~'1r em frente da esquadra portugueza e dos caes ele Lisboa. Estas duas sup
postçoes foram 'tratadas miuchmente em minhas instrucções, e indiquei um signal 
para fazer conhecer qual das duas seria adaptada no decm·so ela acção. 

_Conservei a esquadra no ancoradouro quarenta e oito horas para em Lisboa 
se J"?l~ar que daríamos á véla a 3 leguas clÕ es-norcleste . Deliberei, entretanto, se 
~nVtana uma intimação . por parlamentario. Este passo podia ter um caracter de 
ransacção susceptível ele enfraquecer a nossa attitncle aos olhos do inimigo, e no 

caso de não ser bem succeclido trazia comsigo o inconveniente de o advertir para Jul fizesse os prepm·ativos de clefeza, os quaes, na duvida, talvez ti\;esse demo
ta~ 0 • lUas cl.e outro lado considerei que, se, como a estação fazia. receia r, os vcn-
008, favorave1s ao ataque tardassem muito, me exporia ao detrimento de parmane/1 em complet3, inacção. Refl.ecti que enviar uma intimação, mesmo suppondo não 
dve;s~ e~e~to, teria, comtudo, a importante utilidade· ele me alcançar :po interior 
to~ eJo mformações que não possuía. Igualmente me persuadi 'que esta aclmoes
na.Jao ~dada a um inimigo., contra o qual a guerra que fazíamos, posto que legal, 
n ao fora declarada por um manifesto ~ ele fórma usada, seria um pa~so digno da 

assa nação, e qlle em nada podia comprometter o teor elas vossas ordens, pois 
lhe propunha rept·oduzir textualmente todas as disposições em minha carta., apre
sentando-as com0 base invariavel do tratado. Emfim, antes de me determinar tál
~z a destruir uma cidade d~ duzentas e oitenta mil almas, senti o desejo de co-

eçar ameaçando-a, e quiz executar nm dever, que julguei sagrado, de prevenir 
~~ eonsules estrangeiros para que dessem providencias a respeito da segtuança de 

lls compatt·iotas . 
g . No dia 8 escrevi ao sr. viscondE: de Santarem, rninist~·o dos negocias cstran-
1:tros em L isboa,· as cartas n. os 2 e 3, e aos consules a circular n. 0 4, que igual· 
b :nte remetto. Encarreguei . o sr. capitão ele fragata Deloffre, commaudante do 
a rtgLle Dragão, e o tenente ele Uaen, rnen segimdo ajudante, ele as entregarem, e 
ro mesmo tempo de g-rangearem informações que os pozessem ao alcance ele me 

0 
esponderem a uma serie de perguntas que lhes faria sobre as localidades do Tejo, 

t 
8 _ven~os, as correntes, a posição, o numero~ a força, e o estado dos fortes e ba

s~rlas tntei·iores, o espírito da }Jovoação, etc. Desem1Jeuharam um e outro esta mis
dao .com igual activiclacle e talento . O Dmgão juntou-se ele novo á esquadra depois 
a:~ lJ_l~~t.renta e oito horas que lhe tinha aprazado. o govemo portuguez r~jeit~va 
sol ~Itivam~nte _as 1:eclamaç?es. ela França. Tinha ~hegaclo a hor~ ele, o punir. Re
d ~elo . a nao d1fferu·· um so clia, se me fosse possiVel, a execuçao c1 esta ameaça, 
tl e errnmei-me a aproveitar os primeit·os ventos favoraveis, ainda que só fossem os 

1; nor-noroeste. Os pescadores, que, parte por força e parte por interes::e, move
se: a seg:uir nos, ,os achavam pouco propl'ios. Esperei que com bons navios fos
fa sufficwntes. As oito horas começaram a manobrar, ás dez largámos panno, e 
t~ ~endo signal á esquadra que se approximava, marquei a ordem de batalha para 
r-
1
: tempo ele acabar nossas ultimas disposições. Não ha palavras que possam des

P rer o ardor que se manifestou em toda a esquadra á vista d'este signal. Ajuíze-se 

de a prornptidão com que se fgrmou a ordem de batalha, apesar de uma forte brisa, 
e um E -a., . cli }l a cerração mui espessa e da braveza do mar. sta ardente cxactt a.o, m s-

toe~avel nas operações nava~s, se fez observar no m~is al~o grau na wano~r~ ele em S. as n~u~ C fragatas da lmha de batalha, e ?S aVISOS nao foram menos actlvos 
lb . ha1_1srruttu· minhas ultimas ordens a toda a linha. Tudo se achava prompto ao 
a et~ d~a : fiz signal de metter de ló em contramarcha, movimento que effeituou a 
p~proxlmação que desejava elas ilistancias, e á hora e meia, cleixanclo-a chegar á 
fo ~sagcm elo st1l, a esquadra navegava com todas as vélas para o Tejo entre os 

1 
es de S. Jnlião e Bugio. 
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Estava ordenada conforme a antignic1ac1e dos capit_ães e a força dos navios d~ 
mmicira seguinte: as naus ll{aq·engoJ Algesi?·asJ s~L.§1·enJ Cidade de ]faq·selha,_ T?"L

dente e Alge1·; as fragatas PallasJ Jlielpomene e Dido j a corveta A guia; os bngues 
EndJtmião e Dmgão; o aviso Pe1·ola. 

A . fim de e-vitar que soflressemos pelo · nosso proprio fogo, colloquei as corv.e
tas á direita da linha, com ordem ás naus, qne as tinham pelo costado, ele ~ao 
atü·arem d'este lado. Por esta disposição a torre do Bugio ' devia sex combatJcla. 
exclusivamente pelas fragatas e corvetas, emquauto as naus cleclicariam s~us. es
forços para combater a fortaleza de S. Julião. No momento de entrar examme~ a~ 
baterias, onde eneontrei uma ordem e um enthusiasmo admiraveis. Não 'duv1de1 

que a marinha tocasse um dia glorioso. Apenas tinh,a entrado ele novo no Bujfren 
os dois primeiros fortes da entrada romperam' o fogo; estavamos a muito grand.e 
distancia, l} direcção da rota nos impedia de os descobrix inteiramente, e contl
nuámos ainda dez minutos sem responder. Emfim a llim·engo, e successivamente 
a Algesi?'as, o Sujfren e toda a linha se prolongaram, e n'esse nJGmento o forte 
de S. Julião ficou coberto de uma maça. de ferro, ele que uma nuvem de pooira ~ 
de areia. attesta os effeitos. Não obstante, a nossa distancia el'este forte nunea ~01 
menor de 500 toezas. Distava pouco mais ou menos o mesmo da torre elo HngJO, 
que as fragatas e corvetas combatiam. Mas a boa direcção e a vivacidade da noss.n 
artilheria suppria a proximidade; estes dois fortes bem depressa ficaram em D11: 

seravel estado, e o do Bugio, cercado ele mais perto pelas fi:agatas e corvetas, foi 
inteiramente destruido por es~es navios. 

A historia d'estes dois fortes principacs seria a de toclos os outros que pro~on:
g·ámos successiva1}1ente em distancia de 550 toezas, avançando no Tejo, por 1sso 
não a repetirei. A medida que passavamos diante d'elles, começnvam um fogo 
assaz vivo, mas nenhum pôde ccntinual-o depois de cinco ou seis bandas da es
quadra, não atirando por fim senão algmis tiros tão raros quanto mal dirigid~s í 
as acclamações das equipagens unicamente se faziam ouvir. · Nunca houve credito 
tão formidavel, nem mais . mal merecido do que o dos fortes do Tejo, e nunca -se 
tirou tão mau partido ~de uma artillieria mais numerosa e de posições naturaes e 
favoraveis á defeza. 

A esquadra seguiu sem alterar um só instante sua ordem até chegar em n·ente 
de Paço de Arcos. Não tendo recebido damnos resolvi, depois de passar o for~e 
de S. Julião, ir até diante de Lisboa.. Mas, ou fosse c1ue o signal de continua1· ní\.0 
se fizesse a tempo, ou qne não o vissem os na-vios da vanguarda, a ]fa1·engo e a 
.Algesims ancoraram no posto que lhes tinha. sido assignado na primeira, parte do 
plano. Foi a unica contrariedade que' ex]_Jerimentámos em um transito de 4 leguasf 
e isto offereceu aos capitães que tinhU}ll ancorado. a occasião de dairem uma nova.. 
prova da sua habíl firmeza. Apenas perceberam que o resto da esquadra prose
guia sua derrota, a Algesi?·as e a JHa1·engo largaram as vélas e tomaram posto n.a 
linha. Esta brilhante manobra excitou os applausos da esquadra e innumeravets 
grito~ de «viva o rei>J. · 

· As quatro horas o Su.fl?·m" tornado chefe de :fila, e segtúdo da Cidade de ]{aq·~ 
selhaJ do T1·idt'.nteJ da Alge1·J e das fragatas Pallas, lYielpomene e Dido, acomDlet
teu o forte de Bel em a 60 toezas e o com bateu vivamente. Estando coilocado 
atravez do novo palacio e de um grande edificio publico, que me pareceu ser Ulua 
cordoaria pertencente ao estado, fiz ancorar. Só passando desde o forte deBele~ 
por navios de particulares ordenei que se suspendesse o fo .o-o a Em de não hostl
lisar senão o que podesse ainda defender-se, e usei d'este ~~do em todo o tran
sito da esquadra. A T1·identeJ a Álgm· e a Algesi?·asJ ainda sobre véla, assim coD1° 
as fragatas e cçrvetas, se dirigiram sobre a esquadra ancorada entre a cidade e 0 

pontal de Oacilhas. Tinham ordem de a combater e de a tripular, e, disputando e1ll 
rapidez a maior parte d' estes navios, a Pallas atirou os primeiros tiros, qqe fo~·a1ll 
os ultimos, e bastaram para fazer d.esapparecer a bandeira portugueza. As mnco 
horas toda a minha esquadra estava anco1·ada a 300 toezas dos caes da cidade, 
aonde reinou bem depressa o mais profundo silencio. Enviei logo a terra o sr. ca
pitão de corveta Oliviet·, meu chefe de estado maior, a levar ao governo ·poi·tu
gnez a carta inclusa n. 0 6. Dictada no sentimern.to do nosso,podcr, não diffc12u da1l 
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bases firmadas antes .da victoria. Duplicaclamente vencido, o goverrio portuguez 
cedeu à força e á generosidade, e ás dez horas recebi sua adhesão formal a todas 
as reclamações dn, França. Tal foi, sr. ministro, a execução de vossas ordens. 

V c_nclo, depois ele um successo tão completo, quão pouco nos custou, não temo 
de !he ver diminuído o valor: é ao vencido sómente que resta a lamentar não ter 
sabido honrar sufficientemelite sna derrota. Consiste esta em acabar um prestigio 
que _fazia a força ele um governo orgulhoso, e que a Europa inteira ad0ptava: a 
1uahclacle inexpugnavel do lado elo maí·. Dever-se-hn. á marinha franceza haver-

e substituído um~ gloriosa e incohtestavel realidade. _ 
Vêdes por esta relação a que ponto a esquadra, que tenho a honra de com

tnan~ar, merecia ser bem succedida. Os agradecimentos que aca.bo ele dar a seus 
vfüciaes, são igualmente devidos ás equipagens. Ntmca maior ardor, subordinação d patriotismo se encontraram reunidos: não saberei fazer-lhe elogio correspon-

ente. Hoje cumpri o mais a.gradavel de meus deveres, levando á vossa presença 
~ enumeração elos principaes títulos qne vi adquirir, snpplica.nclo-vos os submet-
aes ao rei rem~neraclor elos serviços feitos á patria. , 

H Mas consagrarei primeiro minhas obrigações para com o sr. contra-almirante 
ug~n, pela efficacia com que me ~juJou, trazendo-me d~ Toulou uma esquacli·a 

~:l~e1tamente exercitada por seus cuidados, e a:nimada do melhor espírito, ou pela 
1 1~ade ele seus conselhos e de seu exemplo. Justificou de novo a esperança da 

lllarmha., e tudo que póde assegua•r-lhe minha estima e reconhecimento. 
Tenho n. honra de vos supplicar, sr. minrstro, que acceiteis a homenagem do 

llleu profundo respeito. = Ü contra-almirante, etc., Ba?·ão Rmtssin. =(Para o ge
neral Sebastiani.) . 
l P. S. - Podei;;; observar que adverti os consules estraJJgeit·os elo meu projecto h e ~taque sobre Lisboa, a fim ele que prevenissem seus nacionaes. Tambem lhes 
?'Vta escripto no dia segui•1te ao do acontecimento para lhes offerecer meus ser

lços, no caso que os naYÍ0s debaixo da sua bandeira tivessem experimentado 
t ~~los. Tres hanoverianos, que, por se haverem clescuicbclo ele retirar-se, tinham 
sou.ndo, os fiz reparar. Recebi de todos os consules cartas cheias de agradeci- · 
lUentos, 

Oflicio 

14 DI.mo _e ex.1110 sr.-Tendo-se estabelecido pelo artigo 18.0 do ajuste feito em 
b do corrente com o almirante da esquaclra franceza surta no Tejo. que as em
arca:ções de guerra O?·esles e lhania, apresadas pela esquadra franceza, e que 

~~- acham actualmente no porto de Brest, ·sejam restituídas com todos os seus ef
eito_s, assim tenho a honra· de o participar a v. ex. a para que n'essa intelligencia 

se Strva dar as convenientes providencias. · 
d Peus gua;rde a v. ex. a Secretaria de estado dos negocias estrangeiros, em 15 

e Jnlho ele. 1831.- m.mo e ex.,"'0 sr. conde ele Basto. = Visconde de Sauta1·em. 

O:filcio 

1
, Sw(Fen, le lG juillet 1831, devant Lisbonne. - Monsieur le vicomte:- J'ai 
e~Ç:t les trais dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser aujourd'bui, 
ln Je vous priR d'en agréer mes remerciments. Les dispositions qui s'y trouvent 
't: e lont ele plus en plus regrettcr que nos c1enx pays ne se soient pas mieux en-

en Jus plus tôt. Ils .s~ seraient épa.rgnés eles regrets réciproques. 
e réponclrai succintement aux trais objets de vos lettres. . 

1 ~ 0 
J e vous remercie eles ordres que vous a vez donnés pour prévenir le retour 

~ e~. 1lnsultes d'hier, contre les officiers de mon eseadre; de mon côté1 j 'ai ordonné 
n 

1~0 n'aille~t e~ ville qu'~n tres-petit nombre. · . _ . 
a:n .. Je SUis tres reconnmssant de la promesse que vous voulez lnen me fatre de 
" _ettre en liberté les personnes dont j'ai envoyé la liste ce matin à V. E. Je con-
81~~~':! que plus_ieur~ ne .sont J?as sujets fra~1çais? mais i!s ont ~té emprison_n?s par 
lo ele 1 affaire Sauvmet; d m'a semblc qn't]s. clcvatent smvre la condLtton de 

tn· patrón. 
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3° Je suis affiigé c1ue l'affaire eles traites snr Paris :p.e puisse s'accom~lir_, 
párce qu'elle aurait été convenable aux deux parties, et je crains qn'à sou défaut 
il ne faille avoir recours à 1,me mesnre qui vous serait onéreuse. ObJigé de repr~
senter à mon gouvernement la somme qu'il a fixée pour indemnités en francs, .1e 
ne pourrais sonii'crire qu'à un mode qui réaliserait entre mes mains les 839:0U? 
francs convenus, soit en t?·aites payables à deux rnois de mte à Paris, soit en mtme.-
?·ai?·e pctyable stw-le-charnp à Lisbonne. ' 

J e désire qu'à défaut clu premier moyen1 il vons soit possible d'employer le second. 
J e prie V. E. ele 1·ecevoir l' expression ele nia haute considération. = L e contre

amiral commandant en chef I' escadre française devant Lisbonne, Bm·on Roussin. = 
(Para o visconde de Santarem.) ' 

Edital 

Á real junta elo commercio,. agricultura, fabricas e navegação d'estes reinos e 
seus domínios baixou o seguinte 

Aviso 

Ill.mo e ex.mo sr. - -Tendo -se estabelecido pelo artigo is.o dÓ ajuste feito enl 
t 1 do corrente com o almirante da esquadra franceza surta no Tejo que as em· 
barcações de commercio portugnezas, que foram apresadas e conclnzielas a França, 
sejam restituídas com as suas respectivas cargas: é el-rei nosso senhor servido or
denar que a real junta elo commercio assim o faça publicar, a fim de que os in
teressados as possam fazer conduzir do porto ele Brest, onde se acham, para onde 
convier 1. O que v. ex. a fará presente no tribunal. 

Deus guarde a v. ex." Palacio ele Queluz, em 15 ele jul]1o ele 1831. . Vis·· 
conde de Bantarem.=Sr. marquez mordomo mór. 

O que a mesma. real junta manda fazer publico pelo presente. Li sboa, 16 de 
julho ele 1831. =Na ausencia elo deputado secretari0, Lttiz An~onio Rebello. 

Edital 

Joaquim Gomes ela Silva Belfort, do conselho de sua magestaele, fidalgo cavalleiro 
da süa real casa, professo na ordem de C}lristo1 intendente geral ela policia ela 
côrte e reino, ~te. 

Em cumprimento das soberanas determinações de sna magestaele, faço saber, 
a todos os habitantes cl'esta capital, que, tendo-se ultimado uma convenção coll1 
o almirante da esquadra franceza surta no Tejo, e tendo cessado as hostiliclacles, 
devendo -por isso cõntinuar as relações que temporariamente foram interrornpicl~s, 
é do meu dever recommenclar o restabelecimento d'essa boa intelligencia que e:s:ts
tia entre as clnas nações, a fim ele que os subditos francezes não sejam po'l· modo 
algum molestaclos, a,ntes sim tratados com a urbanidade inherente ao caracter 
portuguez; na certeza., porém, de que todo aquelle que se afastar cl' estes _jmpre
teriveis deveres será punido na conformidade das leis, como perturb-ador elo so-
cego publico. · · 

E para que o referido chegue á noticia de todos, e se não p<!>ssa allegar iguo
rancia, mandei lavrar o presente, que será affixaelu n'esta capital em os loga-rcs 
publicos do estylo. · 

Lisboa, 16 de jtllho ele 1831.=Jocuzuim Gomes da Brilva Belfo?·t. 

Car'ta 

StdJ?·en, 17 j.nillet 1831.- Monsiem le commandeur: - Je nc reçois que ce 
-~aoi r la lettl'e que vous m'avez fait l'honnenr de m'écrire aujourcl'hui et je m'cll1' 
presse cl'y r épondre. 

1 Estas tres ultimas palavras suscit.aram duvida sobre a verdadeira intelligencia do aviso> 
e por isso foi outro dirigido á junta em data _de 18, que o p-ublicou a 19, declarando devereJ1l 
·entender-se •para o porto elo destino que traZiam quando fo1·am apres<tdas,. 
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A défaut de h·artes sur Paris, que vous n'avez pas pu vous procurer, je crois 
comm_e vous qu'il convieui d'y suppléer par du numéraire métallique. lVIais je 
conna~s p~n le change de Fargent elu pays avec celui ele francs, et je· crains qu'il 
~e S01t -chffici)? d'as~ul'er. les · iutérêts_ eles. cleux p~rties de, cett~ ~anier~: on m'a 

t que _les pteces el or clttes portugmses etant moms altérees, etment d un usage 
Fl~s faclle, et que chacune peut en général êtne prise pour 45 francs; pouvez-vous 
atrela son1me dont il s'agit en cet espece? Je crois que ce serait le moyen d'évi-

ter toutes les clifficultés. . · 
h . Quancl au lieu et à la personne à clesigner pour recevoir eette somme, je sou
atte que vous ayez la complaisance ele vouloir que ce soit à bord ele mon vais

~~!u? n'ayant aucune connaissance eles p.ersonnes et eles lieux it terre, il me serait 
1lllCJle cl'y établir eles relations pour parvenir jusqu'à vous. 

t' l Cette somme de 839:000 francs acquittée 1 il- restera· á fournir d'apres les arSe es 6.c et 7c rétablis dans leur intégrité du consentement ele mr. le vicomte de 
~ aJ?.tarem les inelemnités suivantes : 

Francs 

Pour Dubo' · lé t l 4 000 
(p , ts un comp tnen c e. . ...... . ... ................. ..... . : 

our elever sou inelEmmité à 10:000 fra.ncs, comme a été dit dans la note 
- clu 16 ioai.) • · 
~our les frauçais partis sur Les Jumeaux .. ....... .•. ........ _ ..•.... 20:000 · 

our. ceux qui, restés à Lisbonne apres lc clépart du consul1 auraient eles 
recla t' · · c · 9.0 000 c ma wns J ustes a 1mre ..•................................• "' : 

Total. ...... . ..••... .. ....• 44:000 

qui pourraient, je crois, être pa.yés a1·gent' cornptant. 
Je vous prie ele me elirc là-dessus votre opinion. 

L Agt·éez, mr. le commanclenr, l'expression sincere ele ma haute consiclération. = 

1
t CG~tre-amiral commandallit en chef l'esca€1re française clev&lílt Lisbonne, Bctron 
oussm. ~(Para Antonio Xavier ele Abreu Castello Branco.) 

Aviso 

Tendo 9essado a ex~raorclinaria effervescencia que existiu em os dias proximos 
tassaclos n'esta capital, e que foi um resultado elo enthusiasmo pela defeza do so-

erano e ela patria, qne geralmente excitou nos seus habitantes a entrada da es
quad'ra franceza no Tejo; e não havendo por consequencia já embaraço algum 
P~ra que a lei e a boa ordem deixem ele recobrar inteiramente o Yigor e influen
Cia. que sempre elevem ter: determina sua magestade que v. s. a empregue todos os 
fe.Ios ao seu alcance para que se não repitam alguns excessos praticados em os re-
ertdos dias por pessoas particulares contra outras pessoas que se diziam pertencer 

ao Pa:t:ticlo rev0lucionario. Sua magestacle ei>tá informado de que taes excessos foram 
pela maior parte provocados por alguns factos criminosos d'aquellcs contra quem 
se exerceram; mas a lei e a justiça, que só .Podem fazer a felicidade elas nações, 
e s~stentar fi·rmes <'> inabalaveis os thronos, não permittem que os clelictos sejam 
tnudos senão pelas auctoridàcles e meios c.ompetentes. V. s. a, por este modo sa-

edor ela vonta-de ele sua ma.gestade, eleve tambem ficar certo ele q1Je se taes ex
cessos tornarem a praticar-se isto desagradará muito ao mesmo senhor. 
F Deus" guarde a v. s.a Palacio ele Queluz, em 18 de julho ~e 1831. =Lui~ de 
n a

1
ula 11m·taclo de Cast?·o ao Rio ele Menclonçc! . =Sr. Joaqmm Gomes da Silva 

.oe fort. 

Officio 

J• _A bord clu vaisseau. Le Sztfl?·en) le !9 juillet 1831.-JHonsiem:·Je vicomte:-
a1 reçu votre lettre d'hier soir par laquelle V. E. m'invite à clonner ele nou

".eaux ordres pour éviter que ele~ personnes de mon escache, allant à terre, n'ex
Cltent eles troubles avec les ha.bita.nts

1 
et elle me cite même un exemple d'événe

lllents semblables qui auraient eu lieu la nuit passée. 
li Iac peut y avoir de marins français à terre que ceux qui vont aux aiguadcs. 
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I.ls ont 1' o1•dre de ne pas t1escendre,. et j e viens de le ren0uveler. Mais j'ai li eu 
de oroire que, s'ils sont descendus, c'est en bien petit nombre. 

Je semi· em.pressé, mr. le vicomte, ele rivalis.er avec vons de b!!mne f0i et de 
loyauté, comme vous le d.emandez, dans nos relations, et je puis me r;end1:e ce 
témoignage que je n'en ati jamais manqué. . 

Mais je ne saurais di;re cependant quf j'en vois autant aillem.·s; sans do:ute, a 
l'insu V. E., eles personnes tres peu loyales se }Jermettent des démarches qm peu· 
vent, à bon droit, me blesser. 

J'ai l'honnelil' de vous adresser un imprimé de Porto 1. Il Çlonne une étr~nge 
idée· de la bonne foi de V'OS correspondants. Si en Portugal un étranger ava1t le 

t Cprreio do Porto extraordinario d'e sexta feira, 15 de julho, contendo apenas as linhas 
que copiâmos textualmente: . 

"~oticias de Lisboa (são onze horas da manhã).-Por um expresso chegado hoje da capt· 
tal vieram as segui,ntes noticias, cuja veracidade afiançâmos : 

«Lisboa, 11 de julho de 1831.-A esquadra franceza que estava fóra da barra de Lisboa, 
"achando-se reforçada com, varias embarcaç.ões, pôde hoje entrar a barra, e se acha fundeada 
«defronte de Lisboa, tendo, porém, soff1·ido não pequeno damno, causado pelas nossas fortale· 
"zas i e, ou fosse por este damno que so:ffrêra, ou pelo respeito que lhes impoz o enthusiasmo 
«da tropa e c!.o povo, mostrando todos a melhor disposição para combaterem eu antes para ven· 
crcm·em aes franêezes, se offereceram estes a negociar com o governo de sua magestade e so· 
n bre as mesmas bases que já antes haviam apresel.\taÇI.o i ao que tendo sua magestade annu!do, 
crsó pelo motivo de evita,r os males que um confl.icto entre as embarcações e Lisboa indublta
"velmente traria a esta cidade, podem-se já dizer terminadas as desavenças que existiam coro 
era Fr~uça." . 

"As noticias que acima ficam transcriptas acrescenta o exp1·esso que em todas as fortale· 
zas e embarcações uacionaes sur tas no Tejo tremulavam as quinas .portuguezas, e que, apesar 
das negociações 'já entaboladas, parece que ainda na 'terç.a feira, dia da saída do expresso para 
esta, redobrava o enthusiasmo geral, apresentando-se os bons habitantes para tão justa defeza, 
deixan,do suas casas e protestando vencer ou acabar n'ella. _ 

"A vista, pois, d'este acontecimento' podem os revolucionarias desengana'!.·- se de uma vez 
para sempre do brio e denodo com que a nação portugueza se decidiu pelo mais adorado dos 
mona.rchas que sobre ella têem felizmente reinado., 

No dia 20 publicou-se no mesmo perioclico outro artigo d-' este teor : 
«Porto, 19 de julho.- As cartas de Lisboa nos informam que, tendo a esqHadra france21a 

forçado a barra .do sul cl'aquellé porto, com uma brisa forte entrára no Tejo, como se vê na 
parte elo t_elegrapho, na tarde ele 11 do corrente, componclo-se de seis naus, tres fragatas, du <J:S 
corvetas e tres brigues. O favor do vento e a rapidez da entrada nã.o deixou· empregar nas suas 
emba;rcações a nossa artilheria com o effeito qpe se podia esperar;' porém, assim mesmo rec~
beram bastantes damnos e tiveram muitos ferido~. Bem longe de motivar similhante aconteci· 
mento, terror ou susto, aos bons habitant_!3s da.capital, ao contrario se prepararam para a de
feza. 

«As tropas foram immediatamente conduzidas a seus postos sem perturbação e se fizeram 
dignns dos maiores elogios, tanto as ela primeira como as da segunda linha e voluntarios ren.· 
listas pelo seu enthusiasmo e fidelidade. Aos corpos de linha se reuniram muitos officiaes que 
de outros das provincias [!,li se achavam, e aos batalhões de voluntarios, e c.ompanhias de po· 
licia e urbanos se encorporaram milhares de indivíduos armados ele seu motu proprio, e até al
gnns ecclcsiasticos. Tudo estava prompto, esperando o momento elo ataque em terra, poréf!1 :a 
esquadra franceza deu fundo e não se fez mais movimento algum, frustrando-se assim aos fie1S 
portuguezes a occasião de se sacrificarem pelo seu Deus, pelo seu soberano e não menos pela 
gloria ela sua patria. , 

«El-rei nosso senhor, com o seu ina;lteravel clenoclo, não deixou de apparecer em toda a 
parte, depois de ter estado a observar o fogo de a1.'tilheria, e por onde passava recebia de seus 
povos e tropas os vivas mais expressivos de um amor verdadeiro e constante. Da referida tropa 
e do povo era sua magestade o centro a que todos se clil'Ígiall) unanimes e decielidos. O exemplo 
que deu o mesmo povo e tropa na capital persuadirA a toda a Europa ela sua fidelidade e !Ld· 
hesão ao seu rei, e que em sua ·defeza e na de seus inauferiveis direitos fará o sacrificio ela sua 
vida e da sua fazenda. 

«Ü almirante francez, a quem não podia ser indiffcrente taes votos de amisade e de grati· 
dão, e muito mais o socego imperturba-yel que observou, G_luiz logo entabolar negociações, que 
se estabeleceram na tarde de 13 e contmuaram no dia 14, em que se concluíram, as _quaes pu· 
blicâmos em extra01·dinario. Em consequencia, poiS', das mesmas negociações, desembarcaram 
alguns officiaes da esquadra·, os quaes, tendo-se encontrado com el-rei nosso senhor, que com 
o seu estado maior andou por varios si tios da cidade, presenciaram os 1·epetidos vivas que lhe 
davam seus fieis vassallos. 

«N'esta cidade elo Porto houve tambem um decidido enthusiasmo, prestando-se todos .os_ 
corpos ao melhor serviço, e promptos a marchar para onde necessario fosse, logo que se soube 
a entrada da esquadra no Tejo. Consta-nos que nas mais terras do reino se desenvolveu o mesroQ 
enthHsiasmo, o mesmo desejo, a mesma obecliencia e respeito a sua magestade, porquanto os 
portuguezes sempre o hão de ser, e o seu timbre é a. homa e a. fidelidade.» 

I 



429 

d • d I . 

rott e publier sou opinion, j'aurais pu cl'un mot réfuter cette platitucle. Mais le 
gouvernement ayant seul Ie clroit d'écrire, vous me permettrez, mr. le vicomte, 
d,e vous dire qu'il eut été 'ele sa loyauté d'empêcher toute imposture sur ce qui 
s est pa~sé depui8 le 11 de ce moi, à la face du 80leil. · 

ll sait fort bien qu'il n'est pas vrai, «que l'escadre française ait eu. un seul 
-~onnne tué ou blessé par Ies forts; que rien ne m'en a imposé ici; que loin d'avoir 

eauc?up souffert, ses vaisseaux n'ont pas reçu dix coups de canon>>. Il sait aussi 
que SI l'amiral français n'a. rien chm1gé à ses demandes apres la victoire, c'est 
par~e que la France généreuse ne dit jamais «malhem'>>, mais «pitié ll aux yaincus, 
et sr la loyauté avait été vraiment réciproque, le gouvernement portugais n'aurait 
ras souffert qu'on altérât la vérité, que d'ailleurs l' Europe ne saurait méconnaí:tre 
ongtemps et qu'elle connait déjá. 

11 n'y a qu'ün seul moyen ele faire cesser toutes ces impostures et de prouver 
~ne loyauté réellement incontestable: ce serait que le gouvernement publiâ:t, non 

aus nn supplément, mais dans sa Gazette elle même, un récit exact eles événe-
Inents. _ 

Je demande ~aintenant à V. E. la F~rmission de revenir aux articles couve-
nus Ie 14 · · 

dé _Par l'~rticle 11 e, il. est dit «que. tons les français condamnés ou m~lestés pour 
ltts pohtiques 8eront sur-le-champ absousll. Il doit s'ensuivre que tons ceux qui 

· sont emprisonnés pour ées motifs, devraient avoir été aussitôt relachés . 
. , . Cependaut il en est plusieurs qui réclament leur liberté, et en voici deux que 
J a1 l'honneur de vous citer, et dont j e vous demande la sorti e de prisou: 

,. Jean Joseph Le Coq, peintre,. eitoyen français, arrêté le 3 mars 1829 et em
Pllsonué au chateau Saililt-George, oil. il est encare, sans qu'il y ait eu aucuu ju-
gement contre lui. · · 

,. Joseph Ravel, pharmacien français, arrêté le 13 du courant et concluit à la 
Pnson ~e la cité1 otl il est encore détenu, 831118 qu'il eu counaisse les motifs. 
f. Le gouvernemeut français n'ayaut pas encore rétabli un consul iLLisbonne pour 
an·e d~s réclamations eu faveur des français prisonniers, c'est au gouvernement 

portu&ats à prononcer lui même leur mise en liberté, toutes les fois qu'il-a pu l~s 
~~ J{l'IVer pour eles motifs politique~, et je dois espérer que désormais il en sera 
alUSl. 

t Je prie V. E. de recevoir l'expression de ma haute considération.=Le con
&e-allliral commandant en chcf l'escadre française clu Tage, Ba1·on Roussin. = 

ara o visconde de Santarem.) 

Officio 

Ih T~~do-me apresentado o commeudador Castello Branco a carta que v. ex.a 
f e dirigiu, em data de 17 do corrente, ácerca da fórmd ele pagamento dos 839:000 
rancos, e dos 44:000 de que tambeín v. ex. a iazia menção na sua mesma carta, 

cumpre-me dizer a v. ex. a que emquan!o ao primeiro ponto, devendo aquelle pa
gamento 8e1· dirigido pelo ministr9 da fazenda, elle o deverá já, ter feito do modo 
q~e fosse mais 'eonveniente ao real m·ario, no q..ua.I combinasse aquella conveuien
Cla com os desejos de v. ex.• 
D bE~quanto, porém, ao segundo ponto do complemento de 4:000 francs ao sr. 

u ors, para perfazer os 10:000 rec1amados em a nota .de 16 de maio, e os 20:000 
para os francezes que partiram no Jumeaux, foram, em consequencia do que i· e:x:.a reclamou em 15 do corrente, incluidos na somma que devia ser paga em 
~tras, e que perfazem os 839:000 francos que v. ex.a ha de já ter recebido. 
~sta-me, portanto responder sobre os 20:000 francos reclamados para os frau

:e~es que ficaram ~m Lisboa depois da partida de mr. Cassas, e que tiveram di-
1 elto a I . . N b a · , · h a guma mdemmsaçao, e estou em certo que v. ex. conv1ra c0mm1go que, :.c ando-se estabelecido no artigo 8.0 da nossa convenção q,ue esta somma é des
tnada aos francezes que apresentarem justos motivos de quei~a., não seria justo 
~ue ella fosse satisfeita antes de se apresentm:em taes reclamações, principalmente 

0 
avendo toda a certeza de que não l1a um só francez queixoso, porque o governo 
s tomou toclos debaixo ela sua protecçãe d~pois da partida do seu consul. 
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. Sobre o despacho que hoje recebi de v. ex.", posto que já ucsse algt1mas pro
viclcnci<ts a respeito ele alguns pontos cl'elle, reservo-me a responder-lhe com a 
possível brevidade. 

Aproveito, etc. Secretaria ele es-tado elos negocias estrangeiros, em 19 ele ju
lho de 1831. = Visctmde ele .Santcwem. = (Para o barão Roussin.) 

Oflicio 

A borcl cln vaisseau Le Sufj;·en1 20 juillet 1831. ~ Monsieur I e vicomte:- J'<Ú 
rcçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier. Comme vous me 
l'annoncez, il a été versé à bord de mon vaisseau par le trésor-royal, la somme 
de 839:000 francs, et sur ce point je reconnais que les engagements du 14 de ce 
mois sont exactement remplis. . 

Je reconnais également qu'il m'a été remis pour le sieur Bonhomme, à titre 
d'indemnités, 20:000 francs. La somme totale est clone de 859:000 francs, et elle 
représente les indemnités suivantes: 

Pour le gouvernement français ......................... . 
Pour le sieur Bonhomme .............................. . 
Pour le sieur Gamby ..................•............... 
Pour le sieur Dubois ..............•.....•.............. 
Pour le sieur Dupont ................................. . 
Pour l'affrétement clu brick •Les Jurnea11x . ............... . 

Francs 

800:000 
20:000 

6:000 
10:000 

3:000 
20:000 859:000· 

Maihtenant il réste à l'oocuper de l'indcmnité du sieur Vallon 20:000 
De l'indemnité garantie aux: français restés à Lisbonne apres 

Ie. départ du consul de France, ................. i ...• • 20:000 40:000 

Total général..... . . . . . . . 899:000 

Mais ces deux indemnités ne devant être payéeS' (articles 7° et 8°) qu'apres 
qu'il aura été prouvé qu.'elles. sont légitimemelit dues, je n'ai jamais prétendtl 
qu'êlles fussent mises á ma disposition. J'ai seulement clemanclé dans quel rnode 
elles seront payées, si ultérieurement il est reconnu nécessaire qu'elles le soient 
à Lisbonne ou à Paris, selou que les iutéressés se trouverout en France ou en 
Portugal. C'est clone sar ce point seulement que je prie V: E. de vouloir bienme · 
répondre. · · 

J'aurai l'lwuneur de I ui observer à présent: . 
P Que 1'article 1P n'est pas completement exécnté, car j'apprend chaqt~e 

jom: que des français continuent d'être retenus en prison pour des causes politl
ques ou même sans jugement. Je vous en ai désigné deux hier encore. 

2° Que. l'article 13° n'a été exécuté qu'imparfaitement," et de maniere à le ren-
dre completement illusoire. / 

V. E. en verra la preuve par la piece ci-jointe pubJiée ]Jar ordre d'tm membre 
du gouvernement portugais, laquelle est pleine de fausseté.s asur Ie domrnage 
éprouvé par mon, escadre, sur la résistance qu'elle a éprouvé et sur la générostté 
qui m'a porté à me contenter des premieres demandes du gouverhement français, 
quand j'étais maltre, comme je Ie· suis encore, de canonper Lisbonne avec di~ 
vaisseaux». 

Cette atteintc portée à. la vérité, mr. le vicomte, est cléloyale, .et elle n'a eu 
licu sans doute qu'à votre msu. Vous nc pouvez disconvenir qu'elle ne soit en op: 
position formelle avec l'article 13°, par leque! les demandes de la France et leur 
acceptation par le gouvernement portugais doivent être insérées dans la Gazette 
offiâelle ele Lisbonne. . 

Enfi.n, j'ai l'honneur d'observer à V. E. qn'en opposition formelle avec la ]et
tre et l'esprit du traitó du 14, les persécutions les plt1s vives et les plus odienses 
continu.ent d'être exercées contre les français dans Lisbonne et aillems, ct s'éten-

/ 
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dent même sur toutcs les personnes étrangcres à ma nation, si elles ont les moin
dres rap})Orts ave c l' escadre. 

J:en appelle là-dessus, mr. le vi com te, à votre propre conviction; vous pensez 
?ertamement que cet état de choses, s'il continuait, renc1Tait impossible tout retour 
a des rapports pacifiques ent(e nous; et c1ue mon devoii· est d 'enquérir la cm·ti
tud~ qu'apres mon départ, mes compatriotes domiciliés en Portugal cesseront de 
cramclre à chaque instant pour leur vie, leurs bíens ou lem liberté. 

C'est pour ·obtenir cette certitucle, que le gouvernement po1:tugais vouclra saus 
donte me donner, que je désire voir V. E. Les lettres preunent beaucotip de temps 
et les circoustances sout pressantes; je vous prie, mr. le vicomte, de m'accord.er 
un. momeut d 'audience, et je me flatte que, animés tous deux des uobles sentiments 
'lll1 convieuueut à nos situatious respective::;, nous uous eutendrons. 

~n attenclaut votre Téponse, je reuouvelle à V. E. l 'expression de ma haute 
~nsiclération. =L e conh·e-amiral commandant en chef l' escadre française du 'l'age, 

a?·on Roussin. = (Para o visconde de Santarcm.) 

Disposições resultantes da co~ferencia 

Entre o vlscomlo de S1mtnrmn o 1> contrn-nlnrirnuto bnrilo Uoussin n. 20 ele julho, om Lisboa . 
.Afin de rémédier à l'iuexactitude des articles de journaux imprimés à Opor

to, rclativeme'nt à ce quj s'est passé à Lisboune, depuis le 11 de ce mois, on 
est conveuu de mettre dans la Gazette officielle la plus }Jrochaine, la copie tex
tuel!e eles articles adoptés le 14 entre les chargés de pouvoirs français et por
t.ugais: 

1° Sur la question de savoir de qnelle maniere seront payées les indemuités , 
due~ (par l 'article 7" du tr~ité) <tu sieur Vallon et aux français restés à Lisbonne 
aprc.s le départ du consul de France, il a été décidé que, quand ces indemnités 
~cra1ent r églées entre l'ageut du Portug·al et l'agent français, elles seraicut payées 
Jusqu'à la concurreuce ele 20:000 fraucs chactme, eu argent ele Frauce, si le paye
~nen~ a lieu à Paris, et éu argent de Portugal, équivalant, si le payement se fait ' 
't L1sbonne. ' 

1, ~o Sur la qnestiou ele savoir si l'article 11° dn traité implique positivemenf 
~bl1g~tion au gouvernement portugais de mettre sm·-le-champ en liberté tous les 

fa~çats empri~oru;é~ pour cl~s délits politiques, le gouvm:nement portugais, par 
·Olgane de sou illlmstre, a repondtl sur l 'honueur affirmattvement. · 
. ~~ Sur la question de savoir quelle garantie sera donuée que les français do

~101hés en Portugal seront respectés apres le départ de l'escadre fra,nçaise, le mi
Plstr~ de Portugal a répondu, sm· _sou houneur, que tous les français seraient à 

abrt de toute espece d'injustice et de vexation, et afiu d'atteiudre plus surement 
c~ but, eles à présent, il a été convenu qu'à défaut d'agents consulaires accrédités 
~eguJ.ieremeut de part et d 'autre, soit eu France1 soit en Portugal, cha:euu des 
b eu-x: gouvernements nommera un agent provisoire dans les villes o\.1 il en sera 
ti eso1n, afin de servir d'intermédiaire et de représentant aux personnes de sana-

ou at1pres de l'autorité de sa résideuce. 
l l\1r. Dmrien, citoyen français domicillé à Lisbonne, ayant été proposé par mr. a baron Roussin pour être chargé ele ces fonctions daus cette ville, mr. le vicomte 

e Santarem a témoigné donner sou eutier agrément à ce choix. 
. 4o ll a été de nouveau convenu · qu'aucun français ne pourrait être poursuivi 

p~ aTr~té l_)Our dé~t politique, ui mêlll:e .P.o~~ aucu_ue autre cause que .ce s_oit, sans 
l]lltorisa~lOu du Jnge conservateur pnv!leg1e de~ etrange~·s, ou de celm qru lerem-
I acera legalement. Le cas seul ele flagrant débt excepte. · 
', Dans ce cas le délinqua.ut pourra être saisi sur le fait sauf à en avertir, sans 

re~~rd, le jnge conservateur, qui clouuera les explications nécessaires pour rég~
allser l'arrestation, si elle cloit être maiutenue, õu pour l'auuuler, si elle cloit être 
~nntllée. 

e·. 5o ?~ est convenu que l'aTticle substitué à. l'article 17õ sera pontuellement 
h~ecute: c'est-à-dire, ~ue ~e. gouv~I:pe.me:p.t portugais prome; de nouveaa, sur sou 

nnetn·, que nulle d1 spoílltl0n 1mhtmre ayant pom but c1 aug·menter les forces 
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du Tage, ne sera faita, tant que durm·a le séjour de l'escadre fra;nçaise dans le 
'fieuve. 

En cette considération, mr. 1' amiral Roussin· prmnet de réclttire au moins de 
moitié la force de son escadre dans les cinq jours qui suivront la pré~ente con-
iference. - . , 

Et pour donner à mr. le vicomte de Santarem une nouveHe preuve de la g!3~ 
nérosité de sa natiop., apres que les satisfactions qu'elle demandait, lui ont ét_e 
données, ml\. l'amiral CO!lsent à: remettre des aujourd'hui, ~1 juillet, à ]a clispo::n
tion de S. E., le vaisseau le Jean Vl~ l'un eles bâtiments de guen·e portngais toro
bés au pouvoir de l'esc~dre française le 11 jaillet dernier. 

Quant aux autres bâtiments de guerre portugais qui sont cl.ans le m.ême cas 
que le Jean VI~ mr. l'amiral baron Roussin continuera cl'attendre la clécision de 
son gouvernement à lenr égard.=Le cdntre-amiral commandant en c11ef l'escaclre 
française, Ba1·on Roussin. = Le secrétaire d' état, ministre dcs affruires étrangeres 
de Portngal 1• 

Oflicio 

As provas que v. ex.a hontem me acabou de dar da sua leàlclade e d~t fran
queza do seu caracter na in.teressante entrevista que tivemos, e os sentimentos 
de que v. ex. a se acha animado, me fazem não hesita1: um momento em ter 81 

honra de dirigir a v. ex.a algumas ponderações sobre o que hontein passámos, e 
algumus e~n summo grau importantes para os interesses communs dos nossos res-
pectiv.<;Js paizes. · 

Tenho a certeza que v. ex. a fará inteira justiça aos sentimentos que me fa· 
zem repetir o que hontem tive a hom·a de lhe observar, desemrolvendo-o de modo 
que com a resposta de Y. ex . a possamos colher todos Of3 felizes resultados cl'aquella. 
conferencia. 

Nas disposições que v. ex. a me fez a homa de remetter hoje por duplicata 
da conferenciu que hontem tivemos, estabelece v. cx.a a publicação textual dos 
artigos adoptaclos em 14 elo corrente pm;a remediar a i:õ.exactidãGl do que se ilfi· 
primin no Porto; e no artigo 5.0 d'a~nellas disposições oq merno1·andnm

1 
v. e:lt·a 

se obriga a reduzir a menos de metade a força ela sua esquadra nos· cinco dias, a. 
contar ela conferenciá- . 

Ti v e hontem a honra de ponderar a v. ex. a ~ ue vendo pela publicação textual 
do ajuste dq 14 do corrente, que no artigo 20. 0 havia a obrigação da saída da. 
maior parte ela esquadra antes de dez dias, e vendo-se que ella contimtava a perilla
necer depois do praso estabelecido, tenclo sido cumpridos pelo governo portugneZ' 
todos os artigos e dados á execHÇãGl, isso infelizmente não só produziria uma des
agradavel sensação nacionál, mas tambem na Europa, a,lem d'aque'lles ~nconvenien" 
tes que tive a honra de ponderar a v. ex. a com a maior franqueza. Conhecendo colll0 

eu conheço as nobres intenções de v. ex.a, certo como estou e o meu governo ~a, 
lealdade de v. ex. a, não existe. o menor receio· ácerca da sua. esquadra, ma~ nao 
posso deixur ele rogar a v. ex. a o cumprim!'lnto d'aquelle artigo d~ tão alta impol·
tancia pol•itica, uma vez c1ue haja de ser publicaclo textualmente o ajuste -de 14: 
elo corrente. . , 

Sendo o objecto d'aquelle ajuste o remediar a inexactidão da publicaçã0 feita 
no Co?Te-io do Po1·to1 dos acontecimentos de 11, ainda que tal jornal :aão é o:lfi· 
cial, parecia-me que o 0bjecto a que v. ex:.a se propõe ficava mais bem preen
chido publicando-se na Gazeta do. gove1·no um relatorio cl'aquelle acontecimento, 
como v. ex. a me _havia lembrado no seu despacho de 19 elo corrente. . 

Outras .observações, que hontem tive a honra de faz'Cr a v. ex. a, com os pru~
cipios elas quaes v. ex.• teve a bon.clade ·de conformar-se, foram que os acontecl
mentos ele 11 do corrente, e resultados d'elles7 podendo talvez animar a:lguns 
fl'ancezes a faltarem á @pservancia das leis elo paiz, .convinha que os interesses 
recíprocos das cluas nações n?io fossem no futuro compromettidos por similhante 
causa, e por este respeito rqguei a. v. ex.a, como um ponto tambem a concorda..!:, 
que v. ex.a houvesse de fazer recommend'ar a:os subclitos f1~ancezes a exacta obsel-

1 O original da dtlplicata termina d'esta fórn~a, sem a assignatura do visconde de Sant~1·c!ll · 
. . 
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vancia das leis elo paiz, ás quacs o direito commu!ll e elas gentes sqjcita todos os 
estrang?iros nos paizcs onde se acltam rcsitl inclo . 

_Os mteresses da França, os de Portugal e os elos meslllos subclitos francez es 
assnn o exigem. . 
d ~stas ponderações, que tenho a ltonra de fazer a v . ex.a, com o fim principal 

8
; eva~ a effeito definitivo o que se :passou em a nossa conferencia de hontem, 

dao á mmha vista de tanta importancia, que não posso deixar de rogar á bondade 
e v. ex. a que haja de me responder sobre ellas, a fim ele trocarmos reciproca

l11en~e as disposições da referid::t conferencia . 
c Se $U não temesse abusar ela bondade ele v. ex.a, lhe significaria quanto seria 
on'Ament~, e para mim por extremo-agradavel, ter um\t outra entrevista co:p1 v. ex." 

c 
2

prove_Ito esta occasião, etc. Secretaria de estado elos negocias estrangeiros, 
m 1 de Julho de 1831. =Visconde ele Santw·em. = (Para o barão Roussi n.) 

Ofiicio 

di A .P!,'Omptidão c delicadeza com que v. ex. a mandou hoje· entregar ~1. minha 
fo ~fOS!Çao a nau D . João Vl, ela marinha portugueza, será um dos motívos mais 
R 1 csb do meu reconhecimento, c mais uma prova dos nobres sentimentos ele v. ex.a 
· ece a":· ex . a, pois, todas as minhas expressões pela sua lealdade. 
m ~errnttta-me v. ex.a, comtuclo, ainda que muito violento me é n'esta occasião 
or~hficar a v . ex.a com este assumpto, que lhe diga que, tendo cu dirigido por 
a em do meu governo um protesto solemne no dia 14 pela captura ela esquadra, 
m \u~I, alem elos fundamentos elo mesmo protesto, nenhuma hostilidade tinha com
a 0 belo contra a esquadra de v. ex.a, nem contra o comrnercio francez, existindo 
~ nc~~·ada no proprio tenitorio, e tendo sido eliminado elo ajuste ele 14 elo corrente 
iu:~t_1.~o concern~nte ?':na, não podia haver compatibilidade com aquell~ protes~o e 

a t
o lll-se nas dtspostcoes que v. ex. a me fez a honra ele remetter hoJe o ultimo r Jgo . , . 

acerca da clita esquadra. 
de l~~tou inteiramente certo que v. ex. a faní tocla a justiça ao que tenho a honra 

e expor. 
comPermitta-me v . ex. a que repita as expr~ssões ela alta consiclcr~ção c estim_a 
1,0 

· que tenho a honra ele sP.r, etc. Secretana de estado elos negoc10s cstranger
s, eru 21 de jtilho ele 1831. = Visco nele ele J:fantaTem. =(Para o barão Roussin.) 

No-ta 

rn t Londres, ce 21 juillet 1831. - Monsicur le vicomte: - J'ai l'honneur de trans-
11 e tre a V. E . la copie ele Ja clépêche ele mon gouvernernent, clont j 'ai eu l'hon

cur ele lni répéter verbalement la su-bstance. 
a t"M:on gouvernement, ayant eú connaissance ele votre clépêche à rnr. Hoppncr, 
n"' clché de clétruire quelques fausses irnpressions qui peuvent mcistcr sur la ma-

tere cl' · d · li 1 · t 1 f · C")C agn· ans la questwn actue e entre m e e gouvernement rançars, en 
m posant les circonstances qui· ont précéclé et accompagné les réclamations ele 

111
1 

· Cassas, clont les rapports, sans dou te, anront incluit en errem· le g·ouverne-
eut fra.n · ec • • · t d ' 1 t · l'e c . Çats sur cette auan·e, qm vren e s-;aggraver par es ac es_ commrs par 
S~dt·e française clevant le Tage. 

V E espere qu!'l les fondements solides de ce~te piece mériterõnt l'attention ele 
P~ ·t·' ·' . que je prie de voulo ir bien me permettre de lui faire passer la copie en 
t/aug~rs, ce que je fais uniquement clans la crainte d'en altérer le seus par une 

a ttctiou. 

co Je profite ele cette occasion, etc. = Vicomte d' Asseca. =A S. E. mr. le vi
lUte Palrnerston. 

Officio 

trc Suffi:en, clevant Lisbonne, lc 22 juillet 1831.~Monsienr le vi com te:·- TI c.st 
lJo ~t:ra1 que notrc traité du 14 est ex6cut6 clans la plus grande partie ele ses dis
~ sr tons. 

28 
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Les indcmnités payaLles sur-le-champ sont acquitées, les autres sont gar~n~íes 
par des promesses auxquelles nous croyons. Les annulations des sentcnces m~us
tes sont publiées, ]es destitutions demandées sont obtenues; enfin, les p1·isonn~ers 
désignés sont relftehés. On peut donc clire qu'entre nous il n'y a plus de suJets 
de discussion sur ]e fond, et que c e n' est plus que sur des détails que nous avons 
à nous entendre. Ces déta.i]s les voici: 

J ustement blessé eles faussetés publiées clans les jom·naux du pays, sons l.:.t 
signature et l 'orclre de mr. le ministre de la justice, je vous ai demandé une re
paration qui ne peut avoir rien cl'injuste, parce qu'elle ne consiste que dans la 
publication fidele des articles ele notre traité. 

TI m'a paru que dans notre entrevue clu 20, c'était une chose con,vcnuc, e~ afin 
de reconnaltre par un acte d'obligeance, cette prem·e de la votre, je me su1s de 
moi même, et sans nulle provocation de votre part, engagé: 1°1 à vous remettre 
sur-le-champ eu posscssion du Jean VI; 2°, à diminuer la force ele mon escadre 
dans les cinq jours suivants. 

J e vous ai renclu le J ean VI. Le clélai des cinq jours fixés n :est pas encore 
écoulé. Je n'ai clone manqué à aucunc a.~ mes promesses. 

Vous elifférez cepenelant de remplir la votre 1 et vous faites dans votTe lettr.e 
el'hier eles objections sur la publication que j'a.i demandée. 

Vous voyez, mT. le vícomte, lequel de nous denx n' est pas exnct ·à se con
former aux bases arrêtés dans notre conférence. 

J e n' aj outerai que rleux mots : . 
Si notre traité du 14, tel que j'ai eu honneur de vous en envoyeT une copie h.1er, 

est inséré duns la Gazette officielle de Lisbonne avant le 25 de êe mois, le même Jour 
26, tons les vaisseaux de 'l'oulon sortiront du Tage, et tous les nuages qui existent 
encore entre nous, aya.nt cessé, aucune défia.nce réciproque ne subsistera plus. 

Vous voudrez sans doute bien remarquer, mr. ]e vicomte, que le 25 n'exc~de 
que d'1m jour, les dix jonrs fixés dans l'article 20° du traité pour la diminutton 
de mon escaelre, et que ce délai n'est pas encore écoulé. 

Je n'ai donc, je le répete, éluelé aucune ele mes promesses et de plus je vons 
ai remis le Jean Vi de mon plein g1:é . 

De votre côté au contraíre: 1°, vous n'avez pas encore délivré tons les fran
çais prisonniers, et j'ai été obligé de vous en citer quelques uns; 2°, vos jour
naux ont publié des faits inexacts et désavantageux à mon 53scadre; 3°, vous nc 
m'avez montré aucune intention de réparer d'une manib·e quelconque les injur.es 
qui furent comrnises antérieurement à Setubal et à Vianna contre le pavilhn françaJS· 

Ces elerniers faits ne sont pas réproduits dans les demandes offieielles de ]a 
France. J'en conviens, mais i! me semblé qtle dans les termes ou nous soroiDes 
depuis notre entrevue, c'était à V. E. à trouver des moyens de prouver à la 
France sou désir de la satisfaire de tons points. 

Enfio, mr. le vicomte,. je finirai cette lettre en répétant à V. E. que le départ 
des vaisseaux ele Toulon est subordonnée à la publication de notre traité dans la 
Gnzette oJficielle. 

· D'apres votre invifation, j'aurais l'honneur de me présenter chez vous at1jour· 
d 'hui à deux heures et demi pour ·recevoír votre réponse définitive. 

Receve:.~, mr. le vicomte, l'expression de ma haute considératio:ri. = Le c~ntre
amiral cómmand~nt eu chef l'escadre fral-içaise du Tage, Baron Roussin.-= (Pal"íl 
o visconde de Santarem.) . 

OlHei o 

Suffren; 23 juillet 1831. - M:onsicur ]e vicomte: - J'ai l'honoeur de vous 
adresser, .ainsi qu.e nous en sommes convenus hier, le résumé de nos denx ·con
férences. J e crois être assuré de n'y avoir rien aj outé ni retranché de c e que nons 
avons dit; je désire qu'il vous satisfasse, et que ~os deu:x signatures terroincn,t 
ces petites affaires qui découlent naturellement de notre traité du 14. 

J'attends de votre complaisance la note que vous m'avez promise pour ]a qa
zetfe de demain. Si elle est insérée, je vous promets de no.uveau que mes CJDIJ 

v:üsseaux de Toulon so1·tiront dti Tage lunc1i. 
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l , ~C rcsumé que j'ai l;hOJlllCUl' de VOUS envoyer; se termine pour VOUS rappe
~l 0.uve1·ture confidentielle qne je vaus ai fuite; je supplie V. E. d'y donner son 

a \entt~n; plus j'y réfl.échis, plus je suis canvaincn ele l'heureux effet qui en ré
s~ ~ratt pour les deux parties. Une pareille mesm·e aurait tous les avantages dé
Stra les sans faire craindre 'UU seul inconvénient. 
for_Elle vous d~nnerait aux yeux de l'~ urop ~ :me couleur de modératio~ ~t ele 
l' ce morale qm ne peut que vons parmtre dcstrable; elle vous affranchu·alt de 
d~pens~s d'a.utant plus à charge qu'elles ne peuvent produu·e aucun fruit, ou que 

8 frutts douloureux. 
Elle ne vous ferait rien perdre de votre sécurité, puisque des indivi:dus qne 

vous accorderiez à la sollicitude de la France s'engagaient sur letu· hanneur et 
sons la garantie de la Fran.ce à ne pas servir contl·e votre gouvemement pendant 
~n. temps :fix:é. Enfin, elle apaisirait cette rép:roba,tiou européeune, qui s'attacbe 
v~ourd'lnu d.~ plus e?-.plus aux actes violeuts dtl gouvemem,eut COI1.Ü'e les indi-

u~ eu maüeres pohttques. 
et 1Nous ne. sommes point, il est vrai, chargés de uous oocuper de ces matieres, 
n a proposttion que j e vous fais est do mau seul mouvem,ent. lVIais elle nous ho
c~~~ll~ous det~x, ~oi pour l'avoir couçue, vous, mr. le vicomte, pour l'avoir ac-

1 te avec emot10n. 
du :o~r mou compte, je CI·ais cette prop~sition .si louable, ~i bien ~aus l'intérêt 
8 

hil'o~tugal, de la France et de l'humamte que J'en Pl'S3ndra.t volontter la respon
l a F tte en vous remettant sur-le-champ votre escadre, si vous vouliez confier à t rance un certain nombre de vos malheu:reux prisonniers politiques à la condi-
ton de v . 1 I' , , ous garanta· eur exaote neutra tte. 

t' O est la seule maniere dont il me serait possible de terminer l'affaire les bâ-
1~~?-~s tant que je n'aurai pas reçu la réponse de mon gouvernement, et malgré · 

esu· que j'éprouve de vous être agréable . 
~n .Re

1
cevez, mr. le vicomte, l'expression de ma haute cons idération=Le contre

" ltra d h f . . d S ') comman ant en c e ·, Ba?·on Rmtssm. = (Para o v1scon e de _antarem. , 

Disposições resultantes das con.fercn.ci.;.,s entre o visconde de San.tareiil 
l'l q ba1•ão R.ou.ssia, em 20 e 22 de .;julho 

11, L~ ob Afin de rémédier à l'inexactitude .des articles de jaumaux imprimés tant 

1 t Js onne qu';\ Oporto, r elativement à ce qui s'est passé à Lisbonne clepuis le 
lé l e ce mois, il est convenu qu'une note e:xacte de ces faits sera insérée daus 

Pus procbain numéro de ce jam·nal. 
Avant sa publicatian cette note sera communiquée à mr. l'?-miral. 

tu' 20 Au sujet de l'obligation ou les passagers français al'l'ivant à Lisbonne sont 
ilts de s'ajotll'ner dans le fort Belem sans leur permettre la libre comm12nication, 
P est convenu que cet usage sera supprimé, lorsque les passagers pJ.·ésenteront un 
asseport visé de l'agent portugais accrédité au port du départ. 

se On entend par agent accrédité, non pas tau,iours un agent cansulaire, car il 
lc pent qu'il u'en existe pas, mais un agent admis en France au même titre ·que 
le 

8 .age~ts français seront rcçus eu Portugal com me représentant les intérêts de 
tu natJonaux. 

dé n. sera dane recommandé aux passagcrs eles deux pays de se paUTVair, à 1eur 
P~t, des visas de ces agents l'écipraques. 

· L e droit quisera perçu pour obtenil• ce visa, devra être le même de pm't et d'autre. 
do t ~rsque les passeports des pas'sagers français ne seront pas revêtus du visa 
fr n 1~ s'agit, ces passag·ers seront tenus de présentm· pour cantian un. citoyen 

an?:ts OLl étranger autorisé :\. résicler à Lisbonne. · 
01 . .., Les bâtiments de commerce fi·ançais ne serout a,sst\jettis qu'aux droits d'an
le:gf de pilotage et de lazaret, exigés des bâtimeuts appartenant aux pavillons 

P ous favorisés. ·- · 
l'oc 4: .Au sujet de ce qui s'est passé antériemement à Sétubal et à Vianna, à 
nai caston du navire Le Bressane~ mr. le vicomte de Santarem aya.nt douné con
'~'et·ssance des explica.tians adPessées :\. ce sujet au consul de .France et au gou-. 

. nement franç~is, mr. l'amiral s'etl est montré sn.tisfait. 
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5" Sur les roprésentations de mr. l'amiral, ::m sujet de h cléfaveur qui fr~tppe 
le commerce français à Lisbonne, compm·ativem<;nt ?-U commerce de l'Ang-lcterre, 
mr. le vicomte de Santarem a promis que clans le cas d'nn renouvellement de 
traité avec les pavillons étrangers, son gouvcrnemcnt scrait disposé ct il s'enga-
gea1t lui-même à mettre la France au rang eles 11ations les plus favorisées. . 

6° Stu · la question ele savoi r comment seraient payées les indemnités (arh
cle 7° du traité) au sieur V aliou et aux français restés à Lisbonne apres le dópart 
clu consul ele France, il a été convenu que1 quand elles seront réglées entre lc~ 
agents eles dcux gouvernements, elles seront payéés jusqu'à la concurren~e ele 
20:000 francs chacune, en argent de F rance, si elles ont été réglées à Pans, OLl 

en argent de Portugal, si elles ont été réglé~s à Lisbonne. . 
7° Sur la question de savoir si .l'article 11° clu traité implique positi vement 

l'ob1igation au gouverncment portugais, de mettre sur·le-chaml) en liberté totts les 
fmnçais emprisonnés pour causes politiques, mr. ele Santarem a réponclu 7 snr so~ 
honneur, a.ffi 1·mctt~ivement. . . 

8° Sur las question de savoir quelle garantie serait donnée ele la protectJaU 
accorelée aux · sujets français par le gouvernement portngais en l'absen~e d'nn6 

force naval e française, · mr. le vicomte ele Santarem a réponclu, sur sou l10nneur, 
que les sujets français jouiraicnt en Portugal ele toute la protection de son gou-
vernement, à la seule condition qu'ils se conformeraient aux lois clu pays. . 

Qu'ils ne seront jamais arrêtés ni poursuivis7 sauf le cas ele jlag?·ant délt~ 
· eomme ]e prescrit le choit eles nations; et que, elans le cas même ele jiagrant de
ltt, le elélinc1uant ayant été arrêté7 il en sera clonné avis sm·-le-champ au juge con: 
se1·vateur, qui donnera les explications nácessaires pour confirmer l'arrestation, 51 

elle doit être maintenue, ou pour l'annuler7 si elle doit être annulée, en se con
formant au r egles adoptés sur l' ext?·adition entre les nations amies. 

Pour faciliter les dispositions contenues au présent article, il a été convenn 
qu'à clétaut cl'agents consu!aiTes reconnus ele part et d'autre, chaque gouverne· 
ment nommera un agent ele sa nation dans les villes oi1 il en sera besoin, afin 
cl'être rintermécliaire et le représentant ele ses nationaux aupres .eles autorités lo· 
cales . 
· Mr. André Durrien, citoyen français clomicilié á Lisbonne, ayant été proposé 

par mr. l'amiral Houssin, en qualité el'agent français à Lisbonne, mr. le vicolllte 
de Santarem en a témoigné son plein consentement. . 

9° Enfin, ou est convenu ele nouveau, et par confirmation de ce qui a été.fa~t 
à roccasion ele l'article 17° clu traité, que le gouvernement portug·ais s'eJ:l,gageaJt 

· formcllemé11t à ne ·faire aucnne disposition militaire ele cléfense sur les fo1·ts ele 
l'entrée elu Tage, penclant le séjour ele l'escadre française dans ce fl.euvc. 

D'apres ces conventions mr. l'amiral baron Roussin, vou]ant donner iL mr. le 
vicomte ele Santarem une nouvelle preuve clu clésir ql'l'il a de lu i être agréabl~' . 
lni a fait sur-Je-champ remise du vaisseau le D. Jean- VI~ compris dans les bfl-tJ· 
ments portugais arrêtés par l'escadre française. 

Et il s'est engagé, cla.ns le · cas ou cette note sera signée ele part et d'autre 
avant le 25 ele ce mois, à reuvoyer ce jour même à Toulon les cinq vaisseau:x: ele 
son escadre qui proviennent de ce port. , 

Un seul point est resté indécis, c'est celui qui concerne les autres bâtiroents 
de guerre portngais arrêtés par l'escaclre française. Cette qnestion, ayant été sou· 
mise au gouvernement français en lui adressant la protestation elu gouvernernent 
portugais, mr. l'amiral ne pourrait la décicler sm·-le·champ que si, pa1· une con· 
cession dont il .a incliqué l'objet confidentieZlement d m1·. le vicornte de Santm·em~ le 
gouvernement portug·ais voulait le mettre à même de prenclre sur lui seul et ].])1Í 
médiatement la elécision ele cette affaire. =Le contre·amiral commanclant en che 
l'escadre française, BaTon Roussin. 

Notà 

. Londres, 23 juillet 1831.- Monsiem le vicomte: - J'ai l'honneur de transroet-
tre ci-jointe à V. E., par orclre ele mon gouvernement, une copie à la lettre de 
l'écrit que mr. l'amiral baron Roussin, commanclant ele l'escaclre française devant 
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~~~age,, :1 aclressé lo 8 ele ce mais à S. E. le vicomtc ele Santarem,. ministre eles 
a atres ,etrangeres Je sa majesté tres-ficlele. 
, -~~pres ~es actes cl'hostilité 11011 provoqués· que le gouvernement fán~ais n'a 
~ed~c. clepu1s trois mois de commettre ~ontre }e pa"villon portug·ais, en saisissant 
l..U 18~1n_cteme11t, à titre de rep•résailles pour eles prétendUJs griefs, Gln forme tres 
e~ageres mais dans le fGmel tres fntiles et tres eloutenx,. to1Rs nos bâtiments trou
Ves __ sur me r; qui ne ponvaient se défenelre, apparten3Jnts soit à l 'état, soit à la 
r~ulle marchanele: apres ces représaiUes réitérées, q;u.e la seule manifestation. 
tt~ par Ie Portugal ele vouloir user c1e son droit pour contester la gravit& et 

e:ustence réelle eles torts avancés contre lui ne pouvait justifie1·, et que, LJ.e p0.u.
~alt non plns justifier la réponse adressée à mr. le capitaine de vaissean ele .Ra-
:udy? ou le gouvernemcnt portugais, témoignant un esprit de Yraie eonciliation, 
~/!en:- de _confiance elans l'impartiel jugement ele l'Angleterre, en appelait à sa_ 
d cliatwn b1enveillante, cas prévn spécialement par les traités existant entre les 
1'0:1~ pays; apres que le gouverúement portugais, lo in de v0ttloir elonner à la 
s ra~ce aucun not~veau sujet de plainte ni ele prov0cation, et bien loin encare ele 

11~ refuser ~ lui faire les réparations que le gouvernement ele sa majesté britan
l'~q~~ aura1t trouvé justes et raison.nables, et par 'conséquent compatibles avec 
~.~ epe11elance et l'honiJ.eur elu Portugal, s'était montré prêf à traiter ct à t0ut 

111
1anger _par l'entremise de l'Anglcterre, dont j'avais el'avance réclamé . instam

" eut et ltérativement les bons o'ffices, dans les entretiens que V. E. avait bien 
onlu m', ~ . d 1 . . . . . . aclr , "ccorcter, et enstute ans es commumcatwns par ccnt que JC vous a.1 

t' 0 
essces, mr. le vicomte, en v:ertu eles injonctions positives de ma çom; apres 

llt ces . I . . . s'at . Clrconstances, e gonvernement portuga1s n~ p~uvmt cm·;~ul:eme~t pas 
lU, tendre aux nouvelles demancles de la France, articülees dans 1 mtuna.t10n de er le bargn Roussin, plus dures et péremptoi1"es, plus étenc~ues et impérieuses, . 
t' encore beaucoup plus humiliantes p0ur Ie Portugal que l~s récla.mations anté
~eures, et que le clernier paragraphe ele la lettre de l'amiral, appuyé sur la force 

ena.çante qu'il commande, rendent infiniment plus graves. , 
lc }e g~uvernement portugais, mft néanmoins par le elésire le plus .sincere' et 
ta/ us VIf de concomir pour sa part à: mettre un terme conciliant à ces contes· 
j~· t~ns, n'~ pas hésité à f;úre au susdit amira.l la r éponse clont V. E . trouvera ci
p~~t e cop1e du textc original avec la traduction française. V. E. y verra que lo 
t-
1
.é1 ~gal, quoique cruellement vexé, et réduit par l'imminence elu danger à l'ex

a í~lté de songer à sa légitime eléfense en cas d'agression de l'escaelre française, 
}lo a:t preuve eu cette occasion ele sagesse, ele modération, et de son respect même 
~oltu la Fra11ce, et s'est surtout montré fidele aux príncipes et aux engagements 

,in ~nnel~ qui lient le Portugal à PAngleterre, en adhérant avec empressement aux 
v-

0

81luat.wns et aax conseils qui sont explicitement énoncés dans l'o:ffice cque V. E. 
de tt tt bten m'adresser en date cln 18 du mais dernier, par la mise en libmté eles 
tr'tt~ f~·auçais détenus à Lisbonne, et par la prompte dispositi0n ele sa majesté 
soes- dele à se prêter, sm· les autres points, ,?.. faire tout ce qui soit juste et rai
avunaf_le, d 'apres l 'indication ele V. E. consigBée êl.ans l'office susclit, en traitaut 
I>a~·~s. e gouvernement français par l'organe ele mr. l'ambassaeleur cl 'Espagne à 

l·ép Il est à espérer, ror. le vicomte, que l'amiral français aura r econnu, clans la 
n'a o~se ele ma cour, les vues conciliantes et amicaies dont clle est a.nimée, et qu'il 
rit ~ta pas poussé plus en av3Jnt ni ses menaces ni ses hosWités conti·e notre t er
:na~~re, et c1e même j 'ose croire que sou gouvernement ne se refusera pas, .moyen
lna .,"'os bons ofikes, qu'en acqU!it de mon elevoir je soilicite de nouveau (lt cl'une 
c:i;~~Cre pres~ante, à CO~sentir à_l'mrrangement ele nos ruffé~:ends el'apres _le_s prin~ 
POtu·, ~e ~rolt !'!t d'éqmté étabh elans votre office susmentwrmé elu 18 JUm, qu1 

0atent sm·v.ir éle base rpour cóncilier honorablement les points en contestation. 
Çai e~en~ant si par malheur il on advenait autrement; si le gouvernement fra.ncst reJeta1t nos vreux conciliants et nos dispositions à le satisfaire en tout ce qui 
Per .)~lst~ et raisonnable, et qui ne comprome.ttra.it pas notre honneur; et enfin s'il 
tng slstait à nous faire la guerro à outi'ance, dont son amiral n0us menace: le Por-

a' exposé aux calamités de l'agression la plns 1·njuste comme la pl-us tyranni-
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que d\m ennemi puissa.nt
1 

sci'aÍt e11 pleín dl'oit, et s'empi'eE!seraít d'avoh• i'ec~tU'S 
à son intime et plus fidElle allié, ct d'en requéi"ir l'assistance, en vertu eles stJpU~ 
lations formelles et réciproquement obligatoires de ces mêiUes traités, clont 1' An· 
glcterre vient à pcine d'exiger et d'obteJJ,Ír elle-même l'enWwe e-s:écutíon eles con
clitions à son avantage, et qu'elle a solennellement eléclarés être en toute forc~ 
et vigueur

1 
sans qu'aucun circonstance relativement à l'ordre actuellement ét~bl1 

eli Portugal soit de nature à délier sa majesté britannique eles obligati011S préc1ses 
envers le susclit royaume, que la Grancle-Bretagne s'est imposée elle-même par ces 
traités. Ainsi le Portugal apprendrait encore i~ connaítre pwr une hem·euse ~:~-s:
périence, ce que valent la foi et les garanties de la nation anglaise cleptl!Ís tant de 
siecles engagées en sa faveur. 

Je profite de cette occ~asion, etc.= Vicomte de ~sseca. =A S ." E. mr. lc vi~ 
comte Palmerston. 

Officio 

Achando-se em a nota das nossas duas conferenqias, que v. ex.a me fez a. 
honra ele remetter com a sua ca,rta da data de hoje, alguns ponü'>s que, segundo 
o mesmo consenso de v. ex. a, eram de natureza a não formarem parte de taes 
disposiçõe-s, tomei a liberdade ele redigir a qtte tenho a honra de enviar assig·na_cla·, 
na qual, conservando todo o essencial concordado nas duas referidas conferencHt~, 
estabeleci quanto ao artigo 5. 0 a doutrina ela minuta que na conferencia de hon
tem redigi, e com a qual v. ex. a concordou, e sendo o artigo 3. 0 essencialmente _ 
dependente ela base do · artigo 5. 0 não era poss.ivel tambem estabelecer-se agora. 

Tenho a honra de envia~· a v. ex.a, na fórma que concordámos, a minuta do 
artigo para a Gazeta de Lisboa, o qual não só preenchení inteiramente os fins d,e 
v. ex.a, mas está reelactado debaixo das idéas que hontem xeciprocament<') nclopta' 
mos. . 

Renovo, etc. Secretaria de estado elos negocias estrangeiros, em 23 de julho 
ele 1831. =Visconde ele Santw·em, =(Para o barão Ronssin.) 

Documento a qu.e se refere o otfici.o supra 

1° Afin de rémédier à l'inexactitude des articles eles journaux imprimés tant 
à Lisbonne qu'à Oporto, relativement à ce que s'est passé à Lisbonne elepuis le 
11 ele ce mois, il est convenu qu'une note exacte ele ces faits sera insérée elan.S 
le plus prochain numéro ele ce journal. 

Avant sa publication, cette note sera communiquée à mr. l'amiraL · 
2° Au sujet de l'obligat1on ou les passagers français arrivant à Lisbonne ~ont 

m1s de séjourner clans le fort Belem, sans leur permettre la libre communicatton; 
ü est convenu que cet usage sera supprimé, lorsque que les passagers pl•ésente
ront un passeport visé de l'agent pm·tt!gais accréelité au port dn départ, et seloll 
les reglements de police. . 

On entenel par agent accredité, non pas toujours un agent consulaire, caril se 
peut qn'il n'en existe pas, mais un agent aclmis en France au même titre que Ics 
age;nts français seront reçus en Portugal comme représentant les intérêts de leUJ·S 
:u.at10naux. 

, Il sera d~nc recommandé ·au~ l?assagers eles deux pays de se pourvoir à Ieur 
clepart eles. VIsa~ ele ces agents reciproques. 

Le drolt qm sera perçu pour obtenir ce visa, clevra être le même ele part et 
·cl'autre. 

Lorsque les passeports' eles passagers français ne seront pas revêtus elu visa 
dont il s'agit, ces passagers seront tenus de présenter pom· caution un citoyen 
français, ou étranger, autorisé à résieler à Lisbonne. . 

3° Au sujet de ce qui s'est passé antérietU'ement à Setubal et à Vianna ~· 
l'occasion du navire Le Bq·essa.ne, mr. le vicomte de Santarem ayant donné con
naissanc-e des explications adressées à ce sujet au consul ele France et au gou· 
vernement français, mr. l'amiral s'eii. est montré satisfai_t. , 

4° Sur les représentatioTis ele mr. l'amiral au sujet de la défaveur qui frap}J 0 

le commerce français à Lisbonnc, .mr. le vicomte ele Santarcm ayant fait eles e)l:: 



439 

l~icat~~ns sur ce sujet, a déclaré que ,dnus le cas de" se t~·aiter d.aus l 'a;enir. ele 
'
8 auangements ele commerce, le gouvcrncment portugms est clisposé a traltcr 

sut· _:ela d'une maniere avantageuse pour la France. 
l t>o Sur la question de savoir comment seraient payées les indemnités (arti

~ e 7e .de la convention) au sieur V aliou et aux français restés à Lisbonne aprcs lc 
Ctép t d .. -t· ar u cons.ul de France, il a été convenu que, quand elles seront réglées eu-
de ~es agents des deux gonvernements, elles seront payées jnsqu'à la concurrence 

e 20:000 francs chacune, en argent de France, si eUes ont été r églées à Paris, 
ou en argcnt de Portugal, si elles ont été réglées à Lisbonne. 
l' ~o S~u· la qncstion de savoir si l'article 11 e du traité implique positivement 
.obhg~ttou au gouvernemeut portugais de mettre sur-le-champ en liberté tous les 

r'Ctnçats emprisonnés pour causes politiques, mr. de Santarem a répondu, SUl' sou 
onneur, affinlwtivement. 

7o Snr la question de savoir quelle garantie serait donnée de la protection 
~~cordée aux sujets fi·auç~is par le go~nrernemeut portugais à ~isbonue en absence 

une force navale françatse, ml'. le Vlcomte de Santarem a r epondu, sur sou hon
neur, que les sujets français jouiraient eu Portugal de toute la protectitm de son 
gouver~ement, á la seule coudition qu'ils se cJnfornicraient aux lois du pays. 
dér Qu'ils ne seront jamais arrêtés ui poursuivis, sazif le cas de jlctg1·ant clél-it~ le 

Jnquant ayant été arrê~é, il eu sera donné avis sm-le-champ au juge conser
"utetu·,. qui · donnera les explications nécessaires pour · confirmer l'a.rrestation, si 
~ e dott être maintenue, ou pom l'annuler, si elle doit être annulée, en se con
.orm.ant aux regles adoptées Slli' l'extmclition ent1·e les nafions amies. 
ctéf: Pour faciliter les dispositions contenues au présent article il a été convenu qu'à 

aut d'agents consulaires reconnus de part et d'autre, chaqu.e gouvernemcnt 
~~?lllmera un agent de sa · nation dans les villes oh il en sera besoin, afin d'être 

mtermédiaire et le r epr ésentant de ses nationaux aupres eles autorités locales. 
Mr. André Durrien, citoyen français domicilié à Lisbonne, ayant été proposé 

]lar mr. l'amiral Roussin en qualité d 'agent fmnçais à Lisbonne, mr. le vicomte 
c e Santarem eu a témoigné son plein consentement. 
à , 8° Enfin, ou est convenu ele nouveau et par confirmation de ce qtli a ét é fait 

l oc?asion de l'article 17° de la convention, que le gouvernement portugais s'en
rageatt formellement à ne faire ancune dispositÍOU militaire de défense SlU' }es 
orts ele l'entrée du Tage pendaut le séjour de l'escadre françai.sé dans ce fleuve. 

li.' Mr. l'amira.l s'est engagé, dans le cas oú cet te note sera signée ele part et 
tutre :want le 25 de ce mois, à reuvoyer ce jour même ou avant, selou l'arti

c e 20o ele la convention, à Toulon la plus grande partie de sou escadre. 
L Le ministre et secrétaire d 'état eles affaires étrangeres, Vicom.te de Santa1·em = 

c contre-amiral commaudarit en éhef, Baron Ro1tssin. 

Officio 

Suffren~ 23 jnillet 1831, devant Lisbonne.- lVIr. le vicomte: --La note que 
Vo~ts _me communiquez pour la Gazeite o.fficielle n'est pas un 1·écit exact des faits 
~lll· Vt.ennent de se passer. Elle n'en est tout au plus qu'une tres faible indication. 

ats Je dois convenir que ce n 'est pas à vous à prendre ici le rôle de l'historien. 
t .• Je ne fais clone aucun changemcut au fond de votre note, e t ne tou:chant que 
tes légea·ement même à la forme, voici ce que je vous propose d'envoyer à la Ga-

zette , . é • d . . 
> apres avou· te tra mt eu portugats . 
A cette condi ti ou,. nos conventions auront leu r . cours. 

t. Vous verrez aisément que cette forme ne cliffere qui infiniment peu de la vo
Ie, et comme elJe contient l'exacte vérité, Ü ne cloit y être rien changé. 

L Agréez, mr. le vicomte, la nouvelle expxession ele ma haute considératiQn. = 

t 
e contre-amh·al commandant eu chef, Ba1·on Roussin. = (Pa.ra o visconde de Sa-n

arem.) 
Note officielle p01.1.r la Ga:z:ette 

.l~yp.ut vu paraitre dans un supplément au Colwie1· d'Opo·rto cln 16 de ce mois, 
un l'cctt essentiellcmcnt inexacte eles faits dtt 11 du courant, relati vement à l 'en-
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trée de l'escaclre français~· dans le Tage, nous sommcs autorisé.s à donncr ele. ce 
Ütit le résum6 suivant: . 

Lc 11 juillet environ cleux heurs aprea midi, une escadre française elo si,:x vm::t~ 
scaux, trois frégatcs et trois corvettcs, a forcé la grande barre et est entrec .aans 
lo 'l'age. A quaire heures elle a mouillé en ligne clcpuis le fort Bolem jusque d~
vant Lisbonne; alors le gouvernement de sa majesté ayant traité avec mr. l'ami· 
ral baron Roussin, commandant l'escael1·e, les hosti lités ont cessé, et le. 14 co1~·ant 
a été signé un traité en vertu duquel la France a o'btenu les réparat10ns qu elle 
clemandait. 

Tel est le rés um é· exaet de ces faits ·l. 

Oflicio 

Sujj?·en, le ~4 j uillet 1831.-lVIonsieur le vicomte:- J'ai eu l'honneur ele :rou.s 
aclresser hier soir, en réponse à votre lettre, une note poui· la Gazette d'auJOU~
cl'hui. J e cloit compter que cette affaire est entib·emcnt terminée, car, outré que J0 

n' ai . rien· changé au fond ele votre réclaction, il me serait impossible ele rien mo
clifier ele la mienne. 

J'attenels clone à chaque instant eles exemplaires ele la Gazette contenant la 
note telle que j'ai eu l'honneur ele vons l'aelresser. 

De cette condition elépencl la sortie eles vaisseaux de Toulon, et si elle est reJn-
plic, ils feront voilc dcmain comme je.l'ai promis à V. E . . 

La seconcle note en huit artiçles, que vous m'avez également envoyé hier soJl:, 
ne différant que tres peu ele celle que je vous ai sot1mise, je n'y ferai aucune 
observation. . . 

Seulement, comme elle passe entierement sous silencc, les objets qui tm;nn
naient celle-ci, je prierai de nouveau V. E. de ne pas les ~aisser tomber dans l on: 
bli, et de me laisser l'espoir ele nous en entretenir encore eNsemhle et de trouve~ 
de nouvelles occasions de no'us elonner des preuves d'tiDe estime et d'une loyante 
réciproq ues. 

Jc serait toujours pi·êt à saisir cette. occasion. 
Agréez, je vous prie, ror. le vicomte, l'hommagc de ma hante consiclération. = 

Le cóntre-amiral comma.ndant em chef, Bm·oi~ Rouss·in. =(Para o visconde de 
Sa,ntarem.) 

Otlicio 

A traducção textual elo artigo para a Gctzetct elo governo, que v. ex .a me rc
metteu hontem, foi já mandada publicar n'aquelle jqrnal sem nenhuma alteração. 

Por esta fórma estão preenchiclos os desejos ele v . ex.a, e por minha parte dada 
mais uma demonstração ele que nãq deixo <le fazer cumprir o que concorcUmos em 
as nossas conferencias. 

Aproveito,. etc. Secretaria ele estáclo ' dos negocios estrangeiros, 2-:1: ele julho 
ele 1831. = v~sconcl~: <le Scmtm·em. =(Para o barão Houssin.) 

Officio 

Em resposta ao despacho que v. e~ .a fez a honra de me dirigir na data de 
hoje, estimo mlÚto poder provar-lhe pelo outro meu clespacho, que estava jtí fe-

l A traducção publicou-se na Gcbzeta de Lisboa de 25 de julbo u'estes termos: . 
1 (•Lisboa, 24 d~ julho.-. Tendo a.pparecido no supplcmento d~ CmTeio do Podo de 1,6 \~ 

uonente uma relaçao essencralmente mexacta dos factos de 11 do corrente, r ela ti vamente a eJ 
trada da esquadra franceza no Tejo, estamos atlctorisac1os a da·r cl'es·tcs factos o seguinte re
sumo: 

"No dia 11 ele julho, depois das duas horas da tarde, uma e:;quacha franceza de seis naus, 
tres fragatas e tt·cs corvetas forçou a barra grande e entrou no 'l'ejo. Ás quatro ]~oras ancor1u 
em linha desde a fortaleza de Bel em até Lisboa; então o governo de sua map;cstade, tenc 0 

tratado com o almirante barão Roussin, cor~manda~tc ela esquadra, as hosl;ilidades ccssaral~n.~ 
a 14 do conentc se a.ssignou uma convcnçao, em vntucle da qual a França obteve as repar. 
ções que exigia. 

nTal é o exacto resumo cl'estes factos ., 
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'chado para rcmetter a v . cx.a, que a nota que v. ex.a me remetteu para a Ga~ 
zeta do goveTno tinha já sido manc1all~ publicar sem a menor alteração . Sendo, 
J?o::ém, hoje domingo, dia em que nunca se publicou jornal algum entre nós, pas
he~ tamblem as ordens para; que a composição da refe1~ida · Gazeta seja feita 

0J0 mesmo, e remettidos alguns exemplares d'ella a v. ex." logo que esteja 
prompta.. 

V. ex.a não póde cluvi'dar dos meus desejos ele pod.er ter ainda a satisfação ele 
0 _Y~r; sendo-me, porém, impossível, bem a meu pezar, que a nossa entrevista se 
Ven:fique antes ele terça feira, desejaria saber a hora em que v. ex." n'aquelle dia 
~~ poderá dar esse prazer, e para n' essa occasião lhe repetir as expressões, etc. = 
. Jsconde de SuntaTem. =Secretaria ele estado dos negocias estrangeiros, 24 de 
JL ho de 1831. = (Para o barão Roussin.) 

Carta 

la SutJ?·enJ 25 _jn-illet 1831.-Mo~sieur le_ vi,comte:- J'ai reçu les ntnnéro~ ele 
. Gazette de L~sbonne1 que vous m avez fa-lt. 1 h01meur ele m'·envoyer cette mut et 
Je Vous en remereie . Ce point étant terminé c9mme il avait ·été convem1, les vais
~eau}C de Toulon sortiront aussitôt que les pilotes tl'êmveront le V'ent et la marée 
avorables. 

· Ce résult.o'tt satisfaisant d.e nos entrevues me fa.it espérer qne nous pal'vienclron.s 
~nyore .à n.ous entendre. sur d' autres poin.ts, et j ' apprendrai avec plaisir qu'il piais e 

. · E. de m'incliquer ele nouvelles oecasions de la voir et de lni exprim.er ele vive 
vonc la haute considération que lui porte. 

f Son tres-obéissan.t serviteur. = Le contre-amira.l compmnclant en chef l' escach·c 
ra · 'nça1se clu Ta.ge, Bm·on Roussin. = (Para o visconde ele Santarem.) 

P. 8. -Je prend la liberté de mettre sous les yeux ele V. E. une liste de 
{~l~lqnes français, clont la clétention doit ccsser en vertu de l'artiele 11 e ele notre 
tatté et j e vous prie ele vouloü·· bien donner l'ordre de les mettre en líbcrté. 

Lista a que se refere a ca1·ta supra 

1° Mr. Louis Maigre Restier, cl~jà ré~lamé par mr. l'amiral. • · 
. 2o llir. J acques Orcel, librairc, demande la mise en. J.iberté dn commis ele sa 

~als,on _de Coimbi·a, an.-êté arl;>itraircment, il y a pres ele cleux ans; le clit eommis 
( evant JOnir fl.es priviléges eles français, d'apres la teneur eles mêmes priviléges . 

. · Mr. Orcei demande aussi que eles ordres soien1 clonnés pour qu'il puisse rou
-~n· avec sécurité son magasin fermé lt la même époque, par ordTe cln conserva
eur de l'université. 

#o Mme Marie TamboriL, épouse cln dr. Romain JacqLles, français aetuellement 
en i rance pour af:faires ele famille. · · 
h 4o Mmc Marie J oachine Cominge, veuve de Jean L. Cominge, arrêté par un ' 

ornme ele Ia police. = Le cont-Tc-aruiral commanclant en ehef, Baron Roussin. 

Officio 

'A borel clu S-utf?·mt, le 27 juillet 1831.- Mr. le vicomte: -Suivant notre 
~~al?;e apres nos préoéclentcs eonférences, j c mettrai par écrit ce que nous avons 
e~td~ans celle d'hier, afin de ne tenir compte que de ce qui a été convenu ele paxt 

antre. 
tu . y Suppos~nt que lé tra~té_ ele paix de 1814 avait replaeé la ~..,rance et le ~or-
1. g~ . sur lc p1ed de 1792, J 'a-1 el!l l'honneur ele vous· clemander st les cléclaratwns 
é~~llses anx sujets français domiciliés à Lisbonne, par ~e juge conservateur eles 

1 ~1g-ers, continuen.t ele leur assurer les mêmcs· prérogatives que autrefois. 
q Tous m'avez elit aque ces déclarations étaient la eonséquence cl'nn traité, et 
l_lle la Franee n'ayant pas ele traité avee le Portugal, il pourrait n'y avoir pas 
~Cll. ele clélivrer ele nouvelles 'cléclarations ele C"ette espece, jusgu'à ce qne ele nou-
11~aux a_rrangements soient conelus entre les elctu gouvernements; mais que, par 

senümcnt ele tolóranee mot.ivó par l 'état actucl eles choses, ccux eles sujcts 
I 

,• 
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français qui étaient portems ele ces exemptions pourraient en jouir comme par le 
passé>>. . 

Je prie V. E. de me dire si j'ai bien compris. 
Je lui observe d'ailletwt~ qu'une de c,es exemptions que j'ai S01!1S les yeux por

tant le port d'armes, le droit ele n.'être 1~equis pour aucun service militaire, ele n~ 
satisf~l.ire à aucune. réqui.sition, impôt, logement de gens de guerre, etc., et <'l't 
porte la date du 24 mars 1831, semble prouver qu'à cette époqtte le cléfa.ut e 
trai.té entre les denx pays, n'était pas un obstacle it ce ql!te les français jomssent 
de ces sortes d'exemptions, et j.e demanelerai qn'il en soit encare ainsi. 

·2° Au sujet clu commerce français et de la défavem· dont il est frappé en. Por
tugal, j'ai eu l'hemnelli' de vous observer que l'article 4e elu elécret portugats cl;t 
4 juillet 1825 porte: qtte le droit ele elouanes sur les ·marchanelises françaises doJ~ , 
être ele 30 pour cent sur le J??'ÍX C01LTant de ces marchanc1ises, et j 'ai elemauclé .a 
V. E. si l'on devait entenelre pár prix com·ant le prix eles objets vendus an cle
tail clans la boutique ou ]a valem· eles marchandises présentées en elouanes •. ~e 
premier ele ces moeles est celui qui se pratique à Lisbom1e, et de cette mameiiJ 
les marchanelises françaises, étant taxées sur le prix du clétail, il en résulte une 
telle défavem·, que le elroit perçu an lien de 30 ponr cent est souvent ele 50 et 
jusqu'à 60 pour cent, en sorte qu'il n'y a aucun bénéfice possible. . 

V. E ., frappée de cette rigueur, m'a assuré aqu'elle étai,t disposée à 1'ad~ucll' 
' et m'a engagé à charger ror. Durrien d:e lui présenter une note sur cet objet»· 

lV[r. Durrien aura incessamment cet honneur. 
. 3° An sujet de quelques français elont ~j'ai réclamé la liberté aupres de V. E, .. ' 

eile m'a assuré qu'elle uavait donné eles 01·dres en C<ilnséqnence», et ~ ajoaté «q.u<t 
l'a~enir mr. Durrien poqrrait aelresser les réclamations de cett0 espece á tm fon· 
ctionnaire désigné par elle pour y faire droib. 

J e prie V. E. ele me faire connaitl·e si ce qui précecle est exactemcat rapporté 
et peut être considéré entre naus comme convenu. 

Je terminerai ma lettre par liDe observation sur certain pr01)0S qui circulell.t 
dans le public ele Li,sbonne, et qui semblei·aient prouver que les impostures do~t 
j 'ai déjá eu occasion ele clemancle_r le clésaveu à l'oceasion de vos journaux, rre sont 
pas aussi entierement réprimées que V. E. me l'assnre. 

Ou prétend que mJ:. Dastello Branco dit à qui veut l'entendre «que c'est à sa 
fcrmeté et à sa résis,tance elans notre entrevue elu .14, qu'il a obtenu qu'aucun ele 
vos forts ne me soient :l.'emis, malgré mes demandes». · 

S'il y a à Lisbonn~ eles esprits asseZi bornés pour croire que dans notre sjt~1a· 
tion respective, ror. Castello Branco pouvait me refuser quelque chose, cela m'nn· 

. porte peu; si dans cette persnasion re g·ouvernement portugais croit clévoir récoJU· 
penser son l)lénipotentiaire, il en est fort le maitre. 

l\Iais la vérité n'en doit pas moi:ns être connne et la voici sur ce poilwt: . 
Branco est venu ~ mon borel le 14. Il y avait clone eléjà tr0is jolU'S que J6 

prouva.is que chargé cl'une qu·estion uni(pGement jTançaise, je n'ava.is cl'autre but · 
que el'ameuer votre gouvernement à la résoudre par les seules concessions posées 
dans la note â.u 16 mai et dans mon parlamentaire elu 8 juillet. Car, maí:tre cl.e 
fouclroyer Lisbonne elepuis quatre heures clu soir, rien asslU'émeut ne· m'auralt 
empêché ele m'emparer d'une position à .terre. 

Je n'ai clone présenté à mr. Branco que cette hypothese: ,, Vaus me re~ettrc~ 
un eles forts de ·la. _barre, ou bien votre gouvernement s'engagera à ne fan·e sur 
cux nulle disposition militaire pendant le séjour ele mÓn escach·e dans le 'li'age»· 

J e venais de prouve1· suffisamment, que les forts ne m' avaient pas beauconp 
imposé; on pouvait clone bien penser que má proposition avait tres peu d'iropor~ 
tance, et en effet il me suffit de la parole cl'honneur ele ror. Branco pour être cer
tain que tout restant d-ans l'état actuel sur les forts pendant mon séjour dans 1° 
Tage, je pourrais passer outre, et que1ques rniuutcs suffirent polU' l'égler eette 
affaire. 

Vaus a vez pris sur votre honn.eur, mr. 1e vicomte, les engagements ele 
mr. Branco, et sm· ]a foi el'nne telle garantie ma confiamce cst entiere. . . 

:Mais, puisq ue les incxactitucles. continuent, puisque ma1gré 1' év-idcnce eles faa.ts 

., 
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ac?omplis sotts le solejl, on Vel1t les denatnret• clevant le publíc, il est de mon de~ 
:'0,11' de m'y opposer; et en conséquence, ne m'en tapportant plus. qu'à ce qui a 
ete con~mm ent1·e vous et moi, j e c0mpte que jnsqu' à mon dépa-1-t cht Tage, il 11e 
~era . f:ute aucune disposition nouvelle dans les forts de la barre, et que la. modi-
ca~tou que nous avious admise hier sur cet objet, en :fixant le 5 du mo1s pr@

cbana, denw1we mtlle et non cwemte. 
Je me suis flatté cl'avoÍl' convainctt V. E. qü'elle ti·aitaít rt\Tec tln holtlllle d'hou

~.etu:- Chargé d'un devoir rigoureux, favorisé par la fortnne par un succ~s déci- · 
81f, Je me rends la justice d'avoir · respecté le ma,lheur. Je mets qui que ce soit 
au défi à.e m'aclresser un seul ·1·eproche mérité, et vous même, mr. le vicomte, 
~~ez ren.du hom~age à mes pl'océdés. J\ti doilc clroit ,de ~ompter sur cl~s procé-

es pareils, et pmsque mr. Castello Bl'anco se vante d ~tv01r, par son att1tude dc
vaut moi, épargné un grand dommage à son pays, je déclarerai que le méri.te n' cn 
est d·íl qu'à moi seul, et que maítre de l'imposer, je ne l'ai pas exigé. 

~ous avons encore quelques points à tn11iter ensernble, et j'espere que nous y 
Pjr:vreudt·ons honorablement l'un et l'acttre; mais ee gtti pi•écede me prouve de 
~,us. e~ p~us que. tout ce qui. s'13st. pa~sé eutr~ nous cloit être 1·enclu ~ublic, afin 
d as1stu~r a la vér1té la g·arantie qm lm a.ppartrent et cle -ne permettre a personue 

e a denaturer. 
b ..J e prie V. E. de recevoir l'expression ele la h::~~tüe consiclération- De son tres" T Ctssant serviteur. =Le contre-atÍ.1iea.l cnmmandant en chefl'escadre française clu, 
age, Baron Roussin. = (Para o visconde ele Santarem.) 

P. 8.-J'ai l'honneu1· ele vous adresser l'ordre que j'ai donné à mr. Dnn-ien 
pour ,l'~ccréditer à Lisbonne en qualilé cl'agent eles français. ·., 

J a1 également l'honneur d'informer V. E. qu'une onlonuance royale prescri
~ant eu France la célébration anniversaire du 29 juillet, je me conformerai 

1 c~t ordre, sm· mon escadre, en mettant d'ãilleurs, dans mes rapports avec 
cl.~nvrl~e, co jour-là principalement, tine réserve c1ont je sens la convenance et 

t Je me fais un devoir. =Bamn R. 

Copie eles pouvoirs clonnés à mr. Durrien 

d 
1
Le contre-amiral baron Roussiu, membre ele l'institut de ]_'rance, gra~d-officier 

z 8. a Légion cl'Honneur, com\nand:eur ele Saint-Lo1.üs, officier de l'm·clre du Cru
. enl du Brésil, commandaut en chef l'esca.clre française en statiou dans le Tage. 

1,. yaut reconnu le besoin d'aV'oir à Lisbonne un ageut accrédité pour servit· b tntermédiaire et au besoin de cléfenseur de nos concitoyens domicüiés à Lis
onne lllupres des autorités locales ; . 

a[ ;Et s'étant en oütre concerté avec mr. le vicomte de Santarem, ministre des 
. at~es ~trangeres de Pm-tugal, sur le choix de cet agent et avec la. personne dé

stgnee Cl-dessous~ pour en remplir les fonctions; ' 
Arrête ce qui suit: 

f· 1\'h:- André Durrien, citoyen français domicilié à Lisbonne, est ,nommé agent 
c~~nçats dans cette résidcnce, à l' effet d 'y veille.r . aux intérêts de ·ceux de ses con-

1 oyens habitaut le Portugal, et principalcment cette ville et ses dépendances. 
t t~hargé provisoirement des fuRctions consula.ires, il 'prétendra à la mêrne pro
sec 1011 que ces agents; illa reqnerra clu gouvernement local; il attirera de tont 
c ou pouvoir, sur la vie, la Hberté et les biens de ceux de ses concitoyeus qui re-
110un:ont à lui, la protection de ce gouvernemeut et, veillant à ce que ceux-ci, par 
ne~uste réciprocité, se conforment aux lois du ·pays . 

. raut fJ·. J?urrien s'occupera _de recueillir les' réclamations que les frança~s dem~u
d ~ .Ltslllonne ponrront lui adresser dans le but de prouver leur drolt aux m
p=lll~ltes consenties par le gouvernement portugais, par suíte de la convention 

8888 le 14 de ce mois. · 
de ~n sa qualité d'ageut consulaive provisoire, il exercera les actes et les droits 

ll anceUerie, attribués à cette sorte d'agents. 
po . 1~st autorisé à se pourvoir du local et ·des fournitures d,e bureau nécessaires 
ça~l - e:x:ercice de ces actes, et il· hü en sera compté par le gouverncment ft·an. 

sur la pTéscutation eles quittanccs eles fotu·nissenrs. 
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Jusqu'à ce qu'il ait été statu6 dé:6nitivcrnent sur la quotitó de ses appointe
ments, mr. Durrien jouira de ceux qui sont attrihués aux vice-consuls ele France. 

Fait à bord clu SuJfren1 le 21 juillet. 1831. = Le contre-amiral comrnandant 
en chef, Ba1·on Rottssin. 

Carta 

A bord du vaisseau Le S~df·1·en1 le 29 juillet 1831.- Co~ficlentielle. ~ :M0n· 
sieur le vicomte : - Lorsqu'une pensée me sernble générense, je n'ai plus le . pou~ 
voir de m'en clélivrer. Celle que je vous ai commlmiquée conficlentiellement, il Y .a 
qnelqucs jours, me semble avoir ce caractere, et vous en avez jugé comme moJ. 
J'espere clone V"Ous trouver aussi empressé de la réaliser que je le suis moi mêm~· 

Pour y parvenir, j e crois nécessaire ele la présenter sons l 'aspect le plus cla.ll' 
et le plus posi tif. Voi:ci com me j e la conçois. 

J e vous }Jropose de confier à la France, à son honneur, à sn. moclération, clont 
elle donne chaque jour eles }Jreuves irrécusables, les pr.isonniers politiques que 
vtms retenez. . 

Une telle concession ne clevant être faite que clans un but ele pacification a0n;· 
mun à tons les ,intérêts, elle elevra nécessairement entrainer ele la. pa.rt de ces pn· 
sonniers le serment ele re:;-ter neutres, tant que dureront les clissentions civiles de 
leur .Pays, espace ele ternps dont on peut fixer la dLlrée. Cette mesure n'emb1·as
serait clone que les officiers civils et militaires de toutes conditions, car ce 130nt 
enx qui peuvent se lier pa1· un engagement ele cette nature. 

Celui ele la France y joinclrait la plus irréfragable eles garatnties. Le gouver
nement portug·ais léverait, au moins partiellement, le sequestre -qu'il a étahli sur 
les biens eles prisonniers, afin qu'ils puissent pourvoir à leur subsistance en France. 
De cet arrangernent résulterait l~ plus noblc spectacle qui puisse être offert aus 
sociétés humaines . , · · 

Le Portugal clésarmant ses ressentiments contre ceux de ses concitoyens qu'il 
regarele aujourd'hui comme ennemis. ' 

La France exerçarit la seule intervention qu'avoue l'humanité: celle qui sau-ve 
les victime~ toujours regrettés cl~nne guerre civile, sons qnelque couleur qu'clles 
aient succombé. . 

. Cet arrangement qui doit être l'objet de tous nos clésirs, parce qtw, sans vous 
exposer à aucun .clanger, il vous afFranchirait eles vioiences dans. 1esquclles vo~.ts 
êtes engagé, et que l' Europe blttme le plus; cet a1Tangement, clis-je, je suis :lis-· 
posé à vons le renclre encare profitable sons lffi autre point ele vue, le plus nu· 
portant pour vous. 

Sans attenclre elavantagc la clécision ele mon gouvernement, a,u sujet ele vos 
bâtiments armós que la gucrre a mis en mon pouvoü·, jc prendrai sur lillOÍ ele vot:íl 
en renclre sm·-le-champ la moitié, en échange ele vos prisomaiers; et je -croi.raJ, 
en cela, mr. le vicomte, faire l'acte le pl.us honorable pour nos clenx pays et a.t-
tirer sur vous, et sur moi la plus vive reconnaissance. . 

J e prie V . E. ele réfl.échir 3, cette proposition ct de me dire prom1Jtement ce 
qu'elle en pense. . 

Agréez, ror . le vicomte, l'assurance ele la haute consiclération avec laquelle 
j'ai l'honnem~ d'être votre 1res-obéissant serviteur. ' Le contre-amiral cororoan
dant en chef l'escadre française du Tage, Bcwon Rottssin. = (Para o visconde ele 
Santarem.) 

No-ta 

Secretaria de esta elo elos negocias estrangeiros, 29 de j nlho de 1831.- Se- · 
nhor: - Quando 0 governo de Sl1.a magestacle recebeu a· noticia ela entrada da es· 
quadra franceza no porto de Lisboa., qu.e aqui se scmbe segunda [eira passada, 
julguei elo meu de-ver ter immeeliatamente uma cntrC?vista com o príncipe de T~i
leyrand, e pergtmtar-lhe quaes eram as intenções do governo francez a respeito 
ela sua esqnaclra no T12jo, e se o g·overno de sua magestacle tinhar rasão de cOJ1' 

chür que, apenas se obtivessem as satisfaçêles exigidas ele Portugal, a esqnadr<l 
fi·anceza deixaria o Tejo, e acrescentei que o governo ele sua magcstaclc exa 0 
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~ais disposto a considerar isto como l)Ositivo, pois em resposta a uma COIDmu-
nica •· · çao anter1or c1uo fizera áccrca da expedição, a:ffirmára o governo francez que 
a esqua~ra _não levava tropas de clesembarque. 

() prmc1pe ele Talleyrand confessou que n?ío possuía os meios necessarios para 
~1e· responder, porque n'aquelle momento não tinha informação alguma que o ha

litas~ e a fazel-o, mas que acompanhava o governo ele sua magestade em sua cx
pe~tatlva, emquanto a retin:tr-se a esquadra franceza logo ·que obtivesse plena 
sattsfaçã0 . · 

Repeti hoje a mesma pergunta ao príncipe; porém n~io r ecebeu nenhuma re
cente 1l~ustração que o pozesse em circumsta.ncias ele r esponder, e tornou-se por 
~0118~gtunte necessario dar instrucções a v. ex. a para que peça ao governo fran
ez mformações sobre este objecto. 
. O governo de sua magestade iá referiu as r asões que o induziram a não inter

~~r na recente desavença entre França e Portugal; mas uma d'estas rasões era 
e berto a sua convicção, fundada sobre todas as suas communicações escriptas e 

ver ~es com o governo francez e com o embaixador francez em Lonch·es, de que 
a sattsfação era o uni co o bj e c to que a França procurava, e que não se pensa v a 
em occupar qualquer porção do territorio portuguez. 
fra O governo de sua. mag~stacle nada vê até aqui no procedimento cl_n es<l~aclra 
P ~ceza que o possa mduz1r a suppor qualquer mudança ele plano na mtençao da 
t a~~e ~lo governo francez; mas em materia de tamanha importancia para a Ingla
terra c e~sencial que v. ex.a não perca tempo em conseguir elo governo francez 
lllla e:x:phcaçlto clara e· satisfactoria. 

Tenho a honra, etc. =Palmm·ston. =(Para lord Granville.) 

Oflicio 

(E ~lracto) 

lt Dma desagradavel occorrencia proporcionou ao almirante pretexto pa.ra viv11 
~ .ercação comnosco. S6 teve por origem a publicação ele um ;;upplemento elo Cor· 
~~~.elo Po?·to a respeito elos successos do dia 11. Posto que -poclesse applicar re
a 0 10 a <Ss tas queixas e pacificar o almirante n'este ponto, comtuclo, como viera 
s-~l slLl couh~cimento que o m~n_istro ela justiça dirigíra ao co.nservador ~3: uui:e~·
ra ac e de Oo1mbra uma expos1çao cl'estas mesmas occ01Tenc1as, que ah unprum-

IU e ~ublica.ram \ extremamente se exasperou. 
h ~edq1 tp1e fosse publicada a ccmvenção do . dia 14 com um preamb'ulo ·IDui 
U~tlhaute para nós, e ainda que p.ão lhe era' possível eximir-se elo sentido elo 
~ua qll;er das condições estipuladas para a partida ela esquadra, no termo fixado 
~z artigo 20. 0

1 
comtudo tornou esta partida clepel!:dente cl'aquella publicação na 

g eta elo governo. 
:- E~tendi logo os gl'ancles inconvenientes que resultariam ele similhante publica-

_ç:t~: r. o, pela humilhação elo preambulo; 2. 0
, pela repetição elas satisfações exi

â1 ~s pela França dentro de vinte e quatro horas, e que daria novos fundamentos 

0 
e ll'l'ttação dos espíritos entre o povo; 3. 0

, pela importancia moral ele convencer 
P \}~0 de que grandes vantagens se obtm;iam pela convenção, idéa que a citada 
u reação destruiria. 

r .Fui, !'>ois, solícito em offerecer a0 almirante uín clilemma, pelo qual lhe offe
h!~1 a~ alternativa, ou ele preencher o 20. 0 artigo ela convenÇão ou de ceder da pn--

tcaçao ela mesma. 

ci > 
1 

Eis-aqui o teor do aviso datado em 11 de julho: "El-rci nosso seribor manda vos parti
tri~ *t~e a esquadra franceza, 'que se achava ancorada.fóra ela barra d~ Lis~oa, proctu·ou cn
dos n ~Je, e que agora se acha · ancoracla em frente da mda~e, tendo s?:!:fnd~ nao ~Jequ~no ~amnp 
ser Gssos fortes. O enthusiasmo das tropas e· elo povo nesta occasrao for extraorclma.no, ob
boav!ndo-~e ao _m_es~10 te1~1po ?-maior ?rdem. Tomaram-se todas as m_edidas.1~ara defender Lis
entr atacar. o mrm1go, nao tendo havrclo, porém, nenhum outro confhcto sen!J.O o que oceoneu 
com 0

0 
°8 uav10s e os fortes na entrada da barra, porque. os francc_zcs logo ]Jropo~eram negociar 

ave11 · governo de sua magestade. Podem, por eonsegmntc, consrderar-se termmadas as eles· 
os l'eçai co;n a França. Com esta noticia desmenti1·eis as exageradas ou desfiguradas re!ações que 
f.o.do ~o ttcrouarios abi espalharem sobre este ponto.- Deus guarde, etc. = Lui,; de raulct F1t1'-

c c Cast?·o do Rio de Mendonça». 
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Com effeito, por meio da nota que lhe dirigi, e ela conferencia immediata que 
tive com elle, se concordou em que? em logar de se p1-iblicar a convenção con? 0 

preambulo referido, eu traçaria um artigo · que fossr:J decoroso ·e que relatasse sJUl· 
plesmente os fados. 

Tenho a honra, etc. = Visconde de Santw·mn. =Palacio ele Queluz, 30 ele ju· 
lho ele 1831. =(Para o visconde ele Asseca.) 

Nota 

París, 31 de julho ele 183.1:.- Senhor:- O conde Sebastiani veiu encon· 
b·ar-me esta manhã para me annunciar que já se haviam manJado ordens ao 
almirante Roussin para sair immecliatamente elo Tejo com a esquudra franceza, ~em 
esperar que se completasse o pagamento das indemnisações que se tinham aJus-
tado com o governo portuguez. · 

Os navios mercantes portuguezes que foram capturados, e que se achrum ~gora 
detidos nos portos de França, são (como observou o conde Sebastip.ni) suffimente 
garantia da execução d'cstas obrigações pecuniarias. 

Tenho a honra, etc.= G1·anvi1Jle. =(Para l0rd Palmerston.) 

Officio 

Tenho a honra de enviar a v. ex. a as disposições resulta.ntes elas nossas ulti
mas conferencias; conformes com o que v. ex.a me manifestou e com os aponta· 
mentos c1ue d'ellas deixei. 

L.isonjear-me-ha nmito que a redacção satisfaça a v. ex.a, parecendo-me não 
ter omittido nenhum elos pontos convindos, nem alterado o espírito elas nossas 
reciprocas applicações . 

. Aproyeito, etc. Secretaria de estado dos negocios estrangeiros, em o 1. 0 de 
agosto de 1831. = VisconCle ele .Santw·em. =(Para o barão· Roussin.) 

Disp9sições resultantes das conf'eren.cias entre 0 barão Roussin 
c o visconde de Sa:utarem a ~6 e ~8 de julho 

1° Mr. le vicomte de Santarem ayant établi dans la conférence du 26 que Ies 
satisfactions clemamclées par la France étant données, les stipulations cc:mvenues 
et arrêtées le 14 ele ce mois étant remplies, la permanence eles forces navales 
françaises dans le Tage ne pouvant avoir déjà d'autre but, il engagea.it la pro· 
i.nesse ele mr; l'amiral b~ron Rou~sin de faire sortir la plus grande partie ele son 
cscaill:e, et ele rester luL seul et une frégate pour concluíre les tripulatious ' fran· 
çaises qui sont clans ies bâtiments de guerre ele la filotte portugaise, selou ses 'prG· 
cédentes déclarations, et mr. l'amiral a cléclaré qu'attendant les ordres de son 
gouvernement su:·.l:affa1.re eles b.f~ti?Tient~ de 1a· fiotte portugaise, que devaient,, se· 
lon toute probabihte, lUl parvemr JUSqu au 5 aout l'escaclre française ql~Íteraa_t ]e 
Tage jusqu'au 15 clu mois prochain. ' 

2° Mr. l'amiral, en supposant que le traité de paix de 1814 avait replacé la 
France et le Portugal sur le pied ele 1792 a demanclé à mr. le vicomte de San
tarem si les déclarations remises aux sujet~ feançais domiciliés à Lisbo~ne par le 

'-juge conservatenr dei;; étrangers, continuaient de leur assurer les mêmes p1•érog~· 
tives qu'autrefois,. mr. le vicomte ele Sautarem a contesté: que la letn·e de privi· 
léges ayant pour base eles traités qui ont été annulés, et reconnus comme tels pa~· 
nn article additionnel au traité de paix géneraie de 1814, dans lequel on a décla1:e 
que les antérieurs entre la FraH.ce et le P01•tugal seraient considérés à l'avenn· 
comme non existants, ces lettres ele priviléges :ri.e pouvaieut pas en corrséquence 
continuer à êtl•e accorclées jusqu'à ce que d:es nouveaux traités soient conclus cl:11n~ 
l'avenir e-ntre les cleux gouvernements. · 

Toutefois, sur les instances de mr. l'a.D?-iral au sujet €les priviléges, d'ont les 
français elevai.ent jouir au défaut ele concesswn de ces letres de priviléges, Iil.l'· Ie 
vicorrite de Santal'em llli a cléclaré qn'ils jouirout des mêmes priV'i~éges et deS 
mêmes isemptions, dont ils ont joui clepuis l'annulation formelle cl.es traités. 
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d . Quant à quelques-unes de ces lettres de priviléges qu'abusivement ont été 
éhvrées, mr. le vicomte ele Santarem a convenu avec rnr. l'amiral, que pour à. 

présent cette ·affaire resterai. ajourl!lée jusqu'à une nouvelle discassion. 
l' · ~o lVIr. l'amiral ayant observé au sujet elt1 commerce français en Portugal que 

1 
article 4° de Tordenance du 4 j uillet 1825, portant que le droit des douanes sur. 
es marchandises françaises eloit êtr:e de 30 pour cent sur le prix courant de ces 

lnarchandises, il a demandé. à mr. le vicomte de Santarem, si l'on devait enten
dre . par prix courant le prix des 0bjets rendus en détail dans la boutique, 011 la 
valeur eles marchandises présentées en douanes, en observant que le prernier de 
c~s modes est celui qui se pratique à Lisbonne, et de cette maniere les marchan
dises françaises éta·nt taxées sur le prix de détail, il en résulte une telle défavem, 
que le droit perçu au lieu de 30 pour cent est souvent de 50 et jusqu'à 60 pour 
?en_t,, en surte qu'il n'y a aucun béné:fice possible. Mr. le vi com te de Santa1·em a 
lUVtte mr. l'a:miral à charger rnr. Durrien de lui présenter parécrit cette a.ffaire, 
afiu d'être eommuniquée à mr. le ministre Jes finances pour avoir son cours. 
't 4o lVfrs. l'amiral et le vicomte de Santarem sont convenus que rnr. Durrien 
e aut agent pour traiter eles intérêts eles sujets français, il serait plus opportun 
que tons les objets que les concernaient fnssent traités pu.r cet agent. 

Not.a 

la L?ndres, le 1m· aout 1831.·- :Monsieur le vi com te:- J e viens de recevoi1·, par 
_vo1e ele terre, .11l_es nonvelles de Lisbonne, qui me mettent au fait de tout ce 

qu.1 s_'y est pass'é jusqu'au 14 du mois clernier. Je ue puis douter que V. E . en 
Solt egalement instruite. Par respect pour eles transact~ons auxquelles il sernble 
~lle ~ou gouvernement avait déjà souscrit, je ne releverai pas la nature eles ru
l' es epreuves que le Portugal a subies à la suíte de l'agression non provoquée de 
e~cadre française. Comme portugais, jaloux de l'honneur de mon pays, et cornme 

dUJe~.fidele dn souverain qui m'a houoré de sa confiance, je gérois, mr. }e vicomte, 
af l ~tenclue des sacrific.es, et de l ' énormit~ eles m~ux qu'un ennerni cru~l et vi~-

.ea~1f, abusant du drmt .du plus fort, a 'lmp0sé a ma malheureuse patr1e; et _je 
g:mls encore profondément de ce que notre ancien aUié, la puissante; la grande 
e gé~éreuse Angletene, ait négligé, en dépit de notre réquisition formelle, et 
~algre- ;nos ;priEll'es réitérées et ROS pressantes sollicitations, appuyées sm· les trai
. e~, d'aviser aux moyens de détom·ner de la nation portugaise l'e:ffet des menaces 
lUJ~st~s et impitoyables que planaient sur elle depuis trois rnois, et l'a:ffreuse lm
llllÜatlOn qui l'accable aujourd'hui. Pel'S9Dne rnieüx que V. E. ne sait que jamais . 
~ou gouvernement s'est refusé à accorder à la France, par !a vo~e de la_ conc~lia
.10n et par l'entremise de la Grande -Bretagne:, toutes les satisfactions·qm sennent 
re:onues lui être rais01mablement cl..ues pour les griefs avancés contre nous·. Avant 
~ell}.e le départ ' de Lisbonne du gérant du consulat français, je me suis adressé 
a ,V~us, mr. lo vicomte, en vous demandant, au nom de mon gouvernement, la 
~ediation de sa majesté britannique, pour l'arrangement à l'amiable des préten
t1008 du g•ouvemement français; et je n'ai cessé depuis de réclamer et de sollici-
el' avec instance aupres de vous, verbalernent et par écrit, vos bons o:ffices

1 
non 

]_)on;· soustraire le Portugal à l'obligation de redresser les griefs que l'Angleterre1 

apres avoir entendu les deux. parties, aura.it envisagé comme justes et fondés, car 
ll.ous , , é . . d . t :o. avons a aucune poque eu cette pensee1 ma1s pcur nous accor er a'\"ant 

1?ut, _~e secours et la protection moral e qui nou.s étaient assurés par le texte et 
d~8Pl'lt. des, traités · eR pleine vigu~t~r, que l'Angleterre elle-:.,même :enait à peine 

· n~oquer a son avantage, et qm mcontestablement ont du et clmvent nous ga
rautn· contre les menaces injustes et impérieuses, les exigences exagérées, et les 
fll.treprises hostiJes de toutes'les puissances étrangeres, et plus encore de la France, 
~~uelle, par une sage prévoyance, est une eles deux pnissances spécialement nom
l'·e~"· et désignées dans les mêmes traités, comme celles dont les empietements sur 
g In ependal).ce du Portugal étaient le pJ.us à craindre. La !réponse mesurée de mon 

0
?1lvernemeut au capitaine de vaisseau de RahaJ!Idy, et celle qu'il adressa au der-
ler montent à l'amiral Roussin, que j'ai eu l'honneur de communiquer à V. E. 
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par mou office }Jrécéclcnt clu .23 juillet, attcstcut eucorc, et d'une maniere .non 
équivoque, que nous ne nous sommes nullement rcfusées à fa.irc les réparatton~ 
compatibles avec l'honneur et la justice, et qtútu contraíre, le Portugal, :fi.dele 11 

ses anciennes habitudes de co).l:fi.ance entiere dans sou intime .allié, et fort de •la 
bonté ele sa cause ct ele •la pureté de ses intentions, a cédé aux conseils ele ' l'.A.n
gleterre, ainsi que,' les traités à la main, il n'a demaudé constamment et invarJ~
blement, par mon entremise, ·que la méeliatiou et le jugement impartiel et exph
citement énoncé de sa majesté britannique, pocu s'y conformer sans r éserve. 

Ponr notre malhem·, et sans qu'il puisse nous être reproché ele I:t'avoir pas 
poussé bien haut· nos prieres· ct nos cloléances, la. nat í9n -portugaise, pour .Ia pre
miere fois clepuis plusieurs siecles d'une allia.nce riche en tant de souvernrs glo
rieux pour elle ct póur la nation auglaise, vient el'être subitement elélaissée P3·~ 
le go:uvernement de sa maj esté britanniqne, et abanelonnéc au sort le plus c1;ue 
comme le moins mérité. Les suítes ont été telles que la .loyale Angleterre ne 
pourra que eléplorer. Lisbonne a vu devant ses murs une escadre e~;memie dictant 
an Portugal sans mesui·e comme sans ména.gement, une ]oi cruelle et humilia.nte, 
et l'antique pavillon portugais, qu'en cl'autres temps plns heurenx, tontes les forces 
ele l' Angleterre se seraient réunies pour ... défeuelre, a été abattu pour être .rem:' 
placé par celui même q ne 1' Angl~terre et le Pm·tugal ont j ~dis tant ele fois ~t . 51 

noblement et glorieusement · combattu ensemble: et, comme pour nous humther 
el'avantage, eu signalant plus particulierement le triomphe de la F rance -sur un 
allié ele l' Angleterre, les seuls bâtiments ele gu.erre, qui r estaient ene01·e au Por
tugal, ces vénérables elébris. ele sa vaillante marine royale, ont été impito_xableroent 
déclarés par l'amiral Roussin, propriété frança.ise, le 12 jnillet, non obstant .que 
ce même amiral, dans une commnnication officielle de la veille, avait cons1gné 
pompensement ces mots: <<La France, toujours généreuse, traitera anx mêmes con· 
clitions qu'avant la victoire». 

Ma douleur est an comble, mr. le vicomte, eu vous traçant ces ligues; m~s 
sentiments patriotiques se révoltent contre nu abus si criant de la force. Je fi~ts 
donc par vous transmettre ci-jointe une copie ele la protestation solennelle fade 
par mon gouvernement contre la prise de possession par l' amiral français ele l'es
cadre porfugaise, au mépris du elroit eles gens; une copie aussi ele la r éponse au 
baron H0ussin: et en protestan.t au besoin, de nouveau et ele la maniere la plns 
formelle, au nom de mon gouvernement, contJ·e cet acte ele violence, j 'invoque 
instamment l'assistance et l'intervention éuergique ele votre gouvernement, mr .. le 
vicomte, aupres dn gouvernement français, pour l'engager à. elésister ele cette J]l· 

jnste prétention, et à fa.ire sortir son Escadre ~h1 port ele Lisbonne sans déJ.ai; 1~ 
tont en verttl eles stipulations eles· traités qui incontestablement nous autorisent a 
vous adresser cette demande . 

J'ose espérer, my lorcl, que vous nc serez pas insensible à l'atteintc que re
çoivent nos anciens et glorieux traités el'un pareil affi:ont .fait' au drapeau el'u~ 
peuple r enommé par son attachement à l'Angleterre, et que vous ne méconn~w 
trez pas les cris de clétresse qu'il v0us faít entenclre anjourcl'hui, pa:t· mon org~n~ 
contre l'oppt·ession el'uue force étranghe, elont j aelis vous lni avez noblement atde 
_à briser le joug; et en:fi.n, que V. E. ne se refusera, pas à accorcler quelque sou
lagement á mon gouvernement, eh me .clonnant une r éponse favorable avant ]c 
départ d' Angleterre eln procbain paquebot. 

Jc vous príe, mr. le vicomte, .cl'agl·éer à cette occasion .la nouvelle assnranGe 
de la hautc consiclération avec laquelle j'ai l'honne LU' cl 'ê tre, etc.= Vicomte d) As
seca.= A S. E. mr. le vi com te Palmcrston. 

. \ 
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Rc~~ç.~o. ele D. 1\(al'in n etn ]3rcst.-Auto feito no muuici~>io de Santa Cntz das Flores, ncclnmn.ndo a mesma Sttnhorn.

nh~ ~[~lc lon.l T,nlmcrston ao marqttoz tlc Rezende, :Al.Jron Lima. a l\[abcrly, c !.Ja.mplonn.l\fo ub: aos geucraes Sa.ld a
gralJ ma. e l\fenrles Vigo.-1\fensn.gem da oamn.r:t da.s Ln.gells. - Ta.bclla estabe1cceuclo o subsidio mensal dos emi
Te~ f5·-Requerime nto do mnjor José Qnintino Dia.s.-A regencia. da. 'L'c rccira. considera ha.bilitaclos para exerce
<l.ef~ ~ga.rcs de letras os bacba.rcis dn.s faculcla.dcs de leis e canones que a inda não obtiveram for nH\itlu·n. por estarem 
illui. 1

\ ondo ~ ca.us3i legitima.- Ot·ganisa.-se em A1tgra uma expedição com o -fim de restnu_rar o regimcn. libe ral na. 
que ( 0 S. 1\(t_gucl ; forç,as ele que é composta; provhlencias do conde de Vi li a Flor.- O governo de Lishoa cletermiun. 

' "})nt:a08 dOJtattvos volunttLt·ios cont.iuuom n depos itt\. t'·se n 1um coft:e ilo e rnrio, maS regular isn. esse serviç.o.-Oonlnios 
lllilit 0 summo pontifica reconhecer como soberano de Portugal o eleito pelos trcs estndos do reino.- Proclamações aos 
meu a.rcs e mats haiJitantes michn.cle nses. - D. Pedro de Bragança e sua. augusta familin. na côrte ele Luiz ll,Hilwe; pro· 
elo n 01 . ~8 CillC a proposito d 'esta visita cnvia.m algLnts diplomata.s. - Victoria. a.lcanc;a.da poln.s tropas da rainba; otli.cio 
''a.loutt echal de:_ campo commandn.ntc; t1·ccl10s das J1[emo1'ia.s esc.l'iptas por João Pedt•o Soares L una, referindo-se ao 
1Itcs r do batalhao academico.-Protestos do fidelidade q~te ao uhefe dos a.bsolutistns dirigem mttitas cama-r as quando 
do l consta o rp_gresso do ex-imperador elo Brazil para a Europa..-~xtracto ela sessão de fi de agosto n'nma. das casas 
zn l ~lamento mglez. - Proscguc a co rTesponclencia. entre o vitiCOJH.lc de Santa.rem e o nh11irant.o da esquadra. fra.ncc
si~;-. arta. regia louvando a. tropa. expedic ionarin..- Uclações de officiaeg c outros indiv íduos mo rtos, feridos c pri 
vrad~Iros durante os ·combatcs nas Hllas açoriamns c do material ele g uerra tomado aos vencidos.- 0 marquez de La
se·· 10biD. Antonio)soticita que o papa. confirme bispos para as dioceses vagas. - Projccto de empresthuo; iliscnt.em
Ex ·lS. ases na. legação ·portngue7.a de Londres -Sá em do 1'ejo as forças rnal'itimas sob o comma..nclo de Roussin.
G~ cel ptos ele un.1a curiosa narrativa Acerca. das operações da n.lludidn. esqu:ulrn. -Manei ra. como os monarchas da 
trcan-.Bretanha recebem a rainha fidclissima.-D. l~'I·aní!isco d~ Almeida renova. suas inst.a.ncias relaLiYnmente á en· 
iic gaddos navios U•rania e 0'1'estes; longa. conversa~·ão que tem com o ministro Sebast.iani em Paris. - Noticias poli
c L~ a<ias por agentes dos dois partidos.- Iiespaeho ele ,José Antonio Ferreira Bmklamy a Luiz Antonio de Abreu 

11nn.- O marc1n~z de Palmella. ausenta-se dn. T erceira..; diploma que lhe concede licença sem praso restricto. 

ab Em.quanto o chefe ela esquadra franceza surta no porto de Lisboa e o governo 
b" s.oluttsta de I>ortugal, r epresentado pelo ministro dos negocias estrangeiros, com
l~ava~ sobre a melhor f6rma de se cumprirem as estipulações ela convenção ele 
z', ele Julho e corrigir sem desaire para qualquer d'f?lles o mau efl'eito que produ
~la uma noticia inserta no Co?'?·e:io do PoTto~ o que tudo me'ncionámos seguiela
ll e~e c_om intuito de facilitar a respectiva analyse, promulgaram-se alguns eles· 

t ac OS Dnportantes e expediram-se outras l)eças officiaes ele muito interesse, CUJ.O 
eor b · · · . a mxo transcr€vemos. 

Officio 

(N. 0 H resenado) 

a· IU.mo e ex .mo sr.-Tenho a satisfação de poder participar a v. e:K.a, que no 
-D~ ~4 .~o corrente chegou ao porto ele Brest sua magestad~ fielelissima_ a senhora 
a· 1:ana II, co.m muito boa saude, apesar de uma longa VIagem de trmta e tres 
Gas; Tendo a charrua em· que vinha sua magestade sido obrigada a a'l.Tibar á ilha 

8 
•
0 lca, por falta de agua, foi mister fazer quarentena; portanto sua magestade 

0 c esembarcou no dia 16, peúo da noite .. ·. · 
aad~omo. 8~1a magestade imperial a senhora duqueza. ~e B~aganç~ havia. man
tit 1 parbctpar a este governo que sua augusta filha Vla:Java mcogmta debmxo ele 
ro u 0 de duqueza elo Porto, havia-me declarado o ministro dos negocies estrangei
·P 8 que sua magestade seria recebida em Franca tão sómente como duqueza do 
a~~~0 · Ape~ar d'esta declaração do ministro, ~ qu~l já em um dos meu_s pre~~
g ~s offic10s havia participado a v . ex. a, contmue1 a fazer tod'a a pos101Vel <ihh

· c~llCia l~atra que a sua magestade fossem feitas as honras que lhe eram devidas Jn:a· r_at~a de Portugal, o que consegui, e pela inchlsa copia de um officio que 
ho u·Igiu o consul de Brest v. ex. a verá que não s6 foram mandadas fazer as 
su nras devidas · a sua magestade, mas o·utrosim foi ordenado que a despeza que 
cu\ lllagestade fizesse durante o tempo que se demorasse em Brest fosse feita á 

8 
N"'do g?verno francez. . . 

se f ~o fut receber sua mag:estacle :fidelíssima a Brest, porque a minha presen.ça 
azta necessm.:ia n'esta curte, não s6 para instar sobre a fórma. do recebimento 

29 

.. 
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ele sua magcstade fidelíssima, mas tambem para ver se obtinha a entrega da ~or
veta U1·anict e da charrua 01·estes~ negocio este que está bem encaminhado,_ pms 0 

ministro da marinha me segQ-rou que a sua opinião ei·a que os ditos nav10s de
vi'am ser entregues á rainha D. Maria II, a quem de direito pertenciam. 

A rainha, segundo as noticias que recebi, partia hoje para Cherbourg, para 
onde eu ten.ciono partir ámanhã. 

Sua magcstade a rainha elos francezes escreveu immecliatamente á senhora 
D. Maria II, felicitando-a pela sua .chegada e convidando-a a vir a París. 

Este governo está cada vez mais bem disposto a favor da causa ela senhoril. 
D. Marià II, e ultimamente têem-me sido. dadas não inequívocas provas elas 
intenções que este governo nutre a favor ela nossa justa causa. 

Por noticias de Lisboa, ultimamente chegadas, consta que a esquadra fran
ccza, composta ele quatorze vélas, entre as quaes se contam seis naus de lín~a, 
já se achava reunida na embocadura do T ejo. Esperava-se que o ataque proJe-
ctaao só poderia ter logar no dia 11 do corrente. . 

O infante D . Mig·uel tinha demittido todos os ministros, excepto José Antonao 
. de Oliveira Leite. Tambem clizem que o duque de Cadaval tinha recebido orde~ 
de saír de Lisboa e de fixar a sua residencia no Cadaval. Os outros ministros t~.-
nham sido mandados sair para differentes logares, todos proximos á fronteira ele 
Hespanha 1, Todas estas noticias são de 7 do corrente. 

Deus guarde a v. ex.a París, 20 de julho de 1831.-Ill.mo e ex. mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho de Albuquerque. = D. FmnC'isco ele Almeida. 

Carta annexa 

Brest, le 17. juillet 1831.- Monsieur:-J'ai eu l'honneur hier de vous écrire. 
La quarantaine a été levée à midi et je me suis ele suíte renelu avec mr. le pré
fet maritime et le général commandant le département à bord de ia Seine; pré-
senter mes hommages à sa 'majesté. . 

Pour vous tout dire, nous avons trouvé à bord ele la Seine que l'on n'ét~nt 
point satisfait que l'entrée de la reine n'eut point ét~ _,salvée [pai' les forts et qu'ell_e 
ne fut pas reçue suivant tous les honneurs qui lui sont elus; ·mais à cet égard 11 
n'.y a aucun blâme à jeter sur toufes nos autorités; elles avaient reçu l'orelre de 
respecter Yincognito ele sa majesté. 

Cependant_quand elle est clescenelne à teqe à sept hem:es et un quart elle a 
été reçue par toutes les autorités de la ville et toute la popt'llation était sur son 
passage; elle était clans une caleche découverte avec la senhora EleOJ10ra de Ca: 
mara, et mr. le comte de Sabngal, mr. le préfet maritime et le général comroan· 
dant le département. Dans les autres voitm·es que j'avais également préparées se 
trouvaient les personnes de la suíte de sa majesté et nos principales autorités. 

Arrivée ·à, la préfecture sa majesté a été reçue par mesdames le Coupé et 
Roussin, une musique militaire a cxécuté des cantates (faites pour elle en Angle
terre) et de l'harmonie 1mute la soirée, et elle a reçu les hommages ele toutes lei! 
principales autorités. 

A huit hem·es d1r soir est arrivéG une dépêcl~e télégraphique elonnant ordre 
au préfet ele recevoir D. Maria comme reine du Portugal et ele pourvoir à tous Ies 
frais de son séjour. 

Cette nouvelle a porté une satisfaction tres-général, même dans la population 
ele la ville, oü depuis si Tongtemps on fait eles vmux pour une si belle ca:use. 

Aujourd'hui la reine recevra tous les COIJJS à onze heures, elle ira à la roesse 
de la marine à mieli, elle passera dans le port ou elle sera réçue suivant les hon· 
neurs dfi.s à son rang. Tous les forts la salveront; à trois hem·es, elle passera la 
révue de. la garde nationale, et de toutes les troupes de la garnison; ce soir il ~ 
am·a reception de clames à la préfecture. Vous voyez, monsieur, qu'il ne fa~art 
que eles ordres du gouvernement pour donner un libre cours à la satisfact1on· 
que l'on éprouve en voyant sa majesté. . 

La marine étant chargée ele tout1 mon rôle eles lors est bie_n simp'lifié, roaLS 
j 'am·ais le même zele pour tout ce ,qm peut rega-reler le service ele sa magesté. 

1 Isto é inexacto, como se pl·ova. pelos documentos já mencionados. 
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Ji. 
at eu l'occasion de voir souvcnt la senhora Eleonora de Camara., ct de me 

mettre entierement à sa dispositi0n pour tout ce qui pourra lui être agréablc. J e 
pe_u~~ 9-ue la reine partira pou~ 9hcrbourg. mardi o?- mercrecli au plus tard. , 
d at à vaus ~nnoncer l arnvee du navu·e le L ege1·, de 300 tonneaux, charge 
u SUCl·e, cotou et cuir, venant de Pernambouc . 
. J'ai l'honnem d'être, monsieur, votre tres-humble serviteur. En l'absence du 

'Vtce consul. = Be?·solle. · 

Auto de accla:-.n.ação 

Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1831, em os 20 dias do 
lllez ele ~ulho elo dito anno, nas casas da camara cl'esta villa de Santa Cruz, pre
jente o J:liz de fóra e o:fficiaes da eamara, o capitão mór e coinmandante militar, 

0f8~ JaClnto Xavier da Silveira, e officiaes de ordenanças d'esta jurisdicção, 
ta~Io, nobreza e povo, convocados pelo mesmo j~liz de fóra, foi por elle apresen
c -~ um aviso e instrucções da regencia estabelecida em Angra, datado de 11 do 

t OIIente, com dois de.cretos datados de 6 de · novembro ultimo, ambos do mesmó 
eol' r b"d h Íll I' ece '1. os ontem pelas nove horas e meia da manhã, ele bordo ela escuna 

img ez~, acompanhado por um official de cava1laria, no qual se lhe determina, que 
nh~ecliatamente faça acclamar a senhora D. lVIaria ela Gloria como legitima rai
ce).~'ae porque elle juiz de fóra não pócle por si deliberar, por não saber o pare· 
p os povos cl'estas ilhas, e poder-se encontrar com a futura felicidade d'estes 

ovos qualquer decisão que elle dê, assim o propoz á contemplação das mesmas 
P:~soas acima declaradas, para cleliberarem o que mais conveniente for ao cum
~'aentQ do sobredito aviso; e logo pelas mesmas pessoas foi unanimemente accor-f o, que reconhecem a mesma senhor<:t como legitima rainha, e por tal a pro
~ amam; rompendo logo o mesmo juiz ele fóra nos vivas á mesma senhora e a seu 
~ u~usto pae, o qtle foi correspondiclo pQr todas as pessoas acima declaradas. E 
/ta constar se fez este auto, em que ha ele assignar o doutor juiz ele fóra, offi
~aes da camara, commandante militar, clero e mais pessoas. acima nomeaclas. 
fór:u, Auto~io José. de l!~re~tas Henriq_ues Costa_, es.crivão, o e_screvi~ =O juiz de 
v ' Antonw Pm·e·~rct Sunoes=O vereador pnme1ro, Antomo Jose A?·nws=O
ti~reador segundo, Fhtncisco Â?~tonio Vasconcellos= O vereador terceiro, Bebas-

ao Antonio da Silveim=O procurador, Riccwdo José Alvm·es=O escrivão ela 
~~llla'ra, Antonio José de F1·eitas Hmwiques Costa=O commanclante milita;r inte-
IU~, José Jacinto Xavie?· da Silvei?·a= O ouvidor, José Jacinto F?·agct =Ü vi

~ar!O, Mctnttel L1âz da Silveint=O reitor, João Pimentel F'1·eitas e Silvei?·a . O 
dura, hianztel Femando -de Ba1·cellos=O cura, Ignacio Ftwtado dct Cntz =Pa-
0'.'d_ llhmcisco I.1nacio J.We ndonça Ramos=Antonio José de J.ll[esquita, ajuclante das 
l 

1
. euan~as=José llJa?·ict Xavie?' dct Silvei?·a, capitã.o=Domingos José ele Avel-

1~1' eapltão=Agostinho José ela Silveim, capitão =João José de Mesquita, alfe
c ~s =José Riccwdo Silvei?·a, alferes =R?·ancisco Antoni-o Dias, alferes= José Ja
J.nt? de J.lfenclonça=José F1·ancisco de Sottsct, tenente=Mcmuel Coelho, alferes= 
/

8
ll.!an1tel Fictlho, tenente=Antonio de B?·~tm Beúencow·t e Silvei?·a, professor 

P~ tttm = F'mncisco Antonio Fv;rtaclo ele Mendonça= Felisbe1·to José ele Bm·cellos, 
g 0 .essor ele primeiras letras = O .thesoureiro, Antonio Jacinto de ~l!'?·aga e Fi
t~~?·~~o = ~annel Lttiz, de F1:aga = Ped1·o .José d~ ~ousa,. es~r~vão do )_udicial ~ 
de lhao de notas=Jose Damel Fraga Noza, escl'lvao do JUd1mal=F2l1ppe Jose 
~·1; A._vellw·=Pa1tlo José Ma?·Ía=F?·ancisco Antonio Fialho=José Jacinto ela 
d:v;?·a=Antonio J.ll[wicmno Vent1wa=João Antonio Noia, sargento=Do~~ingos 
l'IJ? amos, sargento=Domingos José=Mct?mel Venttwa deSmtsa=Antonw Lmc
lJ'. <ço · Dias= lJ!Ianuel · F1·anéisco Mendes = Xavim· Antonio da Silvei1"Ct= Thomé 
1•0

r;:,do _de lJ!Iendonga, com cruz= João PeclTo F1·ar;a Noict= Antonio José Ama-
to . :ManueZ F1·ancisco Avella1·, com cruz= F1·anc~sco Lou1·enço, com Cl'UZ = An-

1 
. 

cr:lto José · de . Avell~t 1·, com cruz =Anto1~io Vallc:tdão Peé/;ro =José Valladão, com 
rrza~ ~ Jor;tgnim, Antonio, com cruz= Manuel Coelho, com cruz= Francisco Tho
,]0, 1J.lvetra=José Fm·tado dos Santos, com cruz=Raphael Coelho, com cruz= 
01.t~e alladão, com çruz = J.l1anttel Cc:tetano, com cruz =Francisco Pimentel, com 

z =José Ftwtaclo JJ!lancebo, eom cruz = lVfmlfnel Anton.io, com cruz= F1·ancisco 



José, com cruz= José JI!Jaq·tins, com cruz -=João Jacinto, com cruz= Joaqu·hn 
José Rosar·io, com cruz= Antonio Coelho Rodr·igues, com cruz = .Llfanuel lí'trcm
cisco, com cruz = José Fu1·tado Silve·ira, com cruz= Antonio Ignacio, com cruz= 
JJianuel Lour·enço ~ com cruz= Aniceto José 1 com cruz= Pat?·icio Coelho, c~lll 
cruz= Antonio Co(jlho, coin chtz = Pa~blo Rodrig1bes.~ com cruz = José Valladcto! 
eom cruz = Belch·ior Valladtío, com cruz= José de Mendonça.~ com cruz= 111ar·tt
nho José, com cruz= Silver·io Rod1·igues.~ com cruz= Raymundo José Coelho, colll 
cruz= João de lJilendonça, com cruz= Antonio Lou?·enço Roclw, com cruz= .Mc;
nuel Antonio Xavier·, com cruz= Thomctz Vallaclão, com cruz= Bonifacio Jose., 
com cruz= Dionysio José, com cruz =Antonio lgrwcio, com cruz= Ama1·o Çae
tano, com cruz= Paulo ValladãiJ, com cruz= Low·enço José, com· cruz= Jlfa
nw:l de F1·aga.~ com cruz= Gabriel José, com cruz= José Tlictor·ino de Sousa = 
Pedro José, com cruz= João Fr·ancisco, com cruz= Fr·ancisco José, com cruz===
Fr·anC'isco José de lVIendonça =Jgnacio Caetano, com cruz= José Caetano; com 
cruz = JI!Ianuel Joaq1~i?n, com cruz = Ignacio Caetano, com cruz = Jltlant~el F?"arl
c·isco, com cruz= lVlatheus Antonio, com cruz= José Caetano, com cruz= Ma
nwel Coelho ele Avellct?' = Bcwtholomeu Rod?·igues, com cruz= F'mncisco Lmwenf}º1 
com cruz = José Antonio, com cruz= Estevão Vallaclão, COlll cruz= Manuel Fr·arJ,
c·isco, com cruz =José F1·a?wisco, com cruz= Fr·ancisco José, com cruz= Lot~
r·enço Fr·ancisco; com cruz=Fr·ancisco Izidor·o, com cruz=José JI!Iendonça, cõ~ 
cruz = 111amtel Rod?·igues, com cruz= José Lourenço Roque7 com cruz= Jltfant:e 
José Vieir-a, com cruz =João José, com cruz= Manuel Thornaz de Avellar· 7? 
Ignacio José Br·útclei?·o, com cruz= }JI[a;nuel Coelho, com cruz= José Bar·oellos~ 
com cruz=Filippe Lou?·enço, com crnz=Paulo José Rosa, com cruz=Jose 
F1·ancisco F1·eitas, com cruz= Fmncisco Ig~wcio Ped1·ei1·o, com cruz = José Fr·an= 
cisco, com cruz=· Thomaz ele Fr·aga, com cruz= Jltlan·uel José7 com cruz= ]l[a
nztel Joaquim Vicente, com cruz = .Antonio José, com cruz =Antonio lgnacioJ co]]l 
·cruz= Manuel Joaquim, com cruz= José Fr·ancisco) com cruz. 

Decre-to 

A regencia, depois de ouvir a junta consultiva, manda, em nome da rai~a, 
que os decretos de execução permanente, que desde a sua installação têem s1do 
publicadns n'esta ilha, s~jam publicados e cumpridos nas mais ilhas dos Açqres, 
que já estão na obediencia da rainha, e nas mais terras que successivamente fg
rem entrando na obediencia da mesma senhora; e que a junta de justiça e o co~
selho de justiça, Cl'eados n'esta ilha, estendam a sua jurisdicç90 :,t todas as llll;t1s 
d'este archipelago. 

Os ministros e secretarios de estado o tenham assim entendido e façam ex~
cutar . . Palacio do governo em AngrUJ, 21 de julho de 1831. =Mw·quez de P~
mella =Conde ele Villa Flo1·=José Antonio G~ter'?'eú·o =José Antonio Fe?"l·e~9·a 
J}?Ytklamy ·L. 

Otlicio 

(N. 0 52 I'CSCI'Va!lo) 

111.mo e ex. mo sr.-Sabendo agora que a escuna Camer·on, pela longa viagem 
que levou d'aqcu a Plymouth, ainda poderá talvez levar este officio, apresso-me~ 
faz el-o para remetter a v. ex. a a copia inclusa da resposta dada por es'te gover~o 
á nota do marquez ele Rezende, e para ter a satisfação de lhe annunciar 3! feliz 
- 1 Entre os despachos da mesma datru encontra-se uma por.taria que, e!llbora seja de i~te
resse secunclario, aqui registâmos por alludh; a praças de pret clistinctas no cumprimento dos 
·seus de:veres, conforme ce~·tifica o_govern? da T~rceira: . 

5 «Merecendo á regencta a ma10~· _constd~raçao o eAcellente comportamento e uons servtÇ~ 
' que têem prestado á causa da legttuna ramba e da patria os officíaes infel'iores d'esta le 

guarnição; e querendo principiar a dar a esta beuemerita classe um testemunho do muito ~~e 
a apTecia: manda, em nome da rainha, que da data d'esta em diante passem a ter a eft'ecti\'1-
clade de pliimeiros sargentos, e os vencimentos que como taes lhes competem, todos áquelles 
q:ue se acham gracltutdos n'este posto e que até aqlli percebiam os vencimentos da classe au;,~: 
rior.-Palacio do governo em Augrll:, 21 de j tllllo de 1831.= Joaquim de SotGsa de Queoedo z 
za1·ro., 
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chegada de sua magestade a rainha nossa senhora a Brest no dia 14 elo corrente, 
c_~m no-:enta e dois dias de viagem, tenelo a charruà em que sua magestade veiu 
~~ 0 o~r~gada a ·arribar a Gorêa para fazer ~guacla. Sua :nagestade, que se ach~ 
~l _Perfeita saude, desemba~cou no mesmo cl1a 14 pelas olto h<;>raa_ da tar~e e fo1 
. OJar-se no hotel ela prefeitura, que lhe estava preparado. No dw. seg1,unte ten, 
~tonava a mesma augusta senhora partir d'ali para Cherbourg, viajando com o 
tulo ~e duqueza elo Porto. . 

:O _1mperador D. Pedro conta partir cl'aq~ú domingo 24, para ir buscar a im
P~tatnz e a , rainha, que aqui habitarão em casa particular que para esse effeito 
~e procura. 

O mesm!i) augusto senhor reclamou do governo francez a entrega elos vasos de 
~lerra portuguezes tomados ·pela esquadra de Luiz Filippe, e havendo previa
b~nte tocado n'isso ao príncipe de Talleyrancl, me mandou a casa d'aliluelle em-

al:Kac1or no d:ia 18 elo corrente, para lhe fallar sobre aquelle negocio e lhe dar os 
Romes cios navios, que são as corvetas U1·ania e Izabel JJ1a?·ia e a charrua O?·estes. 
t e~pondenclo a Talleyrand, lhe declarei que sua magestade imperial tencionava ir á 

Pesa de uma expedição, composta d'aquelles e de outros navios, para restaurar em 
ortu !' t ga o throno de sua augusta filha e a carta constitucional; que proclamaria 

l~tn perdão geral para todos os delictos políticos, <1 que estabeleceria a regencia 
b~~al, a qual, pertencendo pela constituição a sua magestade impeáa1, eu não sa
rrr a comt~tdo se elle quereria encarregar-se cl '.ella. O príncipe disse-me que no 
r_esmo dta escl'evia sobre aquelle objecto, e que provav;elmente receberia uma 
. esposta na segunda feira proxima, 25 do corrente. . 
c · A Pl:oposito do que ievo dito, informarei a v. ex.a de qu~ o imperador està 
om effel!.o resolvido a encarregar-se ·da r egencia. 

a O n~gocio pecuniario está por ·agora no mesmo estado, e as proposições até 
gora fe1tas por mr. Ardoin de Paris são inadmissíveis. 

a . Os capitalistas portuguezes, a quem tambem propuz um emprestimo pequeno; 
c· .1880 se. recusaram. Em outro officio, e com mais vagar, expoFei a v. ex. a _as 
f~:~~mstancias d'esta proposta. Entretanto a opinião, mesmo na praça, é-nos muito 
pu Iavel, e se o imperacl0r 'se resolver a fazer algum esforço, que tanto lhe re· 

gna., estou certo que alguma transacção se concluirá. 
se ? consul inglez . em Lisboa participou a este governo, pelo paquete ele 3, que 
llà ratava ali da abdicação de D. Miguel; mas hoje chega o paquete de 10, e 
Seo me consta ppr ora que traga alguma cousa de d~cisivo sobre aqrtelle p'0nto . 
ch gundo o que me escreve Carvalho, d.e ·J!'ahnouth, a esquach-a de ToulQn tinha 

11 
e~4o 4 barra de Lisboa no dia 9. Um brigue da dita esquaeli·a tinha entradQ 

rn.o .6JO com officios para o governo, e saíd<!l com respostas no dia seguinte iJ.O, 
as 1~norava-se o conteúdo das ditas respostas. Diz mais Carvalho, que parte da 

~ar~1Ção ela capit;;íl e a ele Belem tinham marckadoJ lDar-a Cascaes, que nas ruas 
c ~ao encontravam senão patrulhas da policia e urbanos ; que os homens dos c a· 
..,e .. 8 c?ntimiavam a espancar todas as pessoas que ousav.am saÍ!! de casa; que 
t~~ 108 mdividuos tinham sido presos; que o dnqne tivera a sua demissão, e que 

08 os outros ministros, excepto @ conde de Basto, a pediram. 
c O conselheiro Candido José Xavier já aqui se acha, e em breve se espera o 
onselheiro Mousinho ela Silveira, detido em París por motivo ele molestia. 

lll. Jynto achará v. ex. a a copia da ultima carta qrue por oonselho do nosso letrado 

11 t. oung dirigi a mr. lYiaberly. O mesmo letrado me diz que no caso de se fazer 
d 
0~rh emprestimo será necessari.o avisar d'isso previamente o dito 1\laberly, fi.xan-
!L 

0
e um curto praso para se decidir a executar ou annullar o seu contrato. 

reserum:pre me accusar a recepção elos despachos ele v . ex.a de ?-·os 12, 13 e _1 4 
d" . vade>s, 14 e 16 ostensivos e circulares de n.05 4 e 5. A maLOr parte dos m
s~~~ll?s expulsos cl'.essa_ilha j~ me escreveram exigi~clo promptos pagamentos de 
fa ~ldros, e eu lhes r espondi, dizendo-lhes que em v1rtude da faculdade q.ue me 
is ra ~0nceclida, eu os incluia na lista dós emigrados e lhes pagaria quando para 

so t~vesse os necessarios meios. 
gc ~lz leitura ao imperador elos ditos desl)acho.s, entregando-lhe as ca,rtas da rc

nc,a. Sua magcstaclé imperia-l. ficoTi sobTesaltado e muito aterrado com a noticia 
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da conspiração, e f~i necessario algum trabalho para desvanecer a impressão que 
lhe· haviam feito as dit~s noticias. 

Até agora não tem progredido o negocio do reconhecimento da regtmcia., ·e 
receio que nada se obtenha antes da chegada elo sr. marquez de .Palmella a esta 
cidade. · 

De~1s guarde a v. ex .a Londres, 21 ele julho de 1831.-Ill.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva lVIousinho ele Albuquerque. =L~tiz Antonio de Ab'l'e~~ e Lime~. . 

P. s.~Remetto jlmtas a v. ex.a as copias das cartas dirigidas por FTanCISCO 
Antonio ele Pamplona lVIoniz, que se acha em Bt1enos Ayres, aos generacs Sa~lcb, 
nha, Miria e 1\fendes Vigo, que não deixam de ser cu1riosas. 

Docnrilentos anne:&ol!l 
1.0 

ForeigB ofiice.- July 1831. -lVIonsieur Je marquís: - I h ave hhd! the honoul1 
to receive Your Excellency's communication of the 7th instant upon which I have 
not failed. to take the commancls of the King my master.. . 

Bis lVIajesty has comm·anded me in the first place to express the great satiS· 
faction which he harJ desirecl from the visit of Bis Imperiai Majesty, the Du~e 
of Braganza to this country, anel to state how much it has been Bis Majesty 5 

desire to rende1:_ agreeable Ris Imp.erial Majesty's stay. His Majesty is g'lad te hav-e 
had opportunity of manifesting to the head of the house of l-haganza the frie:n-d· 
sl1ip which His Majesty entertains for that illustrious house, and at the same _tnn1 
of making His lVIajesty's sense of the amicable relations vvbich 1have subsn;te,c 
between Great Britain anel the Brazil clm·iug the period of Ris ImperiallVla:jesty 5 

reign over the Brazilian Empire. . 
Ris Majesty has further commanded me to express the extreme pleasn~·e 

with which His Majesty has learnt the arrival of Rer Majesty Donna MarJa 
da Gloria at Brest, anel to offer to His Imperial Majesty ·the Duke of Braganzll 
His Majesty's sincere co.ngratulati:ons thereupon. · 

Ris Majesty wm have great satisfaction in receiving Her Majesty Donna.lVI81• 

ria ,· -whose intendecl visit to this cc:mntry under. the title of Duchess of Oporto has 
already been announeecl to Ris lVIajesty, anel the King will shew to Her MajestY 
during her residence · in England every mark of attention anel respect suitable. to 
her rank and . to the character ·in which she is coming. . 

The King has already given direction that one of His Majesty's steam vesseJs 
should be held in readiness to convey Bis Imperial lVIajesty the Duke of Bra
ganz.a to CherboHrg and to bring him back with the Empress anel their Irnpef 
rial Majesty's baggage and e:ffects; anel either -that steam vessel or a ship 0 

war, accorcling as either might be most agreeable anel con.venient, will be ordered 
to convey Her lVIajesty the Duchess of Oporto anel her effects, anel attendants to 
Englancl. - . 

The King has ho_wever commanded me to express !I-Iis Majesty's regret that 
he cannot meet the wish expressecl by His Imperial Majesty- the Duke of :Br~
ganza, that Her Majesty the Duchess of Oporto should be placecl while in thlS 
country ~n~er the personal and domestic charge of Her Maj esty the Queen. of 
Great Bntam. The King has always taken anel will continue to take a warm 10-

terest in the welfare of Her Majesty the Duchess of Oporto anel will feel at ali 
times happy amd desirous to sanction any practicable anangement which may e?u.
t~·ibute :to her comfo_rt and ~atisfa~tion. But Ris Majesty could not without l~smg 
srght of many essential consrd-eratwns connecteel with the comfort of Her MaJesá~Y 
the Queen of Great B1ritain, anel with the clomestic arrangements of His Majesty s 
own family anel private cii·cle, a.ccecle to a proposal which woulcil have the effeet 
of introclucing into his family an establishment connected with another eountrY 
and a clifferent religion. ~ 

The King would have had no objection to authorize the advance of a lol:!.n of 
;e 15:0?0 to His Impel'ial Majesty _the. Duke of Braganza upon the secur~ty pro· 
posed m Your Exeellency commumcatiOn anel for the purpose of defraymg tP.~ 
expenses of the maintena~ce gf H er lVIajesty the Duchess of Oporto chuing hcl 
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residence. in this country if it had appeared upon enquiry that there were any 
;un~s wbch Ris lVIajesty'.s conficlenti~l servants coul~ lega~y aJlc~ properly apply to . 
~c a purpose. Bnt havmg commumcated üpon th1s subJect wtth the Chancellor 

0 the Exchequer, I regret to have to say that he has informecl me that there· 
are ~o funcls at the disposal of His lVIaJesty's governmcnt from which the above 
rentwne~ sum coulcl be advanced without a sp0cific authority previously obtainecl 
rom ~arl~ament. 
danl!-i~ Majesty will fcel great pleasure in giving the necessary orders for the free 

a . tssron into this country of ali the baggage anel effects belonging to their Im
gerral Majesty the Duke 0f Braganza;, anel to Her lVIajesty the· Duchess of 
:rl?rto anel their attenelants1 anel I am further commancled to assure you that His 
P aJesty will always continue to take a frienclly interest in the prosperity of the-

ortugnese nation1 or in the welfare anel dignity of the house of Braganza. 
~ have the honour to be with hig;h consicleration1 lVIonsieur le Marq_uis ele Re~ 

zen e, Your. Ex:cellency most obeclient 1mmble servant. =Palmm·ston. · 

2.• 

Pornuguese legation, Baker Street.-13th July 1831. - Sir: - Referrirrg you to 
~y letter of the 11th i'nstant, anel deeming it essentially important that the ques
w~n of the loan should h e brought to an immecliate issue, I r eq uest that you 

1 not seU any m0re of the boncls of the regency of Portugal given for the loan 
~~~tractecl for by you until the accounts between the reg~ncy anel yourself are 
<. Jtlsted or you receive my authority in writing for such sales on behalf of tbe 
tegency. 
J hni remain, sir, your most obedient servant.= Clzevalie1· ele Ab1·en e Uma.=To 

0 Maberly Esquire lVI. P. · . 
I 3.0 •- • 

Para o general João Carlos de Saldanha 

a li~ ui meu prezadissimo general ele todo o meu respeito: - Ainda que arrojado 
c tn

1
an.s. ele 2:000 legu:as ela nossa desventurada patria, por causas qtle não sito cles-

~n ec1clas a v. ex.a, a distancia não me tem feito insensível, e muito menos in
~Iato, e assim é que tomo pelo portador a agraclavel occasião de agJ.·adecer a 

8
·' ex:. a o tavor com que me ha honrado, procurando em Plymouth a casa de metl 
g~g:,o para sabe:~.: de mim e h?nrar-me co:;t as suas recommendações1 que .as re
e b1 c?m enthustàsmo e · ufama, porque sao ele um homem que se ha sacn:ficaclo. 
s~contu~Lia bnscan~o .todos os meios· d.e dar á nossa c.ara patria instirtui~ões ~on
lll. nas (sw) com a chgmdacle de 'homens hvres. Eu de mm boa vontade contmuat'la a 
n ~trar os desejos que tenho ele ser util á nossa patria; porém creio que e>m 
la aJ ? posso ser, não pela distancia em que estou, que o "desejo ele um vôo me 
ançarta a0ncle eu quizesse, porém a desconfiança que tenho de que os esforços 
~~le .os .. emigrados fazem não tendem ~ outra .causa m~is do que plantar um ~ajt~ 
n aztleu·o na terra elos Affons0s Hennq ues, 1sto me faz l'ecuar os meus clesej os, 
{"0~'9:~le não vejo n'isto mais do que uma humilhação, e o poder moderador que 
~ dtga, que não é outra co usa mais que um .chicote real prompto ' a dar em t0do 

que abrir um olho e estenda a língua. 
t Querido general, se os princípios que suppomho em v. ex.a me não enganam, 
..,enho o desvanecimento que são iguaes com os meus, e, em tal caso, disponha 

q 
. . ex.a da minha fiel vontade, porque estou aqui:, estou ahi, estou aonde v . ex.a 

e Uizer,. e se não são, perdoe v. ex." a franquez~ que toma um homem que vive 
Ill Paizes republicanos, OLl desculpe um homem que, com exer<úcio da .lavonra, 

~e te~ feito rustico; porém este, mesmo rnstico, seja qual for a opi.niã0 ele v. ex. a, 
tespelta suas eminentes virtudes, ·e se concloe que a sorte fosse tão inhumarna 

_cnrn v. ex.a quanto ha sido com o que tem por muita clistincção e gloria ser de 
v. ex: . a. amigo mui reverente e obrigaclissimo . . F1·ancisco Antonio Pamplona JVfoniz i. 

~· S. - Todo p favor que v . ex. a :fiz;er ao portador, 0 sr. Herculano, é feito 
h~~ e .elle pócle mui bem informar a v. ex. a os meus sentimentos, porque lh'os 
e1 manifestado. 

1 ~ào tem· data, mas provavelmente é ele 21 de março de 1831, segundo diz Abreu ~Lima: 
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4.• 

I'arn. o. goneml Espoz y l\lína 

Buenos Ayees, 20 éle marzo de 1831.- Excmo. Espoz y Mína: - ::Muí mí que· 
rido . general y apreciable amigo de mis respectos. . 

1 Con entl1siasmo hé sabido de la salíd~t de V. E. para Espana, y llé te~ 0 

tanto placer en esta noticia cuanto Cl!lento que solo el nombre clel inmortal lVhn~ 
hará cli.sipar los infestos vapores fra.ilescos, único estorbo á la ~onatitucion, Y:fi a, 
las Inces del siglo ; y confio en la Divina Providencia, que V. E. hade poner ~ 
á tantas calamidades, y dar á la infeliz Iberia plenos gozos afianzados en sus 1:: 
bertades constitucionales; sin · esto me és tan lisonjero, y caro cuanto me és. roo~ 
tificante y amargo no estar en circunstancias de poder tambien ser util ~ las h
bertades de roi desdichada patria; porque estas han tomado diversa direccwn con 
una disparatada constitllcion brasilera que, entre varios disparates, tiene nn ·po· 
der modm·ador que és vercladeramente un rebenqne real pam el rey castigar to
dos l'os otros poderes, y así, burlarse de toda la nacion, y esta és {L rni ver la que 
va iL gobernar los portugueses; por que tie·ne un grande númm·o de emig1:aclos, 
y estes hacen todos los esfum~os por sus especulaciones á ~·establecerla; porct110 

por ella se hallan comprometidos, y ele ella aguarclan gmncles premios por sus 
trabajos y miserias, en ·vista ele esto mi querid~ general nada mas queda. á tW 
.regeneraclor clel dia 24 ele agosto de 1820, que continuar á. llorar en los des1ertos 
de la América los infortunios de su patria, y in ella sepultarsc antes de que .aPf" 
recer á los ojos del munclo, con dos caras; contudo se mi patria despreCJa 11 

constitucion brasilera como degradante por sus institllcioncs y mucho mas P0
' . 

ser presente estranj ero, y vuelve á su verdadeim constitucion de 24 ele apoflto 
. de 1820,• ó á institnciones aun mas consonas con la dignidacl de hombTeS hbres, 

en tal caso volaré á tributarle mis respectos y seí·vicios, y el portadox, que és l~ 
oficial de m.erito. se hru enca.rgado de ciertas diligencias que p®r la boca ele :< 
las podrá V. E. ~aber, aguardando de su bondad lo reciba. con aquel agasaJO 
pro pio de V. E., lo q:ne mncho. oblig~n·á al que anhela todas las ocasiones de moQs· 
trar á V. E. la estima, cons1deracwFJ1 y afecto con que se firma de V. E. · 
S. Ilf .. B. = F?·ancisco Anto111io Pamplonct JY[oniz. 

5.• 
Parn o general Mendes Vigo 

Buenos Ayres, 20 ele marzo de 1831.-Mui mi apreciado amigo, y querido ge· 
neral ele mis respectos:- Cierto estará V. E. del ob,ieto á que yo iba á la Ingla· 
terra en combinacion · con V. E.; lo que no ha tenido efecto por los desdicho_so.P 
transtornos en que nuestros asumtos coJil.stitucionales l1an sido ·obligaclos á sucu.m
bir, y perdida por mí la esperanza de poder sér util á mi patriar, .hé escog1do 
llorar su esclavatura en los desiertos l!le la América, á don:Gle me entretengo en loS 
trabajos de Ceres, y engolfado en esta vida silenciosa suponia en mi extinctos hasta. 
los menores deseos de volver á aparecer, cnanclo ~l tnumo francés de junio Dle 
despertó, y_ echando la vista pa.ra á Europa, la veo tan lõ.nda y alegre, qt!e no 
dudé que . estaba sobrancera á su felicidad, y á sacudir para siempre las cadenas 
del despotismo, al menos que la Espana seria Ja primera por los es:pon.taneos es
fuerzos de algunos de sus benemeritos hijos, que á la imitacion de v~ E. v~lariÍO 
á prestarle sus provechosos y distinctos servicios, y á ejemplos de tan virtuo
sos ciudadanos me estaba diponiendo á seguir sus huellas como un de ruis Jll!l~ 
agradables deberes; espero alJllomento que empezaba el primero paso, me acorde 
que · mis esfuerzos seria:n e?- balde, ~or que hay un gran núme~·0 de emigrado: 
que sustentan l!lna constltuc10n estranJera, qtJe les ha dado el Birasil!!! que .d 
risa, y mucho mas cuando se lée el poder modm·acloT, que no és otm cosa sJ3JO 
un rebenque para elrey pegar en todos cua.ri.lil.0 le antoje y de todo hacer burl~, 
pero como por miseria ele la pobre nacion portuguesa es'tes miserables espeoala
dores se hallan comprometidos, y de 'sus imaginarias servicios aguardan grand~s 
compensaciones juzgé que yo iri'a hacer la misma figura, que un solo sabio hw~~ 
entre gran número de locos, y así hé pasado mis iJrojetos y l1 é encargado al da.: 
dor, que és oficial üe honor, de ciertos asnntos que V. E. ele 61 poclrá saber, Y 
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5~ V.~· por é1 gusta.r darme sus ordenes, las cumpliré con placer, y con la con-
81t erac10n y est1mà con que soy .de V. E. Q. S. l\tl. B. =Fmncisco Antonio Pam-
p ona Moniz. · 

Portai·ia 

Senclo a_bsolutamente impossível nas actuaes apuradas -circuinstancias, em que 
~ .aoha a fazenda publica, não só pelo acrescimo dos soldados unidos ás nossas 
f ~Iras, e augmento de prisioneiros, mas tambem em consequencia das clespezas 
eitas e a fazer com as expedições, intentadas para avançar e terminar feliz

Incute a causa da rainha e ela patrilJ., em que nos achâmos empenhados, e para 
a qual todos se acham promptos e dispostos a fazer os maiores sacrificios (havendo 
cessado, como é publico, todos os recnrsos exteriores), e ao mesmo tempo indis
pebsavel conferir ao"s emigrados alguma prestação, que unida á etape, que já re
ee em, possa occorrer ás primeiras necessidades da viàa: manda a ·regencia em 
:o~ e da rainha, que por agora, e em quanto as ditas . circumstancias . não melho-
are~? se pague a tod'ós os emigrados, c'omeçando pelos membros da mesma re~ 

gencm, até aos ultimes indivíduos, tanto da classe militar, como da civil, que re
cebem subsídios· supe1:iores ao pret, uma . prestação igual em dinheiro, fazendo a 
e~m1pe~e.nte p~:oporç·ão a respeito dos p~nsionario~, reformados e similhant~s~ a 
q a. ·perceberao á conta elos seus respectivos vencimentos, ficando-lhes em divrda 
a P~rte que deixarem de receber, que lhes será satisfeita progressivamente, e á 
Jnedtda que augmentarem os recursos pecuniarios do thesouro; a dita prestação 
se. dcomeçará a contar cl0 mez de outubro em di::~~nte, conferindo-se áGJ.uelles qu~ 
h~ a receberam, e encontrando-se a respeito dos outros, que haviam já perce~ 
.}do os. seus · competentes vencimentos; progredindo pelos mezes seguintes até se 
1 egular1sar e equilibrar a mencionada prestação, · em quanto não · é possível pa
âar. os · soldos e ordenàdos na sua totalidade. Palacio cl@ governo em Angra, 21 
. e Julho ele 1831.=José Antonio FmTei1·a Bmlclamy. · 

Tabella elas prestações mensaes 

• 
1
1.o Todo o o:fficial .militar e empregruclo civil do exercitg, seja qual for a sua 

grac nação, receberá por mez a prestação· de 12aooo réis. 
d 2_:0 

Todo o official militar reformado (sendo emigrado), seja quul for a sua gra
:n~açao, receberá por mez a prestação de 81$000 réis (isto é, se o seu vencimento 
. ~o t•a menor d'esta quantia, porque sendo, receberá dois terços do que recebia). 

41 
•
0 

As mulheres que act1:1almente vencem o subsidio de 1.01)500 réis men-
aes, receberão p<n· mez a prestação de dois terços d'aquelle vencimento. 

c· 4.o Os pai•zanos que venciam o subsidio meiDsal de lf>r$000 réis, e d'ahi para 
c~ba, N entrando . n'este numero os membros da regencia, e mais empregados, re
. :rao por mez a prestação de 12aooo réis. 

P b.o Os paizanos que venciam menos de 15aooo réis por mez, receberão a 
rest N açao de dois te1·ços do que recebiam. 

r· . 6.o A~ irmãs e fiilhos ele ofEciaes militares, e de pessoas classificadas em snpe
~01 condição, receberão o mesmo que até aqui recebiam. Palacio do govcmo em 

ngra, 21 de julho de 1831. ~José Antonio Fm·1·eim Bmklamy. 

lU:ensa ge.rn. 

'a 'YSe~h.0ra:-A camarada vilila elas Lagens, ~:.ilha das F~ores, querendo ~ar 
e e ossa .magestade um testemunho fiel da gratldao que a aruma, por ver o zelo 
d" fllcacm com que vossa magestacle se- tem proposto a defender 0 ::~~ugusto pala
i~0 fue arrancava das bordas do precipício a agonisa.nte nação portngueza, a que 
ta lla mente tem a honra de pe!!:tencer, vae gostosa por si, e em D<;me dos habi
to nte~, que como corpo municipal lhe cumpre representar, expor seus sentimen-1/ de amor, respeito e fidelidade ante vosr;a magestade; não consentindo que 
cl~ngue~ conheça melhor quanto vossa magestade tem conconido para a felicidade 
fe .·11â_Çã0, e horro~·isada por ver que ainda ba·portuguezes degenerados, que, pre-

llJl 0 a escnv'idão á liberdade, têe:m: machinaclo a rnina d'este magesto~o edifi-
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cio do systema constitucional; ella envia ao céu votos ardentes pela conservn.ção 
e vida de vossa magestade, para que assim poss~ ele mll.a vez pacificar e tornar-se 
estavel nas sttas antigas prerogativas. . 

Deus guarde a vossa magestacle por muitos annos; como todos havem@s uns
ter, para noss::~, felicidade. Camara da villa das Lagens, dá ilha das Flores, 22 de 
julho de 1831.=0 vereador primeiro, Pmncisco Thomaz ele F1·eitas_-O vere~
dor segundo, Estulano Agnello Freitas I-Ienriq1.1,es= O vereador terceiro, Antomo 
Fortttnato Sousa=O procurador, Antonio José Ignacio Chaves. 

Aviso 

In. mo e ex. mo sr.-A regencia, tomando em consideração o que v. ex. a: pro
poz no seu officio de 21 do corrente, ácerca dos soldados aprisionados no dNt 11 
de agosto de 1829, que acabam de ser empregados no corpo expedicion11rio cou· 
-tra as ilhas ele S. Jorge e faial, aonde deram evidentes provas de clisciplin~, va
lor e zêlo pela justa causa que defendemos: houve por bem, em nome da Tatnha, 
determinar que ·aos referidos soldados se conte a antiguidade que tinham no ex?r
cito ele Portugal, c0m exclusão sómente do tempo em que estiveram ao serVlÇ~ 
do usmopador; fazendo extensiva esta graça aos seus camaradas que, estaq.do nas 
mesmas circumstancias, não tiveram a fortuna ele pertencer á eX}JediçãCJ, mas que 
sem duvida teriam igual comportamento se lhes houvera cabido esta sorte. O que 
me cumpre communicar a v. ex.a para sua intelligencia e para ql!le se sirva e:x:· 
pedir as onlens necessarias. 

Deus guarde a v. ex.a Palacio do governo em Angra, 23 _de julho de 1831.
Ill.mo e ex. 100 sr. conde de Villa Flor.=Joaquim ele Sottsct de Qlwvedo Pizm·ro. 

Portaria 

Tendo eessado os motivos por que se concederam as pensões alimentícias aos 
cadetes naturaes da ilha submettidos ao legitimo goverNo da rainha, por isso que 
podem agora receber das suas familias as s0breditas pensões, sem a segurança 
das quaes não podiam ser reconhecidos· cadetes: manda a regencia, em nome da 
mesma augusta senhora, que de ora em diante lhes não sejam abonadas nem sa· 
tisfeitas pela pagadoria militar. · · 

Palacio do governo em Angra, 25 ele julho de 1831. =Joaquim de Sousa de 
Quevedo Piza1TO. 

Requerhne.n-to 

Senhora: - Por portaria expedicla em nome de vossa magestacle, em tlata de 
16 de maio d'este anno, fui mandado tra!llsportar da ilha Terceira para Inglaterra, 
aonde me acho com minha mulher e filhos. Dizia a citq.cla portaria que me apre
sentaria ao ministro encarre_gaclo dos negocias de Portugal na côrte. de Lon&·es 
P?'ra instrucções que exigiam o bem do real serviço. Assim o fiz; porém, o. qne 
nmguem poderá acreditar, aquelle ministro me disse d€ viva voz e por escrlpt'<J, 
segu.ndo se :'ê das duas copias juntas, que não tinha instrucções algumas a dar-'ll1e, 
salvo o cons1clerar-me emigrado e incluir-me na lista dos emigrad:os! , 

Eis-me, portanto, debaixo da invocação elo augusto nome de vossa magestad:e, 
degredado para um paiz estranho, caríssimo, conclemnado a perecer de fo:ine seru 
crime, sem processo e sem sentença! Eu não conheço em mim cttlpa alguma., 
salvo o ser eu um cl'aquelles a quem precipuamente se deve o ter vossa ma~e~: 
tade a ilha Terceira obediente ao seu governo, porque tive o denod:0 de reslstll. 
ao usurpador. Se isto é crime, sou criminoso; mas se isto, ou outra qualquei 
acção minha tem sido criminosa, aonde está o meu processo, o meu julgado? · 

Senhora !i é pa.ra ver estabelecido o imperio da lei que eu e muitos mil port~: 
guezes p1!eferimos a morte á escravidão ; nós nos expozemos para clebella~· a ar 
bitrariedade, para segurar os direitos do cidadão contra os tiros do despot1sDlo, e 
não para ser eu mesmo victima d'elle. A lei tem estabelecido formulas para a 
accusaç.íto e para o julga€1o, que ningumn póde alterax sem offenclel-as. Eu son 'I.UJ1 
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cicl l"' a( ao, sou tUU soldado, tinha um emprego J!>Or vossa magcstade mesmo encarre-
gacl~. A .nada se houve atte11ção: concedeu-se-me poucos minutos para emba.rcar-me, 
e ate fut ~•meaçado com a força! Obedeci, resignei-me, procurei a commissão que 
se pretex.tou; apresentei-me aonde e a quem me foi ordenacl0; e que achei? Achei 

· lue 0 home ele vossa magestacle foi invocado em vão; que fni degredado sem de
tz;a, e sem julgado; e que me resta? pedir esmola e succumbir á miseria! Este 
acto, senhora, quando publico, vae macular o nome de vossa magestacle, que, 

gov:rnanclo em nome e pela lei, procedeu contra ella. Esta offensa da lei não é 
a mtm só prejudicial; ella ataca a sociedade portugueza inteira. Qualquer subdito 
portuguez está como eu exposto á violencia ele ser arrancado ele seus lares, ele seu 
~mprego e do centro de sua família: todos os direitos que a carta constitucional 

e S<!lgm·ava estão postergados, o nexo social clissoluto ! 
Senhora l com a submissão e respeito ele subclito, mas com a liberdade de ho

~em e. com a justiça que me assiste, eu peço a vossa magestacle .a emenda da 
"

1olenCia de que tenho sido victima : peço que me não deixe moTrer de fome, de
negando-me o ·que se me deve; e peço a reparação elos damnos soffridos. E confio 
~m que vossa magestacle reflectirá sobre a injustiça perpetrada, e não tardará em 
eompor ttm mal que envolve a offensa dos direitos de todos os constitucionaes, 
c~~olv~nclo a quebra da noss~ ca~ta, a viola~ão ~a pr~meira ~as leis elo nosso. con-E solemne, o clegl'edo arbrtráno ele um mdaclao., nao ouv1do nem sentenciado. 

m Lonch·es, aos 25 de julho ele 1831. =José Quinti1w Dias. 

Officio 

(Ex lrarlo do 11.0 1 !i O) 

O partido elo ex-general Saldanha já disputa ostensivamente a republica para 
:?m a republica, de modo disfarçada em monarchia constitucional 1 ela senhora D. I\fa
~la. :Na i~ha Terceira já o dito partido conspirou, e eis-ahi os quatro mil soldados 

0 
ex.er?Ito ela tal Fegencia divididos e em guerra entre si. Tal é a força a11mada 

~~e P~OJectam desembarcar em alguma praia de Portugal para o conquistar, como 
t retencle fazer ao mesmo tempo o general Torrijos na Galliza com os sessenta e 
antG>s que lhe escaparam da ultima farça ela Andaluzia. 

'Vi Deus guarde a v. ex.a "Genebra, em 25 de jtllho de 1831.---TIJ.mo e ex.mo sr. 
sconde de Santa1~em. =Visconde de Ccmellas. 

Decreto 

t• Att.endenclo a que entre os honrados e leaes portuguezes que n'esta ilha têem 
dabalh~clo incessantemente para sustentar e clefender a justa cansa ela rainha e 

8 a patna se acham alguns bachareis das faculdades de leis e canones, 0s quaes 
l~lU. .a emigração poderiam estar ha muito tempo formados e habilitados para os 
angnares ele letras; e atteudenclo tambem a que_ as disciplina~ que se estudam n.o 
., d 0 da formatura são taes que podem ser facilmente sup.pnclas }Jelo estudo pn
faa 0 e pela pratica forense; e attendendo mais a que a·lgnns d'estes cleixara.m de 
n:Jr 0 acto de suas formaturas, por se irem alistar para defender a mesma cansa, 
Set ili n.a promessa feita pela junta provisoria, erecta n~ ciclacl~ elo P0rt~, de_ lhes 
co · s~ensado o acto, tendo o anno provaclo.: a regene1a1 dep01s de ouv1r a JUnta 
de ~sultrva, ha por bem, em n0me ela rainha, habilita.r para servirem os lagares 

otJ.;as. t_odos os bachareis emigrados que se ac~am n' ~sta_ ilha. . 
te na· c1 lnimstro e secretario ele estado dos nego mos ela J ustlça o tenha assim en
lv!. .1 0 e faça exeCLttar. Pa.Iacio elo governo em Angra, 27 de julho de 1831. = 
to:quez de Patmella = Conde de Villa Flo?·=JQsé Antonio Guen·eiTo=José An-

10 li'e7'?•ei1·a B7·alcla1ny. 
Officio 

(Bxlraclo do n. 0 2 8). 

asso~_ mo. e ex:. mo sr.-Apenas convalescente éle um ataque ela crnel epidemia que 
a esta capital, vou ter a hom·a ele accusa1· a recepção elos despachos circulaTes 



/ 

460 -

de v. ex.a, n. 08 2 e 3 de 15 e 22 de maio proximo passado, e felicitar a regencia 
pelo brilhante feito de armas da valorosa tropa da rainha nDssa senhora, que co;
seg·uiu estabelecer o gover~o legitimo da mesma augusta soberana nas ilhas 0 

Pico e S . Jorge. É de es1Jerar que esta denodada victoria será precursora de ou
tras ele ainda maior importancia e que as circumsilancias favoraveis que se co~
cluiram para o restabelecimento da auctoridade da senhora D . Maria li em Por
tugal não serão perdidas e farão acordar a nossa desgraçada patria do vergonhoso 
lethargo em que tem jazido' estes ultimos tres anncis. 

Os acontecimentos do Brazil e a chegada do imperador D. Pedro á Europa 
prodtlziram uma viva sensação n'esta côrte pela transcendente influencia g.ue Pr 
derão ter sobre a qtlestão portugueza, cuja decisão é esperada pelos am1gos ~ 
rainl1a nossa senhora com a maior arreia e interesse. - 10 

Deus g·narde a v. ex.a S. Petersburgo, N- de julho de 1831.-111.010 e ex." 
sr. Luiz da Silva Mousi'nho de Albuquerque. = José MattTÍCÍo Correia. 

Officio 

(N. 0 41 confidencial) 

Ill.010 e ex.mo sr.-Sua magestade o imperador D . Pedro partiu d'aqui no e~ia 
23 em um barco a vapor de guerra para Cherbourg a buscar a imperatriz, assl.lll 
como sua filha, .e estará ele volta em Londres em menos de dez dias. Na v-espera 
da sua partida fez reunü· grande numero ele neg·ociantes refugiados, e mesnío al
guns inglezes, e lhes fez propor por segunda vez um emprestimo, a fim de se ar-
ganisar uma expedição contra Portugal. . 

'Ü capital pedido é de f, 100:0()0 a 150:000 esterlinas, e consta que o Impe
rador dissera que elle suoscrevia com 20:000. Depois ele fazer-se aos refugiados 
e mais capitalistas es_ta proposta, .se lhes disse que sua magestade estaria de volta 
dentro de oito d~as, e que então receberia a suá resposta. · 

N'essa mesma noite esteve o imperador com um individuo, a quem disse o se
guinte: Que os negocios;íam muito á medida dos seus desejos, que já havia pb
ticlo do . governo inglez o consentimento para se organisar em Ing'late:rra a e:x:}2e
diç[lo, que mesmo o rei ele lnglatel'ra pessoalmente se interessava no bom eJoto 
d'ella, e que elle, imperaclor, a corhmandaria em pessoa; a final, que dentro em tres 
mezes. sua filha seria de facto rainha ele Portugal. . 

O ~mperador havia jantado na vespera elo dia em que isto se clisse com o pnn· 
cipe de Talleyrand, o qual me dizem o tem aconselhado n'este negocio. _ 

Asseguraram-me mais que já algum dinheiro se tem remettiêlo para Portt1g-ál, 
a fiin ele preparar a revolução. Tendo dito a v. ex.a tudo quanto se me tem coJO-"· 
:nuuicaclo, é ao governo ele sua magestade a quem compe-te tomar as medidas 1?-~ 
julgar opportunas em materias de tanto peso e consideração . 

. Deus gua~·de a v. ex.a Londres, em 27 de julho de 1831.- IIl.mo e ex.mo 51'~ 
vtsconcle ele Santarem. =Conde da Ponte. 

Decreto 

. Ten~oo os escrivães clante os regedores elas parochias -sido auctorisados pe~o 
arttgo 2t>. do decreto de 26 ele novembro de 1830 para fazerem as citações, par~ 
as quaes se lhes mostrar mandado ele auct01·iclade, que tenha poder para mandai 
citar judicialmente, o que é conveniente, não s6 para o melhor expecliente,do ser
viço, pela brevidade com que as diligencias se fazem, mas para o interesse dos 
pov.os, dispensando-os assim ele se servirem elos o:fficiaes, que ]Dara fazerem ta~~ 
actos carecem ele levarem a esportula elo caminho : a regencia, depois ele ou;rll 
a junta consultiva, manda, em ~orne da ràinha, que nas citações se não carregue 
em custas á parte citada o camtnho elo o:fficial que tiver feito a citação. 
· O ministro e secretario de estado elos negocias da justiça o tenha assim enten
dido e passe para a sua execução as ordens necessarias. Palacio elo governo ein 
Angra, 28 ele julho ele 1831. = Ma1·quez de P almella · Conde de Villa Flo'r = 
José Antonio GumTeiro =José .Antonio Fe?'?"eirc~ B1·aklamy. 
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PGrtaria 

_ A regencia, a quem foi presente a representação CÍ.a junta de justiça de 18 do 
lllez. corrente, na qual pede que se determine o que eleve pratipa.r-se no caso ·oc, 
~011rtdo, de haver e,mpate de votos na decisão de uns embargos o~postos á sen-
enya por que um réu tinha sido condemnado na pena de morte natural, e não 

4aver dois bachareis mais que assistissem á disputa judiciàl, para pod:erem sei· 
~onvocados para o desempate: manda, em nome ela rainha, e depois de ouvir a 
~~nta C<msultiva, declarar que, achando -se ordenado pelo artigo 2. 0 elo decr.eto de 
c de ~.março de 1830, ,que a junta de justiça use de toda a jurisdicção criminal 
?ncedtda pelo alvará ae 15 de novembro de 1810 á junta então creada, e sendo 
~~posto .no § 20 .. 0 d'este alvará, que o pres~den~e Nde~empa~e, quando na teua não 

a.Ja mms quem possa ser chamado: est~t dtsposli;ao e apphcavel ao presente caso, 
11~ qL1al não podem ser chamados para o desempate os bachareis presentes, por 
~o terem assistido á c~isputa judiei~!, nem o~1vi~o os clepoim~ntos. elas !estemu

as. O que v. m.<ê fara presente á JUnta de JUSttça para sua mtelhgenma. 
Deus guarde a v. m.cê Palacio em Angra, 28 ele julho ele 1831. = Antonio Ce

san· de Vasconcellos Co1Teia. 

Proclaanação 1 

Soldados! O valor, constancia e disciplina que desenvolvestes nas recentes · 
?
1
Derações §Obre as ilhas de S. Jorge, Pieo e Faia!, libertaram os povos d'aquellas 

1 ~as do jugo elo usurpador, e, restituindo-as á liberdade constitucional e ao domi-
1110 da nossa legitima rainha, ensinaram aos defenso1·es da usm·pação a conhecer 
~.vo~sa superioridade militar, e abriram caminho ao movimento espontaneo e pa~ 

10bco que distinguiu as ilhas da Graciosa, Flores e do Corvo . 
. Cumpre, soldados, que a guarnição de S. Miguel, ultima que resta n'este ar

chJel~go de entre .os oppl·essores cl'elle, seja submetticla, e ·aquelles p.ovos, · que 
0 

. eseJam, libertados. J.\IIostrae n'esta nova empreza o mesmo espírito que vos 
~Il.l.mou !J,f!JS. precedentes, e assim ganhareis nOV.OS títulos á estima ela nossa sobe-
Jana ~ á gratidão ,ela nossa patria. · · 

Ytva a ra;inha a senlwra D. Maria II, viva a carta con~tituciona.J: . 

Oflicio 

Ill.nio e ex.mo sr. ·- Tendo de me ausentar d'esta ilha com a divisão destinada 
; re~taurar o leg~timo governo ele sua magestade na ilha de S. Miguel, em con~ 
Ol'lllLdade das determinações ela regenéia, em nome da rainha, V. ex. a na minha 

a_usencia tomanl. o commando das forças que n'ella ficam estacionadas, e bem as
Sim das que estão nas demais i1has dos Açores, dand0 v. ex.a clurante a minha 
a.us~ncia todas as ordens e providencias que me pertenceria dar na qualidade de 
commanclante elas mesmas forças, se não ob.stára a distancia e i:rwerteza das com'- . 
~· . tcações por mar. . 

Por esta occasião previno a v. ex.a que, em observancia elo aviso que incluso 
remetto por copia, continuam a exercer as suas funcções, debaixo das ordens de 
"V. eJC.a, os o:fficiaes no mesmo mencionados . 

. n Deus guarcle a v. ex. a Qu~·tel general em Angra, 29 de julho de 1831. -
Fi~:~ e ex. mo sr. Sebastião. Drago V alen~e de Brito Cabreira.= Con_de de Villa 

Aviso a que se refere o o:fficio supra 

' IU.mo e ex. 1110 sr.-Devendo v. ex.a, em observancia. ela carta regia de 27 elo 
Uh·rente·, ausentar-se cl' esta ilha á "' testa ela expedição destinada a restaurar na 
a· a de S. Miguel o legitimo governo de sua magestade ficle'lissima; e sendo in
;18.Pensavel que continue a ter regular andamento o expediente das repartições 
l:espect' a· l d r . d ' t ilh d . ilh tvas ao comman o gera as 10rça~ estamona às. n es a a e nas emms 
. as. dos Açores, o que não póde consegmr-se sem que Junto ao general em quem 
~ecau· o commanclo interino das ditas forças fiquem a.qnelles o:fficiaes que estão ao 

1 
Dirigida pelo conde de Villa Flor ás tropas, quando lhes passou revista em 28 de julho, 
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facto do andamento d' aquelle expediente e do estado dos nego.cios correntes,. e d.e 
cuja intelligencia e zêlo v. ex. a e o governo têem tido 'rasão de se achar sattsfet· 
tos: manda a l~egencia, em nome da rainha, que v. ~X. a passe as orden~ e toro~ 
as medidas necessarias para que na SLla ausencia continuem a exercer JL~nt? do 
general em g_:~e~u recaír o ~o?Imando interino das forças n~ Te1·ceira e mms_ Ilha.~ 
dos Açores sujettas ao clomm10 de sua magestade, as funcçoes de ch~fe das_Iepar 
tições do ajudante ·e quartel mestre g·eneral o tenente coronel José Ba1Jt1sta d~ 
Silva Lopes, e as de sub-chefe da primeira d'estas repartições o major Ma~ue . 
José Mendes: o que me cumpre communicar a v. ex.a par~ sua intelligencH~t e 
effeitos necessarios. · 

Deus guarde a v. ex. a P~lacio do governo ~m Angra, 29 de jullio ele 1_831:--; 
In.mo e ex.mo sr. con.de de Vllla Flor.=Joaqu~m de Sousa de QwJvedo P~za?'10 · 

Ordeo1n do dia 

Repartição do ajudante general em Angra, 29 de julho de 1831.- S. ex/ 0 

sr. marechal de campo, conde de Villa Flor, eommandante das forças nas ilhas 
dos Açores, mancla publicar a organisação da força, que, debaixo do seu imroe· 
diato commanclo, vae operar contra a ilha de S. Miguel. , 

Encarregado da repartição elo quartel mestre general, o capitão sub-chefe do. 
mesma repartição, Balthazar de Almeida Pimentel. 

Encarregado ela repartição do ajudante general, o tenente do regimento de cg.· 
vallaria n. 0 4, Antonio Cesar de Vasconcellos Correia. o • 

· Offi.ciaes do real corpo de engenheiros ás ordens de s. ex.a, o capitão Joaqu.U!l 
José Groot da Silva Pombo e o primeiro tenente Joaquim Antonio Vel'lez Ban:en·or 

Encarregado da repartição de viveres, o major do regimento ele. milimas c e 
Leiria Jacinto Ignacio de Sousa Tavares. o 

Pagador, o capitão pagador do batalhão de ·caçadores n. o 2 Anacleto José de 
Magalhães Taveira Mosqueira, e para o coadjuvar o tenente Miguel Baptista. 

O sr. brigadeil;o conde de Alva conimandará a columna ligeira, composta: 
Do corpo de cadetes ; 
:Qo corpo ele voluntarios academicos. . "' 
E encarregado do commando d'estes dois corpos o :;uajorJos~ Joaquim Pacheco .. 
Do batalhão de caçadores n.0 5. 
O corpo de sapaclores acompanhará esta columna. 
O sr. coronel Henrique ·da· Silva da Fonseca commandará a columna de infau· 

teria de linha, composta: · 
De uin batalhão do regimento de infanteria n. 0 18 ; 
De um batalhão do regimento provisorio de infanteria. . .., 
O contingente do batalhão de artilheria ele ANgra, commandado pelo ca~n!ao 

Pedro Paulo Ferreira ele Passos, fará parte d' esta colurnna, e fornecerá guarn~çoes 
para a artilheria, ele campanha, se for necessario empregai-a. 

Passa a ter o exercício de ajudante de ordens elo sr. brigadeiro concle ele AI~a, 
dm·ante a expedição, o capitão com exe1·cicio ele major da primeira brigada de m
fanteria Florencio José da Silva. =Mendes, maj~r. 

Decre-to 

Havendo por decreto ele 25 de junho de 1828 ordenado que no meu real era· 
rio se estabelecesse um. cofre separado, em que se recebessem quaesquer quan· 
tias com que por donativo gt·atuito os meus fieis vassallos quizessem entra.r i e 
tendo-se com effeito verificado o zêlo, lealdade e patriotismo, por muitas e repe; 
tidas vezes já mostrado pelos IJortuguez.es pela concOl'l'encia elos mesmos, o:ffe~·e
cendo por donativo vohmtario as sommas que effectivamente entraram no dito 
cofre; e fazendo-se necessaria a continuação de taes donativos para occorrer ás 
despezas imprevistas a que o real m·ario não póde ordinariamente satisfazer : s_ou 

1 Publicados na ordem elo dia u. 0 12\J, de 31 do mesmo mez. O c.o:n,cle de Villa Flor re~s
sumiu o commando em 21 ele agosto. 

., 
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servido or_denar que no menciomido ·cofre ee continue;m a receber as quantias que 
por donatrvo gratuito se queiram entregar, cuja recepçã0 continuará a ser em~ar
rel?ada aos clavicularios que já são d'este cofre, o c-ontador geral ela cidade J oa
~uri Fe~·nandes Couto, que serve interinamente o logar ele thesotll'eiro m@r do 
rea. erarw, o conselheiro Antonio Esteves Costa e José Antonio Gomes Ribeiro; 
bevrsto q:1e o ~onselheiro Victorino ela Silva Moraes, q_ue havi~ sido nomeado tam-

m clavrculano, se acha actualmente aposentado: her outrosrm por bem nomear 
em ~eu Jogar o conselheiro João Ferreira _da Costa Sampaio, escrivão da mesa do 
so~1reélito real erario; observando-se n'este objecto tudo o que se acha ·determi-
nac o no referido decreto de 25 ele junho de 1828. , 
.· O conde ela Louzã, D. Diogo, do meu conselho de estado, ministro e secreta
~10 ae ~staclo dos negocias da fazenda, presidente do real erario, e n'elle legar 
p~en~e unmediato á minha real pessoa, assim o tenha entendido e faça executar. 
" hacro ele Q.ueluz, em 29 de julho de 1831. = (Corn a ?·ubrica ele el-1·ei nosso 
"en 01·.) 

Officio 

(Extraolo do n. 0 f 09) 

a Iltmo. e ex..mo sr. - Não tenho cessadp de trabalhar para-resolver este governo 
b cM:lurr o reGonhecimento da dignidade real de el-rei meu senhor o senhor 

0 
• Jguel I. Na noite de 25 d'este mez estive com o cardeal secretario de estado, 

n . q~~l me cliss.e que sua santidade ía mandar uma copia da bulia em questão aos 
r_unct?s pelo primeiro correiQ, e que , dentro em oito dias, me parece, se manda
lham rgualmente aos representantes das c6rtes, que aqui se acham. Eu peTgl.mtei
a ~ ~ual seria~ o modo por que eu o saberia, ao que me respondeu que se me faria 
1" !llJm uma igual remessa. Entã0 repliquei eu que, dado este p>asso, se seguiria o 
r eco~hecimento, ao ' que elle quiz ladea1·, ,mas eu chamei-lhe á l:llemoria a c~mfe
d7~cta que havíamos· tido em 9 ele maio proximo passad0, na qual elle me havia 
b~.: dqJle o re?onhecimento ,era. uma conseq~enc.ia: ~a publicaçãQ da bulia; Ien:-
nh n o-lhe. mats ·que ·no 1.0 de 3unho me havra dingrdo"uma nota na qHal me vt
sa \~ C0Rfirmar quanto se havia tratado, fazendo -me ver que a palavra de sua 
su~ a~e n~o torna':'a atraz, de 0nde eu não podia a~tribuir a. refle:rões ~~ 
eu emtnencra, mas Slm a promessa por parte elo papa. Fteámos n\sto, aJUStando 
qu passar-lhe uma nota, o que fiz nos termos que v. ex. a verá da copia inclusa, · 

e tenho a honr·a ele remetter junta. ' 
da Até_ hoje não se me xesp.ondeu á mencionada nota. Se chegar resposta antes 
pel parttda. do correio ele Hespanhar mandarei igualmente por elle copia, aliás irá 

0 correw ordinario, ou por um expresso, se for terminante. 
caa Ü estado actual cl'este paiz, dá sempTe que temer, porque OS espirit0s estão 
tre a Yez mais exaltados, principalmente na Roumania. Appareceram ultimamente 
se 8 l'ep1·esentações do~ habitallltes d'@sta província: a primeira directa ao papa, a 
p1~uu_da aos cinco representantes aqui pm~ parte ela França, Inglaterra, Russia, 
OÍeus~:na e Sardenha, a tercei'l·a ao embaixador de Austria, todas concebidas nos 
qu s~os termos, que era um engano" julgar que elles eram rebeldes, que o que 
fiz!.rram não era revoltar-se contra a auctoricladel mas tÇlr melhoramentos que os 
l'io·xe111 surgir dos males que soffriam ha annos; que o motu proprio de Grego
llle ,. VI não queria dizer co usa alguma e que aquellas providencias eram ephe
Pa:~' porque n'um govemo electivo não havia outras a dar senão garantias,· etc. 

N e qt:e acabavam fallando em armar-se de novo para segmança. 
iuj) . . 08 éltas passados houve vaTias prisões ·ele noite, e diz-se que o governo foi 
a;dmaclo de que se tratava de uma terrivei conspiração. Sua magestade siciliana 
diz a ntto voltou para Napoles, de _onde me escreyem em data de 26 do corrente, 
15U~~~o-me que dt\rante a ausen~ia, de el-rei tê~m app~reciclo convites com 08 se
esp s termos: crAs armas, patrrotas, o rapaz Já se fou1. Devemos, comtuclo, ter 
e 8 eranças em Carlos Alberto, que parece .estar decidido em fav:.or da boa causa, 
IIoje c~m, , effeito se unir com a Austria poderá preservar a Italia de muitos males. 
come . e::,la partir de Roma m~·. Brook Taylor, o que faz -ver ter-se acabado a sua 

llltssao . -
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Os credores de José Vicente de Sallcs dcsej am ser pagos, mas eu nad~ farei 
sem ordem de sua magestacle. Eu.não tive mais noticia alguma d'este pens10nado 
depois da sua partida. _ 

Os agentes em Londres não só não tê em satisfeito os atrazados, mas vão cada 
vez atrazanclo mais os pagamentos . . 

Deus guarde a v. ex. a Roma, 30 de julho de 1831. - ru.mo e ex.1110 sr. VISConde 
de Santarem, ministro e secretario de estado elos negocias estrangeiros.= J.Yla?·q_ttez 
do Lavmdio) D. Antonio. 

P. S. - Não é rnottt p1·op?·io) mas s1m um edito do cardeal Bernetti de qne 
fallo acima. 

Nota a .nnexa 
All' em. mo o rov.mo sjg.'0 Bernetti, pro- sogr,elnrio ài slato <lcl santo padre, ai 26 .luglio 1831 . 

Em. mo e rev.mo sig/0 -Nuovi pressan'ti orclini, che 'mi sono pervenuti ne' sco~·s~ 
giorni dal mio governo,. mi obbligarebbero a dettagliata rimostranza sul prop_os1to 
del ri tardo tuttora frapposto ali ricognizione per parte della santa sede d1 sn~ · 
maestà fedelissima il signor D. Michele I se non avessi opportunamente ricevutL 
quasi al tempo stesso dei cenni per scritto in nome dell' eminenza vostra ~eve: 
réndissima, che non possono non tranquillarme intie1·amente sull oggetto, ch cut 
si tratta. Di fatto venni con questi assicurato, che la sagra parola data sul propo
sito dalla santità sua, ed espressa nella di lei nota del 1. 0 dei pr0ssimo passat~ 
.giugno, non avrebbe piu oltre tardato a vedersi verificata. E quincli, sebbene st 
debba aspettare ora da me ela un giorno all' altro la pubblicazione clella nota b~lla, 
e la necessaria conseguenza della massima ,generale. in essa aclottata, cioe la ncr 
gnizione clell' attual sovrano dei Po,rtogallo; non posso cio non di meno lasciare 1 

supplicare l'eminenza vostra di volermi riscontrare del giorno, in cui avrà Iuo~o 
la sopraccennata pubblicazione onde pormi in stato di prevenire iln:J,io governo, ~n 
un modo ancor piu esplicito dell' imminente presentazione, che saro per fare, m 
seguito di tal fatto clelle mie credenziali. · 

Ho l'onore. = Jllla?·clwse de Lctv1·aclio) D. Antonio. 

Procla1nação ' · 

Offi~iae~ e soldados da guarnição da ilha de S. Miguel!- Ouvi, emquanto é 
.. tempo, a voz da rasãó e da prudencia: só vos resta rim momento; aproveitae-o 
para acclamar a legitima rainha de Portugal, a senhora D. Maria II, e para. "1°5 

ufiirdes á leal divisão, que, em nome da mesma senhora, vem 0ccupar esta 1Iha· 
Se assim o fizerdes, sereis rec·ebidos e tratados como irmãos. 

'I:' o das as mais ilhas . dos AçoTes estão na @becliencia da rainha, e os milít111'81~ de suas guarnições, que, escutando a voz ela honra e ela lealclacle, souberam sac; 
dir com tempo o vergonhoso e infame domínio d 'esse fer<i>z usurpador, são· ~0J~ 
.participantes da gloria e ela fama immortal dos bravos defensores ela Terceira, 
aqnelles, porém, que imprudentes e temerarios ousaram resistir ao seu valor, 0~1 

gemem prisioneiros ele guerra, ou arrastam por entre vós o oppxo.brio da sua vel-. 
gonhosa fugida. 

MiLitares da guarnição da ilha ele S. Miguel, decidi-vos em quanto é te1upo: 
passadas algumas horas, lamentareis inutilmente a vossa obstinação. 

Proclamação 

Habitantes de S. Miguel!- Che'gou o tempo da vossa salvação. A vossa IeaJ
dade, o vosso amor á nossa legitima rainha, a vossa adhesão ás justas liberdade~ 
que nos foram outorgadas pelo augusto . pae da senhora D. lVlaria II, são ]Jem c~ 
nhecidos ; e é para vos livrar elos tyrannos q11e têem suffocado tão honrados senti
mentos, que vem desembarcar em vossas praias uma forte divisão dos bravos _que 
na ilha Terceira souberam erguer duradouro padrão á ficlelidacle, á constanc1a e 
.ao valor portuguez. . ._ 

Mic.haelenses, officiàes e soldados de milícias, e de orclenanças, correi a un~ 
vos a vossos libertadores; o fclTO e o fogo que trazemos n?to 6 pant vós, é pala. 
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~s vossos ?PP~·cssores; mas se algum ü'cstes, conhcccnclo 0 seu erro, abraçar com 
empo. a JUsta causa que defendemos, lcml.H·a.e-Yos que é portnguez, abraçae-o 

como .Irmão ; o Taio da vingança é só para os ·obst inados e incorrigíveis. 
v lVa a senhora D. l\laria rr, viv;a a carta constitucional, · vivam os portügné- o 

zes leaes i_ . 

O .Oi cio 

IU.mo e ex.010 sr. - T enho a honra de levar ao conhecimento de v. ex.3
1 para 

c1ue v. ex. a se sirva fazer subir ao ela regencia, que hoje se concluiu felizmente, 
e s~m novidade, o desembarque ela tropa expedicionaria no sitio da Achadinha, 
da

1
llha de S. Mig uel, teuclo sido começado p elas dez horas cln. mn.nhã, e concluído 

pe as tres ela tarde. Hoje mesmo ás onze horas ela manha chegou e me fallou a 
~cuna Ilha 'l'e?·cei?·a, com officios elo governo· para o ex . mo general conde ele Villa 
d lo~·, e hontem á tarde vi sobre véla a fragata ingleza Galatéa, que, apartando-se 
E~ ilha no rumo do no,roeste, tornou a mudar para o da terra á nossa apparição . 

s 0 que tenho a honra de levar por agont ao conhecimento ele v. ex.a 
A hDe:1s guarde a v. ex.a Bordo do brigue esClma ·Libm·al, á vóla defronte da 
l c ~dinha em S. Miguel, em 1 de agosto ele 1831.- Ill .mo e ex.1110 sr. Joaquim 
c e ~ousa ele Qucveclo Pizarro, ministro e secretario ele estado elos negocias ela 
mannba.= F1·ancisco Xavié1· Auftcliene?'; primeiro tenente, com mandante. 

Officio 

(N.0 39 cunlidt!lldal) 

. . 

, Dl.mo e. ex.mo sr.-Pelo meu ultimo officio informei a v. ex. 3 da che
0
o-acla a Pa

rrs d d ~ e sua rpagestacle o senhor D. P eeh·o; agora passo a dar conta a v. ex.a mai s 
eoalhaclamente do que se tem passado com sua magestade n 'este paiz. 

. ?hegou sua magestade em 23 a Cherbourg, vindo em uma embarcação ele guerra 
~ng1 ez~ movida por vapor. Todas as pessoas ao seu serviço na dita embarcação, 
lUc ns1 v e o cozinheiro, são 01·eados de el-rei ele Inglaterra. 
e Chegou sua magestade a Paris no dia 2õ, jantou no dia 26 com Luiz Filippe 
~companhou-o no dia 27 á Bastilha e Pantheon, e jantou no Palais Royal de

l01~ · N~ ~ia 28 nrio foi o senhor D. Pedro visto em publico. No dia.. 29 acompanhou 
d'ull Fihppe na revista elas tr·opas ele toda a guarnição da capital e suburbios 

0 a e de toda a guarda nacional, e depois j antou com elle, e à noite foram ver 
0 fogo do j ardim elas Tulherias. Foram convidados para j antar no Palais Royal, 
loruo suite elo senhor D. Pedro, a senhora infauta D. Anna ele J esus , o marq~ez 
Á~ L?ulé, ele Rezende e de Lavraclio, e conde de Villa Real, D. Francisco de 

me1da e Francisco Gomes ela S ilva. 
b No dia 30 partiu o senhor D. Pedro ás quatro hoi•as ela manhã para Cher

ourg, onde o espera o mesmo barco ele vapor, e cl'ali parte com a ex-imperatriz 
: a senhoi•a D. Maria ela Gloria para Inglatel'ra. Veiu na companhia ele sua ma-
estade um major inglez, que em Inglaterra .foi mandado pôr ás suas ordens, o 

qual o. acompanha em tudo. 
-
8 

;u.tz Filippc;J foi mesmo em pessoa, acompanhado ele Casimir P érier, le.var ao 
nhn or D . Pedro a gran -cruz da Legião de Homa no dia 2 7, isto elepois elo se-

or D. Pedro se ter despedido d'elle. 
t' Os refugiaclos não deixaram um só instante a po1•ta ele sua magestacle, e par
lcularmente o conde ele Villa Real. 
d !odo o corpo cliplomatico foi visitar a sua magestacle, inclusive o embaixador 

0 .uespanha. 
p O senhor D. Pedro propõe-se a fazer immccliatamente uma expedição contra 
k·tngal, e v~~ á testa cl'ella. C?nsta que a. Inglaterra (ou o ministeri,o actual ~~-f z) lhe facilitará todos os mews, consentindo se arme nos portos cl ella, fa.cih
~~dl}-lhe tudo quanto. possa para contrahir um emprestimo e auxiliauclo-o em tudo 

a e ao ponto ele se não comprometter a não intervenção. Que se esta expoclição 

Pantt Arnb~s. ~s proclamações foram clistribniclas, por ordem do m::tl'cchal de cn.mpo comman-
c da dtvtsao, no dia. 1 ele agosto. 

80 
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tiver vantagens, logo que ganhe a primeira acç:'to, o senhor n: Pedt:o será. rec.o
nhecido pela Inglaterra e França, rei ele Portugal, é então terão logo execuç~o 
os tratados existentes entre Portugal e a-GrancBretanha. Que, se em consequencJa 

· d'este acontecimento el-rei nosso senhor fqr, obrigado ·a retirar-se para Hes}Janha 
(o qué conta;'U como co usa certa) e ali ajtmtar alguma força para resistir ao se
nhor D. Pedro, a Inglaterra declm:ará então que tem logar o casus fmde?"ÍS~ ~ uma 
força de tropas inglezas partirá a soccorrel-o. Ao _mesmo tempo a França unpe
dirá que a Hespanba auxilie el-rei nosso senhor, ameaçando-a e mesmo deciarau~ 
do-lhe a guerra se tal tentar. Isto é o fructo obtido nas conferencias que o senhol 
D. Pedro tem tido em Londres e PaTÍs. Alem de tudo isto contam sempre e colll0 

principal apoio d'esta empreza c~m a revolução em Portugal. 
Pelos jornaes terá v. ex. a visto por que modo se conduziu o senhor D. Pecb:o 

nas saturnaes de 27, 28 e 29, dias ·das festas· em memoria dos infaustos e deplo
raveis acontecimentos da revolução de julho. Ao mesmo tempo que em París s.e 
declarava uma victoria alcançada contra os portuguezes, sua magestade se regosJ
java com os nossos inimigos !3 ·os felicitava por terem vencido e humilhado a 

. mesma nação de que pretende ser ~·ei. Isto tem escandalisado mesmo os liberaes, 
admirados de ver a sua magestade dar a m~o á mais vil canalha de Paris. ·· 

Tomo a liberdade de lembrar a v. ex. a o quanto seria util ro:anscrever na Ga; 
zeta de Lisboa, com miudeza, o que se tem aqui passado com o senhor D. Pedlr0 

a este respeito; isto lhe fará :p~rder muito, não só no partido liberal de cá, maP 
mesmo no de Portugal. 

A senhora infanta D. Anna disse a uma pessoa que tinha ,poucos meios e g.ue 
ía viver para a Baviera. . . 

Deus guarde a v. ex.a Paris, l de agosto de 1831.- Ill.mo e ex.mo sr. V18-

conde de Santarem. =João Mm'ia Boq·ges da Silveú·a. · 
P. S .-Acabam de dizer-me que logo que chegar a In_glateáa o sen~o~ 

D. P'edro com a senhora D. Maria da Gloria em um& embarcação com baade1ra. 
brazileira ir~ entrar no Tejo e que p~ssará para bordo da· esquadra franceza, a 
qual a receberá com as honras de rainha e que d'ali proclamará. ÀcrescentaJD 
que n'isto não corre risco_, pois não produzindo ~ffeito volta 'para França; e ,qut;, 
para este effeito, já foi ordem para que a esquadra _se demore. Não nos deve 
admirar que istq se ponha em execução, porque de tudo são capazes os inimig0~ 
de Portugal. 

Oflicio 

In.mo e ex.mo sr.-Hontem, 1 de agosto, pela manhã, €1esembarCQ)U a expedi
ção elo meu c.ommando nas fozes das ribeiras a és te da poNta da Ajuda, que• .se 
achaYam desguarnecidas e unicamente vigiadas por chuços. O inimigo, poréJll, 
desde que avistou os nossos navios fez marchar ao nosso encontro uma. força de 
caçadoTes da parte da Ribeira Grancle,· e o destacamento elo n. 0 20 que estava no 
logar das Fu·rnas. Na; marcha que :fiz sobre a posição que p1'etenelia occl:!par sob:~;e 
o povo da Maia, engajou-se um tiroteio com estas forças, do qual resultou a su~ 
retirada, com perda de uma peça de campanha e de dois éapitães, Manuel Jese 
ela Silveira, de n. 0 20,- .e Bandeira, de n. o 5, ajudante do general Prego. Hoje con· 
tinuei a minha marcha, e estou ~m frente da ponta da Ribeira Grande, onde 0 

inimigo tomou posição, que nós comecâmos a atacar. 
d ' mo e Deus guar e a v. ex. a Pcwto Fm;moso, em 2 de agosto de 1831. -Ill. 

ex. mo sr. Joaquim de Sousa de Quevedo Piza,rro. =Conde de Villa Floq·, 

O:tlicio . J 

Ill.mo e ex. 010 sr.-Tendo sido acclamado, pelo meio dia de hoje, o leg·itiiD1° 
governo ela ra-inha de Portugal a senhora D. Maria II, n' esta cidade e caste~ de 
S. Braz, aonde se acha reunida grande parte dos habitantes, assim @ partícr]!lalll 
a v. ex. a os mesmos habitantes, para que immediatamente haja ele eles tacar todas 
as forças que julgar ·convenientes, a fim ele @S virem pToteger e manter o socegt!
da cidade, emqua.nto não acabam de ser debelladas as forças da usurpação. 
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d Deus guarue a v. cx.a muitos annos. Castello de S. Bra2: de Fonta Dc1gaela
1 

2 
fi e agosto de 1831. -IIl.mo e cx .111 0 sr. conde de Villa Flor

1
· ou quem suas vezes 

zet· no commando ela esquadra em vista d'esta ilha. = Ü ca1Jitão, ela gt1arda do 
~~stello) Joaquirn José de /::íeixas --:- lvlanuel Teixeira Soa1·es, bacharel formado = 
to~;1uel Jo.sé Galvino = .Jacinto ~e And1·ade Albu.que1·qzw Br:t!,encm~~t-:- Ltâz A1~
.ai 0 !VJaxtsson =Joaqzwn .çlntonw da Carna1'a A1·1·uda, caprtao demrttrdo = Julw 

ancw de Faria_. 

Officio 

[N.0 247 rcsmado) 

seu Ill.mo ~ ex. mo sr. - P.or um express? ~ue o govern? de ~espanha n:andou ao 
eu1barxador em Pans e ao seu mrmstro n'esta corte, tive conhecimento da 

~Ollvenção feita entre o governo ele sua màgestade e o almirante Rot1ssin. Tanto 
~: 0 . meu estado ele saude como por não antever vantagem alguma de ter uma en
~e~rsta com lord Palmerston, não procurei este ministro depois do desgraçado 
d' 0 0 ·por · que se terminou a questão com o governo francez . Só resta a exigir 
ta este governo os seus bons officios para que a esquadra, franceza evacue comple-
u~eute o Tej~ e restitua os v~sos de gue~Ta portug~1ezes que capturou1 para o i é necessano tra:tar o negocro como de mteresse drrecto de Inglaterra e de al
p~i~s out~as potencias, e não como de vantagem unicamente de Portugal, o que 

em~s.raclas provas sabemos que é indifferente a. este governo. 
lU O nnmstro de sua magestade catholica procurou logo lord Grey e lord Pal
beerstou; v~u este ~ü~imo, e nos termos mais expressivos e com as r~s?es as mais 
d ~ d~duzrdas exrgm, em nome do seu governo, uma resposta decrs1va sobre a 
c e e:,mlnação do governo ingle:t., de fazer applicações ao governo francez para eva
z~:?ao da esquadra franceza e para a restituição dos navios de gtlerra portugue-

, P t resp?udeu-lhe lord Palmerston que não estava preparado para dar uma res-
11?~ .a dectsiva, que precisava consultar o conselho de ministros e ver até onde o 
b~elto cl.as gentes a~lCtorisa o commandante da esquadra n'aquelle caso. Desejaria 
lll 1~ poder repetir os argumentos com que D. Francisco Zea atacou lord Pal-

eiston, mas não me é possível por estar soffrenclo muito. 
P , Encontrei h ontem o príncipe ele Lieven1 que julga poder trazú uma vantagem cfra a causa de el-rei nosso senhor os acontecimentos com a França, pela eviden
q a que d'elles resulta do espírito da nação; tambem me segurou este embaixador 
b tle a esquadra saía toda do Tejo

1 
e que este governo já deve ter deliberado so-

re a restituição da esquadra portugueza. 
in O motivo que repito elo meu mau estado ele saude, me obriga novamente a 
e star para que o governo de sua magestacle promova a nQmeação do logar que 
c~~ occupo, se o julgar necessario, pois que me é impossi vel desempenhai-o com.o 

ve~ a bem elo serviço. . . _ 
tilll Nao t~m chegado paquete desde que tive a honra ele escrever a v. cx.3

; as ui-
as noticias clirectas que tive são ele 10 ele julho. · 

con Deus gu~rde a v. ex. a Londres, 3 de agosto de 1831.- Ill.010 e ex.1110 sr. vis
ele de Santarem. = Visconde de Asseca. 

O.flicio 

[N. 0 4 2 confidencial) 

d Dl.m~ e ex. 010 sr. - O imperador D. Pedro, a imperatriz e asenhoraD.lVIaria r: Gloria) princeza elo Grão Pará, chegaram hontem a Lonclr·es. O imperador, clu
qunte os dias que esteve em París

1 
acompanhou Luiz Filippe em todas as festas 

lu~- se :fizeram chu;ante os tres clias
1 

27, 28 e 29 ele julho, a.nniversario da revo
a/ao. Q.uanclo se deram vivas aos polacos o entbusiasmo do imperador foi tal1 que 
ta~ou com o chapéu ao ar, e igualmente quando Luiz Filippe recebeu uma depuar o de owm·im·s e lhe apertou a mão, o imperador fez o mesmo; todas estas 
c Ioustrações de liberalismo denotam que pretende fazer-se popular em França 

~laterra, a fim de obter os auxílios que diligenceia para atacar Portugal. 
arecenclo mui tüil, no momento actual, estar-se qna.nto possivel ao facto do 
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que faz o imperador, poclémos obter, eu e mais o visc0ncle ele Asseca, mais ~~1 
espia entre os refugiados, o qual começou a sua corresponclencia por cartas chn
giclas a um amigo . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . · ................... . 
Passando agora a tratar do estaclo dos negocias n'este paiz e nas demais côr· 

tes da Europa, offerece-se-me dizer a v. ex.a o seguinte. · . . 
O gabinete da Prussia escreveu ao de Austria, pedindo-lhe que tomasse a mr

ciativa no reconhecimento de el-rei nosso senhor, no caso da Inglaterra o não fa
zer; igualmente escreveu ao seu ministro n' esta côrte para inst."lr com o gabinete 
inglez a este respeito. 

O príncipe ele Lieven, embaixador ela Russia, tambem recebeu ordens elo seu 
governo, a fim de instar sobre o mesmo objecto. 

O gabinete hespanhol acaba de ordenar ao conde de Ofalia e ao seu ministro 
em Londres ponham em prati.ca todos os meios que podérem, a fim de que a e~
quadra franceza se não demore no Tejo, e igualmente para que a noss31 nos seja 
restituída. 

A maior parte elo corpo eliplomatico aqui é ele opi'!1ião que a tomada dos n~s
sos navios de guerra é contra todo o direito das gentes, e hontem, estando o :v~
concle ele Asseca em casa elo embaixador ela Russia, ouyiu sustentar este prinCJp10 

pelo embaixador extraorclinario, que aqui se acha ela mesma potencia, Matzseuvitch i 
em consequencia, pois, elas boas disposições sobre este assumpto, supponho que 
se devem empregar todos os meios ele os recuperarmos, não deixando aos fran~e
zes por modo algum mais este testemunho ele uma aggressão atroz e injusta. O vJS
concle de Asseca natm·almente informará, mais em detalhe, de tudo quanto se te)]) 
passado sobre este importante objecto, assim como do que tenha sabido relativo a 
tudo que nos diga respeito. • 

Queira v. ex.a, por mim, fazer-me a homa de beijar a mão de el-rei nosso senhor. 
Deus guarde a v . ex. a Londres, 3 de ag·osto ele 183l.-Ill.mo e ex.mo sr. visconde 

de S!lntarem. = Goncle ela Ponte. 
Offi.cio 

(N. 0 H rescryado) 

111. 1110 e ex. mo sr.-O senhor D. Pedro tem já nomeado (para quando for a Pe~·
tugal) ministros de estado, corpo diplomatico, commandantes ele exercito e nHt~l"l• 
nba, commandantes elos corpos, ministros territoriaes, etc. ; está feita a lisüt de 
todos os empregos e nomeados todos os refugiados para os occuparem. 

Para compor um conselho que se eleve reunir já em Londres são nom(,lados 0 

-ex-marqucz ele Palmella, concle do Funchal, Luiz Antonio de Abreu e Lima, José 
Xavier Mousinho da Silveira e Canc1ic1o José Xavier. 

. Luiz Filippe fez uma pensão á senhora D. Anna ele Jesus e marquez de Loulé 
ele 4:000 francos por mez. 

Quando Luiz Filippe entregou ao -senhor D. Pedro a insígnia ela gran·cru2í da 
Legião ele Honra, lhe clisse: uEn mon nom et en nom de la France je dois vous re
mercier ele votre clélicatessc ele ne pas vous présenter à Paris décm·é elu cordon 
bleu et de l'orclre de S. Louis, mais en revanche je m'estime heureux ele vous 
décorer d' un orclr.e qui rapelle les plus heureux souvenirs ». 

No Palais Royal foi apresentado pela rainha ao senhor D. Pedro o general r:a
fayette; entre outras cousas sua magestade disse ao general que seria o primCJ1"0 

em desembainhar a espada pnra sustentar os direitos de sua :6lha, ao que La
fayette respondeu: aTout cela est tres juste, mais il faut que votre majesté n'ou· 
blie . pas la charte constitutionelle ». 

Os refugiados elo partido de João Carlos dizem que se el-rei nosso senhor lhos 
perdoasse agora, que pegariam nas armas para o defender, não elos ataques es· 
trangeiros, mas de todas as expedições em geral; de resto estão todos desanimados 
por lhes ter falhado um dos seus ultimos recursos, a expedição franceza, dizendo 
que · agora toda a tenta ti v a será inutil. 

Na verelacle a perda physica que oxperimentámos, comparada com o que ]))O

ralment~ ganhou o gõverno de sua magestacle, é nada, porque :6ca provado a to-
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~~s as luzes, qae o thr_ono de cl-rei nosso senhor é i11abalavel e o mais soliclo 
~.ve~ de todos os thronos da Europa; pois sem duvida alguma, mesmo os das 
Pll~ctpaes potencias, não resistiriam ao ·cheque que sua magestade e o seu governo 
aca am de soffrer. Estão, portanto, desmentidos aos olhos de todo o mando os 
a_mbnstes- e mentiras de todos os liberaes a respeito elo pretendido numero e força 

os constitucionaes em Portugal. 
. .., Nas proclamações projectadas pelo senhor D. Pedro pai·a chamar a si a opi

ntao e favorecer os seus designios, promette conservar os empregados nos lagares 
q:te ora OC<!upam, quando já tem designado toclos os empregos, mesmo os mais 
Stmples, para· todos os refugiados. _ 
h DepoiS de dilig-encias infatigaveis e de muito trabalho, tenho obtido o meio de 
a~er uma lista exacta de -todos os refugi,Jclos portuguezes em França, o que foi 

~or .v. ex. a recommendado ha muito tempo a esta legação, mas que nunca se pôde 
deali~ar; agora, porém, que os obstaculos têem desappa.recido, resta o invencível 
e nao ter. fundos com que possa pagar, pois de outro modo é impossível havei-a. 

d ? ~res1clente do conselho Casimir Périer e o general Sebastiani der~m as suas 
s:~Lssoes e f01·am acceitas; ignora-se até agora se o ministerio serú todo novo, ou 

cam alguns elos membros cl'~lle. -
8 Deus guarde a v. ex."- París, 4 ele agosto ele 183L= IIl.mo c cx."'0 sr. visconde ele 
' antarem.= João 111mia Bm·ges dcL Silvei?·a .- _ · 

Officio 

(~.0 7 2 reservado) 

ll[.mo e ex.mo sr.-Ne> dia 21 elo passado, segundo tive a honra ele annunciar 
a v. ex. a nb men officio reservado· n. 0 71, parti para Cherbonrg, aonde sua ma
~estacl~ fidelíssima chegou no dia 28 com muito boa saucle. No clia 24 todas as 
~uctot>tclacles civis e militares de Cherbourg tiveram a honra ele ser apresentadas 
d spa mag·estacle fidelíssima, e por todas foi sua magestadc tratada como rainha 
N~ 1~rtugal, bem como o havia sido em Brest e mais lagares por oncle transitou. 
uh ~la 24, pelas sete horas da tarde, chegou a Cherbourg sua magestade o se
Ul 

01 D. Pedro, ele volta de Inglaterra, para onde tinha partido havia mais ele um 
ci:~· Acompanhavam a sua magestacle, o marquez de Rezende, conselheiro Fran
no 

0~. Gomes e o m~or inglez Webster. Havenclo-mc o senhor D. Pedro dito que 
0 .ta seguinte pela manhã parti;ria para Paris, para comprimentar sua magestade 
1.) :e1 dos francezes, fez-me depois saber que era do seu agrado que eu o seguisse, 
t Osto q ' l r } ~ . ~ r·· . . a h ue 0 meu c ever 1osse acompan 1ar sua magestaCLe· :ti eLe ISSima emquanto se 

0 
asse em França; pareceu-me, com tudo, que o mesmo .serviço da rainha exigia 

;ue eu obedecesse aos desejos que me havlam sido manifestados por ordem do 
p11~0r D. Pedro; saí, portanto, .de Gherbourg no dia seguinte, mas só cheguei a 
c:~Is no clia 27, havendo sua magestade chegado no dia 26, ainda a horas de ac
C - b~r o convite que o rei lhe havia feito para jantar. O senhor D. Pedro foi re
F'e ·Lfo pelo rei com todas as honras e obsequias devidos á sua augusta pessoa. at â,go mandada uma guarda para a porta da casa aonde sua magestacle se achava 
l'e~t 0 i foram postos "'á clispos~ção ~e sua magestacle carrua.gm;ts e .cavallos ela casa 
aC' ' e o genera.l barao Athalm, aJudante ele ordens ele ei-re1, fm nomeado para 

ompanhar o senhor D. Peclr(') clmante a sua estada em París. 
ac }{o dia 27, dia consagrado á memoriá elos francezes matl'tJl·es da liberdade, 
lo ompanhou o senhór D. Pedro o rei dos francezes, tanto á ceremonia que teve 
rc~:b na praça da Bastilha com,o l:Í elo Panthcon. Durante a passagem elo cortejo 
su eu o senhor D . Peclro, poT clifferentes vezes, vivas clo .povo. Pouoo depois de 
-ve~ rnagestacle o senhor D. Pedro se haver recolhido ás casas da sua habitação oX1 visita~l-o o rei dos franeezes acom1)a.nhado por seus dois filhos os duques ele 
00 e~ns"B de Nemours, pelos seus ministros e ajudantes ele ordens, e n'esta mesma 
Sllcaslão oflb·eeeu o rei ao senhor D . Pedro o grão cordão da Legião de Honra. 

a rnagestade foi convidado a-jantar com el-rei, e os marquezes ele Lavradio 1, 

carc~~ · ~?.tonio Ma.ximo de Almeidn, Pm·tngal Soares Alarcão Mello Castro Atbaíde Eça Mas
as oilva c Lcncastrc, 3.0 marqucz de Lavradio e 6.0 conde de Avintcs, par do r eino em 
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Loulé, conde de Villa Real e eu tambem fomos -convidados para este jantax:, e ~o
mos' tratados tanto por el-rei como pela rainha e família real com muit~l._ distincçfj,o. 

Acabado o jantar· entraram para o gabinete ele el-rei as seguintes pesso~s: ? 
1·~i, o sc.mho1· D . Pedro, m1·. Périer (presidente do- conselho), mr. Sebastiailll (~rn~ 
mstro elos nego~ios estrangeiros) e õ marquez ele Rezende. Havia-se-me p:rom~tt~d~ 
que eu seria chaumdo a este conselho; foi depois resolvido o contrario, nâo sei 
por quero, nem por que motivo. N'este conselho devia tratar-se elo modo ele fazer 
a entrega dos dois navios de guerra tomados pela esquadra franceza que actual
mente se acham no porto de Brest, a saber.: a corveht Urania e a char:rua Qq·estes. 
O governo francez, clecidiclo a fazer entrega dos navios, requeria para isso que .05 

portuguezes que ~e acham a bordo -dos ditos dois navios fizessem a sua snbmlr 
são á ra~nha, e, feita esta, os navios teriam a permissão de sa:írem elo porto c e 
Brest e de se dirigirem á ilha Terceil·a. Este modo de entrega, unico etn que ,0 

governo francez podia consentir, sem violar o princil)ÍO de não inte1·venção, não 
agraclou a sua magestade imperial, que insistia em uma entrega pum e simples, 
acrescenta;nc1o que não podia respondet· pela sinceridade da submissão d'aquelJes 
portug-uezes. Não podendó o govêrBo francez annuir aos desejos d,e sua magesta~c 
imperial sem manifesto qnebrantamento dos se}ls princípios, ficou inteü·aro~nte 
;tbandonado este importantíssimo neg9cio, que eu havia consideravelmente adH•n
tado antes da minha partida para Cherbom·g. N'esta mesma conferencia rogou 0 

rei ao senhor D. Pedro que se demorasse mais alguns dias em París, e que cen
vidasse suas augustas filha e esposa para virem a esta capital, aonçle seria~ re
cebidas, não só com as honras que lhes entro devidas, mas com a mais pe1-fe~ta 6 

sincera cordialidade. O senhol' D. Pedro, sem acceitar nem recusar immedwMt ... 
mente o convite, prometteu dar uma resposta no dia seguinte, o que fez, ~scr;
vendo uma carta ao rei, na qual lhe dizia que, havendo dado a sua palavra e 
homa a sua magestacle britannica, ele não se demorar em. França mais de doze 
tlias, não podia prolongar a sua estada em París alem do clia 29, etc. D'esta_ cart~ 
só me foi dado conhecimento horas depois d'ella haver sido entregue ao re1 . L:t
mentei não só- a precipitada resolução, mas os t e1wos pouco convenientes em q?e 
foi concebida a citada carta. Em todos quantos negocias sua magestacle impenal 
tratou durante a sua estada n' esta côrte, só fui consultado depois da sua desgra· 
çada conclusão. · 

Algumas horas de}JOÍs de .enviada a mencionada carta, foram o ministro dos 
neg·ocios estrang-eiros e o general Athalin procurar o senhor D. Pedro para de 
novo lhe rogarem, da parte de el-rei, quizesse prolongar a sua estada IJ/esta côrte. 
Sua rnagestade imperial; porém, respondeu :;t ambos que não podia faltaT á sua 
palavra . A resolução de st1a mage:stade imperial foi approvada pelos seus conse
lheiros ; eu não aconselhei a sua magestade que deixasse de guardnr a sua pala
vra; lembrei-lhe, porém, que, s~m faltai· á sua palavra, podia, comtudo, pTom.ett~r 
ao rei dos francezes que voltaria brevemente a Paris com suas augustas filha: e es· 
posa. . 
. No n:'-es~o dia 28 tive a honra de ir ao Falais Royal entregar uma carta., de 
que ha:v1a ~Ido portador? de sna magestade ficlelissima ·para a minha d0s f:rance· 
zes; fm mmto bem rece~1do, tanto pela Tainha como por el-rei, o qual, pegando-me 
pelo braço, me oonduzm a uma sala aoncle ficámos sós· contou-me en.tão tudo 
quanto havia dito ao senhor D. Pedro, tanto a respeito ~1a conveniencia para a 
causa da .. rainha cl'elle se clel_llorar n 'esta côrte como ele n'ella .fixar por aJgUJll 

· ~ · d fil ' stn tempo a r es1c,cnc1a e suas esposa e ha., ou ao menos a d' esta ultima augu '. 
senhora; em uma conversação muito animada, e que durou mais ele meia hora, 

. procurou sun mag·esta(!.e provar-me que o grande interesse de Portugal era liga~-se 
com a França. Entre outras cousas, disse-me que se a rainha e a imperatriz vJe_s
sem a París, podíamos contar com um verdadeiro apoio da parte ela França, senao 
1826, etc. Era fidalgo muito considerado entre o partido constitucional, emigrára pm'a Franyll 
e morreu em Paris a 4 de maio de 1833. Um dos seus filhos, o que tinha ideutico titulo, segoJll 
P.olitica opposta e desempenhou as ~uncçõe~ .de J?inistro. plenipotPnciaTio elo governo ·:;bsol~~ 
tis ta, em Roma, como consta de mmtos officws msertos n'esta óbra; outro, D. Franc1sco 
Almeida Portugal, depois conde de I.:;wradio, defendeu scmvre <t ca.\lSa ·da ndnha D. Ma· 
ria li. Julgrunos nccessario este csclarcs:imcnto para evitar cquivocos. 
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que elle nada podia fazer, que . a esquadra franceza deixaria o Tejo, etc., etc., di
zpu~lo-me por di:fferentes vezes que elle considerava a falta de condescendencia ele 
~na magestacle imperial como um insulto. Terminou sna magestade, encarregan-

lco-:ne de fazer toda a diligencia para que o senhor D. Pedro mudasse de reso
uçao. 

Apenas saí elo paço fui imniecliatamente referir a sua magestade imperial tndo 
quanto ~ rei me havia dito; sua magestade ouvit.J tudo-, mas sustentado por seus 
conselhetros ficou firme em sua resolução.. 

Refiro a v. ex. a o acontecido, sem ter a ousadia de pretender criticar as "di:ffe
rentes re~oluções tomadas por sua magestacle imiJerial; o tempo decidirá. 

No dia 29 assistiu o senhor D. Pedro á grande revista passada por el-rei, ~í 
qua~ se aclravam presentes perto de cem mil homens de tropa de linha e guardas 
~:~wnaes. Assistiu o s~nhor -p. Pedro ~o grande jantar dado n'esse dia por el-rei, 
l'> Ia o qual ·tambem fm convidado. 
nhN O senhor D. Pedro partiu para_ Cherbom·g no dia 30 ás ~inco horas da ma
. a e chegou áquella cidade ·no dia 31. 
1' No dia 1.0 elo corrente sua magestade fidelissima a rainha nossa augusta sobe
ca~a e suas ma.gestacles imperiaes o senhor D. Pedro e sua augusta ,esposa embar
d aJam a bnrdo de um barco de vapor inglez pertencente á marinha rea.I, o qual 
~ve c?nduzir suas magest.acles a Portsmouth; de onde suas magestacles seguirão 
t dmediatamente para Lonch·es. Á saída de Cherbourg receberam suas magestades 
0 as as honras, que lhes eram clevidas. 
d Tendo a ;rainha nossa augusta soberana sido transportada á Europa a bordo 
da co.rveta franceza Lct Seine, parecia-me conveniente que a regencia, em nome 
·e a ra.tnha, ~esse cles~e já alguma prova do se~l reconheç,imento ao commandante 
- ma1s officraes da dita corveta. 
t Deus guarde a .Y. ex. a París, 4 de agosto de 1831.- Ill.m~ e ex.'r.o sr. minis
to e secretario de estado .= D. Fmncisco de .Almeida. 

Óffi.cio 

lll.tno T h 1' l á , . . e ex. mo sr. - en o a satis1ação c e participar a v. ex. a, para ser presente 
. regenCla, em nome ela rainha, que a ilha ele t:l. lVIiguel se acha libertada do 
!~~o que a opprimia, as .tropas que a guarneciam co~p!etamente rotas .e. dispor
v ' os soldados pela mawr parte apresentados e apnswnados, e o leglttmo go~ 
;

11° de sua ma.gestade ficlelissima e a carta constitucional da nionarchia procla-
ac 0 no meio das expressões ele jubilo e enthusiasmo cl'estes leaes habitantes. 

Este snccesso, que acaba ele arrancar ela escravidão 0 archipelago dos Açores, 
e .que tanto honra os defensores ela legitimidade, que jamais o abandono e a des
glaça poderam abater, teve logar pela maneira Cle que passo a informar a v. ex. a, 
e por sua via á regencia em nome ele sua magestade. 

Em resultado do reconhecimento a· que eu havia mandado proceder sobre as 
~osta~ ~la ilha de S. lVIiguel, em 27 de julho, determinei. e:ffeituar o desembarque 

- d~ d1v1são expecli~ionaria, em .caso de não apparição de navio inimigo na cost11. 
.A~~~el!a il~a, que fica a 6ste ela ponta da Ajt~cla. Em consequencia; saindo ele 
v· gia no dia 30 de julho sobre a tarde, comecei a navegar sobre o ponto que ha
s~ar l'llal:caclo á cha.lupa de guerra ele sua magestad.e, que tinha ido na frente para 

eunir ao resto do comboio. 
-'u Naveguei toda a noite e tarde seguinte; e tendo os navios elo comboio caído a: pouco a sotavento da derrota premeditada,, sobre a noite me. achei em fl:ente 

C 
lb)Onta de noroeste ela ilha que loo·o élobrm, e tendo-se re1m1clo a chalupa ao om · ' o . 

defro 010 , c0rri a costa cl? nort:, em vista ela .ter:a, até ~o p.ont? elo ~esembarqu~, 
lUte d~ qual cheguei no cluli 1 c~e agosto HS CIJ;J.CO. para as seiS hOiaS .cla.manha. 

fi mrned1atamente começou a effeltuar-se o desembarque na foz da nberra, que 
~~:ao oeste elo logar da Achaclinha, e posto que o ponto do desembarque fosse 

1) mmodo e ·arriscado e 0 vento soprasse com bastante força elo lado elo norte 
ara l)ro.J . ' . . I l 1' l b . tt\ l . uuz1r um rolo .ele mar cons1clerave , toe a a rorÇ<'t c esem arcou sem nsco, 
nc 0 Sido clispcrsnclos pelos primeiros guc aportavam, alguns paizanos, _ que for-
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<;ados pelos delegados dos oppressores destacavam com alavancas os penedos do 
alto da elevada escarpa do mar e os faziam rolar sobre a nossa tropa. 

O inimigo, que desde o romper do dia observára as nossas vélas, cliri~·indo:se 
ao longo da costa, poz em marcha simultaneamente uma força na mesma c11recçao, 
e outra que exietia no valle das Furnas, ambas destinadas a estorvar o desembarque. 

A primeira cl'estas forças, depois ele um tiroteio que teve log·ar com as nossas 
avançadas nas alturas da ponta da Ajuda, retirou-se', deixando em nosso po~ler 
uma peça de montanha e suas munições, e morto no campo o capitão :Marcelhno 
Coelho Bandeira do Quintal, ajudante de ordens do geneml Prego, algtms soJda .. 
dos ele caçadores n. 0 11, elas companhias ele voluntarios acldicionaes ao mesmO 
batalhão e alguns prisioneiros elos mesmos corpos_. -· 

A segunda força que acommetteu o flanco esqtterclo ela columna em marc~a, 
foi igualmente desbaratada,. com perda do CaiJi tão José Maria da Silveira, a~ Jn
fanteria n. 0 20, que a commanclava, e de alguns ·soldados moTtos e prisionetros. 

Conseguido isto, e tendo-se no emtanto concluído o desembarque, com toda: a 
divisão r eunida estabeleci o campo nas alturas que dominam o loga1· ela lY.[aJa, 
tendo na minha frente a profunda xavina denominada Ribeira dos Moinhos. -

Ao romp er da manhã comecei a marchar ao longo da estrada do litoral, atl·a
vcssanclo o logar da 1\faia, que o inimigo tinha feito abandonar quasi totalmente 
pelos habitantes, e, sem encontrar o menor obstaculo, avancei até o log·ar de Po1·to 
Formoso, cujos fortes se achavam abamlonados, e enc1·avada a artilheria que os 
guarnecia. 

O Jogar de Porto Formoso está situado no fundo de uma enseada e na parte 
inferior ele uma bacia ou valle semi-circular, que limitam ao sul a cadeia de ser
ras do centro ela ilha; a éste um _con.traforte pouc0 elevado da mesma ca~eia qÊ~ 
desce para o mar e sepa.ra a baixa de Porto Formoso dos campos ela lVIaaa; e . 

0 nalmente ao oeste outro contraforte mais alto e escarpado, que, penetrando n. 
mar na direéção do sul para o norte, consti~ue a ponta da_Ribeira Grande. As vei: 
tentes da cadeia central, altas, abruptas e pouco consistentes, sr:o cortadas P01 

um numero consideravel de !'avinas difficibmas de atravessar, e o contrafort~ de 
oeste, não menos abrupt.o, é cortado pela estrada encaixilhada entre barrmras 
verticaes, que conduz de Porto Formoso á Ribeira Gra:Hde, a que clfio o J,lOIDe a_e 
Lacleira ela Velha, constituindo este contraforte uma posição militar das mais formL
daveis, tanto pelo seu difficil ingresso como pela sua curta frente e apoio elos seus 
flancos na cadeia central, e no mar como um morro abrupto e inaccessivel. 

Uma similhante posição, <que cobre a villa ela Ribeira Grande e ciq.ade de P~ut; 
Delgada e toda a parte elo oeste da ilha de S. Miguel, não podia ser, nem fo1 e
fectivamente abandonada pelo inimigo, o qual, tendo praticado uma profunda cor
tadura na estrada unica <iJUe a atravessa, gua1·neceu as alturas com toda a for~a 
que tinha na cidade, na Ribeira Granel@, e em todas as suas immediações, for<;<"' 
qu.e avalio em dois mil e qlünhcntos a tres mil homens. - . 

Eram seis h_oras da manhã, quando, tenclo observado a posição elo inimigo, fiz; 
fazer alto e dar descan~o á divisão no Porto Formoso~ aproveitando es-te teD1P0 

para fazer .ao comboio os signacs necessarios para clesembarcar n'aqueJile por~o ~s 
reservas de polvora, que a difficuldacle ' clo terreno em que descmbarauei me D1

'
0 

permittiu lançar em terra. · ~ 
Isto feito, e tendo reconhecido a força que o inimigo podia tirar da formiclavel 

posição que occupava e da artilheria com que a g·uarnecia, e já então tinha tr?
cado alguns tiros com a peça de montanha qae lhe havíamos apprehenclido no cha 
anteGedente, vi que devia supprir com a manobra aquillo que me faltava em nu
mero e em terreno, e . determinei tornear o inÍln~go pelo seu flanco dil·cito, faz?llc1o 
maior esforço para ganhax os cumes da cadeia central, e enfraquecendo ass11ll _a 
sua resistencif1, forçar de frente a passagem da es Irada da Ladeira da V ell1a
Para este fim ordenei ao batalhão. de caçadores n. 0 6 que avançasse atravez das 
ravinas, a ganhar a extrema direita do inimigo, e logo que vi a sua marcha su_f
ficientemente aYançada e. um tiroteio começado com os atiradores d'este corpo, _fi~ 
marchar o deposito ele cadetes e companfüa ele acadcmicos -L a auxiliar e ampl1a1 

1 Era . então composta elo majoJ! ue artilbcr\a J oito Pcch·o Soares L una ( commanchlntc) ; te-
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~s;e ataque, formando a direita do 5. 0 batalhão de caçadores; e os batalhões de 
~n anteria n. 0 18, do regimento provisorio e contingente elo batalhão ele artilheria 
~e. Angra,. tendo n&. fl·ente b corpo de sa.padores fazendo o serviço de caçadores, 
Oiam destmados a effeituar na occasião opp0rtmna o ataque d.a estrada. · 

. Em9.uanto progrediam os movimentos de flanco e continuava na nossa esquerda 
0 tirotew en'tre os atiradores do batalhão de caçadoi'es n. 0 5 e a cli[·eita do inimigo, e 
q1.le este, j nlgando indispensavel oppor-se áquelle ataque, chamava pouco Jt pouco a 
8b força para as ail.turas elo seu flanco direito, toda a sua linha rompeu elll alaridos y·

1
1

1
·ados de alegria, e subjtamente 11:ma força d~ quatro?entos homens de ?J-ilicias de 

1 a Franca e cem homens do regtmento ele mfantena n. 0 1, que de V1lla Fmnca 
marcharam, atravessando a cadeia central da ilha, sobre a l\'Iaia, fizeram um ata
que suJ;>ito sobre a nossa retaguarda. Porém foi ele curta duração o alvoroço dos 
contrarws; porquf1,nto, tendo immediatamente o batalhão provisorio, que fazia a 
~os~a ret~guarda, feito frente a este novo inimigo, o poz em plena fuga, depois 
~i~a expen~entar urna descarga cerrada, fugindo immediatamente apenas presen
. lll o VIgor do nosso ataque, sem que nem um momen,to este ataque subito e 
~ne.sperado inter~·ompes$e ou alterasse o plano ou o progresso das operações da 

ossa frente, 
Logo que o inimigo observou a nullidade de effeito do ataque precedente, em 

~~~e se .. m duvida tinha posto a mais firme esperança de successo, dirigiu toda a sua 
a enÚao sobre o seu flanco direito, e á medida ql.!le puxava mais e mais forças para 
~5:~ a ala, e que a estendia successivamente }Jara a crista das montanhas, o ti-
o Cio com o batalhão ele caçadores n. 0 5 tornava-se mais vivo e animado, e o 

c?:P de cadetes e academicos tinha avançado s"trfficientemente e ganho uma po
:rao propria para tirar vantagem do primeiro movimento retrograclo a que o ini-

go fosse obrig~do. Então julguei ser chegado o momento de atacar a posição 
a:!reu.te ao l~ngo da estrada., e aSSÍ?J- O effeitu~i com a éolt~illll~ ele infar:teria acima 
a Ignada, de1xando duas corbpanhws do reg·1mcnto prov1sono a cobnr e segurar 
c nossa retaguarda. 
tad Immedia.tamente que o inimígo se viu acomme.ttido em frente, passada a cor
c l.lra da estrada, e o nosso ataque de flanco levado ávante com um novo vigor, 

. s~~eço\1 a fazer fogo em retirada, wbandonando successivamente todas as suas po
o~oes, até . que, vencido o ponto culminan.te do contraforte pela- nossa colnmna, o 
de:.:rv-àmos e pe'l:segu'Ímos no vertente opposto da montanha, não só em completa 

l~ta, mas em uma absoluta fuga e debandada. 
e t .1 assado isto · os nossos corpos, dobrando a altura, vieram formar-se todos na 
c 8 Iada que conduz á villa da Ribeira Grande, no extremo da qual estabeleci o 
ampo, depois cl'este glorioso e decisivo combate . 
. O numero de mortos do inimigo eleve ter sido consideravel; e pelo que res

~erta á sua perda, só posso dizer que foi completa; porquanto não reuniTam mais 
tn só pelotão ela força que entrou em comba.teJ e todas as guarnições que tinham 

~~~~tes da mesma arma, .Antonio Thomaz de CarYalho c José Ventura Machado i e ciucoenta e 
sar ,academicos seguintes: primeiro sargento, Joaquim Manuel da Snva Negrão i segundos 
fur!eltos, João Gualbcrto de J:>ina Cabral, ·Bartholomeu dos Martyres Dias e Nuno Freire Dias; 
cia ~' José da Çosta Pereira Duarte; cabos, José Estevão Cõelbo de Magalhães, Albino ~ar
de Ale ~lascarcnhas, Nicolau Auastacio de Bettencourt, Diogo Maria Vieira, Manuel Nico1au 
lho 11felda Coutinho e A velíno Eduardo da Silva Mattos i soldados, Antonio Pinto de Carva
tno~ .P auue.l Alves Rebello, Domingos Maria Loureiro, José da Silva Neto, José Braz deLe
Diu! 'Anc~SC•) Xavier de Brito, Francisco José Rodrigues. de Oliveira, José Maria Mende1J 
lino 

1~' F~nano Xavier Freire, llofanuel Joaquim Nepomuceno, Francisco Maciel Monteiro, Ade
Sirn \~ . ' 1gueir~do Pimentel, Joaquim Jocundino de Almeida, Jayme Garcia de Mascarenhas, 
il.lbF lCto de Mcmra 1\iáchado, Luiz José Alves ele Sousa, Antonio Joaquim Aleixo Paes, Clemente 
Coelho âa 8ilva Mattos, Elias José ele Moraes, Candjdo Maximiano de Mello, José Joaquim· 
gu8t 0

, ~ Campos, João Antonio de Carvalho, Antonio de Abreu Couceiro, Estevão Jo"el Au
lho ~, .rhu;go ela Silva Monteiro, José Custodio da Costa Louraç-a, Ignacio Fiel Gomes Rama-. 
r05 ' 1/anc~sco Ignacio de 8ousa, Alexanch-e Xavier Freh·e, José Antonio Affonso Dias Venei· 
So~sa ranc1sc? ele 8ousa Monteiro, Francisco José de Oliveira Queiroz, Estevão de Assis e 
nheit·' ~ntomo Ma~·ia ele Goes, Antonio Mendes Diniz, Victor Madail de Abreu, Joaquim Pi
clio Bo as ·Chagas, José Pereira Junior, Antonio Xavier Lopes, Joaquim Pedro Damas~o, Egy
lu.nta:t~norato ela Silveira.- Aggregar:un-se o ca,l.Jo acadcmico José Victorino Damasío ' e ovo-

10 elo batalhão de D. Maria U, Dmvl'tc Xavier-Lopes. 
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nos differentes pontos ela costa enviamm no dia seguinte a sua submissão <Í dis-
crição, tend0-os já abandonado a maior parte dos soldaclos. · . 

Um desembarque effeituado em uma costa di:fficil e protegida por um. na~o de 
guerra, a que se não podiam oppor sem temeridade os nossos navios ; dOis d1a.s de 
combate nas posições as mais adversas e contra uma força triplicada; uma Vlcto
ria completa e a perfeita deuota elos nossos adversarios, tal é a lüstoria ela expe
dição, que, sob o meu commanclo, acaba ele libertar a ilha ele S . Miguel. 

Todos os corpos, todos os indivíduos d'esta divisão entraram na peleja, todo.s 
triumphnram. das maiores privações e difficuldades; officiaes e soldados cl'esta dL
visão, todos mostraram á porfia o denodo, a auàacia e a constancia, que nas epo
chas as mais brilhantes da nossa historia distinguiram os portuguezes e os tOI'?-~
ram a admiração das mais nações. Resultados de tanta importancia custaram á diVI
são a vida do tenente de caçadores n. 0 ó, Antonio Jo;;tquim Borges de Bettenco.nrt, 
que morreu no solo que o viu nascer e no momento em que o libertavamos, e Clil~0 

soldados do mesmo corpo; ficando cl'elle feridos gravemente o alferes José Marta 
de Moraes Rego e dois soldados, e levemente o ajudante João Baptista ele Abreu, 
dois officiaes inferiores e dezesete soldados, e os demais corpos tiveram uma perda 
menor, que não posso enumerar exactamente por não ter ainda recebido os res· 
pectivos mappas. 

No momento em que o general intruso, Prego, foi informado da nossa apJ?a
rição sobre a costa do norte, adiantou-se em carruagem até á villa da Ribe.1ra 
Grande; mas logo que soube que tínhamos effeituaclo o desembarque e repellido 
a força destacada para nos impedir, voltou do mesmo modo para a cidade; e ter
minando assim as suas operaçõês militares, entregou as forças á direcção elo co· 
ronel Silva Reis, que foi o commanclante ela ncç~to que teve logar nos montes ela. 
Ladeira da V e lha. . 

O povo ela cidade de Ponta Delgada, ha tanto tempo oppl'imido, apenas no dta 
2 de agosto viu a cidade inteiramente abandonada pelas forças militares, rompeu 
em vivas á rainha a senhora D. Maria II e á carta constitucional, arvorou a ban
deira nacional no castello ele S . Braz, e começou sobre a tarde a desarmar e prc~ 
der os soldados e o:fficiaes que fugiam do campo da batalha. Porém o gcner• 
Prego, com parte do seu estado maior , o corregedor e juizes cle·fó ra d'esta cida.de 
e villa ela Ribeira Grande, tiveram tempo ele embarcar a bordo de uma barca JU

gleza, que se fez ele véla cl'este porto . 
Deus guarde a v . ex. a Quartel general em Ponta Delgada, 4 ele agosto de 1831.--; 

In.mo e ex.010 sr. Joaquim de Sousa ele Quevedo Pizarro. = Conde de Villct Flo1· · 
P. S.- O meu ajudante de ordens, portador da presente, vae encarrega.do de 

apTesentar á regencia, em nome da rainha, as ba.ndeiras dos regimentos ele mfan
terio n. os 7 e 20, por nós resgatadas das mãos que as profanavam na acção a e 
Pm·to Formoso. 

1 A respeito cl'estes succcssos tambcm dá noticia João Pedro Soares Luna nas .Menwrias 
pm·a servirem á histol'ia dos fi,cf.ps de patriotismo e valor p 1·aticados1Jelo distincto e bravo corpO 
academi;;o que fez 7Ja1·te do Pxercito libertador, impressas em 1837, elas quaes extrahimos alguns 
trechos, insertos ele pag. 34 a 51. . 

" • . . Avistando o ponto do nosso destino, cada um começou logo a preparar-se para o des
embarque : o vento nos tinha sido e continuava a ser favoravel; em breve os nossos b1·a\'05 

saltaram em terra, não deixando os meus companheiros de invejUJrem o prazer d'aquelles que 
primeiramente desembarcaram : tão heroicos desejos iam sendo fataes a alguns dos meus acf
demicos, os quaes de!iiprezaram a força com que as ondas iam quebrar-se sobre a rocha :Lonc e 
dcsembarcámos; por vezes a lancha que ali os conduziU~, nós a vimos em perigo de _se de~pe~ 
daçar ! Antes de irem para terra, cada um dos meus bravos academicos recebeu cento e vwt 
cartuchos embalados, tres rações de bolacha e outras tantas de bacalhau. . . 

"O ponto aonde desembarcámos (tendo corrido a costa do norte, de oeste para leste~ fot 
nas pedras chamadas "Pesqueiro de Achaclin.ha,, sitio tal, que só examinado com os nossos 
proprros olhos é que formaremos idéa exacta de qual foi o arrojo da valente divisão. Uma fo\l~ 
rebelde occupava a sumidacle da elevada rocha, na l'aiz da qual clesembarcámos. Para aqu•>. t 
obstar o nosso prompto desembarque, bastlLVa que do ponto onde se acháva fizesse rolar pe a 
rocha abaixo as grossas pedras que em grande numero ali se encontram; mas o escravo .tre~i~ 
sempre na pl'esença do homem livre. Apenas alguns dos nossos bravos de caçadores n. ~ t 
11bam subido á sumidade da rocha, os rebeldes qt1e ali se achavam foram postos em comp c ~ 
deb:mdn.da por aquelles bravos, sendo logo ll')Ortos cloi13 officiaes rebe ldes, e ig ualmente se Jhc 
tomou uma peçm ele artilharia ligeira, com todas as muuiçilcs, ptthtmeuta, etc. 

/ 
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Procl::unação 

Ifabi·t.antes de S. :Miguel! -Depois que o valor dos soldados de meu com
Jn.~ndo dtspersou e aniquilou inteiramente a força armada que opprimia esta ilha, 
~ eu logar ao generoso e patriotico movimento dos cidadãos ele Ponta Delgada, 
~.do ~e~1 primeixo dever e do vosso essencial interesse, que a ordem regular, a 

anqmllidade publica e o curso das leis sejam quanto antes restabelecidas. Os 
~oldaclos que commando vos clarão o exemplo da subordinação e disciplina militar, 
.ae vós o exemplo da subordinação {t lei. O governo da rainha a senhora D. lVla-

. l'll_ II e à carta constitucional, que acahâmos ele proclamar, são incompativeis com l 1cença, com a desordem, com o exercício ele vinganças privadas, e com o espírito 
~e perseguição íntolerante, que é o caracter essencial do despotismo: é preciso, por
t an~o, qt1e cesse desde já todo e qualquer pr0cecler tumultuario e illegal, e que as leis 
en a~ o seu pleno curso, tanto para punir o crime·, como para assegurar e pro-

cor "Desba1:atados os inimigos, quando ainda a maior parte dos nossos bravos (de todos os 
tnl~s da dtvisão expedicionaria) faziam esforços para ganharem o alto da rocha, para o que 
sub'. av3;m as_ mãos aos outros, emquauto que outros, servindo-se das ba.yonetas, procuravam 
08 

1
-
1 

•. mai_s facllmente : alguns vimos nós que, levados do seu valente ardor em quererem ser 
pa~:f1 a1e1ros 1t tomarem a altura, foi necessario ir-se em seu soccorro por haverem subido a 
d~ 1s e onde não podiam passar sem o auxilio dos que já se achavam senhores elas alturas 
effe~t evada rocha: alguns vimos caírem por terra extenuados de cansaço e fad iga! Assim se 
tn.n; nou o desembarque sem perdermos um só- dos nossos bravos; estando já a tarde bas
Mo·tehavançacla, a divisão poz-se em marcha e fomos pernoitar no sitio chamado Ribeira dos 

n os. 
nos "P~s~á~os a noite no·dito campo, anciosos por que rompesse a manl1ã para irmos atacar 

sos I~mrgos. -
crn b•Ra10u emfim o memoravel dia 2 de agosto de 1831! Nossa bellicosa e aguelTidn divisão 
e I ~eve tomou as armas, armas que em breve bem fatacs foram aos inimigos; formada aquella, 
p~).?S :a em marcha, parecia mais que nós marchavam os para uma parada de ostentação do que 
tinha Irmos entregar nossos peitos ao ferro e ao chumbo, sem receiarmos da força inimiga que 
lna/mos 11. combater, nem tão pouco das vantagens que aquella tinha á sua disposição; assim 
lo"'ochavamos já em triumpho, quando as nossas avançadas deram vista elo inimigo, o que sendo 
q~e communicado ao general conde de Yilln Flor, immediatamente se cle:.;am as ordens para. 
Pavaavauças~e a tropa ligeira, a fim ele se poder conhecer a força inimiga, a posição que occu
choq e-0 meto de a podermos atncar. Faltam-me expressões energicas com que possa narrar o 
se d_uc ele \~alor e coragem que ele prompto se communicou a todos os nossos bravos, logo que 
detelsse «O tnÍlnigo está nn frente''i a brilhante columna formada dos corpos academicos c ca
Pos~·mal·chou após elo brayo batalhão ele caçadores n.• 5. O general conde de Villa Flor foi 
sem ~-se sobre a estrada por onde marcha vamos; estou convencido que o general se recordará 
Iust~re coJ? enthusiasmo do ar marcial c ela bravura com que viu dcsfilnr na sua fr·ente a il
A.inde h0~lclade portugueza, bem como todos os ·bravos ela invencível divisão do seu commanclo! 
llle d~ 0Je me recordo de que, ao passar junto ao nobre conde, s. ex.• (apertando-me a mão) 
corno tsse: «r~oje é dia ele gloria P.a1:a ~todos nós':· O br~vo general assim o po_dia afiançar. Qu,c?' 
tar s. ex.• commandasse uma cltvtsao tal, a.fmto podm emprehender todns as façanhas mrh
ont~-~ e C?Utlllr com a victoria sem lhe importarem os per igos; que para ']wmens taes não havia 

· gUla mais do -que vencer ou morrer pela patria. 
a fo :·~nogantes mnrchámos ao encontro dos escravos, dos quaes demos vista, occupando elles 
bemliUidayel posição denomipacla a Ladeira da Velha, posição que se achava guarnecida com 
Vad servrda m·tilheria de campanha, tendo o inimigo apoiado o seu flanco direito a uma ele
Um~ rontanha., perfeitamente inaccessivel para ser torneada, a não termos ele andar (par~ 
e n' a fim) algumas leguas de caminho; o flanco esquerdo, igualmente apoiado sobre a costa 
e q um ponto tal que era impraticavel atacai -o de revez; a estrada que corre ao longo ela costa 
c01.~d c~nduz á villa denominada Ribei~a Gran_de achava_-s~ inutilisada por meJo ~e profundas 
lllan tuas; a campanha CID frente de tao formrclavel posrçao1 e sobxe a qual nos tmhamos que 
de c 0~;ar, é a mais irregular possi vel; profundos valles, repetidas quebradas e um sem numero 
as dor aduras formadas pela impetuosidade das correntes dns aguas que vão misturar-se com 
da.de~ ocea~0, alem dos muros e vallados que dividem os differentes campos tornados proprie.
desc. particulares, era o terreno que se nos apresentava. Entrados no campo que acabo de 
qua{ev~r! t~nclo na nossa frente o formiclavel amphitheatro da Ladeira da Velha, de cima do 
caçado lDtm1go nos descobria quasi em vista de passnro, immecliatamente o bravo batalhão ele 
lhidavo\es n.o 5 maréhou sobre o :flanco d ireito inimigo e foi collocar-se a meia la~eil·a da for-

e . ~or:tanha a que aquelJe se apoiava. • 
se1~~0 tmmrgo, á nossa appai'ição, não mostrou toda a sua fort;~a, posto que a que então apre
cida U; pelo seu g,rancle numero, deixou ~ogo perceber que aquella mesma não poderia ser ven
jor p~e~ ser por grande valor e brm concebidos m~vimen~os.d~ estrategia; então o bra'.l.o ma-

«A. c eco e. eu resolvemos manobrar debaixo ele taes prmc1p10s. 
scpar 0 passo que n nossa infanteria de linha marchavà ao longo da estrll.da, 11ós nos fomos 

auclu um elo outro, m~~rchanclo o major Pacheco e os Vltlcntcs cadetes em ordem estendida 
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teger a innocencia. Em consequencia cl'isto, e em virtude dos poderes que me _fo
ram outorgados extl'aorilinariamente pela regencia, em nome da rainha, determ1ll0 

o seguinte, que será. :fielmente executado em toda esta ilha, e que as caroaras 
cl'ella farão immecliatamente proclamar com preglto nas ruas e affixar nos.logares 
1mblicos d'ella.s7 e que igualmente todos os parochos leiam a seus respectivos fi:e
guezes, na estação da missa, logo que a tenham recebiclo. 

1.0 Nenhum paizano Otl militar de primeira e segtmcla linha se permittirá ~xer
cer qualquer prisão sem ordem ela legitima auctoriclacle, salvo nos casos prescnptos 
na carta constitucional. . 

2. 0 Todo o paizano ou militar ele primeira ou segunda linha apprehenclerá. e 
conduzirá a esta cidade, ou ao meu quartel general, sem }JOr maneira a.lgu~a os 
ferir, espancar ou insultar, a quaesquer officiaes ou soldados das tropas recem· 
derrotadas, que for encontrado disperso, foragiclo ou disfarçado. . 

3. 0 Em nenhum ajuntamento, que tenha logar em demonstração do jubilo e 

na direcção do nosso :8.anco direito, eu e os meus bTavos academicos na mesma ordem sobre 0 

nosso :8.anco esquerdo. O inimigo começou então a fazer algum movimento, o qual se foi pro
nunciando i medida que nós avança vamos, já. em ordem unida, já em m·Llem estend ida, .o que 
pratic&.vamos aproveitando as descidas aos valles aonde não podiam os ser vistos elo inim1go; e 
mudando de direcção, impondo assim maior força e afFrontando com a que tínhamos todos 08 

obstaculos que se nos apresentavam, sendo muitas vezes obrigados a fa~ermos ponte de nossos 
braços para passarmos de um vnlle a outro. Assim desprezavam as fadigas e a mo1'tc aquelles 
que ali nos achámos, faltos de a limento, e só achando abundantes e crystallinas aguas, coDl 
estas sacia vamos nossas forças jamais enfraquecidas. . , 

"Sem qtte nuncn diminuifise nosso arclot·, decididos marcha vamos ao combate. O inimigo J!L 
então descancgava sobre nós a sua immensa fuzilar ia e repetidos tiros de artilharia; da noss(l. 
parte apenas se Jhe respondia com algum tiro de fuzil. 

"Seriam dez horas da manhã, tendo nós até então marchado e contra-marchado, a :fim .de 
fazermos divergir as forças inimigas, que áquelle tempo já. tínhamos percebido que em m!110r 
numero occupavam o seu :8.anco esque1·do e do qual era forçoso fazel-as desalojar; foi então ~~e 
repentinamente apparcceu na nossa retaguarda e paral lelarn ente á nossa linha urna f01·ça JDI
miga, que teve o arrojo de dis1Jarar sobre nós (mas de grande dista.ncia) duas descal'gas de f~l
zilaria. Não sei como descrever o desprezo (da nossa parte) com que ouvimos aquellas, tl•0 
confiados estavamos no nosso corpo de reserva, que nem nos occupámos em ver aquellcs que 
tiveram a tem'eridade de >irem sobTe nossos passos: promptamente aquelles miseraveis for~ 
postos em completa debandada, acossados por uma pequena força da nossa valente infanterJllo 
que para isso foi clr.stacada da reserva. Ao estrepito das clesca:rgas inimigas, os rebeldes .que_ 
occupavam a formidavel posição da Ladeira da Velha, á vista cl'aquelle atreyimento, il!udidos 
deixaram ver todas as suas forças, as quaes em altos alaridos baixavam ela montftnba como 
persuadidos que nos tinham entre dois fogos! Poucos momentos gosaram do seu illnsorio pl'a
zcr. Eu e o bravo major Pacheco (sem que nos tivessem os entendido, pois esta~amos distantes 
um do outro) mand::í.mos entào tocar a avançar, o qtte presenciado pelo inimigo, q11e ao mcsrr;o 
tempo presenciava a completa derrota e debandada ela fm·ça que .inlgava nos havia cortado, if" 
milhantes aos mais ligeiros gamos, em breve tornaram a subir á parte da montanha ele on e 
tão bcduinamente tinham lJaixado; caindo no erro de não irem tomar as mesmas posições _que 
tinham occupaclo, e sim começando a carregar a smt força principal sobre o nosso flanco ~s=. 
querdo, como que para protege1·em o seu flanco direito, movimento que nós muito dcseJíl 
vamos. 

:·AJgumns horas ma,is se passaram, sempre em movimentos, até que, conhccid,J o erro com
mettJclo pelo inimigo, a nossa invencível infnnteria avançou á bayoneta calada sobre o flanco 
esquerdo cl'aquelle, ao passo que o bravo batalhão ele caçadores n.o 5 avançava igualmente so
bre o flanc? direito do mesmo, e nós sobre o centro; então o inimigo foi posto em compl~ta 
derrota, dmxaudo em nosso poder toda a sua artilheria e immenso armamento, tendo soffr 1 ~0 
horrível mortandade, principalmente a que lhe fez o bravo 5 de caçadores; estes valentes tJ~ 
nham, alem do nosso dever, que vingar a m01·te de um dos seus bravos officiaes; em suroiJlllo 
todos nós tínhamos a vingar a nação escravisada. . 

crAo declinar do sol já toda a divisão se acluJ.Va reunida, e triumphante marchou em dl
rccçã<; á villa da Ribeira Grande, aonde chegámos sem que o inimigo nos tornasse a appare
cer. A nossa chegada úquella villa, foram logo abertas as portas ela prisão, onde se acbavaJJ1 
alguns l10nrados cidadãos faialenses, que o tyranno para ali tinha mandado para serem pro-
cessado& e executados ! . 

crN'aquel la mesma tarde, no meio do maior entbusiasmo e regosijo Üacion11I, a bandeJJ:a 
bicolOJ: tremulou no pequeuo forte que defende o ponto de desembarque junto á villa c1a Rl
beira Gmndé. 

uOs corpos da divisão tomaram posicões: ao digno corpo elo meu commando foi dada 
a dos postos avançados sobr·~ a estrada real que se dirige á cidade ele Ponta Delgada : estabe
lecidos os piquetes necessarios com o Testo elos meus companheiros, alojámo-nos em mna casa 
sobr~ a dita estrada. Em breve nos foram distribuídas mções de pão, carne c vinho: _logo etn 
scgtuda todos nós pass:unos a occupar-nos, un:> no carreto elos viveres, @türos indo lJuscnr agua, 
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~atis~aç~o ; em nenhuma acclamação feita em logar publico ou particular, é li.cito 
leun11· Imprecações de vingant;a on ele insulto ás demonstrações de puro jubito, 
que deve animar todos estes leaes habitantes. 
771 

Quartel general em Ponta Delgada, 4 de agosto ele 1831. =Conde de Villa 
./Y l01', ' 

Orden:1 do dia 

~- ex:. a o sr. marechal ele campo conde ele Villa Flor,· commandante elas forças 
nas llhas dos Açores, cheio de satisfaçl:J,o pelo comportàmento herôico das tropas 
ex:pedicionarias do .seu commanclo, que no espaço' de dois dias effeituaram um eles
embarque, derrotaram o inimig·o em um combate e o romperam e desbarataram 
domfletamente em . uma acção geral, concluindo por este modo a libertação da ilha 
e S. Miguel, ficando em poder do vencedor todo o pessoal e material da guarni-

l..enha, e pondo a cozinhar nossas rações; tal era a "activa tarefa em que se entretinha tão ma
~~stoso ~rraial militar. Brevemente o rancho (em que todos fomos cozinheiros) se achouprom-

o, e ?os em roda do caldeirão nunca comemos guizado que melhor nos sonbesse. 
c ~~,Nos carecíamos ele algum repouso; apenas comido o· rancho, um dos meus academicos des-
60~~u uma porção de feno; confesso que foi a descoberta mais feliz. que então se podia fazer; 

8::d_ reve~ ill~tantes cada um ~e nós ;repousava sobre mais de um mól~o do aromatico feJ?-O! Pas
c 0 0 Prtmeu·o somno, que fot breve, Já cada um dos meus companbetros começava a discorrer, 
p omrarando a differença que ha no soffrimento das privações supportadas quando cedemos o cam
ctf~· quellas, que gostosamente se so'ffrem quando somos vietoriosos ! Ninguem que nos escutasse 
já ~a qtle nos eramos aquelles que alguinas horas antes tanto carecíamos de repouso ! Passava 
u . as onze horas da noite quando um dos meus academicos me veiu dizer que no quartel ge
a ~a.l se haviam apresentado dois cavalleiros, que se dizia villdos ela cidade, os quaes traziam 
m· austa noticia de que os honrados habitantes d'aquella tinham sacudido o jugo que os oppl'i
b 1kt e que sem saberem do exito do nosso ataque se haviam armado tanto a tempo, que os re
fe f es, ~a sna vergonhosa ret.irada, nem um só escapou que não fosse apanha:.do! Uma tão sa-
8~ actor~a nnticia augmentou nosso prazer. Os habitantes da cidade de Ponta Delgada, pelo 
g·~ a

0
rrOJO, deram uma das mais incontesta~eis ' provas de quanto são dignos da nberdade le

/ · facto heroico de haverem tomado as a1·mas, proclamando a rainha e o systerna constitu
c~O:al, quan~lo ainda n~o. t~nh~m noticia do exit? da .a~'ção, e me~m~ sem ainda; esta;·em em 
glo .~u.•ucaçao com a divisao libertadora, é o· ma1s bnlhante, patnotlco e aguerndo titulo de 

na qu~ honrará sempre aquella leal e heroica cidade. 
sa t •Par~1 immediatamente para o quartel general, a fim de me certificar sobre tão intercs
don e notiCia. Ali soube ser verdade o que se me tinha dito, e para não demora'!: o conhecimento 
lllitfue tanto todos desejavamos, voltei logo a reunir-me aos meus companheiros, a quem trans
hor 1 0 .que tinha sabído, em tudo concorde com a primeira noticia que havíamos tido. Poucas 
lo as ttn?am ainda que decorrer até que r.ompesse a manhã; jamais o tempo nos pareceu tão 

ngo, P?tS todos anciavamos ir abraçar os habitantes da cidade de Ponta Delgada. 
tom "Ra1ou, emfi.m, uma das mais risonhas manhãs do mez de agosto; a divisão libertadora 
ac 011 ~s armas, e pouco depois pozemo-nos em marcha para a cidade. A brilhante columna de 
taadeuucos e cadetes marchava n;t frente, logar que sempre occupou emquanto a divisão liber-

ora esteve reunida. · 
cad '<Nossa marcha verdadeiramente tviumpbante foi executada na melhor ordem marcial; a 
ela a passo fomos encontrando os habitantes_ dos campos, q~e ale~p-es nos abençoavam e pro
e flm~vam seus libertadores. Junto ás povoaçoes1 a estrada tmha .st~o cobert~. Gle ramos verdes 
fhn oles que os povos ali tinham espalhado em s1gnal de sua grat1dao e regOS!.) O. Chegámos por 

·l:>ella casa de campo do cidadão Jacinto Ignacio, hoje barilo de Fonte Bella. 
« ~ columna ali foi mandada fazer alto, e pouco depois nos pozemos em marcha. 

con ."~ maneira que nos íamos approximando ela cida~e, ~a igualmente augmentando o immenso 
CUJ:so dos habitantes d'aquella, os quaes, dando nul v1vas, saudavam a nossa chegada. 

'Vel tA.hrazado no amo.r da pa.tria, com saudade· me recordo d'aquelle dia. d~ g~oria ind~sputa
tod A nobre e aguernda presença de todos nossos bravos, a ordem, a dtsc1plina mantida em 
na ~~dos c.orpos da divisão liberta~01·a, não ~e exc~de, e ra~·as vezes se imitará. ~ós ~ntrámos 
Val ade_. por toda a parte se ouv1am repet1dos v1vas á ramha, ao systema const1tumonal e á 
ca ente dtvisão libertadora· as sacadas e· janellas se achavam guarnecidas com variadas e ri-

s sedas ' ' 1 · · t d t • br'U ' , numas e outras se achava o amave sexo, que ma1s e· ma1s ornava encru1ta or ao 
d~1 

.laut_: quadro, qual 0 que então apresentava toda a cidade de Ponta Delgada. As bandeiras 
tars naçoes amigas tremulavam no 31posento dos respectivos consules. Nós tivemos que encur
'"'an.ho passo para darmos logar ao apinhado povo que não. se fartava de nos ver e que nos acom-
" ava. 
tiv "Chegados ao campo de S. Francisco, depois de ali estarmos algum tempo em descanso, 
na: ordem para ir a quarteis; porém como o nobre corpo do meu commando ba.via de ficar alojado 
qua cas~ dos particulares, alguma demora tivemos em espemr pelos bo~etos de .alojamento, os 
veles :llao chegaram a; vir e sim um cnc3Jrregaclo da camara para nos Ir ·aquartelar. Impossi
com era P:;tra mim o pa.ssdr ao meu quartel sem que primeiro visse alojados os meu,s valentes 
ao ,!'lJ.nhen·os; em consequencia do que eu mesmo é que os fui alojando, depois é qne passei 

'"eu quarteL, 

/ 
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ção vencida, colll. a exc~pção unica do general governa.clor e seus ajudaut~s, que 
fugindo vergonhosamente, se recolheram á sombra ele tun pavilhão estrangerro: se 
congratula com as mesJílas tropas por um tão brilhante resultado. . 

Tendo s. ex. a presenciado a maneira por que todos e cada um dos individtto~ 
da divisão desGmpeoharam heroicamente seus deveres, s. ex.a agradece ao ex.m 
sr. conde de Alva, commandante da columna ligeira, e ao sr. coronel Henrique cln, 
Silva da Fonseca, commandante da columna ele infanteria de linha e artilhetta, o seu 
bravo e louvavel compol·tamcnto, encarregando-os de transmittir os seus a.gr:ade
cimentos e expressão da sua satisfação aos srs . commaoda.ntes dos corpos, offiCia?s, 
officiaes inferiores e soldaclos das suas respectivas co1umnas :· ela m!'lsma manerra 
agraclece s. ex.a aos officiaes elo seu estado maior o serviço por e1les presta-do. 

Quartel general em Ponta Delgada, 5 ele agosto ele 1831. =--= Antonio Cesa?' ele 
Vasconcellos Con·eicGJ tenente encarregado da repartição elo ajudante general. 

* 
Quando constou em Portugal a chegada do ex-irp.perador do Brazil á Europa 

e que os liberaes nutriam esperanças de ver-o tomar parte ~ctivissima na restau
ração ·do throno de D. Maria II, grande numero de camaras do reino lavraram 
protestós c0ntra quaesquer pretensões que prejuclicassem o voto unanime elos 
tres estados retmidos em 1828. Quasi todos ess~s diplomas, uns Íneditos, ou
tros pub licados nos periodicos absolutistas, exprimem a. mesma linguagem, pa
recem cingir-se a norma invariavel sobre o ponto essencial, e por isso tran
screvemos sómente, como specimen, a seguinte 

RepresentaQão 

Senhor:- O clero, nobreza e povo da ,vi lia e termo de Sernancelhe, uma das 
mais antigas d'esta monarchia, como das primeiras que tiveram foral, por auc~o
ridade do senhor D. Affonso Henriques, sem ter jamais desmentido na verdade11'a 
fidelidade aos seus legítimos soberanos, particularmente na restauração dos inde
pendentes direitos da corôa em 1823, em que a camara ela mesma villa deu o 
exemplo de, primeiro que nenhuma outra povoação, declarar cassados, mu.los e 
sem effeito quaesquer poderes que os deputados das então extinctas côrtes re-vo
lucionarias pretendessem haver dos povos que a mesma camara representavit 
(exemplo que expressamente professou clepois seguir a segunda cidade do reino, 
como n'esse tempo foi officiahnente pubiico), tem a honra de levar á augusta pre
sença de vossa magestade as seguintes respeitosas considerações: 

Que havendo-lhes constado que o senl1or D. Pedro, imperador do Brazil, aca?tll 
ele chegar á Europa, depois de rubdicada em seu filho a corôa d'aquelle· impeno, 
o dito clero, nobreza e povo, ·justamente receiam que ela vinda d'aquelle soberano 
ao antigo continente se possa tomar pretexto para intentar-se perturbar a legíti~a 
ordem de cousas ele governo e successão estabelecida n'este reino seg1mdo a13leJS 
fundamentaes clec~araclas e confirmadas pelas legitimas côrtes de 1828. A expe
rie:ncia lhes mostra que, desgraçadamente, o mesmo príncipe ha sido repetidas 
vezes illudido a ponto de deixar-se fazer instrumento dos planos da revoluçâü 
universal, que tmbalha por espalhar a anarchia em todos os paizes, para n'elillS 
executar a seu sabor os prospectos das mais freneticas theorias; e como esta re
volução tenha tanto a peito o atacar o throno de vossa mngestacle, é natural q~1e 
faça todos seus esforços em se ajudar com a cooperação do imperador para inqwe
tar estes reinos. 

N'esta occasião, pois, em que os '\'erdadeir0s sentimentos, vontade e decisã~ 
do povo portuguez devem constar o mais confirmada e reiteradamente possível a 
todo o mundo, para que cavillosamente se n~io possa a;llegar, em favor de injustas 
pretensões, qualquer equivoco nos mesmos sentimentos ela nação, a cama.ra de 
Sernancelhe,. exprimindo os desejos dos habitantes ele todo seu districto, que re
presenta, vem protestar iterativamente na presença ele vossa magestacle, da na· 
ção e ele todo o mundo contra quaesquer pretensões que, sejá quem for, intent.e 
suster!l.tar, prejudicando aos direitos independentes cl'esta nação e ás legae~ deCI-



479 

sões d'ell'a em favor dos de vossa magestade, contidas na letra e espírito do as
sento das côrtes dos tres estados, em data de 11 <le jull~o Ele 1828. 
todOs povos ~ue a 'dita camara repr::senta protestam, out:osin_:, comb~ter ~o~n 
clo os seus mews e forças taes pretensoes, e de todo o coraçao poem á disp~si.Çao 
. governo de. vossa magestacle suas pessoas, bens e facu~dades, sem a m1mma 

àeserva? .Para . o .sobredito fim ela clefeza da indepenclencia nacional e sustentaçã_o 
~ legitimas decisões das côrtes representantes ele toda a nação portugueza; con

v~ ,ando .teclas as camaras do reino ,e todos os habitantes d'clle a fazer outro tanto 
n esta importantíssima occasião. 
G A camara pede como gra.ça a vossa magestade se digne mandar publicar na 

azeta elo governo esta leal expressão dos sentimentos dos IJovos d'este districtg, 
qne ella sa.pe serem unanimes com os ele todos os verdadeiros portuguezes. 

A. pr.~cwsa viela ele vossa magestade Deus Nosso Senhor preserve e guarde 
por ~l1ataclos e venturosos annos para felicidade de seus povos: 
..., ::)ernaucelhe, em camara, aos 2 de agosto de 1831. =(Seguem-se as assigna
•<L1'cts.) 

Debates no parlamento inglez 

Em ses::~ão da camara dos lords de 5 de ago_sto tratou-se largamente de as
lllrnpto re~ativo a Portugal, usando da palavra dois chefes dos tories e o ministro 
bts negocws estrangeiros. Eis-aqui o extracto. tradlmiclo do .llfoming Hemlcl e pu-

lCado na Gazeta ele L1:sboa : · 
CoNDE DE ABERDEEN: - Desejo chamar a attenção de v. s.as a um assumpto 

-{~~ no momento actual é da maior importancia·: tenho que tra.tflr, não só dos ul-
l~es feitas a bandeira britannica, ultrajes da mais flagrànte natureza, feitos ~í.s 

pessoas e á propriedade nas ilhas dos Açores, mas tambem tenho que chamar a 
'V~ssa attenção a uma variedade de fàctos, que tendem I1a minha opiniã0 a com-. 
prornetter a honra, a boa fé e a segurança commercial do paiz. Estou certo· de qn.e 
: ~amara confessará que não ha ponto algum onde se deva desejar que se preste 
cl~s plena segurança ão commercio brit::~nn~c0 do que nos Açores. Ba !)eculos que t: a ~~barcação costuma na· volta fazer escala em uma d'aquellas ilhas, e se es· 
z· 8 ca1r.em em mãos improprias não· se póde calcular o damno que isso póde produilh aos ~nteresses commerciaes d'esta nação. Considerando a importancia d'aquellas 
c as nao me admirou pouco, em. uma recente occasião, o ver que sendo o nobre 
sonde (de Grey) instado sobre a materia, cenfessasse a ignorancia de factos de qüe 
t n~ponh? todos· possuem pleno conhecimento, mas espero que no em tanto não 

Pe
1 ~ onuttido ·o fazer averiguações, e conseg'uir a authentica informação que es
ero. o mesmo nobre conde não hesitará agora em apresentar á camara. 

V. s.as sabem que não ha milito tempo se ·ap1·esentaram ao governo de 'sua ma· 
~e~tade queixas da parte dos negociantes inglezes residentes em Portugal, a res
ll~Ito .d,o rn.oclo como era tratada a sua propriedade n'aquellas ilhas, e confesso que 
·ino .estou pouco ancioso por dar a conheeer á camara 0 bom tratament0 que os 
c}eressas britannicos têem recebido da parte dos seus amigos liberaes e constitu
dlonaes na 'I:erceira. Mas, antes ele tocar n'essa parte do assumpto, bre~eme:nte 
nh~c~everei os successos a que alludo, a fim de que a camara possa ter pl'eno co-

crm.ento da questão. ·. _ 
f A tlha Terceira, em commum com as outras ilhas elos Açores, se declarou a 
c:d~r do ~ctu::;l rei d~ Portuga.llogo que os ?J;:eitos ele D. Mig~el foram. rec.onhe
re· ~ pela mae patna. No emtant0 a guarmçao em breve se levantou em msur
lU~Jao contra o gcrverne, e, depois ele toma.r posse ela cidadella, conseguiu inti
á 

1 
ar os rlesarmados habitantes . cl'aquella ilha, e desde então tem estado sujeita 

s;uel!a ~erça militar. 'Fodas as informações que me f0i possivel alcançar elas pes· 
t~as .maas resl)eitaveis cl'aquella iiha, dos residentes britannicos e d0 consul bri
a~nnico, concordam em declarar que os habitantes, pela maior parte, têem aclhesão 
pai::tual go:erno ele Portugal e desejam continu::J,r as suas l'elaç0es com aquelle 
0 d: essas mformações tambem concordam em declarar que nada póde exceder 

0 
..yo dq povo á oppressão da tyrannia rnHitar, debaixo da qüal ag(>)ra gemem. 

· s.as se lembrarão ele que ha uns Gl!ir1s annos o imperador do Brazil j1ilg0u 
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proprio crear o que denominava regencia de Portugal, cuja séde se devia esta
belecer na Terceira. Tentott essa reg·encia fixar a sua resiclencia em Lonch·es, mas 
achando que o governo inglez o não queria permittir, passou no principio do anuo 
á Terceira, e ali se proclamou a si mesma. A rcgcncia permaneceu tranquilla 
n'aquella ilha por algum tempo, a saber, emquanto os fundos com que contava 
eram regularmente remetti.dos elo Bmzil. As pessoas de que se eompunham eram 
nnmeadas por D . Pedro c dependentes da sna liberalidade, e cuidaram em se não 
comprometterem de modo algum com os subditos de um paiz em alliança com o 
Brazil; mas a final cessaram os soccorros pecuniarios do imperador, e se viu a 
guarnição impellida a recorrer a algum outro modo de subsistencia; e não se apre
sentando então outro alem elo roubo, se projcctou uma expedição contra uma das 
ilhas circumviziuhas. Para pôr esse plano .em execução se poz um efllbargo a 9 
de abril nos vasos britannicos na Terceira e se tentou incluzil-os a obrar da parte 
da rcgencia; mas os capitães inglezes recusaram prestar-se á expedição. No em
tanto se lhes dissel que se devia fazer uso elas suas embarcações, quer consentis
sem, quer não; e com effeito se tomou posse Jas embarcações, e foram emprega
das ela maneira que descreverei. A 10 de abril um vaso inglez chamaclo ·a Coqyette, 
ele Londres, foi senhoreaclo pela soldadesca; e apesar ela bandeira ingleza conti
nuar içada no mastro, não mep.os de oitenta a cem soldados passaram para seu 
bordo. Vendo os capitães dos outros vasos a sorte que os esperava, consentiram 
nos termos propostos, e, debaixo de um protesto, concordaram em ser empregados 
na expedição. Julgo que foi a 17 de abril que a expedição deu á vélu., ou talvez 
fosse n'esse dia qtw tomou posse ele S. Miguel, ilha indefensa, e ali cotu.metteu 
uma variedade de actos barbaros. 

A bem da humanidade espero que as noticias que recebi sejam de algum modo 
exageradas; mas creio que fie não negará que a soldadésca tratou o povo d'aquella 
ilha com grande barbaridade . e deu a alguns a morte. Todo o fim ela expedição 
não era militar; só foi para roubar. Não sei ele que modo se poderá justificar a 
apprehensão elos vasos ela Inglaterra e de outras nações. Não sei que desculpa se 
poderá dar de metter setecentos a oitocentos soldados a 'bordo de um navio em · 
que :fluctuava a bandeira ingleza e de o empregar em uma expedição de pilha
gem. Se, independentemente do insulto feito á handeira ingleza, isto não é pirataria, 
muito se lhe approxima. O que julgarão v. s.as cl'estes actos praticados, como o 
foram, por um corpo que não é governo, nem de ftwe, nem de facto, e que não 
tem outro poder alem do que lhe fura dado pelo imperador do Brazil? 

V. s.as tambem sabem que estas operações foram praticaclas ·na presença do 
um vaso de guerra inglez que estava nos Açores; mas parece que apesar da Ga
latéa se achar n'aquella estação algumas semanas, e de que os negociantes britan
nicos se dirigissem ao seu commandante, não j11lgou aquelle official acertado o 
intervir, e parece que se não conhecia auctorisado para dar a desejada protccção. 
Cumpre notar que tiveram logar estas transacçõe~ no mesmo tempo em que uma 
csquacha franceza estava bloqueando o Tejo e apresando navios cl'aqt1ella nação, 
c no momento em que ao governo portuguez obstava o consul britannico o fretar 
dois navios para irem para o occiclente advertir do bloqueio os vasos que regres
sassem. Apesat· da maior parte dos navios com destino para Lisboa se achar asse
gurada em Lo_ndres, c ele que a maior parte elas perdas resultantes das presas re
caísse na caplta~ el'este paiz, recusou o consul britannico deixar partir aque11es 
vasos, com a obJecção .de que se o fizesse seria isso violação ele neutralidade. Se 
essa é com cft'eito a lei de neutralidade, o que julgarão v. s.ns do facto de serem 
os vasos ~glezes eompelliclos a eondu~ir tropas para tornar uma ilha pertencente 
a uma alhada da Grau-Bretanha? Justrfiquem v. s.a; isso, e perguntarei sobre que 
principio se recusaram os navi?s, qne unicame~te deviam ser empregados com o 
louvavel fim ele salvar a propneclade dos negoctantes cl'este paiz? · 

Os suecessos qne occorrem n'aquellas ilhas adquirem, na minha opinião, um 
caracter mais importante, pelqs recentes acpntecimentos e pelas eircumsta.ncis.s 
que n'cste momento oecorrem n'esta capital E notorio que o imperador D. Pedr9 
medita a invasfto e imagina qne pócle ser bem succedido em tomar Portugal. E 
notorio que se dirigiu a um corpo ele negociantes para os induzir a fazer-lhe um 
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?mprestimo, p::tr/1. o qual offerece penhornr como hypotheca as rendas ele Portugal, 
I~to é, quando chegar a ter posse ' d'aquelle paiz. Creio que até agora a prover
b'!al credulidade dos contratadores elos emprestimos ainda não engulíra toda a isca, 
porém não pócle haver nenhuma duvida a respeito elo facto de que ~;e reuniu avul
tada quantia de dinheiro, que deverá ser applicada para promover a expedição 
em questào. Sei que progridem negocia\,!Ões para o emprego de vasos britannicos, 
e tambem. sei que se têem feito offerecimentos a o:ffil:iaes britannicos. Ora, per
gunto: devem estas causas ser permittidas n'este paiz? Isto não é só uma viola
ção da lei de neutralidade, mas uma violação ela lei do paiz, e não convem que o 
governo britannico permitta se anime o equipamento de similhante expedição. No 
meu entender, é palpavel violaçã<:> da boa fé pa.ra com um paiz que tem direitos, 
ha longo tempo reconhecidos, á. nossa amisade e alliança. 
. O passado governo de sua magestade recusou auxiliar D. Pedro contra seu 
Irmão, como recusou auxiliar D. João contra elle; D. Pedro, depois de varias 
tentativas para levantar uma força para intimidar Foptugal, achando o caso des
esp~rado, publicou em principias do anno uma declaração official, pela qual se 
obrigou a que não obraria mais hostilmente oontl1a :oeu il'ill~@í mas tentaria ajustar 
as desavenças entre elles pela neg-ociação, 1\randou a InglaterFa um emba,ixador 
para esse :fim, que com effeito, á maneira de alguns outros agentes brazileiros, em 
vez de entrar em negociações, começou t12r~tando promover ·a guerm para a inva
são de Portugal, em que fA-llarei, Seja oomo f'm', 6 ultimo despacho official do im
perador do Brazil versava sobre um a.rranjo amigavel, pam cuja execução pr0pu
nha certos meios. Não direi que meios eram, apesar de que a camara se não 
admiraria pouco se os soubesse; mas depois ele tudo quanto tem occorrido é im-
possível qHe surtam eifeito. ' · 

. Desde essa epocha foi D; PedPo expuhlo do throno do Bl•a:úl com uma unani" 
m1dacle da parte do povo totalmente sem exemplo; e certamente ainda que o seu 
tão injusto e tyt:annico procedimento não podia justificar similhante acto da pm•te 
elos se•1s subditos, ningLlem mais amplamente o mereceu do que D. Pedro. Ne
nhum ente hum~no, civil ou militm•, ergueu· o 'braço em sua defeza; e depois ele 
haver Jeito infructuosa appellação para o povo, que recusou obedecer, viu-s(:l obri
gado a abandonar o paiz em um e-stado que eu esouso lembrar, 

Tenho, ouüosim, a ponderar que D. Pedro veiu a este paiz, a fim de mover 
llma gnena pal'ticular; porém; 11-a minha opinião, não ha príncipe algum sobre a 
~erra, que possua menos _direito á confiança do governo bTitannico do que o ex
Imperador _elo Brazil. Se alguma duvida houver a este respeito referirei o nobre 
conde, á testa daministerio, para os archivos da repartição dos negocias estrangei
ros, e appello para ns documentos ali depositados p~ra a:poiar a asse1'9~o que agom 
faço, de que ninguem, na face da. terra, mostrou Jamals tanta hostilidade a este 
pai~ como D . Ped1•o, O nome bTitannico foi insultado, e lesado o commercio bri
tannioo pelo ex-impemdor elo Brazil, de um modo que tornava .leve a comparação 
de 01lt1•as offensas de que este paiz tem muitas vezes tomado decidido conheci
mento, Falla.m de insultos e de injm•ias! Nada póde exceder as que se pratica
~·am contra <:>s subditos brita~nicos; e devo de. mais a mais acrescentar que cada 
Insulto era justificado, e que cada offensa contmua.va sem clesaggravo. 
· A.. tal ponto chegou este procedimento, foram tantas as representações que se 
fiz.eram ao governo de suâ mages~ade, (j.o roubo e ~spoliação commettida nas pro
priedades britannicas, que do almirantado se expecltram ordens para fazer repre
~alias sob1•e D. Pedro, excepto se annuisse a certas conc\igões. Debaixo do susto 
Inspirado por essas ordens se ·annuiu"' <\s c~ncl~ções, .e os reclamadores britannioos 
receberam pleHa, mas tardia repm•a&ao, Nao JUlgue~ acertado na epoeha a.qu~ a] , ' 
ludo pLthlicar o despaoho contendo as ordens do almirantado nas folhas penodwas, 
nem ~conselha1• sua· magestade a aummoiar essa circumstancia , no discurso do 
throno, unicamente porque o meu objecto era a repamção e não a hnmiliação do 
u~a potencia com quem estavamos em paz. No emtanto parte d'essa convenção 
amdq, existe por executar, e é provavel que o nobre ·c~nde terá que seguir as pi
sadas elo passado ministerio, apesar da sua repugnanCia em o imitm·, e que t ert1 
que tratar com D. Pedro H ela mesma uqrte que trat~\mos com P, Pedro I ,. 

31 
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A moção que agora faço é importante se se constderar na sua relaç~io com ·.o 
es.tado actual de Portugal; e como ha toda a rasão para acreditar que o;> senti
mentos do actual governo do B1·azil se acham em directa opposição com os sen
timentos do recente governo, é provavel que a questão entre ambos os paizes 
virá a ser não difficil no seu arranjo. Fosse qual fosse a verdadeira causa da 
expulsão de D. P!'ldro do Brazil, à causa apparen.te ou. proxima é a ·violação 
d~ sua promessa ao povo d'aquelle paiz, de que não se entremetteria com Por
tugal. 

Esta é uma consideração importante a respeito da situação d'este paiz entre 
ambos os ramos d'aquella família . Não vejo como se .póde permittir que D. Pedro 
prepare uma expedição e dê á véla de um pQrto britannico para invadir Portugal, 
não que eu julgue se confesse tão descarada tentativa; porém não posso entender 
como se lhe póde permittir o preparar aqui uma expedição que deverá ir primeiro 
á Terceira, mas que é a final destinada para a invasão de Portugal. A condi~ão 
de Portugal diariamente se torna mais crítica. V. s." 5 têem todos tido noticia das 
recentes transacções que occorreram n'aquelle paiz. Eu na verdade não me poss0 
animar a fatiar d'ist0'1 porquanto creio· que a todo o homem que tem no peito um 
coração brital;l.nico succederá o mesmo; sinto mais do que posso expressar a este 
respeito. Creio que o nobre conde participará d'estes sentimentos, e estou certo 
de q~e muitos de vós, mylords, concordareis commigo· em julgar qu_e n'essas re
centes occorrencias não houve aviltamento para Portugal, e que foi a Inglaterra 
quein ficou aviltada, permittindo que tivessem logar. 

Seja-me licito imaginar que essas occorrencias tiveram Jogar no tempo de Ca,r· 
los X; e se -esse rei na abertura das camaras houvesse annunciaclo no seu discurso, 
-que a esquadra franceza havia forçado a entrada do Tejo e que a bandeira branca 
fluctuava sobre ou diante dos muros de Lisboa, n'esse caso pergunto: o que é q~1e 
se diria de .taes occorrencias em uma e outra camara do parlamento? Então te
riamos ouvido fallar elo aviltamento de um .antig-o alliaclo e da cleshonra nacional 
resultante para Inglaterra. Então se nos diria que o governo que soffria similha11te 
invasão era indigno da confiança do paiz, e talvez que ·se pozes;Se nada menos de 
uma accusação. . 

Devo dizer que me admira que o nobre conde não viesse apresentar os docu
mentos ligados a estas transacções logo que viu que era provavel ·que occorres
sem as hostilidades. Mas qual é o estado da questão? Rogo ao nobre conde me 
faça o favor de se lembrar de que emquanto progrediam as negociações, eu me 
abstive de fazer quaesquer perguntas a este respeito; mas conheço qne tendo Üt
lhaclo as ·negociações, se devia communicar a informação á camara. Tomem0s por 
exemplo o caso da invasão franceza na Hespanha. Fizeram-se esforços para im
pedir que se effeituasse essa invasão, mas logo que se ·terminaram as negociações, 
e que a França se decidiu a fal'!er hostilidades, . veiu ror. Ca,nning ao parlam.ento 
e lhe participou que havia falhado, e a causa que dera logar a, isso mesmo. N5e 
duvido de que o nobre lord desse passos para salvar o credito e a honra elo paiz, 
J20rém devia ter informado o parlamento elo resultado. Não é argumento que Jus
tifique a demora o haverem-se começado novas negociações para restabelecer a 
paz, porquanto o mest'no se praticou no primeiro ·caso, apesar ele que a camara, 
não fic~),ra na ignoran.cia . ~'esse intervallo. As negociações entabolaclas _para fazer 
com que 

1
os fbrancez1~s sarss~m .l"cl·a. Hespanha duraram longo tempo, e tenho rasão 

para me e~u ral' c. JSso, pots 101 quando me achava no ministerio que teve loga,e 
a retirada dos francezes ele Cacliz, resultado este que alguns nobres lordls do ladG> 
opposto haviam antecipado nunca se realisaria. Mas apesar ele se renovarem as 
negoriiações, o parlamento . não ficou na. ignorancia elos factos da epoch(!J a qúe se 
allude, e da mesma sorte Julgo que o. nobre conde deverá ter communicado ~\, ca
mara o negocio na extensão que havia tid0 . O nobre conde mui acêrtadamen.te 
viu a necessidade de continuar as ~egoc-iações; mas deveria lembrar-se quamlo 
recusara responder ás minhas perguntas, que se se incorre na responsabilidade 
forçando informação, tambem ha I'esponsabiliclade recusan.do-a. Ameaçado, como 
Portugal se achava ele cada lado, e com uma esquadra franceza diante do Tejo,, 
com uma. expedição começada n'cste p,ai:1, fazendo-se uso da bandeira britannica 



para rol1bar as suas colonias, é impossível que eu deixe de chamar a attenção do 
nobre conde ao estado d'aquelle paiz. 
. Desejo novamente lembrar-lhe os tratados pelos quaes a Inglaterra se acha 
hg~da a Portugal ela maneira mais solemne. Disse-me o nobre conde que sabia da 
0:X:tstencia dos tratados; mas apenas posso crer que elle haja attentamente estu
dado ou adq LÜriclo geral conhecimento <;las no.ssas aptigas e solemnes ol;n·igações, 
quando o vi nega1; o soe.corro da Gran-Bretanh.a·na recente urgencia. E possível 
que o nobre lorcl tenha inteiro conhecimento elos tratados que existem desde o 
tempo de Eduardo III, que nos ligam na benevolencia e amisade; do de 1661, 
em que o rei ela Gran-Bretanhlli protestou e declarou que os interessés ele Portu
g~l seriam defendidos tanto por mar, como ·por terra, no interior e nas suas colo
ntas, como os da mesma Inglaterra? Reina o mesmo espírito em cada tratado até 
ao ultimo em que foi assignado em 1815, pelo qua.l todos os antigos trataclos fo
ram ratificados e confirmados na sua' mais plena extensão. Disse o nobre conde, 
em uma recente occasião que confessava que essas obrigações existiam em plena 
força, e que estavamos obrigados a ajudar Portugal, se o seu governo estivesse 
reconhecido por este pruz. Eu, porém, sustento que nos · não acliftmos ligaclos a 
uma fórma particular de governo\ mas a Portuga.l, e que estamos obrigados a pro-
teger os povos de Portugal re1)resentad:os pelo seu governo. . 

Quem é que agora pt;·otege os inglezes residentes n'aquelle paiz? Não é o go
vern_o existente? E ele quem foi que procurámos reparação quando se disse que 
0~ dtreitos cl' esses subditos haviam sido violados? Foi cl'aquelle governo, e é ocioso 
dtzer que não estamos 'ligados a elle no m~smo momento em que exigimos satis
fação d'elle em virtude d:'esses tratados. E zombar da justiça o insistir na força 
de solemnes obrigações da nossa parte, no passo que lhe negâmos a nossa res
ponsabilidade ela outra. 

Porém diz o nobre conde que tuclo isto poderá ser verdade, mas que a ·Ingla-· 
te1?"~ :>e não acha obrigada a apoiar Portugal em uma causa injusta. Na minha 
0Pilltão não se suscitou a questão de injustiça, porquanto, fosse qual"fosse a ori
gem da contenda, estamos ligados a defender o nosso alliado ela catastrophe. Pcr
â~lntarei ao nobre conde se examinou as pretensões da .França, e se se. animarà a ' 
. tzer que a respeito ele Pçrtugal a pretensão de reparação era justa? Nasceu a 
questão elo castigo ele um francez que havia commetticlo um tão bestial ::;acrilegio 
que me não posso animar a mencionai-o, sendo este individuo pronunciado depois 
de convencido pelos tribunaes competentes. Asseveram-se outras circumstancias,. 
mas são leves em comparação com esta; e appello para que o nobre conde diga 
se toda a lista das que i X'as feitas pelos francezes é sufficiente para justificar os re
cursos e extremos ele que se lançou mão . P?rém a questão que pJ;etendo apresen
tar_ não se funcla n'este ponto, nem na natureza da queixa, mas levanto-me para 
P~rguutar por que rasão recusa o nobre conde prestar ouvidos {ts urgentes instan
ctas elo governo portuguez para intervir com a sua mediação entro aquelle paiz e 
a França? Portugal tem direito aos nossos bons oftioios e á mediação ela Ingla-
terra por antigos e solemnes tratados. · 

Para que não haja duvida rulgumill a este respeito, lembral'ei ao nobre conde o 
segundo mtigo elo tratado da rainha Anna, pelo qual se· estipulou que se aconte
cesse que o rei de Hespanha, ou o r!'li de França, ou ambos fizessem guerra a 
Portugal ou dessem rasão para se julgar que qualquer d'elles ou ambos e~tavam 
a · ponto ele fazer guerra a Portugal, n 'esse caso a Inglaterra· usaria da sua ami~. 
gavel intervenção e bons officios para a impedir. Em virtude d'este tratado Por. 
tugal tem direito para reclamar a nossa mediação. Mas para que fallo de tratados 
quando deixámos as cousas chegar ~\. ultima extl'emidade, sem tentm·mos arraujar 
as pretensões que a França apresentou contr~l. o nosso antigo alliado? Repito que 
é ·um eno crasso da parte d'este p<ÚZ o não haver intervindo antes, pois muito 
betn devia saber o nobre conde, que uma só palavra da Inglaterra teria acabado 
a ques_tão para sempre. 

Fot porque o nobt·e conde assim não procedell que eu, em certa occa,si?io .1•e. 
cente, disse que poderia ser assumpto de congratulação para o nobre lorcl que a 
esquadra franceza se achava no Tejo; e ao passo que o nobre concle cleolanwa 
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que não tinha tal desejo, devo tomar a liberdade de lhe dizer, que o caminho que 
seguiu foi aqucllc pelo qual mais provavelmente se realisaria similhante aconte
cimento. 

Tambem se disse que o governo portnguez recusára fazer reparação .á França. 
Neguei essa asserção antes, e me animo a negai-a agora outra vez. E verdade 
que o governo portuguez 1·ec.usou annuir ás propostas feitas da parte do governo 
frllncez pelo consul, ou antes por um agente encarregado d'aquelle Jogar pelo con
sul francez, e julgo que tinha rasão n'essa recusa. As pretensões de similhaotc 
pessoa não reconhecida recusou o governo anuuir, mas offereceu dar á devida au
c.toridade toda a satisfação e fazer a reparação que se julgasse rasoavel e justa. A 
fim de arranjar os termos d'essa satisfação dirigiram-se á Inglaterra, como aquella 
potencia tinha indubitavel direito de fazer; Portugal chamou a sua antiga alliada 
para ser arbitra entre ella e a França. 

Vejo pela resposta do ministro portuguez ao almirante francez, que propunha 
que o governo portnguez seguu·ia o consélho que desse o governo iiiglez i que só 
se den esse conselho depois de haver dado á véla a esquadra franceza paTa inva
dir Lisboa, c era então demasiado tarde para que fizesse nenhum bem. Se o 
fim, pois, elo nobre conde era produzir a calamidade que occorreu, o caminho que 
seguiu era aquelle pelo qual mais facilmente se poderia realisar. Estou longe de 
imputar similhante motivo ao nobre conde, mas o caminho da sua política me jus~ 
tifica em fallar assim. Tenho a minha opinião sobre o objecto ·que a expedição 
franceza levava em vista, c Cl'eio que o seu verdadeiro fim não era obter repm·à
ção pelo castigo infligido sobre mr. Bonhomme. Com effeito a evidencia a esse 
respeito é decisiva. O publico em França já trata a expedição como falhada, e até 
os jornaes francezes, que se póde s11ppor possuem os meios de mais exacta infor
mação, confessam que o objecto da empreza se não l1avia conseguido. O certo é 
que o -resultaclo esteve longe de dar satisfação ao pu1lico em Fi'ança, e que em 
toda a parte a consideravam como frustrada ou um cot~p manqué. 

A respeito do actual governo de Portugal, creio que gosa o affecto da maior 
porção dos portuguezes. Eu o· affirmo, e creio que ha abundante prova d'isso; pri
meiramente no facto de que o governo tem existido ha tres annos de diffi~uldades 
sem exemplo, sem o apoio de nenhuma força armada .nem ele auxilio estrangeiro ; 
e em segundo logar por have1:em falhado todas as tentativas que se têem feito para 
o abater. 
. Uma cl'essas tentativas foi feita pelo marquez ele Palmella, que levava supe
rior porção ele gente, dinheiro c recursos de toda a sorte i mas em breve se viu 
que o mMquez fugiu precipitadamente, e a rasão que aHeg9u por ter procecl1do . 
assim foi porque todo o paiz estava em armas contra elle. E, pois, evidente que 
o rei ele Portugal nada tem que rcceia1· ela divisão interna. 

No em tanto o resultado mostrou que a união dos povos de Portugal é maior do 
que nunca fôra, c tambcm provou ao governo francez, se nutria alguma esperança 
ele erear uma demonstração popular ali, quão futil e ociosa era essa esperança. Se 

. ~ esquadra franeeza .houvesse suscitado uma convulsão em Lisboa., nada poderia. 
faze1· no ~·esto do pau~, o o nobre .conde clevení, antes que possam fazer alguma 
cousa ma1s do que fizeram, estender a sua condcsccndencia à permissão ele os 
deixar desembarcar um exercito. · 

(O n~brc lord concl\liu instando que se dirigisse uma representação ao rei para 
que se d1gua~sc d_otermmar quo so ap~csentassem ú camara copias dos despachos 
elo co~sul. bntaomco n:os Açores, q~1e1xanclo-sc c~e ultraj es commetticlos contl·a a 
bancleu·a mglcza debmxo da sancçao das auctondaclcs da Terceira assim como 
tambcm. ele qualquer !nfor~ação receb-ida pelo governo a respeit~ de qualquer 
preparatrvo para uma mvasao ele Portugal da parte dos Açores, por D. Pedro, a 
favor ele D. Maria.) 

Co~DE DE GREY:- Se alguma pessoa tiyesse entrado n'esta camara um quarto 
de hora depois do nobre conde haver começado o seu cliscnrso, e tivesse perma
necido até á sua conclusão, teria sentido consideravel surpreza á vista da moçrio 
com que o nobre lord terminou, p01·quanto, depois de se 'haver espraiado em m11i 
gl'auclc declamação e mui afoutas asserções, dep'>is ele ter largamente entrado no 
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nssumpto ela revolução do Brazil, elas pretensões de D. Maria c elo governo ele 
~Ol"tugal, CLncluiu o nobre lord por uma moção para a innocente producção de 
tnfonuações sobre o que tem occorrido nos Açores. Desde já direi que nunca \;i 

n:n _procedimento menos provoeaclo e mais injusto. Qual e o estado d'este nego
Cl_o? Disse o nobre lord que quando dera aviso da sua moção se achava impedido 
d~ ·entrar n'aquellcs assumptos pela declaração elo governo, ele que seria inconve• 
nwute n'aqnelle momento dar toda a informação que pedia, c que, portanto, aban
donava toda e qualquer intenção de a pedir.; que, portanto, se ~imitaria a um -as
sumpto spbre o quaJ não podia. haver nenhuma rasoavcl objecção; mas a um 
assumpto de tanta urgencia que não permittia a demora de um só dia, e que a 

0na moção simplesmente se l.imi.taria aos Açores. Mas como procedeu o nobre lord? 
u o qt~e é que tem haviclo em tudo quanto elle disse sobt"e a moção ou em todo 

0 seu dtscttrso, senão isso mesmo em que elle disse não podia entrar, e que agora 
apresenta sem a informação sobre a qual se podiam apoiar as [luas asserções? A 
~esma rasão que obsta a qne eu apresenf'e esses documentos, que. o nobre conde, 
b 0 lado opposto, confessa q_uc não póde pedir, sobre o que occorrêra no Tejo, tam
Tem eleve obstar a· qtte eu entre nas particularidades do discurso elo nobre lord. 
tat~do ~uanto direi é,. que quando este a.ssumpto ~c p~dé: rasoavelment~ .aprcsen
., 1 á camara, poclerc1 mostrar que a honra do pa1z nao fora comprometttda, e que 
se_ consultaram os seus verdadeiros interesses. 

!} nobre :lord, do lado opposto, afoutameJ;Lte declarou que se não ncgára repa-
• r:çao á França pelo governo de Portugal ; mas eu direi que, segundo a informa-
çao que tenho, se negou essa re11aração. · 

1 
Não rejeitare i qualquer politicn. que eu possa ser c?~mado a ~:ecommcn~ar ao 

;e:l sober~no; mas elevo declarar que. se gcc_orrere:q1 Clrcumstancias a respetto· de 
Oitugal dtiferentes das .que attrahem a admtração do nobre l01·d, do lado opposto, 

to~as essas circumstancias serão rasoavelmente determinadas pelos interesses d'estc 
patz. O nobre lorcl avançou muitos factos a que en não posso annuir: eu já disse 
que 0 procedimento do nobre conde fura injusto, introduzindo todos estes assum
ptos sobre a questão da Terceira. Na situação actual de Portugal, na situação 
actual ela EtU·opa, na mui crítica situação actual elo governo ela França, não te
meu o ;tobre conde vibrar os seus fachos incencliarios, e fazer uso de assu;mptos 
q_ne mut provavelmente lançm·iam difficuldades no caminho das mui di:fficcis ne

0
0'0-

CLa ~ · · 
t~ çoes em que estamos envolvidos. Não posso entrar em todos os factos da ques-
:to. O que direi sobre este ponto é que os francezes pediram reparação de um 

aggravo que haviam soffrido; fizeram isto immediatamente depois que nos vi
ll').os obrigados a pedir igual reparação. 

Á candura do nobre conde deixo o considerar por um momento, se, depois do 
~ue nós havíamos praticado no Tejo, indo os francezes ali com cansa como :liize-
1.a1u, e segundo o falso colorido elo nobre concle faria acreditar á camara., nós lhes 
tt~essemos dito: «N~io, vós não usareis elos mesmos meios que nós empregtl.mos, 
nao clesaggrava.rcis a vossa honra, porém dev-eis sujeitar-vos ao nosso arbítrio», 
~.orventura acredita o nobre conde que qualquer potencia se submetterla a que lhe 
c tctasscm isso? E sobretudo não julga que símilhante procedimento no estado 
actnal ela França daria Jogar ás mais clcsll.strosas COJ.tsequencias? Mas posso aflh'· 
J~ar com prazer que essa invasão, que havia de destruir e revolucionar Portugal, 
~ao pr?duziu tal effeito, c qtte a esquadra franceza. esü\. p1·esentementc saindo, se 
:_que Já não saíu, elo T~jo . Ponderarei tambom, co_mo já o fi~ anteriormente, que 
ssa e,s~~taclra não levava tropas a bordo para effCJtuar uma ln'Vasão, e a~melhor 

~rova cl1sso se encontra no discurso elo nobre ~orcl; porque apo~a1• ela adhesao g?ral 
a 0 .pov? para D. Miguel, apenas disse que hav1a pessoas e~ L1sboa que pod~nam 
Piovctt~r ~ desembarque elas tropas francezas para c:ffettuarem o:ltro obJccto. 

c Aq~u cletxarei esta parte elo assumpto, em que talvez ~ntrass~ ma1s do que era. 
clonv~nten~e . Porém o nobre conde não _so contentou com 1sto, pors passou a fall~r f J?Iocecltmento elo imperador elo Braztl o do que aJlegou ser causa da revoluçao 
a 1. . Alem ele que o nob1·e lorcl justificou ossa revolução e commentou sobre a se
:cnclac1c elo proceclimonto elo i mpcraclor, que elle el,isse j11stificáva o povo em se 
sublevar c expnlsal-o elo sen tlit•ono. 
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N~o haja cavillaçâ'.o sobre novas phrases, pois que outra eousa podia ~ noure 
lorcl dizer ·quando declarou que nunca tinha havido soberano algum tão unanime
mente expulso elo throno pelo seu povo? Aqui temos, pois, uma prova de q~e o 
nobre lowl está bastante disposto para justi tica1• a revolução, uma vez que 1sso 
só convenha aos seus políticos sentimentos. Fallando o orador elos esforços ele D. Pe
dro, relativamente a Portugal, acrescentou: <1Se se pretende inferir que D. Pedro 
tem feito alguma cousa que comprometta a justa neutralidade ela Inglwte~·i·a, e que 

· similhante procedimento tem apoio no governo, apresentarei a similhante ass_er~ão 
a mais positiva refutação». Não sei onde é ·que o nobre conde obtem as ~uas mfor-

. mações, mas falia elo contrato ele emprestimos ·c ela prestaçâo ele hypothecas. Ainda. 
quando assim fosse, não vejo que haja principio que obste ~ que os neg·ociam;tes 
ou grandes capjtalistas façam emprestirnos; mas quanto ~1 rcalisação ele qua.lquer 
cmprestimo, não tem chegado ao conhecimento do governo nenhum acto declarado 
a que possamos da1· attenção como violação da neutrarliclade. 

Passando agora ao aEsumpto dos Açores, pódc ser certo que se aprompte uma 
expedição da 'l'erceira, que ha tres am1os tem estado debaixo da auctoridade de 
D. Maria; diz o nobre lord que isso é meramente coni o :fim da pilhagem, o que 
o governo ignora! Mas perguntarei ao nobre lord o que é que deseja que o governo 
faça? Quer elle que o hajamos. ele pi"evenü·? . 

Digo «não», e posto que não alluda ao haver o nosso governo pei:míttido q1:te 
o .govrrno fran~ez entrasse na Hespanha com um exercito declaraclmnente para in
tervir com o povo; posto que eu não toque mais 'l argamente n'estas manchas na. 
nossa. historía, no em tanto não conheço dever algum que exista da nossa pm·te • 
para impedir uma incursão ela. parte ele D . Maria, e se houver alguma. duvida a 
esse respeito, appellarei para a :mctoriJlade ·elo mesmo nobTe conde. Não pondera
rei as crneldacles de que tanto se tem fallado, nem farei allusão a essas cruelda
des, segundo o nobre lord costuma, só quando as victimas são os partidarios d~ 
governo absolute. Mas só direi que se fez contra a Terceira uma tentativa que foi 
repellicla com a perda ele mil e seiscentos homens, e então perguntarei ao nobre 
lorcl se houve alguma v,iolaçfio da neutmJ.idade? Não ::t.JUudirei ao que teve logar 
depois, quando houve violação de neutralidade e infracção elo direito elas gentes. 

O nobre l01"C1 queixou-se depois de se have1· usado força para, ~leter os va
sos bi·itannicos. E verdade que houve queixas c1e se l1ave1· detido o navio Coquevt~~ 
profe1•ícla.s pol' mr ... Dart, pelo seu agente em Londres, e de haver aquelle na..v.1_o 
sido obrigado a levar tropas para outra ilha. Ora, o que é que mostram as parti
cipações sobl'e· o as13umpto? O governo ela Terceira offereceu compensações por 
qualquer dos dois modos que se haviam especificado, comprehenclendo em qual
quer elos dois casos plena inclemnisação. Tudo quanto posso dize1· é que tem h~
vido contrarias asserções, e que nu momente em que as queixas chegamm ao go
verno logo se ·cxpeclÍl'am ordens ao consul g-eral elos Açores para qu~ se houvesse 
ele du:igir á Terceira, levando comsigo uma }Jessoa imparcial, c que :fizesse mn re-
latorio das circumstancias. · 

. Chegaram aqui as queixas :1 25 de maio e foi a dita: ordem expedida a 3_1; 
amcla não chegou resposta, é emquanto 11ão vier não se pócle . dar satisfactoria m
formação, e, . portanto, darei a minha negativa á primeira moção. O nobre conde 
passou depo1~ a ti:atar do recente sncccsso em Lisboa, e defendeu o procecljmento 
do co~sul bntanmco, que, excepto e1n uma occasião triviaJ, havia pr.oceclido b~Dl 
e hab1lment~; que toda a qu~stão h~via sido referida ao juiz advogado, a~sun 
eomo tambem a_~~. quae~q?-er vasos vmdos da Terceira com qualquer ex:pedi~ão, 
e que é pela opm1ao ~o JUtz advogado que se guia o governo. Não tem hav1d~, 
pois, nada no procedunento elo gover?O que justifique a (lesapprovação e severt
dade que o nobre lord na sua defeza de D. Miguel JUlgoa acertado manifesta~·; e, 
poa·tanto, espero que a camara c0inciclirá commigo, dando a sua nega.tiva a estas 
duas moções. · 

Q.uanto ú terceira moção, que pede qualque~· informação que 0 governo hou
vesse recebido de se terem expedido instrucç·ões ::\, Terceira para rmancla'l· mna 
~orça armada a Portugal, julg·o que o nobre lorcl nfio póde esperar que se annu~ a 
JSJ3o, poriJ.nanto deve conhecer r1ne se o goYcrno hom' cssc recc'bido qualquer 1n-
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formação sobre similhante n.ssumpto, deveria ter vindo ele uma parte que nfio fôra 
ace~·tado publicar. Esta é com cfl'eito a primeira vez que a governo algum se tem 
pedtclo similhaute informação; no emtanto darei breve resposta á questão, dizendo 
que o governo não tem recebido nenhuma informação similhante . A proposta, por
tanto, seria vil, e á vista elas circumstancias e .elo modo como se fez a moção, en-
tendo que a camara não a approvarú. · 

,(Couç:lniu o nobre conde dizendo que mmca poria obst.acnlo algum no caminho 
da JU~ta averiguação, que, excepto durante este ultimo ·anuo, tinha pedido toda a 
sua vtda; mas que havia differença entre pedir o que rasoavclmente se podia dar 
e, em o pedir ele uma maneira rasoavel, e à procedimento que se havia segniclo 
n aqueHa noite, que era o avesso ·em ambos os casos.) . 

. DOQUE DE WELLINGTON:- Não posso deixar de entencler qpe a iuculpação 
f~lta ao meu nobre amigo lorcl Abercleen; pelo moela como introauzi'u a sua mo
çao, é sem fundamento . Era impossível ao meu nobre amigo expor o caso, o qne 
fez tão completamente, sem entrar em toda a historia elos infelizes acontecin1cutos 
que t.êem occorri0-o em Portugal. Disse o meu nobre amigo que tinha snspcitas, · 
suspet~as que no meu entender tamLem são ftmdaclas, ele que a expedição fran
ccza ttvera um objecto ultBrior á mera pretensão ela reparação. Todos nós sabia
mos o que occorria em París, e o meu nobre amigo citou uma d'essas auctoricla
des, que receio tenham demasiado peso pãra com os governos ela França e da 
Inglaterra; fallo de um elos senhores elos periodicos. Devo fazer justiça ao nobre 
conde que preside ao governo, ele que o mesmo documento que havia dado a in- · 
formação a que allndiu o meu nobre amigo, tambem declarava que o nobre conde, 
do laclo OJlposto, tentava prevenir que essas pretensões fossem apresentadas pelo 
governo frane!ez. Positivamente se annunciou em mna' d'essas folhas que o almi
rante franccz tivera instrucções, como segundo fim, para aYériguar se havia al
gtUua esperança ele revolucionar Portugal, que achá:ra que não a havia, e que, por
tanto, clesistím. Eis a substa.ncia da informação conteúcla n'csse documento; e no 

· 1lU~an~o se diz que não havia rasão para inferir que os francezes tivessem nenhum 
c.estgnw ele promo'ver uma revolução n'aquellc paiz. Farei ao nobre conde a jus
ttça ele dizer que creio que o govemo aqui procurava prevenir a intervenção que 
teve lo~·a.r, elo que havia prova na pretensão de que a fortaleza ele S. Julião fosso 
;,ntreguc, e no em tanto se diz: «Au! Não eleveis referir-vos a que se houvessem 
ormaclo taes desígnios». . 
, O meu nobre amigo foi depois cl'isso motejado, porque, em debates anteriores 

n çsta camara, fallára sevaramcnte elo governo elo rei ele Portug·al. Não pretendo 
negar que o fizesse, o que clesejo saber é, se não elevemos proteger Portugal con
tra esta invasão revolucionaria, porque o meu nobre amigo outr'ora clesapprovára 
a ~n!1rcha que o governo elo rei de Portugal seguia? A rasão por que inculpo este 
lUmu;terio não 6 por não intervir para se evitar essa invasão, mas por não haver col
locaclo Portugal previamente em tal situação que nenhuma eiremusta.ncia similhante 
pocles.se ter lagar. Julgo que o nobre concle não tem rasão alguma para culpar o 
meu .1llustre amio·o, pelo que dissera a respeito do procedi1nerüo do governo elo 
Brazll. Não poss~ cleixat· ele conhecer qtte o imperaclor elo Brazll não é mais nem 
n:_enos qne nm illustre individuo, homem sem cluv.icla ele elevado caracter, porém 
llao tem mais direito para violar as leis elo seu pat~ do que outro qualquer inclivi
~uo. O impvraclor do Brazil não tem clireito ele project..'tr expedições ele urna elas 
llhas ~os Açores pani. a outra, nem ele nenhuma cl'ellas para Portugal. Não posso 
act·echtar qne os ministros do rei tenluvm cla.clo o seu apoio a qualquer cl' esses 
planos . 

. Quando considero o cmmcter de sua ~ugusta. magestacle o rei Guilherme IV, 
prt~cipe que foi educado na marinha, c cujo varonil proeecli~ento em todas as oc
~àstões desprezaria 0 nsar mais elo que elos seus 1:avioNs e ~os seus c:-creitos, um 
nouarcha que desprezaria fazer a guerra ele maneira tao vtl c mesqumha; conhe
cenclo ser este o caracter ele sua magestacle, não posso accusar os ministros ele to
lUar~n;r parte n'cssas transacções a que fiz allusão: Devo absolvel-os de qualquer 
parttctpação em taes procedimentos . Tendo dito tsto, porém, elevo ainda insistir 
em que o meu nobre amigo c a. cnmara têem direito ele perguntar aos ministl'os o 

' 
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que é que têcm feito pai·a prevenir a invasl\o da ilha de S .Jm'gc c das ontl'as ilhas, 
e que medidas se haviam _ tomado paTa impeclil' as prezas que haviam tido logal' 
da parte da regencia da 'l'erceira. Desejo saber se os ministros pediram COl~pen
saçào pelos navios que foTam apresados, do mesmo modo que se havia pe~1do a 
compensação que depois se exigiu, apparecenclo uma força armacla diante de L1sboa. 

U nobre conde falla da, invasão dos Açores e da invasão dt: Portngal, como ~e· 
este paiz nada tivesse que fazer com o impedir essa invasão. E verdade que nao 
podemos intervir entre um ramo e outrél I'a1nO da casa de Bragança. Parece-me 
necessario eons_erva1· as relações entre Portugal e este paiz sobre o fundam~nto • 
ela política. A situaçfto das ilhas dos Açores é ele grande importancia. Se al~ se 
exercei· um poder de piratatia, não careço dízei· quanto os int01·esses commel'cwe~ 
c1'este paiz hão de soffrer, pois suo no maior grau numerosos os navios que por ah 
navegam. V. s.'rs podem ter a certeza ele q~te se permittirem a occupação d'aquel
las ilhas por uma força como a que acabo ele designai', será necessario empregar 
uma ÍQrça britannica, pois só uma força britannica o pôde effeitnm· para tomar 

· ]10sse cl'aqucllas ilhas. Entendo que o meu nobre amigo, peclinclo a informação, es
tabeleceu a questão. O que pede é a informação officia,l, que se deverá te1· rece
bido quanto á apprehensão dos vasos na Terceira e ao compulsOl'ÍO fretamento 
cl'elles. Se no emtanto se não póde convenientemente dar essa informação, não 
insistirei sobre essa parte da. moção, repugnando eu tanto como qualquer pessoa 
a embaraçar os ministros de sna magestade pela apresentação ele papeis que possa 
ser nociva. Contemplando toclo o negocio, devo dizer que enteuclo ,que o meu no
bre amigo procecleu com candura e equidaclé ao fazer esta moção. E elo <ilever dos 
ministros de sua magestacle terem cautela e impedirem que · Portugal cá.ia em mãos 
ele gente sobre que elles n!Lo têem clominio, e a quem não podemos obstar o espa
lharem medidas revolucionarias, que virão a ser tão nocivas aos seus interesses e 
aos interesses d' este paiz. 

Cur-ta 

Angra, G de agosto de 1831.-.Ill.mo e ex."10 sr.~Meu amigo e senhor de toda 
a estimação. Não tendo havido occasião nenhuma de escrever para a Europa desde 
a partida ela escuna MctTÍa) vou tentar de lhe dar noticias nossas por via <ilo Faial, 
visto que o ex corregedor el'aquella ilha, Miguel Maria Borges da. Camàra; Ar
riaga, acaba ele me intormar que se acha lá um navio a partir para Inglaterra, e 
sení elle mesmo o portador d' esta carta. 

A Providencia ou a fortuna continuam a ab~nçoar os esforços que a nossa crí
tica posição nos obrigou a fa,zm•, e pela folha inclusa verá v. ex.n a noticia elo 
feliz desembarque elo conde de Villa Flor na ilha ele S. Miguel e elas primeiras 
vantagens que conseguiu. Esperâmos hoje ou ámanhã, ao mais tarda1~, recebm· ul
teriores noticias, e estou plenamente convencirlo de que a estas horas já a em
preza estar<Í concltticla., e a auctoridade ela senhora D. Maria II reconhecida e 
obedecida em todo o archipelago elos Açores. 

A guarnição, ~a. ilha Gra.ciosa, ele clnzi:mto~ homens de tropa de lin?~' fo.i eles
arm~da pelas ImhCias e habitantes d1aquella 1lha, e acha·sc toda ou pnsJOnClra ou 
servmdo nas nossas filei,ras. As ilhas das Flores e Corv.o acclamaram a rainha em 
consequencia ela · ordem que se lhes mandou por um o:ffieial sem escolta nenhuma. 

A corveta Izabel Mm·ia estava ainda ha tres dias fundeacla em Ponta Delgada, 
c esta cii·cumstancia é a que torna a nossa expedição quasi maravilhosa> e que a 
fez .considern:r con;o temerar!a quasi por ~oda a guarnição d'esta ilha, pois nada 
havia ele mms faCil para a chta corveta do que o destruir e esbanclalhar cOI;nple
tamente o nosso comboio. Porém as circumstancias obrigaram a regencia a correr 
a responsabilidade d'esse risco, e, graças a De·us, effeituou-se o desembarque sem 
impedimento. 

Sabemos que o imperador esteve em França. e regressou depois a Inglaterra; 
que a nossa rainha chegou a França, que os francezes fotçaram no dia 11 d_o 
passado a entrada do Tejo, e, ní'~o ob::;tante tantos acontecimentos importantíssi
mos, não vemos chegar ele Ing-laterra um navio com communicações dircctas para 
nós, c achâmo-nos n'um abandono incxplicavel. 

.. 
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Estou bem certo que nem v. ex. a, nem Thomaz Mascarenhas, nem nenhum dos 
nossos amigos tem c~dpa cl'este abandono, .e esperâmos de um instante para o ou-
tro a explicação d'este mysterio. . · 

A expedição que foi para S. Miguel é de mil e seiscentos homens, das me
lhores tropas que temos, e perfeitamente equipada; a esse respeito, e emquanto ao 
arranjo de navios de transporte e de pequenos navios e barcos armados, parece-me 
que temos feito milagres. 

Já nos achâmos aqui com cincoenta o:fficiaes prisioneiros {} para cima de seis
centos homens que passaram do serviço dos rebeldes para o da rainha. A posse 
d.a ilha de S. Miguel augmentará muito os nossos meios, até agora bem insuffi
ctentes; ·mas para sustentar estas ilhas é iudispensavel termos ao menos uma fra

. gata bem armada e .tripulada, e, a não o conseguit·mos, fica a noss.a situação muito 
~~~- . . 

Não me estendo mais por não .te1' a eerteza de que esta carta chegue com se
gurança ás suas mãos, e por isso não escrevo a mais ninguem, e só lhe peço que 
por mim abrace o 'l'homaz Mascarenhas e o meu rico sobrinho Alexandre, e creia 
que espero anciosamente noticias suas, e. te.= ll!f.et?·quez de Pctlmellet. =(Para Luiz 
Antonio de Abreu e Lima.) . 

Oftlcio 

. S'Uffi·en, G aout 1831, devant Lisbonne.-Monsieur le vicomtc: - Nos rela
tto.ns réciproques, soit verbales , ou par écrít, nous ont }Je'rmis d'épuiser tous les 
l>l~ets officiels que nous avions à traiter, et la plupart de nos difficultés étant ré
g;lees, je n'y rcviendrai plus, je ne m'occuperai clone ici que de l'objet oonfiden
ttel qtle vous avez ajom·né à demain ou à dimanche prochain. 

J e crois devo ir vous eu entretenir encore une fois, parce que chaque jour passé 
depuis la premiere ouverttu·e que j 'ai eu.l'honneur de vous eu faire, a modifié les 
bases d'ol:t je proposais de partir, et le clélai qui peut s'écouler encore jusqu'à la 
conclusion peut les modifier également. 
d Au moment ele terminer d'nne mani.àre ou de l'autre, il me parait nécessaire 

e nous expliqucr sur ce que nous pouvons fairc réciproquement. 
. A.ussitôt apres la signature de uotre traité, devaut attendre vingt ou vingt

Cinq .J?Urs la répouse de mon gouvernemeut au sujet eles bâtiments tombés eu mon 
pouv?u·, j'aurais pris de moi-même le parti de terminer, si vous m'aviez secondé. 

. . St vous m'aviez accordé trois cents ou quatt·e cents eles malheureux qui gé
rrnssent dans vos prisons politiques, je vous aurais remis vraisemblablement toute 
vo~t·e escach·e, me ehargeant ainsi de la respousabilité cl'uu acte qtle recomman
dalt à mes yeux:. nu O'rand iutérêt d'humauité. 

Aujourd'hui que J'ai attendLl quinze jours cette réponse, ou pourrait tt·onver 
étt·a~ge que je ne l'atteudisse pas eucore quatre ou cinq autres pout' couserver la 
posstbilité cl'ex:.écuter les ordres que je reeevrai, quels qu'ils soient. 

Quels seront ces ordres? J e !'ignore, mais il me semble qu' on peut pensm· 
'<J_u~, sous quelques rapports, plus iems circonstances ayant changé, cc qui était 
faeile, il y a uu mois, l'est devenu beaucoup moins aujourcl'hui. 

n se peut eufiu que le gouvernement frauçais entende garder les bâtiments 
que la guerre a mis eu sou pouvoir. · . , 

Quaud j'en aurai l'ordre, il ne dépeudra plus de moi de désobéir. Et si jus
que là je puis encore me décicler de moi-même, ce n'est pourtant plus avec la 
lllême indépendance qu'auparavant. 

Daus cet éta,t de choses, ror. le vicomte, voici ce que je vous propose : 
Dounez-moi, sons les garantias de sílreté que je vous ai o:ffertes, les person

nes clont je vous présenterai la liste, et je vous rendrai sur-le.-champ la moitié de 
votre escadre. 

Cet arrangernent calmerait bien eles passions, concil ierait bien eles intérêts, 
préparerait, dans l'avenir, des rapprochements avantageux à tous les partis. J'ai 
la conviction qu'il ser~it un granel bien pour tout le monde, et c'est clans cette 
vue que je vous ]'ai proposé. . ' 

Que] que soit le SllCCCS ele cctte cléma.rchc, mr. ]c YICOmte, jc Ii'oublicrai pas 
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qt~e j'ai cru trouver dans V . . E. des sentiments et des- vreux c0nformes nux 
llllellS. 

Mais je dois lui déclarer, en finissant, que si · elle ne crÓit pas pouvoir sous
et•ire à cette propvsition, dans notre prochaine entrevue, il serait inutile que nou~ 
nous vissions, car je ne puis rien changer à ces propositions. Ainsi je reg~rdera~ 
son invitation, comme 1.me ·certitude d'arrangement et dans ce cas seul, J '-aur311 
l'honneur de m'y rendre à l'hem·e qu'elle m'indiquera. . 

Recevez, mr. le vicomte, l'expression de ma haute considération.=Le mce
amiral commandant en chef l' escadre française dn Tage, Ba1·on Roussin.= (Para 
o visconde de S'antarem.) 

Carta 

C0nfidentielle.-Je viens d'avoii· l'honneur de recevoir la lettre de V. E. de, 
ce matin. 

En répétant à V. E. ce que j'ai eu l'honneí.rr de lui -dii·e dans nos conféren
ces, j'ai celle de le prévenir que n'etal:).t pas possible d'en fai[·e la communic-ation -
au gouvánement du roi aYant lundi, je compte pouvoir vous donne1· une répouse 
mardi matin. 

J e pro fite · de cette occasion pour vous remettre · les dispositions de nos deux 
conférences du 26 et 28 juillet, et pour vous prier de recevoir mes remerciments 
par l'·envoie de ma lettre pour Brest. 

Recevez, etc. Lisb'onne, ce 6 aoíit 1831. = Le Vicomte de Santa1·em. =(Para 
o barão Roussin.) 

Offici() 

S11jfren} le 8 aoíit 1831, devant Lisbonne. :_ Monsieur le vicomte: - J'ai 
l'honneur d'appcler sur ce qui suit votre plus sérieuse et votre plus pFompte 
attention. 

On m'assure: «que mr. ]e vicomte de Santarem, présenté officiellement à [':ffiu
rope comme ministre eles affaires étrangeres de Portugal, n'est nullement auto
risé par son gouvernement à trai ter avec moi; I!J.l!le les engagements qu'il a rpris, 
sont sans valem· par rnessieurs ses collegues; I!J.Ue depuis pres d'un ru0is, all!CtlJI'l 
conseil de cabinet ne fat assembié; qu'en conséquence chaque minrstre agissant 
de son propre mouvement, n'a nul égarcl pour ce que peuvent avoir fait les at~
tres; et on qite à l'appui de cette assertion, les prépai-atifs hostiles que mr. 1e mi
nistre de la guerre aurait fait exécuter clans les forts de la barre, rna!'gré l'enga
gement formei pris par mr. le vicomte de Santarem, à l'wrticle 17e dn traité, qu'jl 
n'en serait f~tit aucun, tant que mon escadre serait dans le 'l'age>>. 

On assure: «que des munitions de tout genre ont été envoyées dans ces forts, 
que des fourneaux ·à boulets rouges ont été établis à Saint-Ju1lien, enfin que l'0r~ 
dre a. été donnée ele tirer sur les bâtiments portugais, si je les fait sortir sons pa-
villon français o. . . 

Je m'a'rrêt ici, mr. le vicomte. J' en ai dit assez pour vous faire connaí:tre ma 
pensée, et pour prov.oquer sans doute immédiatement l'expression de la votte. · 

Je l'attencls. · . , 
A Je ~'ai _manqué á aucun c1e mes engagements. J'ai donc le droit d'exiger ht. 

meme fidéhté_ dans le_s autrcs, et j'en userai. 
J e ne vous ai jamais caché que l' orclre seul ele mon o·ouve1;nement déciàe-rait 

du s?rt eles bâtimen~s cap~urés par mon es~adre. S'il ~e prescrit de les em~e
ner, Je les emmenerm; et Sl on y met le momclre obstacle je suis en mesure d en 
faire repentir. _ ' 

Je n'attribue à :per~onne. un manque de foi oelieux, d0nt je se1•ais inca}llable. 
Nous sommes en pa1:X:1 JC d01s clone me rel"oser sur le droit eles gens. ' 

Mais les avis ci-dessus me mettait clans ~a nécessité, mr. le vicomte, de vous 
demander une réponse immédütte aux cleux questions suivantes: · 

1 or Est-il vrai qu'au mépris de vo.tre engagement formei, eles tra.vaux miHtai
res ont étc orclounés et exéctltés sur los forts ele la barre depuis mon enti·ée d!ans 
kTh~? . ' 
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2e L'ordre a-t-il été donnó ou doit-il être donné aux commandants de ces fOI~ts 
de tirer sur l'un· ou l'autre des bâtiments de mon escadre? 

_V. E: sentira, jc l'espere, qu'aucun doute ne peut être laiss~ sur ces questions, 
et J'attend sa réponse catégorique avant six hemes du soir. · 

J e le pric de recevoir l' expression de ma haute considération. = Le vice-amiral 
commàndant eu chef l' escadre française du 'l'áge, Bm·on Roussin. =(Para o vis
conde ele Santarem.) 

Officio 

A nota que. só agora, que são sete horas da noite, quando voltei á capital, 
ac~bo ele receber, me deixou cheio de snrprezao Como é possível que v. ex.a, cle
po~s de ter feito justiça á lealdade do governo de sua magestacle, depois ele me 
ter segurado verbalmente e por escripto que jamais acreditaria em ditos vagosde 
pessoas mal intencionadas, acredite suggestões que só um espírito de perversidade 
póde inventar l Seguro a v. ex. a do modo mais formal, que nenhtms preparativos 
se têcm feito coutra os a;jnstes e estipulações estabelecidas, e que nenhumas or
~ens se passaram para atirarem as fortalezas sobre os navios ela sua esquadra. A 
Europa apreciará a boa fé e generosidade COD). que o governo ele sua magestade 
tem procedido n'esta delicada conjunctura. E para o consenso cl'ella que eu 
appello. o o 

Aproveito, etc. Secretaria de estado dos negocios estrangeiros, em 8 de agosto 
de 1831. = Visconde de Santa1"em. = (Para o barão Roussin.) 

Offi.cio 

Sujf?·en, .9 aoiit 1831, devant Lisbonne.-Monsieur le vicomte: - J'ai reçu 
Vos deux répop.scs à ma lettrc d'hier. J'y ai r emarqué la même émotion que j 'ai 
éprouvée moi-même et je n'cn ai pas été snrpris; je nc doutais ·pas que V. E. ne 
pensât comme moi, · quand il s'agit de bonne foi et ele fielélité à eles engagements 
sacrés. o 

Vous é ta blissez que les faits accomplis pl'Olwent q11e toutes nos stipulations 
?,nt été exécz~tées. J'ai indiqué, dans ma lettre el'hier les divers points sur lesquels 
J ~perço i s du i·étard, et depuis ce moment, rien n'a,yant changé, je conserve la 
llleme opinion. 

Les bruits que je vous ·ai dénoncés ont clu exciter ma d'éfiance. Mais vous les 
?'vez clémentis avec chaleur, parce qu'ils yous révoltent comme ils m'ou révolté; 

. J~ n'en parlerai pas davantagc, laissant au temps et a.ux événements à les véri-
fier ou à les démentiro ' 

Je pass·erai à un autre objet . 
. , o J'ai reçu les orc1res ele mon gouvernement relativement aux bâtiments que 
J ::LI capturés dans Ie Tagc. n jL1ge que, par toutes les lois de la guerre, ils sont 
propriété française . 

En effet «ces bâtiments, armés, embossés pour combattre sous leu~· pavillon, 
ont fait feu sur les miens. Leur défense a été com·te, il est vrai, mais en parei! 
cas,o cc n'est pas la durée qui caractérise un combat: il su:ffit qJ.t'il ait commencé. 
Or Il y a eu ici attaque et défense; le pavillon portugais a été amené; il a clone 
capture régulicre, et à tel point, que j'ai traité les officiers et équipages, comme 
pnsonniers de guerre, . 

· Votre protestation s'appuie sur une distinetion entre la guerre de fait et la · 
guerre de cl?·oit 

I~ n'est pas possible d'admettre qu'aupres la déclaration du 16 mai, 1~ capture 
de d1x-sept bâtiments: moon engagement avec Ie fort ele Cascaes, l'env01 de mon 
pa~·leJ;tentaire elu 9 j nillet par .leq uel j' a·i offm:t n~ttement au r;out,e?0?

0

W71
0

1ent po?ot1t
Uat.~ Z altm onc~t·ive ele la paix ou ele la gue?Te: 11 n est pas po~s1ble, dJS-Je, de sou
tenu· qu'il piit rester Ie moinclre doute sur les rapports ex1stant entre nos deux 
pays., A l'époque du 11 juillet, ils étaient eu guerre,o et, ~comme_je vous l 'ai an
nonce alors, toutes Zes conséquences ele la _que?o?oe pmwaumt et?'e p?oeLoenues. 

Tcl cst l'état eles choses à cc~ 6garc1, et lc droit ele la Fmnce sur lcs bâti-
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ments captures par son escach·e est inéontestable. -J'en ai défér~ à. mon gouver
nement qui a proQ.oncé. dans ce seus. 

lVIaintem11nt, mr. le vicomte, je suis prêt à exécuter ses ordres. Mais penétré 
d'un sentiment d'Lumanité dont j e m'honore et de l'esprit·de conciliati:on qui anime 
le gouvernement français, et que la France a montré en tant d'occasions, je V01!lS 

ai offert un -moyen d'affaiblir les pertes que les chances de la guerre vons ont 
causées. 

J e vous ai proposé ele mettre à ID?> disposition une parti e eles prisonniers po_,. 
litiques ,que vous retene.z, en vous garantissant sur leur pa110le et l'engagemen·t 
de la France, que, transportes ~ur le territoire français, ils, resteront neu•tres en<· 
vers votre gouvernement pendant un temps déterminé: · 

Vous n'avez pas répondu à cette proposition aujour indique, j e )'JOUlTais d.o.nc 
en conclure .que vous la r~jetez. 

Cependant son objet est si sacré, que je crois <t1evoir vous la présenter une 
derniere fois, en vous priant de recourir à ma lettre du 6 de ce mois, . et ele ne 
pas différer votre réponse, quelle qu'elle soit, de plus de vingt-quatre heures: je 
ne l'attendrai que jusqu'à demain à. midi. ' 

Recevez, je vous prie, ror. le vicomte, l'expression cl.e ma. haute c0nsi~1él'a-_ 
tion.=Le vice-amiral commandant en chef l'escadre française cln Tage, ·B611r01! 
Ro~tssin. =(Para o visconde de .Santarem.) ) 

P. S.-Je dois info~·mer V. E. que mr. Durrien m'ayant rendu compte, <lJ.U'il 
. a recucilli plnsieurs réclamations SUl' les indemnités accorclées anx français restés 
à Lisbonne aprcs le départ de mr. Cassas, il serait désirable que le gouvem.ement 
portngais lui désignât la personne qui doit contradictoirement discuter le droit d~ 
ces réclamations. · 

Qfficio 

~a minha resposta dada hontem á noite á nota que v. ex. a me clü·igiu, limi
tei-me, para a não retardar, ás simples explicações que v. ex.a me ped.ia. · 

Hoje,. porém, não posso dispensa,r-me de dirigir a v. ex.a algumas considera
ções sobre o :fundamento d'aquelle novo e inespemdo incidente, 0 qual era impos
sível prever que houvesse de merecer a v . ex. • a menor attenção em caso rulgum, 
e muito menos depois 'do que se tem passado e do que v. ex. a me tem escriptro 
em as suas notas e no decurso de toda a transacção . qae tem existido. . 

Abstrahirei todos os absurdos ela communicação que fizeram a v. ex. a, porque 
assim o j 11lg·o decoroso para v . . ex. a e para. mim, ·por muitos motivos,. que não po~ 
derão escapar á penetração de v. ex. a ·r-

A mais terminante resposta áquella,s suggestões, com que pretemleram surpre· 
hender a boa fé de v. ex. a, consiste nos factos. Em 14 de julho concordou-se l!l~a 
convenção com v. ex .a por parte do meu governo, em virtude ele uma credenm~l 
e pleno poder por mim dado a um commissario .portuguez. Em virtude elos artt
gos ali estabelecidos, foram pelo ministerio da justiça demittidos jui'zes, ammllad~s 
sentenças . dada i! contra francezes por motivos políticos, estabelecida a competene1a 
dô juiz conservador, postos em liberdade Bonhomme e Sauv.inet (reclamações dos 
artigos 1.0

, 2. 0
, 4. 0

, 9.0 e 11."). Pelo ministerio da fa,zenda foi entregue a v. e:x:a 
a somma da índemnisação reclama€la para Bonhomme (artigo 3.0), ficaram termt
naclas as elos artigos 5. 0

, .'6. 0 e 12. 0 , ê entregues a v. ex. a as sommas estabele?i
clas e reclamadas no art1go 12.0 Pelo ministerio elo reino foi p11blicacla a clemis-

. são elo intendente geral ela policia reclamada e estabelecida no artigo 1 O. 0 Belo 
ministerio da g·uerra se suspenc1éram todos os preparatins ·das fortificações d@ 
Tejo, na conformidade elo que se conveiu no artigo 17.0

1 
e não só aquellas, mas 

toda a especie ele trabalho ele reparação, como referi a .v. ex. a 

'l'odas estas medidas foram tomadas por todos . os ministerios, foram tomadas 
em a mais restricta e leal observancia da convenção, e forant patentes, não só a · 
Portugal, mas á Europa inteira, publicadas na Gazeta official do gover·no. · 
. Qne responsabilidade, pois, não deveriL v. ex. a exigir €le quem teve a tem.e~ 

nclade, depois de factos taes e tão publicas, de lhe dizer que o qtte se eslipliba e 
• sem V1:gor para os . 01bt?·os minist1·os meus collegds? · · 
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Até aqtú faliam os factos, isto é, a execução publica de tudo quanto se tem 
estipulado i agora pcrmitta-me v. ex:." que lhe recorde a transacção ulterior. 

V' Reclamação de v. ex. a do engano que tinha tido ela inclusào da somma de 
24:000 francos na convenção, consentida por mim e satisfeita pelo ministerio da 
~azeuda (nota de v. ex. 11 de 15 de julho, na qual v. ex.•, conclue «j'appréeie comme 
Je dois cette preuve ele loyauté de V. E."). 

2. 11 Reclama v. ex.11 em 16 d'aquelle mez a soltnra ele varios inclividuos, a 
maioT parte dos quaes não eram francezes i foram immecliatamente soltos em con
s~quencia das ordens expedidas por mim á policia, e tomaram-se todas quantas 
chsposições conciliadoras se podiam desejar. V. ex.• o reconheceu nas expressões 
da sua nota d'aquelle dia pelo modo seguinte : «Les clispositions c1ue s'y trouvent 
me font ele plus eu plus regretter que nos cleux pays ne se soient pas mieux en
tendus plutôt. Ils se seraient épargnés eles regrets rééiproqnes n. 

3.• v. ex.• reclamou pela sua nota de 19 a soltura ele dois n:ancezesi foram 
mandados so1tar. 

4. a Pela sua nota de 22 ele julho v. ex. a declara. que a convenção de 14 se 
ac~ava executada na maior parte elas suas cil.isposições e ·declarava: « Les incle
mrutés payables sur-le-champ sont acquittées, ]es autres sont garanties par eles 
rromesses auxquelles nous croyons. Les annulations eles sentences sont publiées, 
~s destitutions demanclées sont obtenues, enfin les prisonniers désignés sont re

lachés, on peut clone clire que entre nons il n'y a plus de sujet de discussion sur le 
fond, _et que ce n'est plus que sur les détails que nous avons· à nous entenclre». 

Fmalmente os artigos .de detalhe, de que tratava esta nota, foram arranjados 
e convindos nas clisposições estabelecidas e assignadas nas nossas conferencias .de 
~O e 22 cl'aquelle mez: todas aquellas que deviam ter uma execução prompta a 
t1veram immediatamente, e v. ex.• conheceu tanto que tudo estava ultimado, que 
n~ sua nota que me dirigiu no dia 6 do correp.te, quarenta e oito horas antes 
d aquella a que tenho a honra de responder, me declarava: «Nos relations réci
p~·oques, soit verbales ou par· écrit, nous ont permis d'épuiser tous les sujets offi
c~els, q~1e nous avions à traiter, et la plupart de nos difficultés étant réglées1 je 
n Y rev1endrai plus". 

Permitta-me v. ex.a que lhe diga que se o governo portuguez houvesse ele 
restar a menor attençã? 31 boatos dos ma1 intencionados, e a vozes vagas e absur-

as, que em todos os paizes elles se entretêem e nutrem de espalhar, a minha 
com·espondencia com v. ex. a teria sido por certo muito fastidiosa. Confiado, po
.rém, o meu governo na lealdade de v: ex.n, as tem tratado com o desprezo que 
merecem. · 

Aproveito, etc. Secretaria ele estado dos EJ.egocios estrangeiros, em 9 ele agosto 
de 1831. = Visconcle ele Santm·em. =(Para o barão Roussin.) . 

Officio 

[N. 0 74 rcscrrado) 

IU. mo e ex. mo sr .~Tenho a honra elo passar ás. inãos ele v. ex. a o J.11onitmw 
de domingo 7 do corrente, no qual v .. ex. a lerá com desprazer a convenção assi
g2;lac1a em Lisboa aos 14 de julho do· presente anno, pelo chefe de esquadra ba
l·ao ele Roussin. 
. Apesar do que se acha estipulado no artigo 18:0 ela menciônac13: convençllo, 

a1illcla conser\TO alguma esperança de poder consegUir uma entrega dn·ecta? tanto 
da corveta U?·anic~ corno da charrua On1stes. Sem a absoluta falta !1-e meiOs pe
cuniarios em que ~e acho eu teria em tempo competente conseguido que os por
tuguezes que se acham a 

1 
bordo das duas embarcaç_ões, tivessem dado os pa?sos 

ne~essarios para a entrega cl'ella.s ao governo. da .ramha. . 
A pouca importancia que o senhor D. PeCh·o· deu a este nego01o, e o não ter 

eu á minha disposição a pequena somma de 4:000 ou 5:000 francos, fizeram per
der á rainha duas embarqações que podiam ser no momento actual de summa im
P?rtancia para o triumpho da sagrada cau. a em que estamos empenhados. Posso • 
dJzer que cu hnvia conseguido a entrega elas cluas embarcações, e se necessario 
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for chamarei como testemunha da mii1ha asserção a nu. de Rigny, .ministro da 
marinha; porém tudo se· perdeu, tanto pelo inconsiderado abandono, como por não 
ter á minha disposição uma mesquinha .somma de que podesse dispor para um 
objecto de tão nlto interesse. 

Este desgraçado resultado, de que não fui culpado, causou-me um tal dissa" 
bor, que me obriga, vendo que não t~nho meios para servir utilmente, a rogar a 
v. ex.u queira supplicar á regencia, em nome da rainha, haja por bem conceder-me 
a minha demissão. 

Nos jornaes que por esta occasião tenho a honra de enviar a v. ex.a, verá 
v. ex. a os acontecimentos de Lisboa desde a entrada da esquadra franceza n'aquelle 
porto. 

A convenção creio que foi ratificada, o que equivale a um reconhecimento im
plícito de D. Miguel, o que de cei·to teria sido evitado se o senhor D. Pedro não 
tivesse repellido seccaménte todas quantas propostas lhe foram feitas por este go
verno. Isto, não obstante, estou persuadido que este governo des~ja ardentemente 
a quéda de D. Miguel. e que nã'o deixará de continuar a dar apoio moral aos cle
fensol·es da rainha e da carta. 

Deus guarde a v. · ex. a París, 9 de agosto de 1831. - Ill. 1110 ·e ex. 1110 sr. minis· 
tro e secretario· de estado.= D. Fmncisco de Alme1:da. 

Offi.cio 

(N.0 53 reservado) 

. ntmo e ex. mo sr.-O imperador D . Pedro partiu com effeito d'esta cid~de pela 
uma hora da manhã do dia 24 do passado, para Portsmouth, onde se embarcou no 
barco de vapor do governo ing·lez Lightning para Cherbourg. Chegando a Cherbourg 
na tarde do mesmo dia, partiu sua magestade pelas nove horas da manhã elo dia se
guãnte para París, com a intenção de agradecer a el-rei dos francezes os obsequios 
que d' elle tinha recebido e a boa recepção com que havia· acolhido sua magestade 
a rainha nossa senhora em Fra.nça, e, isto feito; de voltar immediatamente a , 
Cherboarg, evitando achar-se n'aquella capital durante as solemnidades e festas 
dos tres famosos dias. Devo dizer a v. ex . a que a resolt1ção de sua magestade im-' 
perial de ir a París foi tomada em cas::t do príncipe de Talleyrand, em consequen
cia de reflexões que sobre a sua conveniencia eu fizera a Francisço Gomes da 
Silva durante o jantar que aquelle embai_xador deu a sua magestade no dia 22, 
para o qual cu tambem fui convidado. Eu ponderei a Francisco Gomes que me 
parecia grosseiro e 'impCTli:tico que sua magestade, indo a França, não fosse agra
decer pessoalmente a Luiz F.ilippe os muitos obsequios e generosos offerecimentos 
que lhe tinha feito, e sobretudo a recepção da rainha com todas as honras da ma
gestade; lembrando tambem que seria de bom effeito q L\e a senhora D. Maria TE 
acompanhasse seu augusto pae a París. Esta segun,da parte foi rejeitada, annuin
do-se á primeira, e abandonando-se o projeeto anteriormente adoptado de agradeci· 
mento epistolar. Lord Grey, achando-se presente, fez-lhe sua ma.gestade imroeclia
tamente a communicação dás suas intenções, bem como ao príncipe de Talleyrancl, 
os quaes ambos acharam acextadas. . · 

Do que em Paris se· passou terá v. ex. a conhecimento pelos officios do sr. D. Fran
cisco de Almeida, porém isso me não priva de remetter a v. ex. a o papel incluso, 
que é o esboço do protocollo que se pretendeu fazer int pt;imeira conferencia ou 
conselho que teve logar na presença do imperador no dia 3 do corrente, a que 

. assistiram os . conselheiros Candido José Xavier, José Xavie1· M ousinho da Silveira, 
José da Silva Carvalho e eu. N'aquelle documento não se· encontra o expediente 
lemprado por Luiz Filippe yam a er:trega dos navios de guerra portuguezes que 

- se acham em França, e que dependta da submissão das gL1arniç.ões d'aquelles na
vios á rainha, expediente que o _imperador par~ee haver rejeitado, allegando não 
poder responder por essa submtssão. Quando 1sfo se passava em París, já o al
mirante Roussin tinha negociado a entrega cl 'aquelles navios, o que, combinado 
con1 o que fica dito, parece provar que o governo franccz não ignorava o que 
em Lisboa se devia tratar ou havia tratado. 
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No dia 26 de julho, tendo ido a casa do príncipe de Talleyrand saber a res
posta elo seu governo relativamente ;;'L reclamação do senhor D. Pedt·o, passei com 
elle o que v. ex. a verá na carta que .no· mesmo dia escrevi e remett~ por ex
p~·esso a sua magestade; e convidando-me o príncipe a jantar em sua casa, me 
disse depois do jantar o que v. ex."' verá da copia junta do artigo de uma carta 
que dirigi ao barão de Renclufe, com quem tinha meio de correspondencia se
creta por artificio, e que elle · corumunicou a sua magestade imperiaL Esta com
mtmicação, tendo sido mal interpretada pelos conselheiros de sua magestacle, pa
rece haver confirmado a resolução em que o mesmo augusto senhor estava ele 
voltar rapidamente a esta cidade, sem tirar todo o· partido que podia das boas clis
P?sições do governo fraucez, cujas instancias para que sua magestacle, ou pelo 
menos a rainha e a imperatriz ficassem em París, tocaram a meta da importuni
dacle. 

A rainha, o imperador e ·a imperatriz chegaram a esta cidade na tarde do dia 
~ do corrente, e no dia,. seguinte, quando ainda durava o conselho convocado pelo 
unperador, annunciou-se lord Palmerston, a quem sua magestatl.e fez a exposição 
do que .p.as~Fíra em Fmnça (que este governo já sabia por via do major Webster, 
seu :spião, que acompanhou o imperador, e-a quem sua magef;tade com a sua de
lllastada franqueza tudo contava), dizendo-lhe que se a Inglaterra nada podesse 
fazer a favor da causa da rainha, elle se aproveitaria dos offerecimentos da França; 
mas que n'este caso queria tambem ter a certeza de que este governo se não 
opporia ao que a França fizesse, ·protestando de novo querer conservar a intimi
dade e boa intelligencia do mais antigo alliado da corôa de Portugal. Lord Pal
merston p1:ometteu dar dentro em poucos dias a sua magestade uma resposta 
sobre o que lhe havia cornmunicado, e com.effeito assim o fez, vindo no dia 6 di
zer ao imperador que o governo inglez não podia obrar abertamente a nosso favor, 
m~s que não empeceria o que a Fr~nça fizesse para nos ajudar em termos habeis, 
pots que este governo, fiando-se na palavra do imperador, contava que quaesquer 
q~e fossem os acontecimentos, sempre a Inglaterra conserval'ia a sua primazia em 
Portugal. O imperador assim o prornetteu novamente, e Palmerston, cerrando-lhe 
a mão como em signal de receber aquelle empenho, protestou tambem que a de
~ar~ção, que elle acabava de fazer, era sincera e no espirito de franqueza que 

V1a presidido a estas CQmmunicações. , • 
A mesma declaração me repetiu lord Palmerston no dia 8, aconselhando toda 

a prudencia e discxição nos nossos preparativos de expedição, que deviam sempre 
apparecer como cousa nossa propria e independente de manejo alheio. 

~m c"onsequencia d'esta declaração de lord Palrnerston, escreveu o imperador 
~ Lutz Filippe em data de 7, participando-lhe a resolução em que estava de par
tu· dentro em quinze dias para París para se aproveitar dos generosos offereci
mentos que ali lhe tinham sido feitos . Na mesma data escreveu o .marquez de 
Rezende a Casimir Périer c ao conde Sebastiani, participando-lhes isto mesmo, 
e ao general Athalin, significando-lhe que o imperador, não querenclo de modo al
gum ser pesado a el-rei, pretendia que todas as despezas da sua casa fossem <Í 

sua custa, e acceitat;ia sómente de sua magestade o palacio para a sua morada. Es
~as tres cartas foram minutadas pelo conselheiro Canclido José Xavier, e a do 
unperador supponho que pela impettatriz. O marquez de Re:?ende levou esta cor
respondencia ao príncipe de Talleyrand, que a expediu no mesmo dia por rnr. New
kome. Devo acrescentar que o imperador já tinha escriptG a Luiz Filippe no dia 4, 
annunciando-lhe a sua intenção de partir para París logo que lorcl Palmerstonlhe 
asscg·tu·asse o consentimento d'este governo ao qne se mostra disposto a fazer em 
favor da nossa ·causa o de França. 

Na occasião da entreo·a das ·cartas ao principe de Talleyrancl, perguntou este 
ao marqnez se ellas não 

0
continham nenhum neg·ocio politico mais, retorquindo á · 

resposta negativa, que era mister que o imperador precisasse as suas pretensões. 
'
1Vós quereis navjos (disse o príncipe), e consta-me qu-e estaes tratando de fazer 
um emprestimo. E necessario ter dinheiro para pagar bem á vossa chegada a Por
tugal!>~ Não pude perceber o que o marquez .lhe respon~eu, poré~ confesso a 
v. ex: que o dicto de 1.'alleyrandmc assustou, porque fot uma vanante do que 
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elle me dissera, e que perfeitamente c.ombinava com os offcrecimentos ele navios, 
homens e dinheiro feitos ao imperador em Pal'ls. . 

Tendo aqui chegado no dia 8 as cartas do paquete de Lisboa de 24 do pas
sado, procurei lol·d Palmerston, o qual me leu varias passagens dos officios de 
mr. Hoppner, que representavam Portugal em petfeita anarchia, exercitando-se 
impunemente as vinganças pessoaes sob pretexto ele lealdade ao usurpador, e 
commettendo-se toda a sorte ele attentados contra os suspeitos de constituciona
lismo . As tropas começavam a ver com desgosto as barbaridades praticadas pelos 
voluntarios e pela policia, mas o terror dominava e comprimia todo o espírito de 
resistencia. A esquadra franceza devia largar do Tejo dentro em poucos dias, 
deixando ali duas fragatas, e levando os navios de guerra aprisionados, á exce
pção elas naus que não estavam em estado de naveg~~r. O vice-almirante RoussiEl· 
tinha ido a casa do visconde de Santarem, mas ignorava-se se havia entre elles 
alguma négociação pendente. Entretanto a noticia vinda por outras vias ele que 
aquelle almirante propozera ao governo de Lisboa o resgat.e da esquadra apresada 
peJa somma ele 1:000:000~000 réis, a que se seguira a offerta de 500:000iií000 
réis pelo dito governo, me moveu a ir hontem procurar 0 príncipe, de Talley
rancl para lhe communicar aquella noticia, e representar-lhe quanto aquelle res
gate poderia ser funesto á causa ela rainha. O príncipe, dizendo-me' que nada sabia 
relativamente áquelle negocio, me aconselhou de dizer ao imperador que conviria 
que sua magestacle escrevesse a Luiz Filippe pedindo-lhe de obstar ~t conclusão 
ele uma símilhante transaeção, offerecendo-se o IJrincipe a remetter hontem mesmo 
por expresso ·a carta do senhor D. Peclro. Este augusto senhor, porém, não jnl
gou. dever escrever a Luiz Filippe, visto que a noticia, sendo par'ticnlár e não 
official, não era idonea para sobre ~a fundar a sua representação_ Cedendo ás 
rasões expostas pelo imperador, escrevi eu ao príncipe ele Talleyrand a carta junta 
por copia, e communiquei o seu conteúdo-ao sr. D. Francisco de .Almeida, a quem 
igualmente dei parte da noticia vinda ele Lisboa, rogando-lhe ele dar em' con
sequencia de tudo isto os passos que julgasse acertados perante o minister:io 
fi:ancez_ 

Esperam-se agora respostas de París que hajam ele nos ·elucidar sobre as dis
posições actuaes cl'aqu~lle ministerio a nosso respeito, e eu as aguardo com 1'8' 

ceiosa an(úedade á vista elas mudanças occorridas no sinistro neg·ocio da Belgiaa, 
que continúa a ameaçar a Europa de uma conflagração geraL · 

Deus guarde a v. ex_a Londres, 10 de agosto ele 1831.-Iltmo e ex. mo sr. Lu,iz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque.= Luiz Antonio de Ab1·eu e Linw, . 

Documentos a que se refere o officio snpra 

A 

No dia 3 ele -agosto, no hotel Olarendon, em conseqnencia do previo aviso ele 
sua magestacle imperial o augusto pae e tutor ela rainha de Portuga.l a senhora 
D. Maria II, os conselheiros Oandido José Xavier, .José Xavier Mousinho cla·Sil
veira, José da Silva Carvalho e L~üz Antonio de Abreu e Lima, ministro da 
mesma augusta senhora em Londres, tendo sido introduzidos á presença de sua 
magestacle imperial, foi elle servido fazer-lhes a exposição seguinte: 

Que por occasiào da sua viagem a Paris, em um conselho a que assistir•mn 
no dia 26 ele julho proximo passado sua magestacle imperial, el-nli dos francezes, 
o primeiro ministro Oasimir Périer e o ministro dos negocios estrangeiros conde 
~ebastiani, tomára este a palavra por orcl!=)m de el-rei, e fizera uma exposição para 
mostrar o interesse que em todo o tempo, antes e depois ele subir ao throno, me-
recêra a seu amo a causa da rainha fidelíssima . · 

Declarou mr. Sebastiani, q~e a expedição franceza, cujo fim ostensivo tinha 
sido desaggravar a r~'rança elos msultos feitos pel<? senhor infante L) _ Miguel a al
guns subclitos francezes, era secretamente destinada a promover em Portugal al
gllm movimento a favor ela rainha. Que o almirante Roussin tivera por isso ordem 
de protelar quanto poclesse a ~egociação, e, em ultimo raso, de deixar sempre 
alguns artigos acl ?'efm·endt~?n que conviessem á possibilidade de prolongal' a que
rela. Qnc a França queria e podia terminar a questão, fornecendo a st1a nHt,gGs-
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tadc o impcrn,dor· os meios ncccssarios de hom ns, navios e dinheiro para collo
car sua augusta filha sobre o throno. 

Acrescentou que o governo francez actnal · era um governo popular, que se
guiria os impulsos que lhe desse a opinião publica; mas que para desafiar uma 
~urte explosão d'csta a favor ·ela nossa causa, era nec.essario que sua magestade o 
nnperador fosse estab.elecer a sua residencia em París juntamente com a rainha 
e sua magestacle a imperatriz. Que ali a presença de sua magestacle a rainha au
gmcntaria o interesse que inspira·vam as suas circnmstancias, e a sua posição c a 
da imperatriz desafiariam muitos sentimentos de generosa sympathia por ser sua 
magestade filha de um príncipe quja memoria era cara aos francezes. 

fsto mesmo confirmou el-rci, repetindo, em um longo discurso, tudo quanto 
acabkl.ra de dizer o seu ministro. Sua magestacle imperial, tendo ele responder ao 
que cl-rei e o conde S.ebastiani lhe haviam exposto, disse que a communicaç[o 
que sua magcstacle e o seu · ministro acabavam ele fazer-lhe, ao mesmo passo que 
muito o obrigava, o surprehenclia por extremo, visto que elle só esperava obter 
ele sua magestacle uma favoravel resposta áccrca da solicitada entrega das em
ba,rcações de guerra }JOrtuguczas que se achavam aprisionadas em Brest, e que 
de nenhuma sorte vinha prevenido para tratar um negocio de tal importancia, ao 
qual não podia discorrer com acerto sem primeiro haver pensado com prudente 
reflexão; mas que, em todo o caso, o que descle já podia dizer era «quanto á pro
posição com que sua magestacle e o seu governo tanto, o obrigavam, que elle tinha 
por inclispensavel o concurso ou, pelo menos, o consentimento do Inglaterra para 
quo as generosas o:ffertas que lhe eram feitas tivessem a devida execuç?io, e que 
pelo que respeitava á sua decis~io de ficar em París, elle muito sentia ter com
promettido a sua palavra para com sua magestade britaunic(l., porém que, haven
do-o feito, se "julgava ligado pela sua honra a recolher-se quanto antes a Londres». 
ContinuoLl sua mag-cstade dizendo que a isto responclêra o conde Sebastiani, que, 
à vista do que se havia exposto a sua magestado, o negocio das embarcações por
tuguezas retidas no porto de Brest era de 1uma importancia muito secunda.ria e se 
torna nulla; que pelo que respeitava ao concurso de Inglaterra, bem se entendia 
quo entre os governos- francez e inglez havia perfeito accorclo nas medidas que 
se adaptassem relativamente a Portugal; que a respeito da volta de sua mages-

• t~de a Lonch·cs·, visto que sua magestacle se achava comprometticlo n'este nego
Oi~, COI~sontissc ao menos que, emquanto fazia esta viagem, suas magestades a 
ra1nha e a imperatriz ficassem em París; disse tambem sua magestade que sua 
magestade el-rei "dos francezes ajuntára por esta occasião novas instancias ás mui
tas que sobre isso havia feito; c que respondendo a isto sua magestacle de que a 
sua palavra fôra de vir a Londres com suas magestncles a rajnha e a imperatriz, 
0 q~c por isso lhe era impossível igualmente, com muito sentimento seu, condes
cender n'osta parte com o que se lhe pr?puuha; e então sua magestade o rei dos 
francezes, servindo-se das mais energicas expressões, patento:h·a o sentimento lle 
que a sua viagem à Strasbourg o tivesse impedido de responder immediatamente 
á._ carta que sua magestadc n'esse tempo lhe oscrevêra, dizenclo que sem aquella 
cu·cumstaucia não tel'ia sua magestacle compromettido a sua palavra em Londres. 

Em consoquoncia do novas e v~vas instancias o imperador disse que carecia 
~e tempo para tomar uma decisão definitiva, a qual ·communicou sua magestade 
nn~erial no dia seguinte por uma carta que dirigíra a el-rei, anmmciando-lhe que 
se .Julgava obrigado a permanecer na intenção ele vir com suas aughstas consorte 
e filha a Lonch·es ele onde daria a sua resposta definitiva. 

Sua magestade imperial asseverou que tinha presenciado as boas disposições 
elo povo fraucoz a nosso respeito e ouviclo os gritos de vive D. Ped1·o~ ct bas 
D. Miguel~ com qne o mesmo povo o acolhêrá em cli:fferentes lagares por onde 
passára. 

· . Feito este rclatorio, sua magestade imperial pediu aos conselheiros acima mcn
c~onados ele· lhe darem o seu parecer sobre qual devia ser, em taos circumstan
Clas, o seu proceder perante o rei da Gran-Brcta.nha e do seu governo. 

Começaram os conselheiros José ela Silva Carvalho e Canclido José Xavier a 
expor a sua opinifio, porém aiúda não tinham concluido ,quando se mmunciava. 

32 

\ 
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lonl Palmcrston, c assun ficou interrompida esta conferencia, que termiJJ.ou sem 
resolução. 

B 
Para sua mngcstnde o imperador D. Pe<lro 

Londres, 25 ele julho clc. 1831.-Acabo ele chegar de casa elo príncipe Talley
rancl, o qual me leu dois despachos que hoje recebêra do seu g-overno, relativos 
a negocios ele Portugal. 

Um cl'aquellcs despachos, que é telegraphico, refere os acontecimentos de Lis
boa, isto é, diz que no dia 11 o g-ove1:no do senhor infante se havia submettido 
a dar as satisfações exigidas, nas quaes entrav€1- o pagamento de uma somma de 
800:000 francos pm:a as despezas da expedição, que a bandeira tricolor tremulava 
nas embarcações de gue-rra portuguezas, que um brig-ue sómentc e um dos fortes 
tinha feito alguns tiros contra a esquadra franceza, e que até á partida do correio 
no dia 13 tudo permanecia em tranqtúllidade n'aquclla capital. 

O outro despacho é relativo á reclamação dos navios de guerra portuguczes 
precedentemente tomados pela esquadra franceza. O gcverno francez deseja que 
ei-rei Luiz Filippe dê pessoalmente a vossa magestade imperial a resposta á.quella 
reclamação, o que parece indicar que ella não será negativa. 

No mesmo despacho se manifestam os vivos desejos de que vossa magestade 
imperial vá a París, insinuando-se a conveniencia política cl'aquella ida a favor 
dos negocios da rainha sua augusta filha. Diz-se até que tanto vossa magestade 
como a sua augusta consorte e sua magcstade fidelíssima seriam re0ebidos em 
París com a maior cordialidade, desejando Luiz Filippe patentear-lhes não só as 
attenções devidas a suas altas dignidades, mas obsequios conformes ao grande 
apreço em que tinha as suas virtudes e qualidades pessoaes. Finalmente q1.le se 
sua magestade a imperatriz quizesse ali ter o seu bom successo encontraria as 
mais delicadas attenções. . 

Eu tomei sobre mim dizer a Talleyrand que receiava que o estado avançado 
da. gravidez de sua magestade a imperatriz lhe não pêrmittisse de fazer a viagem 
a París; ao que elle me replicou que ao menos não havia embaraço para que ::1. 

rainha J.eixasse de acompanhar a sua magestade imperial, e que a sua opinião 
pessoal era que ?- presença de sua magestado a rainha fidelíssima n'aquella côrte 
seria de grande proveito e provocaria ali muito interesse e geral enthusiasmo. 
Talleyrand insistiu differentes e repetidas vezes sobre esta conveniencia, e rogou-me 
de fazer a vossa magestade sem demora esta participação. 

Permitta-me agora vossa magestade de lhe expor com o mais profundo res
peito a minha humilde opinião sobre o que acima tive a honra de lhe ]parti-
cipa~·· . · 

E evidente que as satisfaçõe~ dadas pelo senhor infante D. l\figuel cru~cem 
ainda de ser approvadas pelo governo francez, visto que o facto da tomada da 
esqu~clra port~gueza indica claramente que aquellas satisfações, tendo chegado já 
clepots da exptração do praso marcado para ellas se darem, dependem ainda de 
declarações posteriores que as revaliclem. Parece-me, pois, da maior c.onvcniencia 
que vossa magestade imperial se aproveite de todos os meios de influir sobre as 
decisões a tomar pelo governo francez, e, entre e]Jas, a presença da rainha em 
Paris (pelo _que Talle.yxand me disse) será um dos meios efficazes; será certamente 
de summa nnportancm a entrega dos navios, mas ainda sexá de maior transceu
clencia que elle prolongue as suas discussões com o senhor infante, paralysa;ndo 
as suas forças até nos dar ~ preciso tempo para os aprestos e chegada da expe
dição projectada, a qual assliD receberá um apoio importantíssimo, posto que in
directo. 

Luiz Filippe, nos desejos que manifesta de que vossa magcstade c as suas 
augustas consorte e filha appareçam em Paris, póde talvez ter tambem em vista 
o desmentir claramente os absurdos boatos que, em detrimento seu, espalharam· 
os ultra-liberaes francezes quando vossa magestacle chegou a Châbourg; mas 
vossa magestade, prestando-se a comprazer com os desejos do dito soberano e do 
seu govemo, adquirirá delicadamente novos direitos á sua condescendencia em 
nosso favor. 
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Reieve vossa magestacle o atrevimento d~esta minha eommunicação directa 
CGJU aqnelb bondade qtle é propria do seu magnanimo coração. · 

Deus a preciosa viela ele vossa magestade prospere c felicite por dilatados an
nos: Beija com o mais profundo respeito a augusta mão ele vossa magestade im
portal o seu muito humilde e fiel creaclo, etc. 

c 
Pura o Uar!o de R.cndufc 

. Lonclres, 26 ele julho de 1831.-Hontem depois ele j antar com Talleyrand, 
dtzenclo-lhe que eu havia expedido 1m1 correio com as communicações que clle 
me fizera de manhã, me respondeu o séguinte, que v. ex. a communicaní: «ll faut 
q,ue D. Pedro aílle en Portugal et qu'il ait pour cela les moyens. Ici on ne fera 
l'len. Les anglais auront leur escach·e de manoouvres; nous en aurons une autre, 
et ~n attenclant vous feroz vos affaires o. Perguntando-lhe eu se em França se po
det?am fazer armamentos, ellc me replicou: «J e CJ'Ois que je pourrai arranger ça, 
mol. L'~mpératrice pourra reste.r en France sons pretexte d'indisposition. Il faut · 
s~r ce01 garder un secret inviolable». Ora isto pareceu-me intriga, e como o 
cltscu1:so de Luiz Filippe fez aqui terrível impressão pelo seu tom altivo c di
ctatorio, desconfio que d'ali não venham a elevar-se questões sérias e azedas, e 
que nós fiquemos sendo pau elo jogo dos dois contendores. Parece-me, portanto, 
c~nveniente que o imperador, sem mttdar as vistas e palavras com que d'aqui foi, 
nao perca tambem as boas disposições que ahi ha, e com gei,to c muita polidez 
tudo poderá conseguir. Palmerston, com quem hoje estive, me disse que a opinião 
eru Portugal tinha mudado muito com a chegada de sua magestade imperial, que 
pouc~ resistencia encontraríamos ali, mas que, todavia, era necessario obrar com 
cel~r1dade, porque a estação avançava, e que alguns irlandezes seriam de bom 
effe~to. Que eBtretanto lhe parecia que em P.ortugal nacla haveria antes de ali che
gat· a expedição. 
b ~ulgo, pois, mui importante que sua magestade imperial volte aqui com a maior 

re:rtdade, expondo com franqueza que a isso se acha compromettido, que os ne
goe1?S de Portugal muito dependem da Inglaterra, e qne, bem a pezar seu, se vê 
~reetsado a não se·aproveitar dos offer·ecimentos generosos ele Luiz Filippe quanto 
a sua demora em França, etc., etc. 

D 

A mr. lc princc 'l'alloyraud 

., . Londres, 9 aoftt 1831.-lVIon prince: - Sa majesté Ie dnc de Bragance à qui 
J at _fait part ele l'entretien que j'avais eu l'honneur d'avoir avec votre altesse ce 
~"?-atm a ±:1.it p1;euve de scs sentiments délicats, en me disant que la nouvelle que 
J avais reçue de Lisbonne au suj et de la nég·ociation entamée entre lc vice-ami
r~l. baron de Roussin et le gonverncment actuel du Portugal pour le rachat eles 
battments de gucrre pris clans le Tage, nous étan~ parvenue seulement par eles 
lettrcs partieulil:wes n' était pas suffisante pour mot1ver une démarche de sa part 
aupres de sa maje~té le roi eles français,. que d'ailleurs il comptait tellement sur 
la parole de sa majesté et sur l'honneur de sou gonvernement, qu'il était sur 
d'ay-ance que dans le cas' que la ncgociation fílt effec~ivement entamée, ce que sa 
lllaJesté ne peut pas concilier avec la loyauté d'uu amn·al frança.is, et encm·e moins 
avee lã dignité de la Franco, sa majesté le roi repoussera une telle proposition, 
sa.us qu'il soit nécessaire de hasarder la moindre réclamation à ce sujet. · 

Veuillez clone mon prince excuser la peine que je vous ai donné par l'effet 
d' . ) ' ' 1 . d c1 • une Circonstance que m'y a entra!né par e sent1ment e mon ev01r. 

Ag-réez, etc. 
Oflicio 

(~.o H confidencial) 

li!. 010 e ex. 1110 sr.-Tenho a honra de accusar a ,recepção ela confidencial da
fada e~ 23 de julho, assim como a circulal' que a ac~mpanhava, relativa aos 
acontecnuentos occorriclos com a esquadra franceza em L1sboa.. Como ver,:ladeiro 
portugnez, e como fiel servidor ele el-rei nosso senhor, não posso deixar ele pedir 

.. 
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a v. cx.a queira pôr na augusta presença de sua ma,gqstatle o quanto me é sen7 
sivel um tal acontecimento. 

Passo ás mãos de v . . ex. a tres cartas como continuação ás que remetti pelo ul
tiPJ.O paquete. Igualmente incluo a copia de uma carta vinda elas ilhas dos Açores, 
e pela qual v. ex.a ve1·á que a escuna JacJc Lante1·n não levou dinheiro ::dgu111 
para a regencia, e que a presença ela nossa corveta ele guerra lzabel JJ1m·ict tem 
impedido aos rebeldes pôrem .em pratica muitos elos seus planos; isto dem<mstr~ 
o quanto é necessario mandar quanto antes para as ilhas força naval, e sobretu.do 
embarcações pequenas que se apptoximem da costa. Nas gazetas inglezas do illa 5 
do corrente verá v. ex. a a discussão em que na . can'lara dos lords o marquez de 
Londonc1erry obrigou lord Grey a decla1'ar em que qnaUdade havia este governo 

, recebid.o a .senhora D. "Maria da Gloria. Lord Grey respondeu que unicamente como 
pessoa real e não como rainha; nas folhas de 6 lerá v. ex. a a discussão na mesma 
camara motivada pela ;moção ele lord Aberdee11; n' essa occasião declarou lord Grcy 
haver recebido communicação ele que o governo francez expedíra ordem para; a 
esquadra franceza se retirar immecliatamente do Tejo; como v. ex." verá nos j01:-. 
naes, sua magestacle o rei da Hollanda não acceitou os protocollos da colílferencia 
ele Londres, e, declarando acabado o armistício. com os belgas, declarou a · guerra 
e começou as hostilidades. 

O novo rei Leopoldo pediu logo soccor'J.·o á França, e Luiz Filippe lhe mando"!l 
cincoenta mil homens., que já entraram no territorio belga; não se sabe se a de
cisão do rei da Hollanda é isolada, ou se tem o apoio da Prussia; no primeiro 
caso os hollandezes serão obrigados a retrograclar, pois não poderão resistir aos 
fra~1cezes, e a gqerra se não tornaní já geral; no segundo caso, ;porém., a guerra 
geral será inevitavel. · 

Deus guarde a v. ex. a Londl:cs, 10 ele agosto de 1831.-Ill.mo c ex.1110 sr. visconde 
de Santarem. =Conde ela Ponte. 

Officio 

["N.0 247 reservado) 

111.010 e ex.ml sr.-Os assumptos importantes que actualmente o~cupam o go
verno ele sua magestade não perrnittil~am talvez ele dar attenção ao negocio pes
soal que tenho tido a honra ele levar ao seu conhecimento, e po1· isso novamen.te 
o repito, supplicanclo humildemente a el-rei nosso senhor que se digne ele rn:e COilj1-

ceder a demissão ~o actual emprego em que me acho, ou uma licença ele seis 
mezes. 

Tendo cessado as pendencias ·com a Frapça, e não havendo cousa alguma a 
esperar d'este ministerio tendente a restabelecer as relações diplomaticas .com. Por
tugal, não podendo ao mesmo tempo haver i.déa que o min.isterio actual seja mu
dado antes de terminar a questão da reforma, que absorverá todo o tempo d'esta 
sessão elo parlamento, não se apresenta negociação alguma. , 

Não julgo, portanto, no momento actual inclispensavel a presença aqtú de uma 
pessoa revestida do caracter de que su~ magestade se dignou honrar-me, e Gf.Uando 
as minhas vistas não sejam exactas, e que realmente esta. presença seja necessa
ria, não estou em estado de poder desempenhar essas obrigações pela clebilidacle 
em que me deixaram os ultimos padecimentos que soffri. 

Repito tambem que por maneira alguma c1esejo eximir-me de ter a honra de 
se1·vir ~ sua magestade até onde as minhas forças o permittirem, e que para este 
mesmo fim desejo pôr-me em circumstancias de poder ser ele alguma utiliclaclc, 
recobrando as "fotças que tenho perdido. 

Deus gual·de a v. ex. a Londres, 10 ele agosto ele 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. visconde 
de Santarem. =Visconde ele Asseca. 

OfficiQ · 

(N. 0 248 reservado) 

m.mo e ex.'"~ sr.-Recebi a semana passada os despachos da ser~e reservada 
n. 05 328 e 329, e segunda feira cl'es,ta semana recebi. os JJJ. 0 ~ 330, p31, 332 c 333, 
com os documentos que acon.!panl1avam uns e outros. 
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, Como me constasse, com uma quasi certeza, que a esquadra franceza devia 
san· do 'rejo, tanto mais pelo que mais ele uma vez repetiu o príncipe ele 'ralley-· 
r~ncl, como pelo que lod. Grey disse na sua resposta a lorcl Aberdcen na camara no 
d1a 5, não me dirigi para esse fim a lorcl Palmerston, tendo-o já feito, como v. ex.'1 

terá conhecimento pela copia da carta que remetti o paquete passaclo; tambem 
n!'to darei passo algLtm relativamente à reclamação elos navios da nossa esquadra 
tom?'clos pelos francezes, emquanto não tiver ulteriores noticias á vista do que o 
almn·ante Roussin prometteu a v. ex."', tanto que quaesquer diligencias para com 
este governo n'cste senticlo serão baldadas. A homogeneidade ele princípios entre 
este gabinete e o de França e a idéa. elos ministros das grandes potencias ele que 
da existencia elo actual ministerio francez depende a conservação da paz, afastam 
tiJela a possibilidade ele que áquelle governo se faça~n applicações que o possam 
contra~·iar, a não ,!>Cr sobre objectos ele immecliatos interesses para as grandes 
potenc1as. 

Não posso fazer o uni co uso que me 'Parecia conveniente ela traducção da in
decorosa e.inclecente carta ele Hoppner a v . ex.a, por não ter ordem ele me quei
xar formalmente d'esse empregado, exigindo que sej a removido ou reprehendido; 
n[o sabendo se seria essa a vontaclc do governo ele sua magestacle, nã0 duvido 
que fosse este o caso ele assim o fazer pela maneira por que elle se excedeu, pas
s~ndo os limites das suas attribuições, os das suas instrucções e a maneira atre
VIda por- que se expressa, ainda que pelo muito bom eonccito que lorcl Palmerston 
faz . cl'ellc, pouco resultado poderia esperar cl'csta diligcncia. 

Na falla de lord Grcy no dia f> v. ex. a encontrará que este ministro desappro
vou_ o arbítrio que a Hcspanha tomou de impedir a saída do navio destinado a pre
vcmr as embarcações que se dirigem a Lisboa de estar o porto bloqueado; isto 
consti_tue rcsponsavel clle Hoppner pessoalmente por toclos os· prcjLúzos que se 
})odenam seguir d'aquellc acto, como se vê claràmente pelas propria::; leis in
glezas. 
~ Os lamentav~is acontecimentos da e~tracla da esquadra franceza ~ as humilia

~fes quo se seguiram, produziram entre as pessoas sensatas o cffeito de conhecerem 
c aramente qual é a vontade ela nação e a firme resolnção de sellar çom o seu san
g'tle a .~rclem estabelecida no reino c a conservação elo seu soberano. 
a· A~ mtrigas elo cx-imperaclor do Brazil continuam no mesmo sentido, procurando 
~ll'llcn·o, que, até hoje, me não consta ter encontraclo; a projectada. expedição 

nao pódc ser ostensivamente apoiada por este governo, quacsquer que sejam os 
seu desejos; as leis elo paiz mesmo se oppõem. 
fi . Sobre a guerr~ entre a Hollancla e a Belgica nada mais posso dizer do que re
erem as gazetas mglezas c francqzas . 

É bem a meu pczm· que trato elo ultimo artigo elo meu officio a que v. ex. a 
s~ refere no seu despacho n. 0 431. O estado de finanças sei que me obriga a rc
::ngn~r~lue ás priva~ões; mas a minhp. posição é tal, que receio' ser obrigado a obrar 
)rec1pltaclamcntc c evitar acontccimontos vergonhosos para mim e para o governo 
c e sua magestaclc. 

Resta-me pedir a v. ex. a ele beijar por toda esta legação a augusta mão de 
sua magestaclc. 

Deus guarde a v. cx.a Lonclres, 10 de agosto de 1831.-Ill.1110 o cx.mo sr. vis
conde de Santarem. =Visconde ele i.lsseca. 

Oflicio 

Tive hontcm a honra de receber c de levar ao conhecimento elo governo de sua 
lllágestacle a nota que v. ex. a m.c dirigiu em data ele 9 elo corrente. N'aquella nota 
lUe annuncia v. ex.a ter recebiclQ ordens do seu gõverno relativamente á esquadra. 
J)Or~ngueza, ele que v . ex. a se apossou violentamente no dia ~a sua entrada no Tojo, 
lnc1tcauclo-mc que o seu o·overno julga que por todas as le1s ela guerra lhe perten
cem aquellcs navios acr~scent~.J.nclo v . ex. a que com effeito aquelles navios esta
vam armaclos c dispostos para combater, e que tinham feito fogo sobre os seus; 
que posto que a sua clcfcza fosse curta, comtuclo em similhante caso nfi.o é a du-
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rnçrio que caractcrisa o combate; basta que cllc comece; que houve ataque e c1c
fczm, c que o pavilhão portuguez fôra tirado, c, portaU:to, havia. captura rcgü.lar7 e 
de tal modo, que tratára os officiae:;; c equipagens como prisioneÍI'OS de gucl'l'a, e 
conclue que o meu protesto se apoia sobre uma distincção entre a guerra ele facto 
c de direito; que lhe não é possível admittir que depois da declaração de 16 ele 
Hiaio, da captura de dezesete navios, do seu combate com a fortaleza. de Cn.scaes, 
da commissão do seu parlmnentario em 9 ele julho, pelo qual tinha o:fferecid0 a 
alternativa ela paz ou ela guerra, se sustentasse b poder existi~· a menor duyida 
sobre as relações existentes entre os nossos dois paizes na cpocha de 11 de julho; 
que assim estavam em guerra, e que, como me tinh~t annunciado, todas as con
seqnencias da guerra podiam ser previstas. 

Para r esponder cabalmente ao que v. ex.a sustenta, entregar-me-hei inteira
monte ao direito das gentes, ao uso com1mun elas nações civilisa.cbs em casos taes, 
como os que occorrermn entre a França ~ PoTtugal, c •aos factos notorios. 

O clinii to das gentes estabelece úcerca das reparações e satisfações exigidas 
de uma potencia a outra lJotencia, quanclo esta;; lhe são formalmente negadas, o 
que não aconteceu na questão que se agitou, enti-e cliversos meios o de auctorisar 
n'aquelle caso uuicó ele negativa formal as r~presalias de naçã0 a nação, para que 
a p<Jtenéia que se julga o:ffenclicla possa obter por vias de facto a r e1mração que 
julga ser-lhe devida até à concorrencia elo que é devido, podendo conservar os 
cffeitos apprchenclidos por todo aguelle tempo qne póclc espcraT o"bter justiça. PaTa 
que as reprcsalia:; sejam legitimas é ncccssario que a carnsa. el'aqnella. potencia que 
emprega este meio rjgoroso seja evidentemente justa e a sua. divida bem clan• c 
bem liquida. 

. A questão da França, que desgraçadamente se agitou, não foi, nem pócle ser 
considerada no rigor de .princípios como o ele uma gueiTa regular. . . 

Exigiram-se satisfações e r eparações, não se negaram. formalmcnt,e ; comtudo 
as represalias fizeram-se. Mas acaso para constituir o estado de guerra p11blicou 
a França um manifesto? Declarou bloqueados, conforme as leis das nações, os 
portos cl 'estbs reinos? Deu Portugal cartas ele marca c;ontra o commercio fTancez? 
Confiscou ou uson pelo menos elo direito ele retorsão nas propriedades elos subdi
tos francezcs? Nacla d'isto existiu. Como, pois, }Jóclc v. ex. a 

1 
apoiando-se na ca

ptura de dezesetc navios portuguezes, á visüt d'estes princípios inefutaveis elas 
leis elas nações c cl'estes factos, consicleral-a como uma prova do estado de guerra. 
regular? 

Considera v. ex . a outro fundamento para reputar a guerra regular, e clerivuv 
cl'ella todas as consequencias, que a.s leis das nações estabeleec;m n'estc caso, ? 
facto do seu combate com a forta,leza de Cascaes . . 

Eu bem quizera que v. ·CX. 3 me tivesse poupado a tratar d'estc ponto. Cha
mando-o v. ex.a, porém, em apoio elos seus princ.ipios, não po~so cleixail' de o 
rebater c de appellar para o consenso ela Europa de uma violação tal ele todas as 
leis das nações. V. ex.a não ignora quaes são ·mesmo os usos communs entre po
tencias ? elligcrantes. Póde jamais o caso ele Cascaes servir elo fundamento ás co.m
scquencws que v. ex. a pretende tirar? Por nenhum principio certamente : o ca,so 
ele Cascaes foi uma manifesta violação elas hostiliolacles . 

Depois elas represalias, das hostilidades não p1'ovocaclas, depois elo desgraçado 
~•prez;amento de um navio fnnclcaclo debaixo ele uma fortaleza portuguez:t, quo fun
damento se p6tl~ decluzir para constituir a guena regttlar .? O ter v. ex. a mandado 
um ~arlamcntan.o com a declaração ele !) ele julho, na qual v. ex." mesmo csta
belecla que CO[!s1clerava a guerra declarada ele f~1cto? _ 

Porventura na alternativa que Y. ex. a estabeleceu, nã.o offercceu o governo 
portuguez tratar com a França para lhe dar as s~tisfações que exigia? Nfto esta
beleceu o governo }JOrtuguez uma base para tl~atar e para se entender com a 
F ;rança? Como se p6de, pois, á vista cl'aquclle o:ffcrecimento, estabelecer que P0r-
tugal adaptou a alternativa da guerra? · · 

Não sã0 menos infundadas as asserções ele v. <_;x. 3 ::'tccrca de dizer que os na
v ios ela esq uaclra portugncza se achavam c1isl90stos para eombatcr c quo tinham 
feito fogo sobre os. seus. 
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. Havent alguem na Europa que ig-nore que ha tres annos, desde que Portugal 
e~k'Lbeleceu o bloqueio da ilha Terceira, têem existido sempre armamentos dos na
Ylos ele guerra portuguezes? Certamente não existe ninguem que possa contestar 
este facto . Não é notorio que a maior parte d'elles não estavam em estado de com
b~ter? Se acaso elles tivessem orde-m para atacar a sua esquadra não se teriam 
f~tto á véla e collocaclo em posição de combater? Porventura aquellas embarca
çoes fizeram fogo antes de o receberem ela sua esquadra? E n'este caso quae::; • 
foram. as embarcações da esquadra portugneza que fizeram fogo? Se substituíram 
0 paytlhão foi em consequencia de serem a isso obrigadas pela força. 

A vista de· todos estes factos e do nosso direito póde estabelecer-se tlma ca
ptura regular conforme com os usos ela guerra e com a lei das nações? 

N Portanto, o governo portuguez, á vista da sua justiça e do seu direito, ratifica, 
na0 só perante a Europa, mas o mais solemnemente á face elo mundo o protesto 
~~e dirigi a v. ex.a em 14 ele julho ultimo, não admittinclo condição que preju
cuque o seu direito. 

ARroveito, etc. Secretaria de estado dos negocios estrangeiros, em 11 ele agosto 
ele l83l.=Visconcle ele Santm·em.=(Pa.ra o ba.rã.o R.oussin.) 

Orde:tn do dia 

Para a dlrisiio OX{lOiliclonarin em Ponta Dclgadn 

S. e~ . a o sr. marecha,l de campo conde ele Villa Flor, commanclante das for
ça.s nas Ilhas elos Açores, tem a satisfação de mandar publicar a carta r egia abaixo 
transcripta: 

Carta regia 

. Conde ele Villa Flor, par elo reino . A regencia, em nome ela rainha, vos en
Vta muito sauclar como aquelle a quem a mesma senhora· préza. Havendo sido 
prese~te o officio que lhe clirigistes pelo vosso ajudante ele ordens Luiz da Silva 
Mous1nho ele Albuquerque, em que llle participaes o completo successo ela empreza 
d~e ""v o~ havi~ siel? confiada cont_ra a ilha ele ~ - ~iguel, a qual1 e~ c?nseqt:enc~a -d olonosa v1ctona que consegmstcs, se acha mten·amente restttmcla a obediencta 
a soberana legitima, seus leaes habitantes entrados no goso dos direitos que·lhes 

?o:mpetem pela carta constitucional, c a tropa que a defendia., em nome elo governo 
Intruso, desbaratada e prisioneira de guerra : apressa-se a regencia a testemunha~·
~os, em nome da rainha., o apreço que faz ele um tão importante serviço, cujos 
Hisultaclos nrio podem deixar de ser ela maior vantagem para a honrosa causa que 
~ vo~sa espada tem sustentado, e ficará em memoria na historia portugucza. Are
gen~ta, em nome ela rlllinha, vos encarrega ele fazerdes co:nstar ao official genera:l, 
~ffictaes superiores e mais officiaes, officiaes inferiores, cadetes, voluntarios e- sol
d aclos ele que se compõe a brava divisão· elo vosso commando, os louyores que lhes 

á em nome da mesma senhora, pelo seu brioso comportamento na acção do Porto 
Formoso e nas operações que precederam aquella victoria, assim como . o apreço 
eln . que terà este relevante serviço. O que pareceu p:-.rticipar-vos para vossa in
telhgencia. 

J:?ada. no palacio elo governo em A11gra, aos 8 ele agosto ele 1831. =A re
ge~cia, em nome da rainha, J.l!la?·qttez de Palmella =José Antonio Gtte?"?·ei?·o = Joa
qutm ele Sousc~ çle Qí~evedo Pizan·o . =Para o conde de Villa Flor. 

Quartel general em Ponta Delg·ada, 11 ele ag0sto ele 183l.=Antonio Cesa1· 
de Vasconcellos Co?'?'eia~ encarregado ela repartição do ajudante general. 

. ~altam elementos pant formar uma estatística· cxacta elos mo-rtos, feridos e 
pr!t~ I oneiros dura,nte os ataques nas ilhas .elos Açores em 1831, assim como outra 
Fdi~anclo a quantida~le ele mu~ições e petrecho_s que a divisão. do conde de 'V_il~a 
8

•
1?1 tom~u aos venCidos; por Isso temos el~ gmar-nos só pela mcomple~a notiCia 

alcla da Imprensa do governo ele Angra. n esse mesmo anno, e transcr1pta mais 
tarde (1885) no curioso Anhivo elo sr. Ernesto elo Canto1 conforme as seguintes 



Rela~õcs 

1." 
Pessoas mortas e feridas pertencentes á divisão constitucional 

Jllm de S . Jorge 

Corpo de cadetes. - ·Morto 1, feridos leve
• mente 2. 

Ilha de S. Migue l 

Batalhão de caçadores n. 0 5.- Mortos G, o 
tenente Antonio Joaquim Borges de Betten-

court e 5 soldados i fcFiclos gravem ente 3, o 
' alferes J o só ·Maria de Moraes l-I. ego c 2 sol
dados i feridos levemente 20", o ajudante João 
Baptista de Abreu, 2 ofliciaes inferiores e 17· 
soldados. 

Batalhão provisorio ele infa,ntcria.- Feri
dos lcYcmentc, 2 soldados. ' 

N . .B.-0 numero de mortos e feridos da tropa rubsoluti sta calcula-se em cerca de 420, 
sendo na ilha de S. Jorge 70 e na de S. Miguel 050, conforme se lê n'um opnsculo publicado 
por aquella epocha. 

Officiaes e alguns outros militares aprisionados pelas tropas da rainha 

S. Jorge 

José Mauricio Rodrigues, tenente coronel de 
infanteria n. 0 10. " 

Manuel Coelho Borges, tenente cor011el. 
Nicolau Teixeira Machado Stuart, major de 

milícias de S. Jorge. · 
José Victorino Pacheco, capitã.o de milícias 

de S. Jorge. · 
Antonio Salazar Moscoso, alferes de infantc

I"Ía n.o 1. 
João José Pereira de Mello, alferes de infan

teria n.0 7. 
Antonio Gaspar Pereira, .11lferes de infanteria 

n. 0 7. 
Jgnacio José Pinheiro, primeiro tenente de 

artilhcria de Angra. 
Manuel Joaquim de Araujo, ajúdante de ci

rurgia de infanteri a n. 0 7. 
João José de Bcttcncourt, cadete de artilhe

ria. 
Antonio de Sousa da Cunha, sargento de in

fan teria n. o 1. 
João Maria Assa, sargento de artilhcria. 
André José da Silveira, sargento de artilhe

ri a. 
Josó Per.eira Mota, sargento ele infanteria 

n.o 1. 
Pai a ! 

D. José Maria de Noronha, major ele infaú
tcria n." 7. 

Antonio Pacheco, major de artilhcria de An-
gra. · 

Ca1:los Conrado Nicmcycr, capitão de infante-
na n.0 1. · 

João Lu iz Scrrã.o, capitão de infantcria n.o 7. 
Jos~ Manuel de Miranda, capitão de infante

na n.• 7. 
João Baptista Pinheiro, capitão de artilhcria 

de Angra. 
Manuel de Sant'Anna Borges Peixoto, tenente 

de infanteria u. 0 1. 
José J uaquim Pinheiro, tcncn te de artilheria. 
José Pedro de Mello, a;lfcrcs ele iufantcria 

n.• 1. . 
Sebastião Fmzão de Andrade c Silva, alferes 

de infanteria n.• 7. · 
Antonio J oaquim Pinheiro, tenente de artilhc

ria. 
F rancisco Xavier Cordeiro, aj udante de infan-

tcria n ." 7. · 
F ern ando José Rodrigues Moreira, ~1judantc 

rlc cirurgia de iufautel'ia n." 7. 

Pedro Anrtonio ele AiJl·cu, ·porta-bandeira de 
infantcria n.• 7. 

Antonio Martins da Luz, cadete de infanteria 
11.0 7. 

Estevão Pacheco, cadete de artilheria. 
Luiz Pacheco, cadete ele artilqeria. 

Graciosrc 

J osé Roberto de Gouveia Botelho, capitão de 
infantcria n. 0 1. 

Bernardino Tinoco, capitão de iufanteria 
n." 1. 

João José Tcixcira "Pinto, capitão ele infante
ria n.0 7. 

H.oberto José de Castro, alferes de infante1·ia 
n.• 1. 

Agostinho José da Costa, alferes de infttntc
ria n. 0 7. 

Joaquim J·ustiniano Lopes, alferes de· infa,u
teria n.0 7. 

Pedro de Alcantara L eite, alferes de infante
ria n.o 1. 

João Xavier de Almeida, cadete de infanterià 
n.o 1. 

Carlos Xavier de Lemos, cadete de infantexb 
n.0 1. 

J osé Maria, sargm1to de infantcria n.• 1. 
Francisco Machado., sargento de infantel"iu. 

n.o 1. 
José Maria Lazaro, sargento de infante~·ía. 

n.o 1. 
Caetano Pereira Rosa, sargento de infantcría 

n.o 1. 
José Manuel elo Nascimento, sargento de in

fantcria n.0 1. 
Jacinto Xavier de Almeida, cadete de infan

tcria n. 0 1. 
J oão J osé Salerna, sargento de infante ria 

11.0 7. . 
Manuel da Fonseca Vagas, sargento de inf~-tn· 

teria n. 0 7. 
S. Mi gue l 

José ela 'Silva Reis, coronel de a1'tilhcria. 
Antonio Izidoro de Moraes Ancora, coronel 

de cavallaria. 
Guido José Serrão, tenente coronel de infau·. 

teria n. 0 7. 
Vicente Borges Rebello, tenente coronel do 

batnlhão de S. Miguel. 
José Joaquim Barreira, capit1to de artilheria. 
Jgn.acio Scrrão Broguctr, alferes de infante-

na Jl. " 20. ' 



Sebastião Cabral, tenente de nrti!hCI·ia. 
Joaquim José Pereira de Castro alferes de 

infanteria u.o 7. . ' 
Antonio Maria Valente, cirurgião mór de in· 

• fanteria n." 1. 
José Joaquim Simões, ajudante de ihfanteria 

n.o 1. 
Joã_o Pereira Palhinha, cadete de artilhe

na. 
Vic~orino João Carlos Dantas Pereira, capi· 

tao de artilheria n.0 3. 
-Luiz :Alexandre Ferreira Nobre, capitão de 

art1lhcria n. o 3. 
Manuel José Francisco tenente de artilhcria 

.n.o 1. ' 
Antonio de Bettencourt c Vasconcellos, ca~ 

detc de artilheria de Angra. 
Wenceslau .Antonio, segundo tenente de con· 

ductores. · 
Amancio José da SilYeira capitão de infan-

teria n.o 1. 1 
· 

Fr_ancisco Rodrigues Fangueiro, tenente de 
Infanteria n. o 1. 

Jo_aquim Pedro Xavier da Silva, cadete de 
lnfanteria n.o 1. 

Thco~onio Borges da Silva, capitão de infan
teria n.o 7. 

An~onio de Brito e Mello, cac].ete de infante
na n. 0 7. 

Prau~isco de Borja Velloso Falhares, cadete 
de lnfanteria n.o 7. 

AJ:tonio Luiz Xavier ele 1\Iaceclo, cadete de 
Infanteria n.o 7. 

,!rau~isco Manuel Coueeiro, tenente coronel 
de mfanteria 11.o 20. 

AJ~to~io Joaquim Hemiques Lobinho, capitão 
F. e J?fanteria n.o 20. 

tanc1sco ele Paiva, capitão ele jnfanteria 
n.o 20. 

Lotur~nço Caetano Cayolla, tenente de infan
ena n.o 20. 

José Maria de Campos tenente de infanteria 
n.o 20. ' 

Mantl~l Caldeira de Mi1·auda Cayolla1 alferes 
de Infanteria n.0 20. 

Ar:touio José Salgado de Araujo, alferes de 
.1nfanteria n.o 20. 

D10go Francisco Cortez Paim, alferes ele in
_fantcria u.o 20. 

Yt;ente Caetano de Novaes, ajudante de in
Lanteria n.• 20. 

Renrique José de Mattos, capitão quartel 
mestre de infantel'ia n.0 20. 

José Justiniano Cortcz Paim, cadete de in-
fanteria n o 20 J ~ . . 

Foao de Passos alferes de infanteria u.o 4. 
'raucisco de P~ula da Cunha, capitão de ca-

çadru:es 11. o 11. 
José Antonio de Oliveira, alferes de caçado

l'es n.o 11. 
Alexandre Luiz ela Costa alferes de caçaclo-

l'es n.o 11. ' 
Bento José da Silva ajudante de caç.adorcs 

1,,0 11. 1 

Ari~ré :NianuelAbrcu Cabral, coronel de mili
. ~\as de S. Miguel. 

Il:hguel Leite, coronel ele milicias de S. Mi
guel. 

Antonio Feliciano elo Rego, major d'c inilicias 
L de S. Miguel. 
o~u·en~o José de Bivar, major de milícias de 
"'· :tllJgucl. 

505 

Antonio Soares da Silveira c Cunha, capitáo 
de milícias ele S. Miguel. 

Anton io de Sousa Medeiros e Canto, capitão 
ele milicias de S. Mig·uel. 

Antonio da Silveira Pinheiro, tenente de mi
Iicias de S. Miguel. 

Antonio Felix ele Mattos, tenente ele milícias 
de H. Miguel. · 

José Joaquim Arhaud, ajudante ele ordens. 
Manuel Joaquim Cabral c Vasconf!ellos1 capi

tão mór de ordet1al1ÇaS. 
Jorge Henrique de Mesquita, official do es

tado maior. 
Joaquim Manuel Fernandes Braga, primeito 

tenente de artilheria. 
Patrício José Abranchcs, capitão de caçadores 

n." 11. 
José l\laria de Sousa Raclcmaker, tenente ele 

caçadores n. o 11. 
André José de Carvalho, alferes de infanterià 

n." 14. 
Francisco José da Costa, sargento de artilhc

ria. 
Manuel José Pereira dos Reis, sargento de 

·artilheria. 
Manuel José Ferreira Lima, brigadas de in

funterilt n .0 7. 
Antonio Pereira, sargento de infanteria n.o 7. 
José Pires Grcgorio1 sargento de infanteria 

n." 7. 
José Gonçalves Guimarães, brigadas de in

fnnteria n.0 1. 
José Antonio de Carvalho, sargento de infan

teria n." 1. 
J,ourenço Bernardo, furriel de infanteria n." 1. 
José Osorio da Fonseca, sargeuto .de caç.ado

rcs n.U 11. 
Manuel Joaquim de Almeida, funiel de car;a-

clores n.o 11. 
José Rodrigues, coronheiro de caçaÇI.orcs 
. U . 0 11. 
Francisco Pereira Pousada, ~:u:gento de ca

ç.'l.dores n .0 11. 
José Joaquim Ferreira 1\:foraes, sargento de 

caçadores n. o 11. 
Antonio da Rocha c Silva, sarg<.'nto de caça

dores JJ. 0 11. 
João de Assunipção Vida!, sargento de caça-

dores n.0 11. 
José Pereira, sargento de caçadores n.0 11. 
Luiz Ribeiro, sargento de caçadores n.O 11. 
João Godinho de Carvalho, sargento de infan-

tcria 11. 0 20. 
José ~ntoni.o Ourique, sargento de infanteria 

u.0 20. 
Antonio Pinheiro, sargento de infanteria 

n .0 20. 
Joaquim 1:Ianuel, sargento de infanteria 

J1, 0 20. 
Manuel Alves, sargento de infantm:ia n .o 2~. 
Matheus de Uli veira, sargento de mfantena 

n.0 20. 
Manuel Pedro, sa1·gento de infante1:ia n.o 2~ . 
Agostinho Rodrigues, sargento de mfautena 

11. 0 20 . 
Antonio Rod1:igues, furriel de infanteria 

n. 0 20. 
Manuel da Costa Guttenes, furriel de infan

teria n .0 20. 
Joaquim Bcmardo, sargento de infÜnteria 

n.• 1. 
Manuel ]\'faria, sargento ele infantcria n. 0 1. 
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3." 

Material de guerra t omado ás. forgas absolutistas 

·S .• Jorge 

Armas ........ . ... . ..........•... 
Varetas ..•.•............... . .. . .. 
Bu.yonetas . ..... · . ............. . ... . 
Peças de differentes calibres ..... . . 

Faial o Graciosa 

Peças de differcntes ea:libres ...... . 
Armas .•........ . ....... . . . ...... 
Varetas ..... .. ..•....... . ....... 
Bayonetas . . ..................... . 
Alabardas . ........ . ...........•.. 
•rerçados .. . ....... .. ..... . ...... . 
Pu.tronas com correias . .•........ . . 
Boldriés de ba.yonetas . ....... . .. . . 
Bainhas de bayonetas ....... . .... . 
Mochilas oleadas ..... . . . .. . . . . . .. . 
Barretinas de porta-machados . ..•. . 
l\'lachados ...... .... . . ...... . .... . 
Bolsas de porta-machados ......... . 

1:295 
1:295 
1:295 

51 

90 
536 
536 
545 

5 
7 

184 
407 
86 

108 
6 
5 

. 5 

A ventaes de porta-machados . . . . . . . 4 
Cobertores . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 26 • 
l\'lantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 17 
Caldeiras de folha . .. .....• . ..•.. ·. . 27 

S . Miguel 

Peças de diversos calibres . . . • . . . . . 113 
Pol v ora em barris- arrobas : . . . . . . 583 
Cartuchos carregados....... .. ..... 3:127 
Balas de diversos calibres . . . . . . . . . 3:937 
Lanternetas de diyersos calibres. . . . 647 
Granadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Armas de infanteria. ... . . . . . . . . . . . 3:706 
Patronas .. . •. .. .. . . •. .... :. . . . . . . 1:870 
Boldriés de bayonetas . . . . . . . . . . . . . 379 
Espadas . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . 30\l 
Alabardas.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 57 
Caixas de guerra .....• ; . . . . . . . . . . . 4(') 
Pederneiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:670 · 
Cartuchos de infanteria .... . ... . ... 230:600 
Bandeiras dos corpos de milicias .. ·. G 

Officio 

Stbjfi·en, 12 aoút 1831, clevant Lisbonne.--Monsiem le vicomte:-J'a.i. ~·eçu la 
lettre que vous m'avez fait l'honneur ele m'adresser hier en réponse à la mienne 
du jour précéc1ent. Elle revient sur un sujet qui n'était plus en cliscussion,. car 
V. E. se rapellera sans dou te que bien que par ma position et ma conviction, je 
fusse cl'un avis contraíre au sien, je n'ai pas voulu clécieler moi même la question. 
eles bâtiments capturés. J c l'a.i soumisé à mon gouvemeroent avec votre protesta
tion du 14 juillet, en me bormmt à lni clemander ses orclres. 

Je cloit clone m'abstenir ele elire un mot ele plus sur cet objet. 
Le silence que vous avez garelé snr ]a seconde proposition contenue elans ma 

derniere lettre, Jne prouve qu'il n'y a plus aucune possibilité de réaliser I:es]>oir 
que j'avait conçu; espoir fonc1é à la fois sm· un granel sentiment cl'humanité et 
sur le clésir ele provoquer un acte honorable pour les deux pays qui se seraient 
entenclus pour l'accompli.T. 

J e regrette toujours ele n'y avoir pas ré:ussi. 
Permettez-moi ele croire, mr. le vicomte, que V. E. la reg:rette aussi; et que, 

s'il eut clépenclu cl'elle, '~Jle ne m'aurait laissé, dans cette circonsta.nce, d'awtre 
avantage, que celui d'avoir rris l'initiative cl'une proposition généreuse qu'elle 
sai t a.pprécier. · , 

En prenant congé ele V. E., qu'il me soit aussi permis ele me rendre cette 
jnstice, que dans l'accomplissement d'un clevoir rigoreux, je n'ai point abusé eles 
avantages de ma position, bornant mon exigence aux: seules conditions qui m'étG~.ient 
prescrites, j'ai cédé volontiers sur celles qui clépenclaient ele moi : c'est ainsi que 
j 'ai aba.ndqnné à V. E. le vaisseau le Jean VI et que je lu i ai proposé, pour eliminuer 
ses pertes un moyen qui n'avait rien que d'avantageux pour les intérêts qu'elle 
réprésen{e. 

Je clésire que, malgré le matwais succes ele cette clémarche, V. E. m'attribue 
au moins le mérite ele l'intention et qu'elle accepte le clernier hommage de la haute 
consiclération avee laquelle j'ai l'honneur cl'êtrc son tres-humble servitetu. =Le 
vice-amiral commanchwt en chefe l'escaclro française elu 'l'age, Ba?·on Roussin. ~ 
(Para o visconde ele Santarem.) 

Officio 

(1° 110) 

ritmo c ex. mo sr.-O arrno passado em um dos primeiros mezes do anno recebi 
um officio ele v. ex." datado de 3 ele fevereiro de 1830, e marcado com o n.0 37 da 
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serie reservada, na qual, participando-me v. ex.n o fallecimento do bispo de Bra
gança, e recommendando-me, de ordem ele sua magestacle, que ponderasse ele novo 
a este governo os transtorno;; que soffria a religião e o estado, causados pela falta 
dos pastores ecclesiasticos nos bispados, me dizia igualmente que communicasse 
por essa secret.:'lria de estado se sua santidade se prestaria á expedição das 
bulias, no ·caso ele sua .magestade fazer a nomeaçrio ·dos prelados para os bispados 
vagos. 

Em conscqnencia tive a honra de responder a v. ex.a no meu officio ·n. 0 51, 
em data de 5 de março de 1830, o seguinte: «Querendo sua magestade nomear 
os bispos que faltam nas dioceses, tanto de Portugal quanto nos domínios anne:x:os 
áquelles reinos, não achará d'aqui em diante contradicção alguma em o nuncio, 
~ue ahi se acha resiclindoJ quanto aos processos, em consequencia elas . ordens on 
lllstrncções, que elle terá i·e0ebiclo, quando este meu officio chegar {is mãos ele 
v. ex.a». N'essa occasião se tinha, tomado o partido ele escrever a monsenbor Lam
brt~schini, nuncio em París, para que fosse elle quem dis~esse ao ele Lisboa que 
S~rta do agrado de sua santidade que elle se prestasse a fazer os processos dos 
~tspos que fossem nomeados por sua. magestacle fidelíssima. Perdeu-se então uma 

oa occasião, porque, vindo as nomeações e processos, como haviam negar aqtü 
W confirmação, ad ·instantiam ?'egiam etfidelissima?n; etc.? Depois d'isto já houveram 
os offerecimentos ou remoques ele Gregorio XVI para se fazerem ele motu proprio 
todos os bispos, que de lá viessem nomeados, o que tamberu se não acceitou, comó 
v: ex.a mui bem sabe. Agora, porém, que desde o mez de abril tem sido mais 
y1va a minha lucta, e não se podendo livra.r este governo elas minhas continuadas 
lnstancias, me mandou propor o mesmo papa, por meio elo cardeal Macchi, ele con
firmar os bispos que viessem propostos por sua magestacle :fidelíssima, não faltando 
~a occasião elo consistorio ele os proclamar com as .formalidades do costume, isto 
c, dando a cl-rei fidelíssimo o tratamento que lhe compete. Era elo meu dever 
expor tudo isto, assim como o é ele dizer a v. ex. a que nem por isso hei de ceder 
na ' parte que diz respeito a um immediato reconhecimento elos direitos de sua 
illa.gestacle, c estou decidido a marcar dias, e, não o conseguindo, sair, o que 
pos~o fazer sem me afastar das minhas instrucções, comtanto que não sáia da 
Italta até ulteriores determinações de sua magestade communicadas por v. ex. a 

.A bulia em questão, que fez objecto de duas congregações do estado, isto é, os 
car~oaes dos negocias ecclesiasticos, tendo sido approvada, foi. suspensa, c eu sou 
obrtgado a dizel' a v. ex.a que estimo, porque quem deixaria ele dizer, e com 
;erdade, que o reconhecimento era simplesmente de facto? De mais d'isso, o papa 
la ~omprometter-sc com a Etu·opa inteira, porque nas circumstancias actuaes se 
<qu~~xaria a Rnssia, porque se abriam as portas ele Roma aos polacos ; a Inglaterra 
tqna 1uuito mai.s ciume d'esta côrte, que abria os braços aos irla.nclezes, que tanto 
ameaçam a desunião; a Hollanda, não tendo ainda acabado as suas questões com 
a _Belgica, se poderia mui bem tmir com a Prussia para inquietar o papa; a Aus
trui ~esmo, temendo um pouco que este passo animasse a Hungria, e ainda mais 
o remo lombardo-veneto., clesapprovaria altamente a conclurta ela cm·ia; a Hes
panha, vendo que immediatamente o Mexico, a Colombia, Chili e Buenos Ayres, 
etc., se consolidavam mais na sua inclependencia, que diria? Com os seus mesmos 
subdjtos vinha a pôr em contraclícção os juramentos que dá de manter illesos e em 
toda a sua integridade os estados pontificios e o patrimonio ele S. Pedro; vinha 
a pôr em ·contraclic.ção com a bulla, que cl,ava motivo a que feita uma revolução 
n'estes estados clles revolucionarias quizessem, em virtude d'ella, ser reconheci
dos independe~tes do seu domínio. 

. Este governo está bastantemente inquieto com a grande agitação da Rouma-
1~1a, sem comtudo ter meios de obstar a uma proxima revolução. Elle tambem tem 
Std~ informado pelo seLl nuncio elas occorrencias ~t~e tem havido J?-'esse reíno c9m 
os mglezes e t]:ancezes. Eu não o podia fazer off1ctahnente, por 1sso que Y. ex .a 
não me informou ele cousa alguma a este r~speito. 

Deus gp.arclc a v . ex.a Roma, 12 ele agosto ele 1831.- Ill .mo e ex.mo sr. vis
conlc ele Santarem, ministro e secretario de estado cl'os negocias estrangeiros. = 
jJicwqllez de LmTadio, D . A1~tonio. 
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011icio 

(l 0 54 rcscnailissimo) 

111.mo c cx.mo sr.-Até agora não tem sido possível concluir arranjo algum pe· 
cuniario, apesar das muitas e diversas diligencias que para isso se têem feito. Os 
portuguezes apregoavam por toda a parte que os negociantes e capitalista(> nacio· 
naes estavam promptos a fazer um emprestimo, e criticavam os agentes da regen, 
cia por não haverem tentado de contratar com os ditos capüalistas. Em conseqnencia 
d'estes boatos, que chegaram aos ouvidos do imperador, convoquei eu, por insi
nuação de sua ma:gestacle, no dia 17 ele julho, alguns dos principaes portuguezes, 
conhecidos por capitalistas, e propuz-lhes de contratarem com a regencia um em
prcstimo ele E 250:000 a 300:000, lendo-lhes o papel d~ que acharit v. ex." junta 
uma copia (A). João do Carvalhal escusou-se logo sob pretexto de falta de meios, 
e de não ser especulador, e ridiculamente recommenclou a operação aos outros su
jeitos presentes. Estes 'ficaram de dar a sua resposta, que foi negativa. 

Começo~-se logo a dizer que João do Carvalhal se não prestára a dar dinheiro,, 
porque o imperador lhe não fallára ;particularmente no negocio, e que se sua ma
gestade convocasse os portugHezes á sua presença, outro. seria o resultado. Con
vidou sua magestade a jantar João clb Carva.lhal, e dias depois lhe pediu ele vir 
fallar-lhe em particula.r, porém, a ;resposta que João do Carvalhal deu ao impcr~- . 
dor n'esta occasião foi igualmente negativa. ·• 

No dia 23 de julho, fe:i:ta nova convocação, compareceram em Clm·endon 
hotel quasi todos os portuguezes que se julgou poderem concon-er para o cmpres-. 
timo, e em presença do imperador ·lhes li outro papel, que tambem remetto . 
por copia (B), e que depois remetti a cada um dos presentes, e mesmo aos ausen;
tes, que não haviam c0mparecido, exigindo ele todos uma resposta escripta. Esta 
toi geralmente negativa, á excepção de Adrião Ribeiro :ijeves, que o:ffereceu en
trar com E 500, e do abbacle de Goivães, que respondeu directamente ao. impe
rador, offe1·ecendo E 200. JY,lanuel Joaquim Soares propoz-se entãe a fazer elle um 
emprestimo, caso houvesse algum portugnez; mais, estabelecido n'esta praça, que 
o quizesse coadjuvar, e offerecendo-se elle a fornecer pela sua parte a somma de 
E 50:000. Queria aquelle honrado portuguez que se nomeasse uma commissão• 
para com· elle tratar do negocio, e lembrou para ella João Jorge, João Ferreira 
Pinto, Lourenço Rodrigues de Sú, João Antonio Frnetuoso e Francisco Ignacio ' 
Vanzcller. Aquelles port'uguezes, conjnnctamente com o dito Soares, e com 'os 
proprietarios Antonio Joaquim da Costa Carvalho, José Joaquim Gomes de Cas- · 
tro, Luiz de Vasconcellos e seu filho, José Ferreira Borges, José. ela Silva Carva
lho, Manuel Gonçalves ele Miranda, José Joaquim Gerardo de Sampaio, Pedro 
'reixeira ele Mello e João José Ferreira da Silva foram convocados para co:npa
recerem n'esta legação no dia 28 dé julho. Dos primeiros estiveram sómente pre
sentes Francisco Ignacio Vanzeller, e dos segundos falt~ram Pedro Teixeira ele 
Mello e J ofio José Ferreira da Silva, este por doente. Aos que compareceram li 
o papel junto por copia (C), c os pl'Oprietarios todos sem excepção se prestaram 
a offerecer ·os seus bens para servirem ele hypotheca ao emprestimo, distinguiu
dó-se sobretudo José Joaquim Gerardo de Sampaio, que, alem des bens de ráiz,, 
offereceu as suas joias e prata, que em Portugal conservava a bom recato, a he
rança qne tivera de um irmão seu, e até as propriedades de suas irmãs, pois dizia 
cor.tar 'com ~ approvação das ditas serlhora.s. Os neg0ciantes, . porém, todos se re
cusaram a fazer parte da commissão, desculpando-se :Ferreira Pinto e Vanzeller 
com o compromettimento que d'ahi resultaria ás suas famílias em Portugal, e os 
ontros por differentes motivo~. Assim se gorou, tambem o projecto do emp.restim~ 
concebido por Manuel Joaquun Soares, nfio obstante os gmndes esforços que elle 
fez. pm:a o le:var a effeito. N'estas diversas diligencias para conseguiT um empres
timo nacional muito e precioso tempo se perdeu; por6m tirou-se d'ellas ao me
hos a vantagem cl.c impor silencio ás infatuaclas basofiÇts de uns, e malignas críticas 
ele outros, com que tanto nos amofinavam nossos contrarias. • 

Perdida aquella esperança, tratou- se ele negociar o cmprestimo por via ele es
trangeiros, c com effeito estava hontem a. ponto de se concluir nm, tal qual, quandoc 
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a noticia qnc se espalhou da prox'ima partida do imperador para França fez es
morecer os mLpitalistas inglezes, que logo declararam desistir elo seu empenho. 

Outros projectos se apresentaram, porém todos summamente com1Jlicados, one
ro~os e sujeitos a inconvenientes annullatorios·, similhantes aos do infausto em
prestimo · Maberly. De entre elles se preferiu o de mr. Arcloin, e hoje veiu este 
banqu~iro a esta legação, e foi o seu plano examinado e discutido pelos conselhei
ros Candido José Xavier, José Xavier Mousinho ela S'ilveira, José da Silva Car
valho e eu. Depois de e+iminaclos varias artigos e clausulas, approvaram-se outros, 
e mr. Ardoin levou o plano para ser ele novo reftmdido na conformidade das nos
sas observações. Henrique José da Silva, introductor de mr. Ardoin, o acompa
nhou, e durante a discussão tomou c9nstantemente contra nós o partido do con
tl'atador, como já outr'ora fizera com mr. Maberly. 

. O Í1npemdor, que, se tivesse umct alma sttsceptivel de b1·iosa elasticidade, pode
?'ta ha mttito tempo tm· feito um ernp1·estirno pessoal, que havia p1·ornettido ent1·m·, 
no que n6s concluíssemos, com urna sornrna de f, '25:000, que havia dito a D. Tho
~laz ?~a presença de Çandido, cle. 111ousinlw, de Ça?'Valho, e de mim, que o negocio 
~s bonds em agom negocio seu e de D. Thomaz, dando a entencle1· qtce paga1·ia os 

tttos bo~cls, 1·ecusa-se ago1·a a tudo isto, allegando o confisco feito ele pa1·te dos seus 
ens no Bmzil! O que, po1·ém, ha de mais jlag1·ante é o seg1tinte: v. ex." sabe, pelo 

meu officio 1·esm·vadissimo n. 0 49, que sua magestade impeTial me de1·a tm1 c1·edito 
de~ 12:000 sob1·e o sett banquei1·o Sanwel Phillips. Ora, di?·iginclo-rne eu ao dito ban
q~~ewo, para que pozesse á minha disposição aquella somnw, elle me 1·esponcleu que 
n:;o tinha fundos disponíveis em st~a mão, e que fidlw·ia a sua magestacle. Foi en
tao que João da Rocha Pinto se paz em campo pcwa me have1· os 3:000 sobemnos 
que a v. ex. a 1·emetti pelo alje1·es Allen. Sanmel pagott s6mente as letms de f, 550, 
e ? c1·edito 1·eduziu-se a fumo I Tendo agom chegado 1·ecambiadas do Rio de Ja
?2ét1'o ;t 3:000 das let?·as ]WI' v. ex." sacadas sob1·e o antigo cTedito que este novo 
substituí?·a, f'allei sob1·e o sett pagamento, e sua magestade assent01t não o pode1· fa
Ze?· senão empenhando as joias da ?'ainlw! Devo lambem dizm· a v. ex." que a ?'e
solução que eu tomei de manda?' as f, 3:000 pam essa ilhct já me foi lançada ern 
?'osto po1' sua magestade como uma impntclencia, que p1·ivava elo seu bem os c?·eclo-
1'f8 a que as f, 12:000 estavam atfectas, vindo a faltru · f, 2:000 pa1·a os satisfazm·, 
d~s g_uaes sua magestade se desone1·ava sob1·e a minha 1·esponsabilidade, pois. que 
sua magestacle· as nãn paga1·ia! Esquece~t-s'e assim o impe1·ad,rw de que eu, antes de 
faze·1· a 1·emessa 1Ja?'a a ilha, lhe p~di-o se~t consentimento! Amanhã, tenciono ent?·e
ga1.' a sua magestacle o bilhete o1·iginal que incluía o ?'Pfm·ido credito de f, 12:000, 
POUJ que em caso de fallecimento pode1·ia aqMlle bilhete, sendo achado ent1·e os meus 
papeis, induzi?· a fo1·ma1·em-se injw·iosas suspeitas contra a minha p1·obiclade, ele que 
sou mui cioso. 

Entretanto supplico a v. e:x:.a de porrtlerar á regencia o terrível embaraço em 
que me vejo pela imprudente remessa que fiz de f, 3:000, esperanclo que ella dará 
as providencias necessarias para o pagamento elo clrificit mencionado de f- 2:000 
puuco mais ou menos. · · 

Tenho gasto no serviço até a ultima camisa, e ha muito tempo que vivo á 
cu.sta dos meus credores; estou prorppto a dar a vida, mas por caso nenhum sa
c:_lficarei jamais a minha honra, e por iss.o sou forçado a cleclarar a v. ex.", que 
na.o se concluindo emprestimo, eu deverei abandonar esta legação logo que se 
acabe o praso elo aluo·uer el'esta casa, que expira em 20 ou 24 ele setembro. Fol
garei n'este caso de ~aber a quem deverj3i entregar os archivos, e sobre isso peço 
a v. ex. aí as neeessarias indicações. Creia v. ex.a que esta declaração me é sum
mamente penosa. 'mas a impossíveis ninguem é obrigado, e devendo-me já a fa
zenda publica aci~a ele f, 250 que tenho fornecido para as despezas ela secretaria, 
n~ ' ~ . 
~o posso continuar estes inclispensaveis 10rnemmentos, e prover ao mesmo tempo á 

mmha modica subsistencia sem abusar da boa fé e ela liberalidade dos meus amigos. 
Rogo a v. ex. a ele destruir ou trancar a parte d'este ofücio que vae sublinhada 

c lne pod01úa comprometter no futm·o . 
. Deus guarde a v . cx.a Londres, em 13 ele agosto de 1831.-Ill.mo c cx.mo sr. 

Ltuz da S~ lva Mansinho ele Albuquerque. ='Luiz Antonio de Ab1·eu e Limct. 
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Copias n.nnexn.s ao ante1•ior oHicio 

A 

No dia 17 de julho de 1831, pelas duas horas ela tarde, compareceram n'esta 
legação, em t~onsequencia ele prcvio convite, o~ srs. João clq Carvalhal, José Joa
quim Gomes ele Castro, Cnstodio Pereira de Carvalho, Theodoro F erreira Pinto 
c Joaquim Ferreira Duarte, oos quacs fiz a exposição seguinte: 

Sua magestacle o impei·aclor D. Pedro, na sua qualidade de pae e tutor da se
nhora D. Maria II, me ordenou de convoear a v. s.as para lhes dizer ela sua parte, 
qile, permanecendo na firme resolução de restam·al.· em Portugal o throno ele sua 
augusta filha e a carta constitttcional, sua magestacle queria procurar os meios ele 
conseguir aquelle sagrado r~sultado e de terminar desgraças de tarntos milhares ele 
portuguezes honrados e leaes que ha tanto tempo luctam a favor da liberdade e da 
legi timiclacle. 

Entre aquelles meios o mais importante e ,aquelle de que todos os outros de~ 
pendem, é o clinheiJ;o. Quer, pois, sua magestade que se trate de negociar um em
IJI·estimo, pelo qual se possa effec.tivamente e immediatamente realisar uma ~omma 
de L ~50:000. a 300:0GO esterlinas, a qual será promptamente destinada a fazer face 
ás clespezas de uma expedição, á testa da qual sua magestade possa ir a Portugal! 
effeituar o grande objecto mencionado. As garantias d'.este emprestimo são as ren
das de .Portugal ~' especialmente, as d'aquella porção da monarchia que já se acha 
governada em nome da senhora D. Maria li; mas a maior de todas, as gara.ntias 
é sem duvida a presença do augusto pae de sua magestade fidelissima á testa da 
expedição projectada. Sua magestade o senhor D. Pedro quiz que, antes de se 
tratar com os especuladores estrangeiros, se propozesse o negocio do emprestimo 
aos principaes capitalistas portuguezes, para inda·gar se elles quereriam) por si e 
pelos seus amigos, encarregar-se d'esta negociação, pois sua magestade prefm·ii·á 
sem duvida que sejam portuguezes os emprestadores, não só por motivos de de~ 
coro, mas mesmo de interesse e de economia. 

Como toda a celeridade st:ja necessaria, sua magestade me ordenou de exigir 
de v. s.as uma resposta formal até terça feü·a {ts duas horas da tarde, caso a IÍ~O 
possam dar agora mesmo, o que seriaJ preferível. 

Em todo o caso eu exijo e confio da honra e elo patriotismo de v. s.as, que 
guardarão inviolavel o segredo d' esta communicação. . 

B 

Sua magestade imperial o senhor duque ele Bragança, pae e tutor de sua ma
g·estacle fidelíssima a senhora D. Maria II, tendo de 'terminado sacrificar a sua pes~ 
soa, pondo-se á testa de uma expedição para terminar as longas desgraças da 
nação portugueza, restaurando em Pot·tugal o throno de sua augusta filha e· a carta 
conS"titl!lcional, convocou a v. s. 113 para ihe expor as suas intenções generosas, e 
para lhes dizer, que sua mageatade deseja fazer um empres.timo para occorrer ás 
despezas d 'aquella expedição. Este emprestimo desejava sua magestade imperial 
que fosse feito por portuguezes, não só pela glo.ria que d'ahi resultaria, mas pelo 
interesse que n'isso teria o estado e a nação, ficando os hwi.·os entre os nacionaes 
e sendo a operaç?to provavelmente mais economica. 

Duas são as proposições qtle, sobre este objecto, se fazem a v. s.Ds., para es
colher entre ellas aquella que melhor lhes parecer : 

1.a Emprestarem v. s:Ds um.a somma de L 150:000, comprehenclenclo na dita 
somma a sua magestade 1mpenail por L 25:000, ao juro regular de 5 por cento, 
para ser paga pelas rendas elo estado logo que se effectue a restauração proje-
ctada em Portugal. · 

2.a Effectuarem v . s.Dsporsi, e por seus amigos, um emprestimo de L 2.000':000 
sobre as rendas de Portugal, podendo contar já com as d'aquella parte ela monar
chia que se acha governada em nome da senhora D. Maria II; e continuando ·O 

projecto de modo que os bondholde1·s do emprestimo de 1823, não só se não oppo-
nham, mas até favoreçam a sua admissão no stoclc exchange. ' 

Sna magE)stacle o senhor duque de Bragança, tendo sempre em vista o interesse 
ele sua magestacle a senhora D. Maria n e da nação portngueza, . qu.er que, ilO 
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cas? ele v. s.as se prestarem á primeira proposição, lhes sejam reservadas de pri
meu·o _em1n·estimo futuro de Portugal, que porventma possa negociar-se com es
trang_en·os, aquellas sommas que v. s.as clecla1·arem desejar tomar no mesmo em- . 
prestimo, para que assim fique ao menos entre os subditos da mesma augusta 
senhora a maior porção possível· dos lucros resultantes de taes. operações, e que 
mesmo quando aqueUe emprestimo venha a ser negociaclo por Iilacionaes, as mes

_Inas sommas sejam reservadas em beneficio dos actuaes cmprestadores das 
;C 150:000. . 

a 
Sua magestacle imperial o senhor duque de Bragança, na sua qualidade de 

pae e tutor de sua augusta filha a rainha de Port11gal, propõe-se a I10nrar para 
ella um einprestimo de f, 200:GOO. 
. Uma commissão de negociantes, residentes em Lonch·es, contrata este empres

t imo a preço de ;C 90 por 100, e juro de 5 por cento ao anuo, pago no :fim de dois 
ann~s . O juro por semestre. 

, Sua magestacle imperial o duque de Bragança obrjga em geral ao embols0 
deste emprestimo os redditos do reii).0 1 e em especial os das ilhas elos Açores. Os 
portuguezes fieis á causa . ele sua magestade a rainha hypothecarão os seus bens 
edm segurança da divida c pontualidade do seu pagamento, garantindo a promessa 

o governo. 
O:flicio 

(N. o a a rcsmadissiuw) 

~U.mo e ex .mo sr. - Acabo de chegar de Clarenclon hotel, aonde fui convocado 
C011Junctamente com os conselheiros Candido José Xavier, José Xavim· Mousinho 
da Silveira e José da Silva Carvalho . O imperador estava com a imperatriz e com 
0 ma1·quez de Rezende quando nos mandou ~ntrar1 e então se passou uma scena de 
que por alto darei conta a v. ex. a 

. · O imperad~r começou· por nos dizer que tinha resolvido ir para París, clescul
~ando-se :le haver incommoclad? os conselheiros Canclid0. e Mousinho, e auct?risan
c 0 -Ine, bem como a José ela S1lva Carvalho, a lhe escrevermos quando o Julgas
senlos conveniente. 
á JoNsé da Silva Carvalho levava um projecto de proclamação em nome elo imperador 

~açao portngueza1 contendo seguranças de perdão, de · conciliação e .de justiça, 
e all~u. n'elle a sua magestade como de um objecto que fôra conveniente tratar 
0 dec1drr antes da sua particila;. O imperador impugnou a idéa., dizendo que não 
sendo reg·en~e não podia perdoar, que isso competia ao governo, e que nada faria 
a~tes da chegada do sr. marquez de Palmella e do sr. concle do Funchal. Repli
c?11 José ela Silva, e procurou c~mvencer sua magestade de que nenhum inconve
~Iente havia em que proclamasse, na sua qualidade -de chefe da experilição, qua
\rdade a que sua magestade se compromettêra perante os portuguezes que convocára 
a sua pre~e;nça; porém ·elle não cedeu, e só mente consentiu em receber o proj e'
cto, que logo leu, e ao qual disse que tinha observações a fazer. -

.~assou então o mesmo José da Silva a .clízer a sua magestade, que mr. Ardoin 
âxlgta que elle . approvasse e assignasse o contrato elo emp1·estirno ?ut sua quali
dade de tuto1· da 1··ainha (pm·ém sua magestade estavc~ na ma1·é das ?'ecztsas)J e 
e~larou absolutamente que· nada faria. D'ahi se originou uma discussão forte e 

~lljlm.ada com o impe1'ador
1 

em que eu tom-ei parte e os outros individues })resen-
e~ i ~as na qual fallaram priucipahnente José da Silva, lVIousinho e eu. Os dois . 

PIIm13n·os provaram pelos princípios ele jurisprudencia, que sua magestade ~ppro
van~o o contrato, · a nada se compromettia · porém sua :;:uagestade não quena ca
fh'Cl~~~--~: d'isto! e a sua responsabilidade ;ecun'ta?·ia (que jamais lhe sae ela icléa)J 

- ~ Inspuava mü argumentos de palavra para comhater fracamente a,s noss_as opl
n~oes. No calor da, disputa, Mousinho disse a sua magestade com vehemenc1a, que 
~a~. tratasse os negocio_s políticos como questões d~ cifr~s, pois que as~im nãoy_G
Eena ganhar à gloria e o creclito europeu, que tao faCilmente poder1a adqml'lr. 
~ u .tambem não pude conter-me e dizendo sua magestade que o contra-to, sem 

Unla cl,ausula que expressamente 
1 
o exonerp.ssc de toda a responsabilidade de pes-
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soa e· bens, era um imb.1·oglio, lhe retorqui que •irnb1·oglio era o que sua magestade 
dizia; e em outra occasião exclamei : «Senhor, se vossa magestade não quer, nem 
ao menos prestar-se a esta assignatura, cwjo unico fim é dar uma força m:oral ao . 
cmprestimo, 0 desmentir os boatos, que já correm, de que vossa magesta<ite vae 
para França, porque nos abandona, então deixemo-nos d'isto». A final, depois de 
muito discurso im,üil, cedeu o imperador, dizendo que assignaria, se o contrato 
fosse como nós lhe dizíamos, mas que o não faria sem antes o ver e examinar, o 
que nós todos louvámos · e muito approvámos. Então sua magestade, descul
pou-se com uma ingenuidade bem louvavcl, e que prova a bondade elo seu cora
ção, elo calor que tinha tomado, occasiãiD estru de que J·osé da Srlva em primeiro 
e nós todos· nos ai)l·oveitámos para .pedir perdão a sua magestacle das-expressões 
menos respeitosas que no fogo da discussão ·poderiam ter-nos escapado, dizendo 
José da Silva, que os nossos soffrimentos, a lembrança <lle termos nossas famílias 
perseguidas e martyrisadas, e a impaciencia de pôr um termo ás desgraças da pa· 
tria, deveriam servir-nos de desculpa. A isto sua magestade responcleu com summa 
bondade, como que maravilhando-se da nossÇL moderação. . 

. Tendo então beijado a mão á imperatri;Z e a sua magestade, ao d~speclir-nos 
elle nos convidou para ámanhfi jantarmos em Clarenclon hotel, por ser o dia cl@ 

· nome da rainha nossa senhora. 
Durante a discussão, mas já quasi no fim, aproveitei a occasião em que sua 

magestacle fallou em Samuel, para lhe entregar o bilhete original que sua ma.ges
tade me dirigíra acompanhando o credito ele f, 12:000, a que aC!]_uelle banqneir0 
não quizera dar exccuçã9; allegando cu parra a entregs't o receio ele • que em caso 
de fallecimento, aque!le bilhete, achando-se entre os meus papeis, não offerecesse 
motivo a ~uspeitas cleshonrosas contra a minha probidade. Stta magestade ficott vi
si·vr.lmente vexado com esta ?'estl:tttição do seu bilhete, a que eu ajuntei o pedido de 
retirar o credito das mãos ele Samuel. 

Esta conje1·encict deixou-me convenciclo de qlbe stta magestade cm·ece de que- s,e lhe 
falle com enm·gia, de que o seu caq·acte?· e o seu cm·ação são· excellentes, mas de qw3 ?1-ão 
obstante o seu juizo cla?·o, lhe falta animo ?'esoluto, seqnito nas idéas, constancia e 
ji1·rneza nos p1·ojectos, e · o esquecimento generoso das conside1·açõe.~ mesquinhas de 
.linheii·o ,· que devm·iam desa;pparecm· á vista dos gq·andes interesses e (ta pe1·spectiva 
de .glor·ia, e mesmo de felicidade propr"ÍaJ que se azn·esentam a sua magestade Í?n'
pe?·ial. 

Rogo a v. ex.a a graça ·ele destruir ou mandar trancar a parte cl'este officio 
que vae sublinhada. . 

Deus guarcle a v. ex. a Londres, 14 de agosto de V:l31.-lil. 111 0 e ex.mo sr. Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. =Luiz Antonio de Ab1·ett e Lima. 

* 
Em 14 de agasto, anniversario ele um assignalado feito elas arrmas portugue

zas (a viçtoria de Aljubarrota), saíram do porto de Lis}Joa os navios de guerra 
francezes, produzindo esse facto muito rcgosijo entre a população da capita~, em
bora ninguem ousasse manifestai-o abertamente com recei@ da policia, pois di
zia-se que recebêra expressas ordens para cohibir quaesquer expansões patrioticas. 

Na Revue des deux mondes publicou-se ha pouco tempo uma memOI·ia es01·ipta 
pelo vice-almirante Jurien de la Graviere, socio ela academia elas sciencias rile 
París,. que, fazendo a apolqgia dos sel'viços do ba,rão Roussin, dá infermações cu
riosas sobre a esquadra invasora, e por isso reproduzimos alguns excerptos. 

L'expédi-tion du. Tag·e 

Le blocus clu Tag-e fut déclaré. Une 'division, placée sous les OI·clres du ca
pitaine de vaissean ele Rabaudy, eut mission de le maintenir. Cette -division ne se 
composait que ele la frégate la lltfelpomene et de quclques cm;v:ettes. Plusieurs na
vires ele commerce portug-ais se virent brusquement arrêtés en mer. Le comrna;n
clant de Rabaucly les cxpéclia sur B:cest. Le dommage n'était pas sérieux; legou
vernement de D. Miguel n' m1 tint compte. ll fallut se résoudre · à vaincre sa 
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résistancc pur une ngression plns llircctc ct plus imposante. L'nrmomont J ' unc c.:;
caclrc fut. proscrit au port' de Toulon. Lo contre-amirn.l Ilugon conclnira.it cbns los" 
0~11. .. "{: du Ta.ge les forces réunies dans la Médit-enmméo; le cout'l'C-amiral Roussin, 
Vlenclrait prcnclre, avec la clirection supérienre eles affa,ires, le commandemcnt cn 
chef ele l'escacll'e de Toulon en même temps que celui de la division de bloct.ls. 
n m·bol'crait à Brest $OU paYillon à bord dJ+ vaisseau de 90 canous le Suffren, 
magnifique navire conE\trnit, sur un plan cntierement nouveau, par un ing6nieur 
de granel mérite, mr. Leroux. Quand lu triple jonction serait accomplie, la fl.ottc 
~'op6ration ne comptcrait pas moins ele quinze bâtiments : six vaisseaux ele ligue, 
Je les nomme suivant le rang d'ancienneté eles capitainc3, le .Ma1·engo, comman
clant 1\Ia.illarel ele Liscourt; l'Algésincs, co~mandant nt(oulac; la Ville-de- J.l1a?'Seille, 
commanclant de la Susse; le /::Jujf'ren, comma-ndant ::I'rotel; l'Alge1·, commandant 
Leblanc; le 1lridenf., portant le pavillon clu contre-amiral Hugon, commauclant 

· Casy; cinq grandes frégates: :la Pallas, commanclant de Forsans; la J.l1elpom?me, 
commanclant ele Rabaucly; l'Indépendante, commanda.nt Couhitte; la Si1·ene, 
com~andant Ch§l-rmasson; la G?.be?'1'Íe1·e, commanclant Kcrdrain; deux corvettes 
à galllalids: l'Eglé, commandant Raffy; la Diligente1 comma.ndant Garibou; 
deux bi·icks de lG: le Hussa?'Cl, commandant 'l'houlon; l'Endymion, comman-
d.ant Nonay. · 

. ;,i··~ff~i~·~ · á~~t "ii ·;.~git; ·é~~·i·;ait·, ·ie. 3· ~~~i· ·is3i; ·~ ·~1:: i~ ·c~~t~· ~~; };\~-g~1~t~ 
~lumstrc ele la marinc, !e général Horace Sébastiani, alors ministre eles aft'aircs 
ctrangeres, est exclusivement française. Eu conséqueuce, le comm~~ndànt eles for
c.es na vales doit s'abst~nir avec le plus granel soin d'y mêler toute cspece ele qucs
tlOn relati v e à la situãtion intérieure du Portugal. Il doit reste r entib·emcnt 6tran
gor à toute intrigue directe ou incl-irecte contre lo gouvernement de ce pays. » 
Instructions prudentes, à coup sur, mais instructions tenues de rester avant tout 
secrctes: l'opinion publique ·ne les amait pas ratifiées. L'opinion, em 1831, était 
ncquise à tous les insnrgés; clle entcnclait formellement r' server ses applaudisse
mens ct son approbation aux faits cl'armes qui feraient sauter un trône. 

~'orche de départ .expédié de Paris .parvient à Brest lc 9 juin au soir. Lc 
S11jj~·en venait d'urriYer de Chcrbourg. Si ]e vcnt cftt ·été favorable, l'amiral fut 
pru:tt eles le lendemain . 

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

«J c suis établi snr le Suff;·en dcpnis hicr, écrivait lo 9 juin au matin l'amiral 
Roussiu. Depuis vingt-quatre heures, les vents sont au sucl-ouest, le barometi·e 
bãs. J e ne suis jamais all6 à Lisbonne, ét je le rcgrette fort, car c'est un -granel 
avautage en toute chose que cl'cmoi1· v~b . Les hostilités sont commencóes. Bi los por
hlgais ont un pen ele seus, ils cléfenclront l'entrée clu 'l'a.gc. D'ou-il fa.ut conclure 
d'abord l'absence ele pilotes, si co ne sont eles pilotes arrêtés en mer et, par con
séqnent, peu surs». Le 11 juin, il a pris connaissaucc eles dépêches elu ministre. 
Il réponcl par le t6légraphe : « Deux heures apres la r 6ception ele vos clépêches, 
toute communication du Sutfq·en avec la terre a 6té interrompue. Le vai~seau n'a 
plus qu'à filer sou corps moTt. Le vent, qui ayait passé à l'ouest dos le 8, souille 
~ncore ele cette parti e avec force. Il est impossible el' apparciller. Soyez · sfu· que 
Je saisirai . }e premier instant fa.vorable». n 1c disait et il devai.t, 11011 pas seulc
ien.t tcuir parole, mais trouver javo1·able un instant qui, dans l'opinion ele tous 
es marins, ne l'était pas. 

Les ordres du ministre deviennent cl'heure cu hem·e plus pressants. Voici le 
nouv~l avis qui, parti ele Paris le 15 juin, à une lrenrc tt·ente minutes dtl soir, sur 
l~s at!cs clu télégraphc, parvient lc même jour à Brest, á quatre heUl'es quarante
CtuCl. mi.n'utes ele l'a1Jres-midi : <<A la snitc cl'une révolution, l'empcrelll' et l'impé
ratnce ont été· forcés ele quitter le Brésil. Ils vienncnt ele relâcher à Cherbourg 
sur une corvctte anglaise. Cela pcut amener quelques changcments. à Lisbonnc: 
copend~nt partez. J e vous enverrai 

1 
s'il a li eu, · eles insttuctions supplémentaires 

}lar la Guen·i'eq·e ». . · 

Ê~t:~ h·o~·~ .cl; i·i~·~i~~~· ~;~st. Új~L. 1~t; ·~r~~1~l· ~~i·1~t: L~ ·r~~lt~,. ~·é~~~~i~s·, -~st ,·e;l~ 
33 
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. core longne, pour peu que le 'vent soit contraíre, .U'Ouessant à Lisbonne. ((Le 
vent, poursuit le contre-amiral Roussin, ne s'améliorait pas. La nuaison ele sud
ouest continua sou cours los jours. suivants. Le 22 juin, nol,ls n'étions eucore qu'à 
70 lieues ela1:s le nord~ouest de B1·est. Enfio, apres v.ingt-quabe heures de calme, 
la brise se leva du nord, et, le 25 à midi, je me tro_uvai à vue eles lles .Barlin
gues, d'oil je portai sur le cap la ~oque. Je me maintiens à petits ibords penslant 
la miit. Le lcnelemain 26, je c0mmuniquai avec le capitaine ele vaisseau de R~t.
baudy. Il me rendit compte qu'il avait expédié la veüle la seizieme prise p0rtu
gaise; que, le 16, il avait envoyé à Brest la corvette la Diligente pour y déposer 
les prisonniers et y refaire des vivres» . 

.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ................. · ........... . 
L' embouchure elu Tage est comprise entre le fort Saint-J qlien, bâti sur la 

ien·e. ferme, et le fort de Bugio, élevé sur un í:lot completement isolé du rivage. 
Cette embouchure a 1 mille tt·ois quarts ·de large, 3:241 metres, d~ 16 à 17 en
câ~lures à peu pTcs. L' espace. navigable se trouve singulihement rétréci par deux 
banes qui se prolongent sous l'eau clans la elirection du suel-ouest, dangereux ré
cifs dont la présence n'est signalée, même à mm·ée basse, que par les remotis .du 
:fleuve. Ces deux traí:nées de rochcs et de sable portent le nom de Cachopo du 
nord et ele Cachop.o du sud. Entre le Cachopo du nord et le fort Saint-Ju]ie11, iJ 
existe une passe, la peti.te pa;;se, large de eleux encâblui'Cs, profoncle ele 10 ct 1), 
1:neti·es, t.rcs com·te, par conséquent tres facile à fmnchir, pourvu €J.UC le vent soit 
franc, bien établi, et qu'il souffie de l'arriere. Le che-nal du .snd est la grmide 
porte clu Tag-e. La profondeur ele l'eau s'y· maintient, pendant tout le parcours, 
entre 13 et 20 metres·. Cette passe, la grande passe, ou peuvent s'engager, ele 
tout temps et . en ple.ine confiance, les plus forts vaisseaux ele ligue, conserYe, 
jusque dans sa partie la plus étroite, une largeur de 1 mille maTin au moins. La 
longueur du mille mm·in est ele 1:852 · metres. • 

Le fort Saint-Julien, !a tour de Belem, la ville de Lisbonne, occupent la r.ive 
droite du fl.euve. Du f~rt Saint-Julien à la tour de Belem, on compte un peu 
plus de 5 millcs; de la tour de Belem aux quais de la ville, moins de 4. Con
tei).U· par lefl hautes falaises de la rive gauche, le fleuve se resserre, eles qu'on .p. 
dépassé Belem': il s'épani:mit, au contraíre, à la hauteur de Lisbonne, passant sou
dain eles -dimensions d'un c~mallarge de 1 mille à peine á celles de un bassin d'une 
capacité de 11:000 hectares. . ·. , . 

Quant aux défenses militaires, elles étaient .formidables ou·mépTisables, sui
vant les clépositions au .. "Cquelles on prêtait l'oreille. Les uns évalu:.iient à 300 boli
ches à feu l'armen?ent eles forts et eles battcries échelonnés sur Ia rive droite; ilii! 
pensaient que la rive gauche ou s'élevait lft vieille tour, Torre-Velha, ne devait 
pas être moins bien pourvue d'ouvrages et d'artillerie. «Le général Junot, di.
saienHls, pcndant l'occupation française, s'était hfLté de multiplier, avec le con.
conrs ele ses officiers <lu génie, d'artillerie, de mm·ine, les moyens de défense, déjà 
tt-es grands, du Tage. lVfouillé.e clevant Lisbonne, l'escaclre seTait dominée de tons 
côtés, ei{ elle aurait une armée de elouze mille hommes au moins en présence. 
Cctte armée n'était pas à dédaigner: elle avait été o~·ganisée, exeTcée, depni>,J 
1806, par eles· offiêiers. anglais; elle avait fait avec clistinction toutes les campa-
gnes de la péninsule sous le duc de W ellington». · , 

A en croire d'autres témoignages, cet appareil, si redoutable en apparepcc, 
n'était que pur mirage: «ll serait déplacé, écrivait un colonel ,portugais réfugié cn 

·· France, de parler de Cascaes, ville de ·guerre à 5- lieues ele LisboJme, sitt:lée sur 
le revers méridional ele la ~ontagne de Rocca, ainsi que eles petits forts et des 

. redoutes placés le long du nvage, clepuis le cap du même npm jusqu'à Saint-Ju
lien. C'est à Saint-Julien seulement que commence la défense de Lisbonne. Si 
l'on considere l'emplacement et la mauvaise disposition de toutes les foxti:fications 
qui. défenelent les deux rives du Tage, leur élévation au-clessüs de la. mer, les 
défauts de leur tracé, la hauteur énorme eles profils, la grandeur extraordinái.re 
des embrasures, la mauvaise construction eles affG.ts, la vétusté eles canoas, pres
qne tous en fer, et surtout le peu de elévofm~ent eles soldats el'artillerie et du g,é
nie , privés ele leurs meillc:u·s offi.ciers, je suis tenté de croire que les ~>eules diffi.-
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cultés réellcs pour forccr l'enü:ée (lu T::tgc provicndront dcs banes de sable ct eles 
rochcrs qui en b.arrent l'ouverturcl>. 
~. Entre ces deux opinions, probablement extrêmcs l'une et l'autre, l'amiral 

Itoussin se sentait incliné à donner sa confiance à cclle qui flattait le plus son 
cmnage. La craintc eles batteries, qucl qu'en pfrt être le nombre et la force, nc 
Yarr?terait pas; il ne s'inquiétait que eles obstacles naturels. En revanche, il s'en 
lnqt!létait beaucoup, et certes, marin commc il l' était, il en avait I e clroit. Le sou
~enn· clu combat du Granel-Port clemcm:ait protonclément gravé clans sou e.sprit: 
ll se promettait bien de ne pas rcnoLtveler la faute des anglais. 

« J e veux, écri va,it-il conjidentiellement au ministre, le 27 juin, réfléchir devant 
vous à l'affairc qui m'amene ici. Ellc est assez grave pour m'.occnper exclusive
ment, et je suis persuadé qu'elle ne vous oecupe pas moins. Je vous cn parlerai 
do~c saus autre préambule que celui-ci; si je pouvais · snpposer que ·qui que cc 
s,e1t pfrt ~ttribuer à un motif suspect l'examen que j<~ vais faire eles difficultés. ele 
l e~trcpnse, je ne dirais pas un· seul mot; mais, charg·é et responsable cl'une opé
ratto_n. ?il il s'agit de l'honneur de la France, je dois compter pour rien 'mes sus
cephl:nhtés personnelles. J e commencc par répétei·. que je crois _possible le forcement 

• des passes du Tage ·avec eles vaisseaux. 11 est impossible de ne pas admettre 
qu'avec un vent fait de l'arrie1·e, secondé par un courant de flot bien établi et un 
tem1~s qui pennette de voü· clevant soi, car il ne faut pas compter· sur eles pilotes, 
une ~igne ele vaisseaux }misse, à la condition el' en sacrifier peut-êt1;e quelques-uns, 
franehir ces passes, tnalgré les obstacles militaii:es et naturels qu'elles présen
tent. 

« Ce fait posé, il faut voir quelles chances on a de ré unir les conditions. né· 
cessaires. La premiere, celle eles vents du nord-ouest au sud-sucl-ouest, est extrê
~llement rare clans les mois de juin, juia~t et aóút. Durant cette partie de l'année, 
ll Y a de~ nuaisons entih·es de vents du norcl-est au nord, sans aucune variation. 
n se pourra clone que, sons ce rapport, l'escadre trouve un obstack invinciblc, 
au moins· pour lorígtemps. Or, le long temp·s employé à croiser clans ces parages, 

. av:ec une escach·e nombreuse, équivau~, à bien peu pres, à une impossibilité como 
plete, à cansQ eles avaries inévitables. La: conclitio11 clu vent de l'arriere est pour
tau~ a~ riguem·. ])'apres tous les renseignernents que jc reçois eles hommes clu 
pays, Je h·ouve qLte: «soit· qu'on prenne la petite passe, soit qu'on prcnne la 
c<grande, il arrive que tous les vents duns lesquels il entre du norcl1w1·dissent àc 
c<pt~s en plus cn avançant Clans le g·oulet. Ils cleviennent nord-est en cledans du fort 
a~~an~t-Julien, et, par conséquent, t1·op pr~s quand on vient par la peti'tc passe, tout 
c<a. fa.tt debout quand on entre par la grande)). Conclusion: il faut absolument eles 
venfs sous vergue, c'est-à-dire elu nord-ouest au sucl-ouest, ca-r s_i les forts ne sont 
pas un_ obstacle rubsolu, ce n'est sans cloute qu'~mtant qu'il ne faut pas faire évo-· 
lnçr eles vaisscaux sons leLws feux croisés. Dans ce cas, on ne pom'rwit comptc1· 
stu· un virement de bol'cl. Si ·]e vent manque ou: hale de l'avant sons lc fort Saint- 
Jdulien, le salut Clu vaisseau .est sans espoir, mouil1fvt-i1 tontos 'ses · ancres, à cause 

tt. fond ele roche et du remous qui rapporte tout le flot eles deux passes sur la 
pomte nord-est du Cachopo du norcl. Si l'on n'avait qu'à sacrifier le premier vais
seau eng·agé dans cette situation, soit par démâtage, échouage óu saute de vent, 
011 devrait y souscrire; mais ce vaissean démâté, échoué ou mouillé, . obstruerait 
eu_ grancle partie le pássage fort étroit. QL1'un abordage ait lieu par Ie vaisscau 
stuvaut, tqut le reste est arrêté, et, cu cléfinitive, on ue passe point. · 

_. <rCe raisonnement sur la petite passe s'ap}Jlique encore mieux à la grande, 
quL serait sons le vent. Une se1{1blable perspective d~rine . à réfléchir. Quaut aux 
obst~cles qui succed:ent au fort 8-aint-Julien, on s'accorcle à les· signaler c_omme 
tN~s .n~férieu_rs aux premiers. Les fort~ intérieurs sont plus ·ou. moins. vicieux, m~l 
I aces, nég1tgés, eu y comprenant meme ceux ele Belem. Samt-J ulren et Bugw 
Sb~t _la _clê du 'l'age .et de Lisbonne. Jusqú'ici, personne ne l'a encore forcée; ce 
q:u Indtque au moins qu'elle ne manque pas ele sureté. Il y a clone ici, mon gé
l'leral, chance ele perdre une escadre. Je dis pe?·d1·e) car, s'il nc s'agissaitque de 
~~u;ps d.e ~anon à contaiues, nous n'en parlerions pas: nous passerions assurément. 

aJs,, st nous ne passons pas! J'y réfléchirai encore beaucoup. Tont ce que jc 
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puis vous affirmer aujàurd'hui, c'est qu'aucun eles grandes intérêts que· vous rn'':wcfl 
confiés ne soufhira.. » 
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Les host1lités, cependant, éta;ient oavertes. Le capitaine de Rabaudy n'avait 
pas seul fa.it acte de guerre, en arrêtant les bfttiments de comme1·ce lj)Ortuga.is; 
l'amiral Roussin, quelques jours apres son anivéc, canonnait 'une forte1:esse. O'es't 
ainsi qu'il entendait «assurer son pavillon». Je laisserai ici parle,r sonproprejour• 
nal, ce memento oü il consignait chaque 1>0ir ses actes ert sés impressions: <<Le 
jeudi 30 juin, écrit.il, vu la terre de Portug·al, à 3 lieues, cap la Roque; app1'0· 
ché jusqu'à 3 milles, mis en panne1 à cause cl'nne brume épaisse qui borne la ;vue. 
Les corvette's reçoivent l'ordre cl'aller chercher eles pilotes parmi les pêcheurs·. 
A ne:uf heures, on aperçoit un trois-mâts de;vant nous1 tout à fait à. terre. ![1 est 
}JOrtugais. Le ,Ffusscwd est de l'avant; ille canonne, mais ele trop loin. Le trois· 
mftts serre la côte, de maniere à toucher légereraent sur la pointe du cap Razo. 
Il gagne la terre néanmoins, et se dirige sur le fo'rt Santa-Martha et sur la cita
delle de Cascaes. 11 va mouiller sous cette foi'teresse. Le Httssa?'Cl prencil'le largo. 
Le Suffi·en prolonge sa route stir le navi1·e étranger. Parveuu devant le fort, ji 
se trouve un peu trop sons le vent pour le combattre et atteindre le bâtiment rror
tugais mouillé. J e reprends triborcl amm~es, vont elu norel et nm·d-norcl-ouest. QHandl. 
je suis assez au vent, je revire et viens colllbattre le fort à demi portée, le navire 
à 150 toises; Le fort tire sur nous. Les boulets nous clépassent de 300 toises. Le 
foyt fait usage ele peu, de 'ses pieces, faute de moncle, sans cloute, car il a beau
coup de ,canons. Nos bonle~s lui arrivent en granclnombre. Le portugais ameme .. 
Un canot et cleux o:fficiers vont à son bord et s·'en emparent. Nous continuons, 1~ 
f'ort ct now;~, à. nous canonner. Quand nous l'::wons dépassé, la f.1elpomene nous 
imite et combat à son tour. Nous· revirons pour nous élevá de nouveau au vent 
ct serrer cncore une fois le fort à la même clistance . Le bãtiment portugais file s•a 
chaí:ne, appareille et nous rallie. Apres avoir reviré une troisieme fois sur le fort, 
nous le laissons et prenons le large ayo;ec notre prise. ·C' est le TV:elliq2gfion ele 40@ 
tonneaux, venant ele Bahia, chargé ele sHcre, cotou, cuirs1 etc., parti le 16 avri'l 
1831. Je lui elonne un équipage ct l'expéclie pour Brest. Fait signal de satisfacti'0n 
à la Melpomene. Beaucou.p ele nos boulets ont touché le fort. Les bouJets ijlu ÍOTt , 
nous ont tous be~ucoup clépassés; un seul nous a touché sans aceident. Le fort 
m'a paru mauquer ele monde, mais il a aru moins 100 pieces. C'est le for.t S::t~EI!ía
lVIartha et le fort Santo Antonio da Guia. C'est une. citaclelle ,bJ plusieurs rangs 
de batteries»: 
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Le 7 juillet, à midi, l'escadre de Toulon para!t clans l'ouest, rangée sur deux: 
colonnes. L'amiral Roussin saisit sa longue:.vue. Huit bâttiments! Ils y sont bien 
tons. Voici, ·outre le 1hde?~t~ le Mm·engaJ l'Alge1·J la Ville-de-Ma?,seilteJ lfAlg@si

.IJ'as; une frégate ele 60 canons, la Pallas; une corvette à gailla.rds, la- Pm·leJ et 
un briek, le .D1·agun. «Bemrt témps, toujours fumeux, écrit l'amiral. Fra'iche brise 
ele nord-est. Les torres chargées ele nuages blancs. Assez belle: mer. J'appeltle à 
poupe le 'I'rirlent et le Mm·engo . . Je signale à l'escaclre de s'élever au vent, à pe
tits bord&. J e suis salué. J e rends le salut de set>t comps de canon. Le contre
u.miral Hugon vient à borcl. J e conviens avec lui que nous irons mouilieT à, 1 miJle 
de la pointe de Cascaes, pour conférer ensemble sur la mission. Je Çlis au capi
taine clu Mm·engo, qui vient aussi à borel, qu'il prenclra le coinmauclememt dre h'es
cadre pour l'entretenir à petits bords au vent. Toute cela expéelié1 je fais nm.te 
pour le mouillage avec_le S~if/1·enJ le T1 ·ident, la: Me1pomene, l'Églé et l'Enaymion. 
L' esoadre ~ouvoie. A cmq hem·os, j e mouille à ·1 mille ele Cascaes, la citacle1le me 
restant au nord 1/';. ouest. clu compas. Il y fait ca1níLC plat, tandis qu'en an•ivant, 
nous ne pouvions qu'à peme porter les huniers à cleux ris. 1\ies conserves mou.~:hl
lent pres ele moi, par 20 brasses, foncl , ele sable. Dans la m:Li.t, assez beau temps'. 
Calme. Au matin, vent ele norcl-norcl-ouest, qui fraí:chi't, à mesure , que lc soleil 
monte sur l'horizon. A neuf hem·es, l'esoaclre est á vue. Je ·l'al"J!lel~e au mouillage 
et la fais mouiller pres ele moi. Mon intention est de la faire voir en entier à Lis
bonne, qu'01~ aperçoit assez clairement à 3 lienes clams l'est-nord-es·t. Les capitai-
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~les vicnnent à borcl, Otl jc les appelic, afin ele conférer avcc eux sur les opératíom; 
ftttures >>. . 

• 
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uJ'expose aux. capitaincs, écrit l'amiraJ. Rous·sin, l'objet ele la mission. Ils sont 
tous d'avis, ainsi que les pilotes, que l'escadre né peu entrer dans le Tage que 
avec un vent sous vergue, c'est-à-dire du nord-ouest au sucl-sucl-ouest par l'ouest. 
Je leur remets eles 'instructions sur l'cntrée, sur les préparatifs clu passage et du 
~om.hat, nu orclrê elu jour aux équipages, UJ.+ tableau ele l'ordre ele marche et de 
Lordre ele bataille. » 

. i; ~~it:aÍ ·R~t~~si~. ~~pécÚ~. d;~; ~\· ii~bo·~~e· ~~ b~·i~k·l~· D~·~~~1~)· ~~~~~~cié ~~~· 
le capttaine ele frégate Deloffre. Un ele ses aelj uclants, le. lieutenant ele vaisseau 
de Cayeux, prendra· passage sur le Dmgon) et· ira remettre au vicomte de Santa
re~, ministt-e des affaires étrangeres de D. Miguel, deux plis cachetés : un de ces 
phs renferme l'ultimatum officiel; Yautre contient une lettre confidentielle. 
d L'ultimatt1m s'exprime ainsi: «Monsieur le vicomte, les réclamations réitérées 
~ J?-lr. le coE.sul de France et la note r()mise le 16 mai à V. E., par mr. le ca

p~~me de vaisseau cl~ Rabaudy, ont dG. lui expliquer suffi.samment les motifs qui 
m a.menent devant Lisbonne. J e viens y maintenir les demandes consignées dans 
eette note. Si V • . E. me fait immédiatement connaí:tre qu'elle est disposée à tFai
ter su~· ces bases, le présent débat peut se terminer sur-le-éhamp. Dans le cas 
contratrc, la guerre se trouvant déclarée de fait entre la France "ct le P01·tugal, 
to1~tes fes c0nséquences qu'elle entraí:ne peuvent être prévues: elLes ne se feront 
pas attendre. J e prie V. K ele ne pas différer sa réponse de plus de vingt-quatrc 
heures». 

Le style ne ·.peint-il pas l'homme; et me blâmera-t-.on si je me permets ele·l'ap-
pcler un style nelsonien ~ N' est-ce pas Nelson eu core qui, devant Copenha-gue, eflt 
pu, sa.us manquer à sa gloire, signer la lettre suivante: !!Monsieur le vicomte, 
Eon parlementaire porte àJ votrc gouvernement les demandes officielles du mien. 

n remplissant ce devoir1 je ne crois pas qu'il doive m'empêcher de tenter un 
Jnoyen d'en tempérer la rigneur. Cette lettre confidep.tielle a pour objet de vous 
cngap·er, de vous prier même, ele préférer, daus l'alternative que je vous ai pré
l~ntee, le rétablissement ,encore possible de la paix à la contin.uation certainc 
un~ guerre· imminente. Etabli devant le Tage avec une escadre française,. j'en

trerat_ dans ce :B.eu~e. Vous en doutez peut-être, mr. lo vicomte, mais V. E. ne· 
· saur~Jt nier que le Sl1CCes de cette tentative ne soit .au moins possible. J e le prou
veraJ. ll s' agit clone de savoir si la vi !I e de Lisbonne,· si la capital e de votre pays,. 
re.stera exposée au danger qui la monaoe. J'ai cru que la démarche que je fais ici1 . 

. en vous offrant le moyen ele l'en garantir, eliit-elle échouer, nous honorerait tous. 
deux:, car la confiance qu'elle suppose.ne mar..:he qu'avcc ]'estime». 

L~· ~~·l~~~~t~;~:c· ·e~t ·~~rti. ~L· di~ .he~·~~ ·a:~ ~~Ú~.· L'~.~i;;l· R~~l~~i~· ~l:~e~.t~ 
sa ~unette à grands pas: la longue-vue à la main, il suit attentivement et ave c 
amuété la marche cln D1·agon. Le brick se clirig·e vers la passe du sud. Au même 
IUom.ent, une gruliotc hollanclaise entrait, pa:r la passe du norcl, dans le Tage. «Elle t _ses bonnettes, remarque l'amiral. Elle les -g·arde jusque sons le fort Saint-Ju-

en, c'est-à-dire tant qu'elle court à l'est. Le vent n'a clone pas dévié du norel
llor~-oues~, comme il est ici. Mais il est tres faible. Le navire a bonnettes et ca
fa~ols . Sa vitessc ne serait pas. suffisante J?Our 1me escadre qui entrerait de ,v~ve 
<ilrce. Parvenu par le travers du fort Bugw, le Dmgon met en pa1me. Il denve

?11 dedans avec le courant et passe à l~est du fort Saint-Julien. Quand il est passé, 
ll _prencl tribord ammes et revient snr ce fort. Une demi hem·e apres, il parait 
fau·e route p0ur Belem>>. . · 

, i~· i o' j~iliet,' à: q~1;tr~· i1~~~·~s· ~·i~gt ·~i~t~t~~ ·a~ ·s~ir·,. le. D?·~g~~·l:~ppo.rt~ ·I~ 
repouse clu vicomte de Santarem. L'ami.ral Roussin inscrit sm son :6.clele registre, 
Sltr cc registre confi.dent ele ses plus secretes pensées, l'impression qu'il en res
scnt: « Le goLLvernement portnga.is, écrit-il, refnse les satisfactions démandées par 
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la Franco. li o:ffrc de traitet• it Londres. C'cst rcfuser. J'entrerai dans lc Tagc à 
la premiere occasíon favurablc. Jc prends mes dernieres dispositions». 'l'.out ]e 
gréement, en effet, est déjit·bossé ponr le combat. Les renseignements l'ecucíHis 
par le commhndant du Df·agon sur sa route ont plutôt a:ffermi -qu'ébranlé la réso
lution ele l'amíral: «Le fort ele Saint-Julien cst armé de 62 canons: 35 battent 
au ·sucl, 20 au sucl-ouest, 7 à l'est. Le calib1·e para1t être du 24. ·Bugio a baut et 
bas, 12 pieces battant à l'ouest, au nord et au nord-est. Viennent ensuite: le fort 
Feitoria, 5 c;moris à embrasures; Paço d' Arcos, 2 canons; Santo Amaro, 2 canons; 
le fort cla.s · Maías, 8 eaÍlons ~~ embrasures. I! y a sur racle, vis-à-vis la Corde1·ic, 
trois frégates de 48, deux corvettcs et un brick. Le vaisseau le Jean VI e·t une 
trQisi(mie corvette sont mouillés un peu plus haut que l' .. AJ.cantara. La. brise, n0~·P.
ouest ·et nord-nord-ouest, a toujours diminué, au fur et à mesure q:ue lc brick en
trait elans le. fl.euve. Aussitôt Saint-Julien eloublé, calme. Trais minutos apres7 mie 
brise d'est-nord-est s'élcve. Elle souffie fraí'ehe jnsqu'au mouillage. Le courant y 
mime le briek en quarante-cinq minutes. On ~st resté dix minutos 1ious le feu du 
fort Saint-Julien, ele l'ouest à·l'esb. · 

lVIr. ule Ca.yeux ajoute: «L~ conseil_ s'cst rassemblé au pa.la.is de D. l\IigueL 
Un o:ffieier de ma.rine 'est venu nous chereher. Nous avons. été introcluits aupr~s 
clu ministre. Lc commandant du Dragon a remis la lettre de l'a1lliral. Le vicomte 
de Santarem a paru tres émi1; il a reçu le message en ·tremblant. ·Une partie cl!u 
m.inistere a été changée depuis huit iours; mais le comte de Basto nous déteste et 

' tait dominer son opinion contre nous. Quanel nous avons mis piec1 à terre, le peu
ple est ace0uru de toutes parts. I! paraissait a vide de . connaitre l' o bj et de notre 
cnvoi; La police prenait soin ele no laisser approcher personne. lVlalgré tout, 1.m 
granel nombre de portugais· portaient la main à leur c~apeau, non sans crain~e 
é vidente cl'être Temarqués». · · 

«J' entrerai)}, a dit l'amiCJ:al Roussin. Le moment est venu: mome:rit solennel 
ol.1 YOJtt se joucr une helle r6putation militaire et une eseadre dont la pe1·te. serai~· 
un dcuil immeuse pour ht France. Le yent est-il clone clevenu tout à coup pro
pico? Le vent n' a guere varié ; mais il .a suffi au D1·agon: pomrquoi ne suffirait i~ 
}Jas à l'escadre? Qu'il la c0nduise seulement au-delà du fort Saint-Julien: le cou-
rant de fl.ot fera le reste. · ' 
. Le soleil du 11 juillet 1831 so leve. Nous possédons le rapport officiel de 

l'amiral Roussin sur cette imposantc journéc. Tout· le monde l'a hi. C'est ' Ulíle 
belle page d'histoire. Nous lui préférons cepenclan't lo simple ~·6cit insé~·ú dans J~ 
table de loch, oi.1 nous n'avons cessé de puiser à pleines l)lains. lei, nulle em
phase: eles faits. L'arniral se raeonte à lui-même sa gloire, sa gramle gloire, dé-
pouillée de toute artífice de réclaction. . 

<<Du lundi 11 au mardi 12 juillet. A nemf heures clu 1natin, vent de nord-ouest. 
Jc me décide à entrer. J~ f;ús apparciller. L'eseaclre rallie. Je g<:mverne sur ell.e. 
1\fon ancre est levée :\ dix heures: elle est eassée. J!expédie mes derniercs in
structions à tot1s les · bwtiments. Je sigmalo de serrer .Je vent tribord amures. La 
mer est grosso, la brisc forte, la brume ép~issc. A midi quarantc·-einq minu<tes, 
la distribution de mes orclres, confiée Uil.lX. avisos, est terminée. ·La marée favo:ra
ble cloit fini.r à trois hcures. Il n'y a plus de temps à per<he, viré lof pom· lof ct 
formé l'ordre de bataille babord amurcs: 

<<Co~onno de gauche: JJ!Iarengo~ Algésiras~ Suffren, Ville-de-Mm·seille~ T1·ident~ 
Algm·, Pctllas~ Melpomene, Didon. 

« Colonne ele droite: Endyn~ion, Églé, Dmgon~ Pe1·le. 
«A une heure quarante cinq minutos, laissé arrivcr dans la passe du sud. Gou

verné sm• le va:issoau de tête, entre les forts Saint-Jnlien ct Bugio. A cleux heurcs, 
ees forts ouvrent leur feu. N0us sommes cncorc t'rop loin:. A deux hcures clix lil1l.Í

nutes, nous ouvrons lc nôtt•e sm• I e fort Saint-J nlicn . Lcs corvettes et les frég·aJtcs 
canonnent le fort Bug-io. Nous passons ensuite successivcment devant les forts 
intérietu·s. Tous combattent, mais avec malaclressc. Qnand nous sommcs par lc 
travers, ils se taisent. · 

«A trois helU'es, arrivés clcvant Paço el' Arcos. L e ]J{(t1'engo et l'Algésims n'ont 
pas apcrçm lc signa.l de cont·imúJT. Hs mou.i-llcnt au poste qne je lcnr avais assigné 
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clans la premicrc parti dn plan d'attaque. Voyant que jc continue, ils rcmettqnt 
S0us voiles ct suivcnt l'cscadre. Chef ele file alors, le Snjfl"en arrive, à quatro hcu
rcs, elcvant lo foxt Belem, qu'il range à 60 toises. Il le canonne. Aya,nt ensuitc 
passé sous tous los forts, j e mouillc en face elu palais neuf, vis-à-vis la Corderie. 
Une partie ele l'escadre mouille à l'oucst de moi. Je. clonne orelre à l 'autrc ele se 
portcr sur l 'csca.dre port"ngaisc qui est embossée dans l'est et ele la. combattre ou 
nmarinor. La Pallas lui tire quelques co11ps ele canon; l'escaure portugaisc, com
posée el'un vaisscau, trois frégatcs, trois corvettes - et cleux bricks, réponcl par 
qu~lqucs coups et am€me. Toutc l' esc~clre. françaisc mouille lo long eles quais, de~· 
pms Bolem jusquc dcvaut Lisbonne. A six honres, j 'envoi e- un parlementaire som-
mer le gouvcrnement }Jortugais ele elonner satisfaction. » · 

Vaillilquem, tenant la ville ele Lisbonne, le palais clu roi,. sous son canon, l'ami
ral Roussin avait' encore peine à ·s'expliqucr la f~wilité ele son succes: «N'est-cc 
pas, se c~emanelait-il, nn fait incroyable, qu'apres avoir tiré pres de 15:000 coups 
de ca_non, en cléfi.lant, pcnelant trois hem·es et demie, sous vingt forts, qu'on pré
tcnelatt formielables, les portes ele l 'cscaelrc se soient bornécs aux plus légcrs acci
elents? Tou't le poiels cltt jour est tombé ele l'autrc côté. C' était justice» . 

· Â·. ~i~ ·h~t~r·c~ · ~t· d~;;i · dt~ ~~ir: ·l~·· i i J~tili~t·, ·l~· ~i·c~~t~· cl~ 's~~t~;.~~; ~-~;;it i~ 
lcttre suivantc: « Monsieur le ministre, vous voycz si j e ticns mos premesses. J c 
v~us ai fait pressentir hier que j e forcerais les passes clu Tage. Me voici devant 
L1sbonuc. Tous vos fortf} sont derriere moi et j e n'ai plus en face que le palais 
clu gouverncmcilt. Ne provoquons point de scanclale. La Franco, toujours g·éné
rcuse, vous o:ffr~ les mêmes conclitions qn'avant la vict.oire. J e me réserve seulc
Iueut, en cn rccucillaut les fruits, cl'y ajouter eles indemnités pour les victimes ele 
la gucrre. J' ai 1 'h.onncur de vous clemanêler une réponse immédiate )) . 

Lc gouvcrnement ele D. Miguel s'iuclina deva,ut la mauvaise fortuna. A elix 
l~eures du soir, le vicomte de Sautarem répondait: aExccllentissime seigneur, j 'ai 
1 houncur ele déclarer à V. E. que le gomrernement de sa majesté tres-fielele, vou:

_lant óviter, par tons les moycns possibles, les désastres qui pourraient r ésulter 
eles derniers événements, aclopte les bases proposées dans la dépêche ele V. E. cltt 
8 cou·rantn. 

La soumission ne s'est point fait attendre: les négooiations, néanmoins, m~na-. 
~eut tout à coup de traí:ner .en longueur. L'amiral Roussin jette ele nouveau sou . 
cpéc dans la balance: «Monsieur le vicomte, écrit-il le 13 juillet au ministre de 
D. Miguel, vous me pcussez à bout, et j'ai l'honneur de vous prévenir que cela 
ne pcut vous réussil· . . . Je m'en suis rapporté à votre parolc, .et jc ne soufU·.ll·ai 
pas plus longtemps les conséquences ele mon erreur. J'attends V. E. ou la pcrsonnc 
autorisée qu'elle 'désignera anjourd'hui ou clemain jusqu'à micli. J e)a rcce\)'rai à 
mon barcl et non ailleurs". ·· 

L~· '14' j~Ülct,' ·l~. tr~ité. ~l~· ~-Ó~~l:;tio;; f~tt ·s·i~~6 ,' .à. b·o~-d' d~1· St;ffi:e;~~ ·p~1: Í~ 
chargé ele pouvoirs clu gouvernement portugais, mr. Antonio Xavier de Abreu Cas
tello Bninco. L e vicomtc de Santarem le ratifia le jour même. L e 26 juillet, it 
quatre heures et de~ie du, so.ll·, la division elu contre-amiral Hugon réprenait la 
route ele Toulon; le 14 aoíit seulcment, l 'amiral Roussin, nomm;) vice-a.miral pm· 
ordonnaucc du 26 juillct, rcprenait, ·ele son côté, la route de Brest. u ·ellllllenait, 
lvec les frégates la Si1·'tme, la Gtte?'?'Ü!.re, qui étaient vcnues le rejoindre, la Didon, 
~ P~llas, le D1·agon, com battants elu 11 juillet, ct, . po.nr mieux alttcster encore sa 

VIêtoire, toute l'escac1re portúgaise, à l'exc~ption du vieux vaisseau le Je.an V!· 
Par une de ces arguties fa.miliercs aux fa1bles, le gouvernement portuga1s a.vmt 

~ssayó de contester la valielité de la capture. Ses fç>rts étaient réarmés; l'escad.re 
fra~çaisc ue comptait plns clans ses rangs qu'un spul vaisseau ele ligue. L'occasion 
Í•tatt bonnc pour venger l'hm;neur nation~.l, pour r~conqnérir d 'un seul C?UP tout 

ascendant perclu. « Les nav11·cs portug-ms, affirma1ent les gazettes ele L1sbonne, 
~e ·s?rtiraicnt pas du Tag~» . . A cctte hem·e critique, rcportons-nous a.u journal de 

auural Roussin. Ce sera la. clcrniere pago que j 'en veuille extraíre : «Du 13 au 
14 nhut. Au jour, btanlc-bas ele combUJt. A ueuf heurcs vingt minntes, la brisc se 
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faisant clu norcl-nord-o~1est a~t n0l·cl-norc1-est, nous mcttons sons voilcs. La Mtdpo
m(me ct la corvctte l'Eglci tcstcnt en station da.ns le Tage. J'ai donné mos instru
ctions à rnr. de H.abaucly. Appareillé lc prernicr e_t voulant sortir lc clci·nier, je 

· rncts cn panP.c ct signalc aux: autres bfltiments de forcer ele V(li.J.es; mais ils sont 
de bcaucoup cn rctard. Le. courant de jusant me fait sortir malgré moi. A onze 
heurcs, je suis dehors. Lcs forts n'ont fait auctm mouvement hostilc. Les dégra
dations que nons leur avons causées en _entrant sont réparées, malgré les assn
rances ch~ mr. de Santarcm». 

Officio 

(W. 0 56 reservado) 

Ill.mo e ex: .mo sr.-A rainha nossa senhom foi 1·eçebid.a n'esta côrte sem ne
nhuma demonstração ele realeza, tendo-se-lhe sómentc feito em Portsmouth algu
mas honras, que todavia se reduziram a salvas. de mtilheria, e insignificmltcs 
compTimentos por parte ele algumas auctoric1ades publicas. Eu considero que e!lta 
fria recepção é d~vida a um~ causa a.muloga à que motivára a b1·illullnte mas este
ri[ c·orn que outr'ora sua ma.gestade fura aqui acolhida em tempo elo ministerio cilo 
duque. de W ellington, quero dizer as conce:;;~õcs de vãs apparencias e formalida
des com que os ministros n'este reino procuram apazig11ar o partido que lhes é 
contral'io no parlamento, c diminuir a mate1'ia dos ataques da opposição. Nfio 
obstante iseo houve um d'aquelles ataques, fundado nas pequenas clemonstraçõcs 
de Portsmouth, a que lord Grey respondeu ambiguamente, illudindo a questão. 
O ministerio com o bill da reforma tem irritado a roda dos adhererites Jo duque 
de V\. ellington, a ponto ele os tornar :ft.uiosos c cegos, fazendo-os sair da grave c 
decente moderação que deve obs~rvar-se nas discussões parlamentares. Este par
tido não perde occasião clirecta nem inàirecta de atacar o ministerio, e este com 
tão eontinuos e ·porfiados ass;.tltos, sente-se ameaçado, e· o desalento o leva a su-

. jeitar-se, nos negocios que para si julga de menor importancia, aos ([ictames 
cl'aquclle violento e poderoso partido aTistocratico. Evitou, pois, o ministcTio a re
ccpçr~o apparatosa da rainha para não offereccr contra si mais uma arma á oppo
sição. No dia 9 recebeu sua magestade um convite particular ela rainha ele Ingla-

. territ para a ir ver a Saint-James no dia seguinte . O imperador, seja po1· inspiração 
propria, seja por conselho alheio, resolveu-se logo ·a ir elle tambem e a imperatriz 
a Saint-Jamcs, não se fazendo cargo de qnG o convite não só era pessoal á rainha, mas 
vinha da dama de honra, que se clirigü:a para esse effcito á sr.a D. Leonor ela Ca
mara. Era dia de levée, a rainha Aclelaide estava só no seu qum·to, e para elle foram 
introduzidos sem ,ccremonia sua magestade fidelíssima, o imperador e a imperatriz, 
cuja gala contrastava indecorosamente com a singeleza da recepção. A rainha 
Adel:üc1e não podia deixar ele ficar surp1·ehenclida com a inesperada Yisita elo im
perador e da imperatriz, e cl'esta surpreza julgo eu ter resultado a ·seccura com 
que se·passou a entrevista. El-rei ele Inglaterra veiu depois, e notou-se q_ue arai
nha Aclelaicle nr;o beijou, como .outr'ora f-iz01·a, a senhora D . l\fa.ria li, nem a tra
tára com o carinho qne lhe mostrára quando pela primeira vez sua magcstade aqui 
-esteve. O imperador, provavelmente picado, c ccden8.o aos impefos do seu resen
timento, d~specliu-sc ali mesmo de suas magcstades ~ritanni~as, anmmciando-lhcs 
a sua parttda para França, que :fixou para o dia ele ámanhã lG. A despccli.da suas 
magcstades br~tannicas não fizeram um passo para acompanhar os august@s hos
pedes, quo assrm voltaram summamente descontentes. A isto se seguiu um con
vite ao imperador, á imperatriz e á rainha pa.ra irem passar trcs dias em vVindsor 
com suas magcstacles_ britannicas, convite que era evidentemente uma satis
fação e uma reparação da fria recepção ele Saint-James; porém o imperador, sem 
constutar ninguem, declinou abrul)tamentc o convite, sob pretexto de ·que a im
peratriz não poderia, no seu estado ele gravidez, s1.1pportar a viagem de ida c 
volta. Muitas observações fez ao imperador o marqucz f.:le Rezende para o mover 
a mud·ar ele resoluç?io; porém não o conseguiu, apesar de lhe mostrar quanto isso 
conviria aos interesses ele sua augusta filha. . 

No dia 13 escreveu a rainha Aclelaiclc a sua magcstaclo :ficlolissima mna carta 
muito affcctuosa, que vinha com endereço <<a sua mag·ostaclc a rainha ele Porllugal 
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D. Maria, minha irmã». Sna magestadc despedia-se ,da nossa soberana por aquclle 
~n0d0, visto 1icr perdido a esperança de a tornar a ver, e lhe offerecia da sua 
parte e da c1e el-.rei seu augusto ·esposo, umas lindas ptuseiras de oiro e brilhan
tes, contendo uma a cifra da rainha, e a outra a de el-rei, como uma lembrança e 
um testemunho elo seu constante affecto, e dos .votos que não cessariam ele fazer pela 
sua felicidade. Esta carta dissipou o resentimente do imperador, e sua magestade se 
'l'esolvcu a Íl; hoje com a rainha a Winclsor, agradecer o obsequio ele suas mages
tades britanniqas, e despedir-se ele suas magestacles. Junta achará v. ex.a a copia 
da sobredita carta, que hoje mesmo pude obter. 
· .Em vVinds01; sua mage'stade fidelíssima foi recebida com a maior clistincção. 
El-rei .desceu para ir receber sua magestacle, á saída da carruagem, e assim tam
'bem a conduziu até á carruagem á despedida, acompanhando toda a côrte esta 
ceremonia. Houve um almoço aja.ntaraclo, durante o qual el-rei, em 'pé,· propoz a 
saude da rainha, exprimindo os yotos guc fazia pela sua felicidade. Sua mages
tacle britannica disse á rainha, que esperava que ella mmca se esquecesse de que 
tanto elle rei como sua augusta esposa, e a nação ingleza, seriam sempre os seus 
melhores amigos. A -sr.a D. Leonor contou-me que a ra.inha Aclelaicle clissera 
no seLl quarto á senhora D . Maria II, que'el-rei seu marido estava animado elos 
lllelhores e mais sinceros desejos a favor ele sua magestade, mas que, sendo homem 
de homa, não queria avançar promessas que pocleria s?r obrig·aclo a não cumpri1·; 
que no emtanto sua magestaele podia contar que cl-rci iria tã:o longe, quanto lbe 
.fosse possivol para protcgér a nossa causa . • 

O imperador voltou ele Windsor stllllJllamente contente e. satisfeito. Lord Pal
merston, vinclo hoje fa~er a despedida, disse a sua mag-estacle imperial, quasi pe
las mesmas palavras, o que a rainha Aelelait1e dissera a sua magestacle fidelíssima 
em. Windsor, ele modo que parece cousa de antemão concertada. 

Á volta ele Winelsor recebeu sua magcstade fidelíssima o sceptro ele oiro e a 
car~a constitucional com que a presentearam os portt1guezes aqui residentes e 
multos emigrados, ·lendo A. J. Freire Marreco uma ad1·esse que acompanha a 
offerta. Sua magcstacle :fi.clelissima respondeu, que agradecia, cordialmente o se-e
ptro, mas mui especialmente a carta constitucional, que .seu augusto e amado pae 
dera á nação portuguee;a, e que a sua magestacle cumpria manter para felicidade 
(la mesma nação. 

J:?ens guarde a v. ex. a Londres, 15 ele agosto ele 1831 .-IJJ.mo e cx.1110 sr. Luiz 
da S1lya Mousinho ele Albuquerque. = Ltdz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

<;Jarto. a que se refere o offi.cio sup~·a 

Ma chcre et bonne s~ur et amie : - Oommc le roi ot moi ne pouvons plus 
avoi1· lo bonheur de vous voü·· avant vo-úre départ, nous prions votre mnjesté ele 
n?us permettrc elo lui offrir nos vreux sinceres pour son bonhem· futur par écrit, 
amsi qn'un don d'amitié qui accompagnc ces ligues comme un témoi.gnagc ele 
notrc affcction pour elle. Nous espérons que ce petit souvenir qui porte les chiffres 
ele nos noms hii rappcllera quelques fois scs bons amis qui ne ccsseront ele prior 
pour son bonheur. Nous prcnclrons toujours l'intérêt le plus vif à tout ce qui con
cerne votre majesté et sa royale famille, et nous la prions ele faire nos hommages 
à l'empereur et à l'impératrice, et de vouloir nous conserver so:p. bon souvenir. 

Que Dieu la bénissc et l'amene sous sa sainte garcle est lc vreu bien sincere 
ele celle· qui sera tonjours avec uue tendre amitié.-lYia trcs-chcre sreur.-Votre 
bonne et bien affectionnée smur et ~tmie . = Adelaide. = Winclsor Oastle, 13 aofi't 
1831. . 

Oflicio 

(N. 0 7 5 reservado) 

Ht. m~ c ex_mo sr.- Estive hontcm com o mini.stro ela marinha, c tive com ellc 
tnn~ longa conversação, na qual fiz novas c fortes instancias pela C!lirega dos dois 

_navws ele guerra portuguczcs, que estão no porto ele Brest, corveta U?·ania e 
char'rua, 01·estes. Pareceu-me elo meu dever dizer ao ministro, que en, apesar do 
profundo l'CS})Cito· que consagro à augusta pessoa .de sl_w, magcstaclc imperial o sA-
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nh9r D. Pedro, .nenhuma consideração podia da.r á clesistenc.ia que sua magestacle 
havia feito dos ditos navios, pois que emquanto a ordem se ~ão restabelecesse em 
Poxtugal, ou a rainha n?to chegasse á idade de maioria, ·eu só podia reconhecer 
com auctorid[tde legal e legitima a da regenci.a estabelecida na ilha Te1·ceira, nãe 
por ella haver sido m·eacla pelo senl;wr D. Pedro, então imperador elo Brazil; l1l.as 
sim .pelo consentimento e obediencia· dos portuguezes~ que se achavam livres elo 

.poder do tyranno que opprime o desgraçado reino de Portugal. . 
Esta declaração de princípios pareceu-me necessaria, pois cr~io que muitas 

vezes eu, ott, aquelle qtte me substituir, terá necessidade ele recorrer a elles. 
o ministro disse-me que j4. nada podia fazer a resp~ito ela entrega d'aquclles 

navios; que se havia deixado perder a occasião ·opportuna, agora nenhum rcmeclio 
havia, pois que a entrega dos dois navios ele guerra estava estipulada no artigo 18. 0 

ela convençãõ assignacla em Lisboa, aos 14 cl~ julho, e que se achava ratificada. 
Fazendo-lhe eu algumas observações sobre aquella entrega, i·espondeu que aq:uel
les dois navios, havendo ·siclo tomados antes ·aa entrada dru esquadra franceza tuo 
Tejo, não podiam s'er considerados boa presa. Não me pareeeu nas minhas circum
stancias dever insistir sobre um acto Y~ cumprido, e que eu podia criticar, mas 
não desfazer, tirando por unico resultado da minha insistencia, o alienar um elos 
poucos homens que. ainda se mostram favorav-eis á nossa causa. 

Passei depois a perguntar ao ministro, se toda ru esq~aclra portugueza que es 
tava no Tejo seria entregue ao infante D. Miguel, como já havia sido a nau 
D. João VI, observando-lhe que se tal acontecesse bi·evemente o usmpador se 
acliaria em estaâ.o de poder novamente atacar a ilha Terceira, e as outras ilhas 
elos Açores, que actualmente se acham debaixo do domínio da senhora D. Ma
ria. Segurou-me o ministro que podi!l. estar descansado, que .a esquadra n~i.o havia, 
ser entregtie ao -governo do infante; que a nau D. João VI haviâ _ sido entre
gue, porque, quando ~ esquadra franceza entrou no 'l'ejo, n' aq uella nau não 
havia preparativo de resistencia. Fraco me pareceu este argttmento, mas como 
de nenhum fructo seriam quaesquer observações que a este respeito tizesse, não 
insisti. 

Não deixei em _ silencio a condncta do contre-arniml Ronssin, referindo-lhe tudo 
quanto me havia sido eommunicado ele . Lisboa por pessoas fidedignas. Hesitação, 
frouxidão, falta de relações com os habitantes ele Lisboa; emfim as frequentes 
visitas de mr. Roussin ao visconde de Santarem foram as principaés bases ela 
accusação quo :fiz a mr. Roussin. o ministro clefencleu-o.com muit(l) C~tlor, mostrando 
ter n'elle grand·e confiança, dizenelo -m'e que me haviallll enganado, e que visivel
mente calumniavam mr. Roussin, pois que elle ainda n~.o tinha desembarcado uma 
s6 vez. Ainda insisti em minhas accnsações, porém não convenci o ministro, que 
é camarada, amigo e protector elo cont1·é-ami?·al; e até me seguram que acabru de 
nomeal-.o vice-almirante eln premio ela sua gloriosa, posto que pouco arriscada 
entrada no Tejo. 

Dm·ante toda a conversação usei da conveniente moderação, de sorte que o 
ministro não se escandalisou das minhas observações, que •foram feitas jo1·tite1' in 
1·e; Sttavite?' in modo. · · . 

Consta-me que o senhor D. Pedro chegará mtüto brevemente a esta côrte, 
trazendo sua aügusta filha ru rainha de Portugal o sua esposa. ·o rei dos fra,nce
zes mandou pt•eparar o palacio de Meudon, .a, 2 leguas de París, paran'elle sec 
rem alojadas suas magestacles imperiaes. 

Logo que o senhor D. Pedro se decidiu a volt1:1rr a este reino foram feitas diffe
rentes cómmunicações a este goverrl:o; nenhuma, porém, me foi dirigida, mas todas 
foram encaminhadas pelo marquez de RezeRcle e dirigidas ao antigo secretaorio ·da 
legação do Brazi1, o qtle me pareceu estranho, visto trat~rem-se objectos de imme- , 
diato e clirecto interesse ele sua !nagestade fidelíssima a rainha de Portugal. Sendo 
summamente difficil a minha posição antes da chegada do senhor D. Peeho 'á Eu
ropa, tanto peJo não reconhecimento ela r9gencia, como pela falta de apoio que 
encont•rei ll0S ministros ele t,odas a:S poteneias, inclus•ive O dQ IJ~·azil, agOJ;a .a IDf.,. 

_ nha posição, com a vinc1n.. elo senhor D. Peclro para este reino, torna-se não só 
clifficil, mas inclocoro.sa para. a ·auctoric1aclc ela rcgcnciá em nome ela rainl1a, ancto-
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ricladc que o scnhm· D. Pedro diz que reconhece, mas d~ qual ricnhum C.'Lso faz, . 
e como provas citarei tão s6mente as duas seguintes : 

1.a Decidiu, sem nem ao menos se dignar ouvir-me, as importantes negocia
çõ~s que estavam p~ndentes com este governo, do que resulto.u perder a rainha 
clo1s excellentes navi.os, um dos quaes se achava ricamente carregado. 

2.a Decidir-se a conduzir para este reino sua magestade fidelíssima a rainha 
d~ Portugal, e communicar esta importante decisão a este g·ovcrno, n!'lo por minha 
Y1a, .que me acho munido dos plenos poderes d~ regencia, mas sim por via de· um 
brazileiro, o que não s6 escandalisou e indignou todos os portuguezes honrados, 
mas até os estrangeiros. ,. 
. Tabez me engane \')m meus raciocínios, e que, portanto, elles· não sejam aprc- . 

cw.dos pela .regencia, mas ao menos espero que, tanto a regeucia em nome da nü
nha como v. ex.a, se convencei·ão que, vistos os ·meus princípios e o meu caracter 
firme, CtL não sou o homem que n'este momento convem que tenha em França os 
plenos poderes da regencia, e que, portanto, me se·rá concedida a minha demissão, 
co:no já em outro officio pedi. Não é querer iséntar-me do trabalho e desgostos, 
pots ~le boa vontade tenho sacrificMl@ e continuarei a sacrificar tudo pela rainha 
conshtucional, ~as s_im o conhecer' que nada posso fazer com utilidade, e que 
alem cl'isso não posso soffrer a violação do que eu julgo princípios, nem. parece1· 
ter parte em actos que eu julgo prejudici~es á causa que defendo. Posto que· .te~ 
~1a a saude arruinada, a.incla tenho forÇas para pegar n'uma arma, e para dar. a 
Vlda pela; defeza ela ·minha patria, elas suas liberdade~:~ c legitima soberana . 

. Deus guarde a v. ex. a París, lf> ele agosto de 1831. ~ Ill.mo e ex. mo sr. mi, 
lllstro c secretario de estado. = D. li'1·ancisco ele Almeidct. 

Por-taria . 

Sendo necessario, para estabelecer uma perfeita igualdade a respeito elos pa
~amcntos das prestações mensaes, estabelecidas pela portaria e tabella ele. 21 ele 
Julho ultimo, evitar que algU.lis indivíduos, que se acham recebendo vencimentos 
lJ~r duas estações differentes, possam perceber por ambas ellas as q!lotas respe· 
.cttvas, vindo assim o total ele seu recebimento a exceder a prestação que.se acha 
lle?:.ulada: manda a regencia, em nome da rainha, qtle todos os indi vid uos, tanto 
~uhtares, como paizanos, que se achm·em nas circumstancias acima· referidas, se
Jam abonados e recebam a prestação correspondente pela estação em que effecti'
V<tmente se acharem servindo, sendo á mesma estação remettidas guias pelos 
corpos, ou repartições, em que não estão emprcgaclos, a fim de que, J"etmidos ali 
todos os vemcimentos, possau11. ser abonados convenientemente com a necessaria 
relação de iguaJdaele já estabelecida. 

l?alacio do g0verno em Angra,_ 16 de agosto ele 1831. =José .Antonio Fe?"l'einc 
Braklamy. . 

Felici-tação 

Senhora:- O cabido ele Angra tem dado as devidas graças ~1, Divina P1·ovi· 
.~encia pela feliz chegada ele vossa magestaele á Emopa, ele que hão de provir 
ll~calculaveis bens á nação portugueza;; elle, e em nome ele todo o bispado, bem
!itzendo altos destinos, dirig·e á augusta presença de vossa magestade esta reve-. 
rente felicitação pela sorte tlai:! fieis c valorosas armas que acabam de submetter 
ao sceptro da sua legitima soberana todas as ilhas elos Açores; e espera que, pela 
Pr?tecção dos céus· e justiça da causa, as mesmas armas irão alem cl'este ar
dhtpel:go, em to~o . q territorjo de ~ossa magest~cle, arv:o~·ar ·o estandarte das 

uas c?res, que dtvidem as reaes · qumas, para umr a famtha portugueza, que se 
acL1a dtspersa e atormentada, derribando para sempre a facção iniqua· e usurpa
doTa .. Senhora, o cabido, certo elo sentimento geral dos habitantes cl'estas ilhas, 
ou.sa 1mplorar a vossa magestaele a graça de vir residir n'C$ta capital, entre os 
seus subditos leaes, que formando uma impenetravel barreira, em clefensa da pes
s?a d~ vossa. magéstade, conl;tecern quanto a sua augusta presença vem dar o ul
tilll.o Impulso de heroico cnthusiasmo, para pôr termo a tantas desgraças, que têcm 
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opprimido ha, ma,is ele tres unnos os ' portuguezes, qne avidamente desejam a sua 
minha e -a carta constitucional, qne. foi dada por seu augusto pae, que uma vez 
e para sempTe juraram. 

. Digne-se ·;rossa mag·estade acceitar esta sincera e cordial felicitação, e ele an
nuir ás supplicas filhas de. verdadeiro amor e respeito que consagra o cabido ele 
Angra, que consta,ntemente dirige devotos hymnos á magestacle elos céus, partt 
que lhe consprve por dilatados annos a magestacle ela terra. 

Angra, 17 de agosto ele 1831..=0 thesoureiro mór, João José da Otmhct Fel'
?'a~ = Presiclente actual do cabido, o con ego Ltliz JI!Iantlel elo Canto e Cast?·o·= 
O conego João José Bello de Almeida = O conego J.VIanuel111açhaclo Diniz = O co
.nego Joaqui?n P.i'/ilhei1:o dos .Scmtos=O conego José Joaquim da Fonsew_, seCI·e
ta.ri:o do ill.mo e rev.mo_ cabido=Ü conego José Joaquim ele Fa1·ia e 11'1elZo = O 
conego Antonio José Coelho .. 

Officio 

(N. 0 256 rcscn-ado) 

In.mo e ex.mo sr.-Como tivesse _escripto a lord Palmerston reclamando os' 
bons officios cl'este governo para a entrega aa esquadra portugue.za, logo que me 
constou, por via de Hespanha, da convenção feita com o almirante Roussü1 e da 
l'esoluçrLo em que clle estava de conduzir a esquadra como boa presa, não julguei 

• que convinha tornar a tratar d'es_te objecto antes de ter conheci;mento ela saída 
das embarcações e do que o almirante concluiu com o governo de sua magestade, o 
que espero saber pelo paquete de 30,. que ainda não chegou. O ministro de sua 
magestacle catholica, tendo procurado lorcl Palmerston pma obter uma resposta de
cisiva, sobre o mesmo o1;>jecto ela · entrega ela esquadra, disse-lhe este ministrb 

· que tinha m_anclado consultar os le'trados da côrte sobre o direito q ne 'tirrl1am os 
francezes á conservação d'ella, e que o seu p:J.recer é ·que são boas presas, e qtJ.e 
essa é tambem a sua opinião; perguntou-lhe D. Francisco Zea se essa era a suá 
decisão·, qnero dizer, a do governo; respondeu-lhe que não, que ainda sobre isso 
não tinha consultado o conselho ele ministros. 

Partiu h~ntem o senhor D. Pedro com sua esposa e sua filha para França,; 
diz-se que teve um convite ele Luiz Filippe para ir ali residir, e diz-se tambem . 
que ·este governo lhe tinha declarado que não auxiliaya.as suas pretensões clirecta 
nem indirectamente. · . 

São immensos os boatos que circulam sobre esta decisão elo senhor D. Pedro;
qué tem a,lgum obje.cto, não ha duvida, mas quft,l seja é clifficu'ltoso acertar. Ap,, 
esperanças elos rebeldes são ele uma expedição, dizem, que composta das ela Ter~ 
ceira e de alguns estrangeiros que possam assoldadar. O modo por que· o governo 
fraucez apoiará o plano, tambem não é claro, mas é de .receiar que o faça; entre
tanto não deixo de crer que as intrigas feitas cl'aqui seriam mais temíveis de. q.u~ 
partindo ele França, porque, a1pesm da fraternisação elos dois actuaes ministerios, 
a rivalidade entre as duas nações existe sempre em geral e particularmente sobre 
Portng~111. · . 

A entrada das forças francezas na Belgica póele trazer ·a clesejada desavença 
entre este govE>rno e o ele França; se sàem compro:rb.ette-se o ministerio Périer, se:. 
se demo~·am 'está compromettido o ministerio· 8rey. Será necessa-rio este aconte- · 
cimento para se acabatr com o triste systema de concessões á revolução; o facto 
agora da Hollanda é quasi mais escandaloso que o ele Portugal, por ter envolvido 
todas as grandes potencias; não dou sobre elle detalhes por virem todos nas ga
zetas com a exactidão que me consta. Resta-me pedir a v. ex. a "o favor ele por mim 
c esta legação beijar a < ugusta mão clce sua magestacle. 

' Deus guarde a v. ex. a Londres, 17 ele agosto de 1831.- Dl.mo e ex.010 sr. visconde 
ele Santarcm. =Visconde de As seca. 

Officio 

(N. 0 57 rcscr\'ado) 

Ill.mo e ox.mo sr.-.A rainha nossa senho;ra partin cl'esta cidade, em companhia 
ele sons augnstos pao c ·madrasta, no dia 16 elo corrente, pelas onze horas ela ma-
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nhã. Os augustqs viajantes pernoitaram em Dovcr, onde lhes foram feitas ~s hon
ras soberanas, e no dia seguinte embarcaram-se no navio a vapor Lightning) que 
ef!te governo havia posto á sua dis1Josição, e chegaram felizmente a Calais. O mail'e 
e o commandante da praça vieram logo em solemnidade fazer a sua visita; mas 
como ainda não tivessem r ecebido as 1~ecessarias ordens, deix~ram de prestar-se 
a~ devidas continencias e honras soberanas, tendo o estaelo da atmosphera impe
a~~o que se recebessem as respostas ás participações que por via do tclegrapho 
se ~inham feito da inesperada .:hegada de suas magestaeles . Cumpre-me explicar a 
v. ex. a como isto aconteceu. . 

No dia 15 á. noite foi o marquez de Rezende a casa do príncipe de Talleyrancl 
p~rguntar-lhe sé não tinha chegado ainda a resposta de Luiz Filippe á carta em 
q_tu') o àmperador lhe anntmcü'tra a sua resolução ele ir para França, e como o lDrin
Clpe lhe dissesse que não, o marquez, porventura algum tanto electrisaclo, lhe 
observou que já havia tempo de sobra para ter vindo a resposta; que tão inespe
rado proceder embaraçava 0 imperador, e que sua magestade imperial.não partiria 
antes de r eceber a mesma resposta. N'ésta intelligencia expediu Talleyrancl n'essa 
l~csma noite um corre.io ao seu governo. Parece que o marguez, quando voltára, 
fi~era toclas as eliligencias par~ rp.over o imperador a clifferir a sua 1mrticla, porém 
fo1 em vão, .e o marquez não se lembrou de o participar a Talleyrand. No dia 
se~uinte, tendo eu feito saber }\.quclle embaixador que o senhor D. :fedro tinha 
com effeitu partido (por occasião de pedir um passaporte para Francisco Gomes 
da Silva), ficou elle com rasão surprehenuiclo e ml.li sentido, porque a precipitação 
do imperador obstava a que se tivessem daElo as ordens necessarias para a solemne 
recepção de sua magestacle fidelíssima e de snas m:;tgestaeles imperiaes . Talley
rand escr eveu immecliatamente para o _seu g·overno ; poréni não era possível que 
C.J>ta segtlncla participação chegasse a tempo de se poder evitar o transtorno cau
sado pela prii11eira. Este acontecimento foi cleploravel, não só pela leviandade que 
fez patente, mas por estorvar a vantagem que devia necessariam ente resultar pm·a 
a nossa causa da recepção apparatosa ela rainha em territorio de Frau~a. 

Na manhã do dia immediato (17) mandou-me o príncipe de Talleyrancl uma 
carta para o imperador, dizendo que era a resposta de Luiz Filippe, e pedindo-me 
de a expedir com brevidade e segurança. A falta ele meios me impediu ele man
dar um expresso para aquelle effeito, e •consultando com João da H.ocha Pinto, 
q_ue aqui ficou por motivo de molestia, assentámos ele remetter a carta a l'~ran
Ctsco Gomes da t-lilva, que pcnsavamos se acharia ainda em Dover, escrevendo-lhe 
eu para lhe rogar de accelerar a entrega da mesma ao imperador. Infelizmente, 
F1~ncisco Gomes já tinha partido quando a carta ali chegou, a qual foi conse
gumtemente Clirigida para Paris pelo modo ordinario. Vinte e quatro horas de de
mora elo imperador s~b pretexto ele indisposição da imperat1'iz, teriam bastado 
para impedir tantos transtornos e tanto3 inconvenientes j porém sua magestade 
conftmde a firmeza fundada em uma deliberação niaclura e re:B.ectida com a tei
mosa .persistenéia em uma resolução tomada arrebatadamente. 
. No dia 19 chegou aqui, por ~artas particulares, a fausta notici-a da tomada ela 
tlha ele S. Miguel pelas valentes tropas. da- rainha, commandaclas pelo bravo gene
ral conde de Villa Fhw. Senti que aquella noticia não viesse communicada ele. 

·ofiicio. A impressão causada por aquellc acontecimento tem sidó mui favo1·avel 
a todos os respeitos. O príncipe de Talleyrand me deu parte d~elle pelo bilhete 
.que julgo conveniente remetter a v.. ex.a por copia (A) . N'essa mesma noite es
crevi ao imperador pelo correio do príncipe, e ele casa cl'elle, communicando-lhe 
aqnelle feliz successo. 

_ Hontem fui a casa ele lorcl Palmerston, o qual me entregou o bilhete por co
pta (B), dizendo-me que estava a ponto de m'o remetter. Em consequencia d'isto 
~screvi ao imperador a carta ela copia (C), que r emetti ao principe de TaJleyrand 
0?TU .a carta, copia (D), a que ajuntei outra para D. Francisco de AJmeicla, pc
cllUdo-lhe ele concorrer com os seús esfor~os para se conseguir á allicia_ção á nossa 
causa elos offieiaes e tripulações dos navios ele guerra portuguezes que se acham 
em Brcst. · 

O estaclo ele Portugal c.on~inúa a ser violentíssimo e a dar esperanças de al-
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gnma commoção que torne dcsncccssarias as operações que se mc.ditam para levar 
a effeito a restauração do throno· da rainha e da ·carta n'aquelle desgraçado paiz. 
Parece, todavia, que a opinião mais · geral. ali é a favor do senhor D. Pedro, por 
ser elle o p1·imogenito do stmhor D. Joã,o VI, de saudosa mcmoria. Aquelle se
nhor, porém, cont~núa a patentear a mais decidida repugnancia contra um simi
lhante desfecho, ao qual diz que opporá uma invencível recusa, e a sua inabit1avcl 
resolução ele nunca mais reinar! O coraç:?io humano, todavia, é um la:byrintho in~ 
trincado, onde é mui difficil penetrar, e cujos esconderijos escapam muitas vezes 
{L mais aguda perspicacia. · 

Devo dizer a v. ex.a que sua magestade imperial não se aproveitou da-offerta 
fc.ita por este governo, ele uma fragata para .conduziT ele Cherbourg a rainha nossa 
senhora; mas supponho que isso foi meramente devido a considerações de eco
·nornia. 

Deus guarde a v. cx.a Londres, em 21 de agosto de l831.-Ill.mo e ex.mo sr. 
Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque. . L~~iz Antonio ele A.b1·e~b e Lima. 

Copias annexas 

A 

Londres, 19 aout 1831.-Portlancl PJace:-Quoique le prince de Talleyrand 
espere avoir l'honneur de diner at\j01.1rcl'hui avec mr. le chevalier de Lima, il 
s'ernpresse ele lui apprendre qu'une lettre qu'il vient ele rcceYoir contient eles dé
tails qu'il sera bien aise de savoü•. 

Le comte de Villa Flor est clébarqué à Saint-Michel dans les premiers jours de 
ce mois, avec mille cinq cents hommes, il s'est emparé ele l'lle apres avoir dé-· 
fait le gouverneur ele D. Miguel qui· avait deux rnille homrnes ele troupe régléc, 
mille cinq c_ents hommes .de milice et une belle artillerie. Cela clonne, à ce qui 
paraít, cinq mille hommes de troupe disponibles ponr une- expédiiion contre le · 
PortugaL . 

Le pri.nce ele Talleyrand a l'honneur ele renouveler à mr. ele Lima l'assurance 
ele sa haute consiclération. 

Stau.rc, 20 aout 1831.- Particuliere.-Mon cher chevalier:- ll peut vous 
être utile ele savoir qn'il parait cl'apres les clépêches que je viens de recevoir ele 
Lisbonne, que la corvette portugaise la P1·inceza ela Beú·a, ele clix canons, cloit être 
parti e 1jour Brest, avec eles marins pour renforcer les équipages ele I' U1·ania c ele 
l' 01·estes, et que ·ces cleux derniers vaisseaux ont orclre de se renclre à Terceira, 
oit ils doivent trouver la, corvette Active ele vingt cánons. qui . a été à Madeira. "' 

ÜH fait préparer ~ussi à LisbonHe ]a; P1·in-oezct Real, de vingt-quatre canons ct 
une corvettc ~c clix-huit pour le mêrne service.- Tout à vous. = Palrnerston. 

c 
Londres, 20 ele agosto de 1831.- Senhor: -Indo cu hoj c a casa ele lorcl Pal

merston pc'l:guntar-lhe quacs eram as noticias .que recebêra ele Lisboa pe1o pa
quete de 31 do passado, elle me entrégou o bilhete .q uc me havia escripto, con
tendo as mais importantes, cuja copia tenho a honra de levar á augusta presença 
ele vossa magestade imperial. Vossa ma.gestacle imperia~ sentirá. a transcendente 
utilidade de se ganharem, a tod() o custo, os officiaes e guarnições dos. vasos ele 

. guerra rportuguezes que se acham em França, e todos os sacrificios que se fize-. 
rem para se obter a sua -submissão á rainha serão amplamente compensados pela 
força moral e material que d'ahi resultará a favor ela sagrada causa da mesma 
augusta senhora. . 

Lord Palrnerston disse-me mais que as prisões continuavam em PoTtugaJ, e 
que no espaço de onze dias o numero tlas novas victimas subíra acim,a ele mil. 
A opiniã.v ·publica ía sendo cada vez mais favoravel á liberdade constitucional e 
legal. . 

Communicando eu a lord Palmerston que vossa magestacle imperial ía habitar 
o palacio ele 1\'[euclon, aquellc ministro me clis;;e ·que sentira muito que não tivesse 
sido p·ossivel offercccr aqui a vossa magestaclc um~ habitação real, mas que com . 
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effeito não existia nenhuma clesoccupada e 1)ropria para esse effeito. Acrescentou 
lord Patmerston que elle se envergonh~íra da mesquinha conclucta, do ·governo, e 
de não se terem ao menos pago as insignificantes clespezas que vossa magestade 
fizera durante a sua curta residencía em LondJ.·es, mas que, não h~ve.nclo meio de 
sati~fazer aquellas cles,pezas sem recorrer ao parlamento, sejulgára mais acertade 
-1" mais delicado não dar um passo, que poderia ministrar armas á oppo&ição para 
~taques indecorosos, em que fosse eJ1Volviclo. o sagrado nome ele vossa magestade 
Imperial. . . 

De tudo o que lord Palmerston me disse, concluo que as disposiçõ"es cl'este . 
ministerio continuam a ser-nos favoraveis. · · 

Deus guarde a . preciosa vida de vossa magestade e o conserv.e e felicite por· 
dilatados annos. · 

D 

Londres, 20 aout 1831.- Mau· prince:- Par le paquebot sorti du Tage le ~1 
d~rnier, je viens d'apprendJ.·e 'que la corvette portugaise la P1·inceza da Beim, de 
clrs:: ca.nons, cloit être partie pour Brest avec des ma.rins clestinées à renforcer les 
équipages d.e l' Umnia et ele l' 01·estes, et que ces .deux vaisseaux ont orclre de se · 
renclt•e . à Terceira ou ils 1'egagneront la corvette l' Active de vingt canons qui se 
trouvait à n'[adeira .. Ou prépare aussi à Lisbonne ~a P1·inceza. 'Real de vingt-. 
q:natre canons, et une autre COTVette de dix-huit ponr le même service. 

n est inutile de vous dire, mon tn·ince, de quelle importance il ser~it pour la 
cause de la -reine que l'on s'assurât à :tout prix eles équipages eles trois bâtiments 
de guerre portngais qui se trouvent claus le port ele Brest, et j'ose vous supplier 
c~e vouloir bien nous accorder encore vos bons ofllces aupres ele voti·e gouverne
lllent, nfin qu'il fav01·ise les démarches que l'empereur D. Pedro pourrait .faire ~ 
cet effet. · ·- · 

J e prencls la liberté de joindre cleux lettres que j'écris sur cet objet tL l'em
pereur et an ministre ele l.a reine à Paris en priant votre altesse d'avoir l'extrême 
co~,plaisance de les faire expédier à leur clestination par son prochainr eourrier. 

Agréez, mon prince, les vamx .sinceres, etc. · 

Officio 

. (N. 0 t) 

m:mo sr.-Havendo o sr. Luiz ela Silva J\IIot+sinho ele Albuquerque sido exo
nerado a pedido . seu elo cargo ele ministro. e secretario cle estado qt~e exercia, 
?orno a v. s.a constará pelo decreto ela -r egencia em nome da rainha, que se acha 
tnserto na Ch1·onica n. 0 15, cumpre-me annunciar a v. s.•, que a mesma regenéia 
foi servida, por clee1·etos ele 2 do rnez passado, os quaes v. s.a encontrará no 
mesmo perioclico, nom ear o sr. Joaquim ele Sousa ele Queveclo Pizarro, ministro c 
secretario ele estado elas repartições dos negocias da guerra e marinha, e a mim 
~a mesma qualiclacle para as r epartições elos negocias elo reino, ecclesiasticos e ele 
Jt+stiça, faz enda e estra-ngeiros. O que communico a v. s.a, ele ordem claregencia., 
P~ra que assim o tenha .entencliclo, a fim de me dirigir a sua corresponclencia offi
Ctal, asseguramlo-lhe ao mesmo tempo, que terei a maior satisfação em concorrer 
em tu elo êg1anto depender ele mim para o serviço particular ele v. s. a 

Com. este despacho principia uma numeração nova ela serie ostensiva, e igual
_mente começara, quando os negocias o exigirem, uma nova numeração reservada, . 
o que se torna mais conveniente quanto ha sido lo~g,o o intervallo em que· por 
falta de navios l)ara a Europa foi forçoso intáromper a correspondencia cl'esta se
cretari~ com todas as missões cliplomaticas. 
, Agora recáe sobre mim o gostoso de:ve1· ele participar a v. s.a a ·brilhante vi

ct?ria conseguida pelas tropas da rainha., commandadas pelo _general conde de 
V1Ua Flor; no dia 2 do corrente junto ao logar ele Porto Fm:moso, na ilha ele 
~- Miguel, victoria cujo resultado foi a completa conquista d'aquella importante 
üha, e da de Santa Maria, acha11do-se por este modo felizmente a provincia toda 
dos Açores · restituída á obecliencia elo governo legitimo, e as a.Jrmas da senhora. 
D. Maria II illustraclas ele uma nova gloria superior ainda á que aclqniriram em 

• 

·I 
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todos os precedentes combates, ele que estas ilhas têem sido theatro lm dois aunos 
a esta parte. . 

Remetto, para satisfação e para que lhe possa dar toda a publicidade coo.vc
nicnte, as proclamações e o officio do sr. conde ele Villa Flor, advertindo sómente 
qnc a modéstia, qne, alem de outras qualidades, distingue eminentemente o ca
racter d'este general, o impediu de dar no seu relatorio uma icléa 3,clequada dns· 
difüculdades que teve a superar n'uma cmpreza tão ardua, e que só podiam ser 
vencidas como o foram pelo acerto e celeridade elas sua~· operações, e pela hcroi.
cidadc c exemplar disciplina das tropas que commandava. 

A expedição, compQsta de perto de trinta embarcações de transporte, e de um 
·grande numerq de lanchas ·e barcos comboiados tão sómente por 1.1m brig·ue, umn. 
chalupa de guerra e duas pequenas ,escunas, armadas todas com artilharia de pe
queno calibre, saíu cl'estc porto no dia 29 ele julho para atravessar um espaço de 
mar de 140 milhas e ir atacar com mil e quatrocentas bayonetas a ilha de S. 1VIi
gue1, séde do governo intrnso nas ilhas dos Açores, defendida por mil c quinhen
tos homens <le tropa de linha, e por mais de dois mil e quinhentos ele milícias, 
arrojando-s,e ao riseo imminente de encontrar no trans ito ou no ponto do desem
barque a corveta lzabel Ma?·ia, armada com vinte e seis peças ele calibre 18, a 
qual por si só teria bastado para metter a pique c desbaratar toda a nossa fl.o~ 
tilha. · 

A navegação, por6m, foi conduzida com tal acerto e felicidade, e as mediclas 
que ·se haviam previamente tomado para reconhecer as costas da ilha, e saber ao 
certo o logar em que se achava ancorada a corveta, foram tão bem concertaaas, 
que no dia 1. 0 do corrente ao amanhecer se acharam todas as nossas embarca
ções p}.'oximas á costa de noroeste de S. Mignel, e efi:eituaram o desembarque 
n'um ponto distante pouco mais ou menos 8 leguas da eidacle de Ponta Del
gada, o qual, por ser de mui cliffieil accesso e protegido por montanhas escarpa
das, se não achava guarnecido por tropas, mas sim por pa~zanos armados. N'esse 
mesmo dia .saltou em terra toda a divisão na melhor ordem, e depois de uma ~s
caramuça, em que dispersou algumas tropas ligeiras do inimigo, marchou 2 
leguas ao longo ela costa até á posição em que se achavam entrineheiradas as tro
pas do usurpaclor, protegidas por uma numerosa artilheria, contra a qual as nossflS 
só tiveram.a oppor o fogo ele uma peça de montanha· de calibre 3, que na v-espera 
havia sido. abandonada pelas lJrimeiras tropas que se encontraram. 

A acção ele Porto Formoso foi ganha em consequencia de uma serie de mano
bras acertadas e executadas com o maior sangue frio, como v. s.a acha.rá narradas 
no officio do sr. conde de Villa Flor, e durante as quaes todos os corpos ela ex
pedição entraram successivamente no fogo, e desenvolveram um valor e enthu
siasmo snperio1· a todo o elogio, sobretudo no momento em que, reconhqcenclo o 
general que a sua retagtlarda ía a ser acommettida por uma cohunna de quinhen
tos homens que havia saído do ponto de Villa Franca, a mandou instantanea
mente atacar pela sua reserva, que para este :fim manobrou convenientemente, o 
com uma carga de bayoneta clcsbaratou completamente o inimigo, sem que por 
isso houvesse um momento de hesitação pu de clesorc1(7m no ataque ela frente, que 
continuou a progredir com o mef;lmo ardor, e que se .concluiu logo depois com a 
passagem de uma ~ortaclura profunda que cobria a posição elo inimigo, seguin
do-se a dispersão total das suas forças. 

Na n}esma tarde do dia 2, vendo-se os leaes habitantes de Ponta Delgada li
. vTCS ela presença da guarnição, que suffocava os seus fieis sentimentos, determi-· 
naram-se a acc]amar espontaneamente a senhora D . Maria II, arvorando no cas
tello de S. Braz a bandeira da rainha, e desannanclo c aprisionando os fvgitivos 
elo exercito jnimigo, á medida que voltavam dispersos do campo da batalha. No 
dia 3 entrou o general com o seu pequena e valente exercito na cidade ele Ponta 
Delgada, oncle foi recebiclo no meio elas acclamaçõcs as mais vivas ele tocl0s 'os 
habitantes, acchimações ·que foram presenciadas ]JCla officia.liclade e tripulação da 
fragata ingleza Galatéc~, que se aehava surta defronte ele Ponta Delgada, e cujo 
commanclante não cleixará por certo, no rclatorio que fizer ao seu governo, ele con
firmar tudo quanto <tcalJo ele narrar a .v. s.", tanto sobre o valor elas nossns tropas, 
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com_o sobre a moderação com que ollas usaram ela victoria, obsmTanclo a mais 
cstr1~ta disciplina o preenchendo plen~mente os clescjos c as expectações ela re
gencla. 

V. s.a achará transcripto na Chronica o edital que o sr. conde de Villa Flor 
manclou affixar em Ponta Delgada, para prevenir alguns excessos que a exaltação 
d? povo poderia dar Jogar a commetter nos primeiros momentos, contra os indi
':cluos mais odiosos de entre os oppressores, o jugo dos quacs acabava ele sacu
clir; e muito convem que se clê toda a notoriclacle a este clocm;nento, que a.presenta 
um contraste tão hom·oso entre a conclucta elos leaes portuguczes e a elos degene
rados e barbaros satellites ela usurpação. A corveta, que tão mal desempenha o 
seu dever, tentou inutilmente oppor-se ao desembarque, para o que não chc
ganclo a tempo, afastou-se logo das costas ela ilha., e até ao presente não tem 
tornaclo a appareccr n'cstes mares, aonde já não tem porto algum a que possa 
acolher-se. O general Prego, que se intitulava capitão general elos Açores, con
seguiu com auxilio elo consul inglcz fugir para bordo de um navio mercante 
da mesma nação, que immecliatamente levantou ferro antes mesmo ela entrada 
elas nossas tropas na· cidade, e foi acompanhado pelo governacloí· D. Pedro ele 
Alencastro, e mais dois ~u tres officiaes elo seu estado maior, tmicos inelivicluos 
de toda a gum·nição que não ficaram mortos ou prisioneiros em _poder elos ven
cedores. 

O numero dos officiaes aprisionados em S . :Miguel passa ele quarenta., e elos 
solclaelos ele linha ele mil e duzentos, elos quaes a maior parte já entrou ou irá 
successivamente entrando nas nossas fileiras, aonde, animaclos pela consciencia ele 
seguirem uma melhor causa e commanclaclos por officiaes dignos cl'osse nome, se 
comportarão sem duvida igualmente bem, como se comportou já no atac1ue de 
S. Miguel uma boa porção elas guarnições ele S. Jorge, Faial e Graciosa, rivali
sanclo com os valentes soldados veteranos ela guarnição el'esta ilha. 

Achou-se em S . Miguel, alem ele uma porção consicleravel ele munições e pc
trechos ele guerra, para cima de cincocnta peças de artilheria ele grosso calibre, 
guarnecendo as fortificações, e tres parques de artilheria ele campanha em optimo 
es~aclo, um ele obuzes e os outros ele peças ele 6 e 9, sendo esta conquista devida 
;tnlCamentc aos fuzis e ba.yonctas elos nossos soldados, visto que o general não 
Julgou opportuno suspender as suas operações, para desembarcar o parque ele 
campanha que levava. 
. O resgate elas ilhas elos Açores começado no clia 17 ele abril com meios bem 
Inadequados pela nossa parte, foi gloriosamente terminado no dia 3 elo corrente, 
não obstanto as immensas clifficulclacles que oppozeram os ventos contraries e tem
pesttlOsos, e a presença ele uma força marítima inimiga, sendo o resultado, alem 
dos recur.:;os que a possessão d'esta província elevo subministrar á regencia, o au
gmcntar-sc a força militar com mil e seiscentas bayonetas cl'aquellcs mesmos sol
claclos, que no dia 11 ele agosto haviam. sido trazidos para aniquilar a guarnição 
d'esta ilha, e subindo a mais ele cem o numero elos officiaes prisioneiros qne se 
ucha)n Ms cli:fferentes clepositos. · 

E bem natural que a noticia ela conquista ele S. Miguel já tenha a esta hora 
cheg~clo á Europa pela fragata ingleza e por um navi~ ele transporte francez que 
no cha mesmo elo clesembm;que elas nossa_s _tropas contmuou a sua viagem para o_ 
Ravre. Não me foi possível, porém, partlmpal-a até agora clil·ectamente a v . s.8 , 

porque toclas quantas embarcações existiam n'csta ilha se achavam empregadas 
na ex:peclição; foi, portanto, preciso esperar pelo regresso do sr. conde d~ Vílla 
Flor e ela tropa que não ficou ele guarnição em S. Miguel, para poder dispor ele 
um navio. 

~spero que cl'aqui em diante poderão ser mais n:equentes as nossas communi
caçoes, e quo a J:egcncia, auxiliada pelo cfficaz apmo elo augusto pae ela senhora 
D. Maria II, se acharú em circumstancias ele dar um maior impulso á gmncle obra 
da restauração ele Portugal, se a Divina Providencia continuar, como até agora, 
a abençoar os seus es.fon;os e os elos lcaes portuguezes. 

Deus guarcle a v. s.a Pabcio elo govcmo em Angra, 21 ele agosto ele 1831.
Sr. Luiz Antonio elo Abreu c Lima.=José A11tom:o Fe?'?'eÍ?'a B1'Ct.ldamy. 

S-1 
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Officio 

(N. 0 2) 

Ill. mo o::r.- Pela esmma Cameron) que cheg·ou a este porto no clia 15 elo cor
rente, tivemos a satisfação de receber noticias d'essa missão, que ha tanto tempo 
nos faltavam, e que tão anciosamente desejava!lllos, sobretudo clcpojs de nos con
star a passagem de sua magestade o imperador D . Pech·o para a Europa e ela 
nossa augusta rainha. 

Todavia considera a regencia como uma felicidade, haverem tardado estas no
ticias, pois que assim evitou os cuidados que lhe houvera causaclo a demora ela 
chegada da rainha á Europa, tonclo agora a satisfação do saber que, não obstante 
os incommoclos ele tão prolongada viagem, sua magestacle chegou em boru saucle, 
o foi recebida tanto .em França como em Inglaterra com as honras que lhe com
petem. Queira v. s.a, por tão fausto motivo, beijar em nome ela rcgencia e no ele 
todos os :fieis subclitos ele sua magestade residentes n'estas ilhas a sua real mão e 
a de seu augusto pae. 

Accuso a recepção elos officios reservados ele v. s .a ele n .0 46 até n .0 52., aos 
quaes responderei separadamente, assim como os officios ostensivos ele n. 05 21 
até 26 inclusivamente, faltando entre estes sómente o i1. 0 22, que aincla me não 
chegou iL mão. 

Fl'Jram todos os sobreditos officios presentes á regencia, e posso certificai' a 
v . s.a que. mereceram o cleviclo louvor os artigos que v. ,s.a mandou inserir 
nas gazetas inglezas, ele qu~ dá, conta no sen offiéio n. 0 21. E de esperar que as 
calmnnias propagaclas por mr. Dart e pelo capitão Thornton, tanto sob1·e as pre
tenclidas barbaridades que se exerceram no ataque ela ilha ele S. ~ orge (no qual 
pereceram vinte indivíduos elo partido contrario, e todos elles, á excepção ele 
um frade, na acção elo combate), quanto ás infundadas queixas ele extorsões 
praticadas contra subclitos inglezes, se achsm já desvanecidas pelas subsc
quentes noticias que d'aqui se terão l'ccebido, .e sobretudo pelos relatorios ve
rídicos e sem duvida favoraveis que terá feito o com1Uanc1ante ela fragata Ga
latéa) que nos deu todas as· provas de interesse compatíveis com a neutralidade 
que tinha ordem de guardar, e que foi, assim como os officiaos e tripulação, 
testemunha ocular ele quasi todas as operações ~ilitares que tiveram logar n'es
tas ilhas. 

Pelo que toca a reclamações de mr. Dart, cumpre-me informar a v. s.a, que 
o consttl geral britmmico n'estas ilhas, mr. Reacl, homem de um caracter honrado 
e respeitavel, já se acha n'esta cidade vindo ele S. Miguel, . por ordem do seu go
verno para tratar com a regencia ácerca cl'este objecto, havendo -toda a apparen
cia ele que esta negociação se coneluirá com breviclaclo e ele uma maneira justa c 
satisfactoria, compensando-se, como a regencia o contou sempre fazer, a perda 
occasionacla pelo naufragio ela esetma Coq_uette) sem attonção ás exageradas pre
tensões ele mr. Dart. 

Fica a regencia intelligcnciacla elo que v. s. 3 passou com lorcl Palmerston, ele 
que dá conta no seu officio n.0 23, merccenelo uma plena approvação a lembrança 
que v. s.a teve ele interessar a humanidade elo governo inglez a favor elas elesgra
çaclas victimas dos movimentos revolucionarias ela Bahia. 

Foi clev·iclamente entregue pelo alferes José Ferreira Allen, e remettido por 
ordem ela regencia para o thesourQ publico, o caixote contendo ;f. 3:000 esterlinas 
em oiro, que v. s.a remetteu pela escuna Ca1nm·on. 

Em referencia á carta elo visconde de Itabayana, que v. s.a remette no seu 
officio n. 0 25, devo dizer-lhe que a regencia, com o maior desejo ele satisfazer ao 
justo pedido cl'aquelle digno diplomatico, não póde, comtuclo, enviar-lhe o recibo 
formal elas quantias por elle p~gas á embaixada de Londres, sem previamente se 
acharem apresentadas o sanccwnadas as contas da sobredita embaixada., que to
das ellaa se referem a uma epocha anterior á ela installação da regencia. Achan
do-se, porém, a ponto ele partir para Inglaterra o ex. mo· sr. marq tlez ele Palmella, 
elle poderá dar ao visconde de ltabayana, á vista das mesmas contas, cujos docu
mentos todos existem em Lonclres, um t·ecibo interino, e este será trocado por 



531 

outro. em nome ela regencia, logo que se termine a liquidação elas ditas contas, o 
q\le e ele CSi}erar que aconteça com a maior breviclacle. 

As praças ele pret ele que v. s.a faz menção no seu officio n .0 2G se apresen
taram ao governo, e foi abonacla a elespeza da sua passagem, na conformidade elo 
que v. s.• indica no sobredito officio. 

Deus gt'lanle a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 21 ele agosto ele 1831.-
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima. =José Antonio Fm·rei?·a Braklamy. 

O.f"ficio 

(N. 0 3) 

Dtmo sr.-Remettci incluso, para conhecimento ele v. s.a, copia elo paragrapho 
ele um despacho que el:irijo a João Baptista Moreira, encarregado ele negocios ele 
sua magestade fidelíssima na côrte elo Rio de Janeiro 1 pelo qual v. s.a verá q1.w 
a regencia cletermi:.rra ao dito encarregado ele negocios, que siga as instrucções 
que -:"· s.a lhe houver ele elar1 por isso que a correspondencia cl'esta ilha com o 
Brazul_, sendo summamente elemoracla1 entorpece necessariamente o andmüento elas 
negoClações1 e tambem porque os Í1eg·'ocios pecuniarios que · temos a tratar com o 
fi~:~rno do Brazil se poclem mais facilmente elucidar em Londres elo que n'esta 

~ê~a mesma rasão deverá v. s.a tomrur conhecimento dos despachos que d'aqui 
s~ d.tngem para o Brazil1 ainda mesmo quando aconteça por erigano não irem a 
scU0 volante . 

. Intlicarei aqui tão sómente a idéa de que talvez algum sacrificio peeuniario 
felto com cautela e destreza no Brazil1 poderia eventualmente facilitar a decisão 
elo noss0 negocio principal1 dispondo a nosso favor algum individuo. P01·tanto se 
v. s.a _achar meio de snggerir sem risco esta icléa a João Baptista Moreira1 poclerã 
auctonsal-o para o dito fim. · 
, Deus guarrcle a v. s.a Palacio do governo em Angra, 21 ele agosto ele 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima. = José Antonio •Fe?Te·im Bntklamy. 

Officio 

(N. 0 4) 

_DLnto sr.-Achando-se agora reunidas debaixo ela obediencia' da rainha todas 
as 11!tas elos Açores1 e sendo por isso mais praticavel subsistirem n' ellas os leaes 
subehtos ele sua magestacle, qtte se acham disseminados por diversos paizes da 
~ur~lJ!!i, fazendo grandes sacrificios e soffrenclo muitas privações, que a regencia 
Infehzmente não tem tido ha muito tempo meios de alliviar, determina a mesma 
I~egencia, em nome da rainha,- que v. s.•1 não sómente continue a dar passaportes 
para estas ilhas a todos os emigrados que os' pedirem, mas tambem que quando 
mandar algum navio por conta do governo lhes franqueie as passagens que com
~oclamente podér

1 
fazendo col'l.star isto mesmo a todos elles, exceptuando-se tão 

somente d'esta determinação aquelles indivíduos que forám mandados saír el'aqui 
por Grclem d0 governo. · 
t. A regencia lamenta não ter meios sufficient~s para apro~ptar im~~diatamente 
ransportes bastantes 1}ara rtoclos aquelles que di elles se qmzerem Htlhsar. 

De~ls guarde a v. s. 11 Palacio do governo em Angra, 21 de agosto ele 1'831.
Sr. Ltuz Antonio ele Abreu e Lima. =José Antonio Fe?"?'eim Bn~;lclamy. 

Officio 

(N. 0 I rcscrÍ·ado) 

d DL mo sr. - Foram presentes á .regencia todos os importantes officios •reservados 

1
e v. s.a até ao n. 0 52

1 
vindos pela escuna Came1·on, é como o ex.mo sr. marq!.téz 

c e Pal~ella se ~·esolve, com approvação da regencia, a obedecer immediatamente 
a_o 'C0nvlte que lhe foi diTigiclo pelo augusto pae e tutor ele sua magestad:e fidelis
stma, acho-me dispensado ele responder circumstanciadamente ao conteúdo dos 
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mencionados officios, ácerca 'dos quacs o mesmo ex."10 marqucz participará a v. s,a 
as instrucções da regcncia. Não devo, porém, d:eixar de mencionar, pai-a satisfação 
de v. s.a, o quanto o governo approvou a carta que v. s.11 dirigiu a D. Thoma;z 
Mascarcnha:o, assim como o feliz agouro que tira do desejo enunciado por 1ord. Pàl
merston, de que sua magestacle ficlelissima fosse desembarcar a Inglaterra, do que 
se demonstra evidentemente o interesse que esta soberana inspii·a a sua mages
tade britannica e ao seu actual gabinete. ' 

No total, as clisposições presentes do ministerio inglez parecem ser mais pro
picias do que até agora tinham sido, e é bem de esperar que o realce adq•uirido 
pelas armas da rainha na conquista elos Açores confirme essas disposições, e anime 
o ministerio inglez a acreditár um agente diplomatico junto á regencia. 

A expectação em qu.e esta.va.mos de que a entrada dos franr.ezes em Lisboa 
apoiasse um movimento nacional, foi desgraçadamente frustr·acla, mas não deve 
admirar este resultado á vista elas medidas ele terror a,cloptadas pelo governo ·in
truso e ela ausencia ele todos os chefes e pessoas habilitadas a pôrem-se ú testa 
de um tal movimeJ+to, as quaes todas se acham pTesrrs ou ausentés, e dispers'as 
por tres annos ele perseguição. Não acontecerá, porém, assim quando possa des
embarcar em Portugal um corpo ele tropas simill1antes ás que · aqu.i temos·, e· ê'n
tretanto é ele esperar que a apathia forçada elos portuguczes não alte~re a opinil!o 
das nações estrangeiras, e que estas reconifleçam, pelo contrario, nos actos ty'ran
nicos a que recorreu o usurpador, a prova a m·ais evicle11te da iéléa que eUe tem 
ela íideliclacle do seu povo. ' 

Em resposta ao officio n. 0 47, só tenho a dizer a v. s.a que espero, ainclà 1Jelo 
navio que levar o presente despacho, annunciar-lhe a conclusã'o amiga:vel e satis
factoria .das reclamações ele que elle faz menção e ele que se a~ha aqtu tratânà:o 
o co:p.sul inglez, mr. Read. · 

E evidente que de ora em diante não pócTe Já tratar-se de admittü: por nenhum 
governo· o bloqueio cl'estas ilhas, o qual se torna impratícavel de facto, e muito 
conviria por consequenCia fazer-se essa declanição, para evitar qc1e alguns nav-iés · 
avulsos do governo intruso Í'llcommodem de tem}JOS a tempos a navegação ele va• 
sos estrangeiros. por estas ilhas. · 

A regencia íieo:u inteirada do que v. s.a e:xpõe no officio n. 0 48, {tcerca do faJ 
tal emprestimo de mr. Maberly, e ela conta verdadeiramente judaica que elle 
lhe apresenta; e. lamentando os emlJaraços pecuniarios em que v. s.a se tem visto, 
concebe a esperança de que estes em breve se remedeiem peht generosa resoh1-. 
ção de sua magestacle o imperador D. Pedro, cujo nome e influencia muito· ci:m
tribuirão para facilitar um novo emprestimo, annullado que seja o de Maberly, 
para cuja operação tambem não será inutil a hypotheca que agora }Jodem 0fferecer 
11s ilhas dos Açores. 

A regencia incumbe ~v. s.a de beijar, em seu nome, a mão ao a1:1gusto paé ela 
senhora D. 1\ofaria II, pelo donativo das ;C 12:000 esterlinas que foi servido pôr 
á disposição de v. s.a, em desempenho da promessa que já se havia dignado fa
zer no Brazil. 

Foram lidas com o devido interesse as copias elas cartas inclusas no seu offi
cio n. 0 50, e muito conviria que sua magestade imperial, qu·e tanto ·tem honra·clo 
os membros da regencia em nome ele sna augusta filha, se €lignasse tambem di
rigir á mesma regencia uma carta que p.ossa ser publica, a :lim de tirar todo o 
pretexto que os malevolos possam buscar para interpretar desfavoravehne:ute <:t 
falta d'ella. · 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo em Angra, 21 de agosto de 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima.=José Antonio JJ'e1·reim B1·aklamy. 

Bolcthn 

(Exlraclu do u. 0 I ) 

Ill. mo e ex.rno S'l'. - O ex-imperador do Brazil cheg·ou hontem com toda a sua 
familia a esta ca.pital. O motivo apparente que elle e seus cortezãos dão a esta 
vinda é o ter o senhor D. Pedro prometticlo a Lui1l Filippe H1e havia de vir fa-
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zer com toda a sua fa.milia uma yjsita dentro em poucos tempos. Porém, a ca.usa 
1'?al é mui sabida, é o estar aquelle infeliz monarcba mui descontente, e não ter 
!> Icl~ su~ filha tratada em Londres como elle desejava e esperava, elo que se 
queixa amargamente a seus íntimos. O marquez ele H.ezende tinha chegado antes 
para fazer os preparativos necessarios no palacio ele Meudon, que Luiz Filippc, 
a qu~m o ex-imperador escreveu ele Londres a este respeito, lhe desig'nou para 
Dstc~r. O_s famintos q~e rocleiam o senhor D. Pedro _vão-se rel).nir aqui todos. 

· .Branmsco de Alme1cla, o ex-encarregado de negamos Nuno Bru·bosa e o ex
~onaul Daupias foram esperar a senhora D . Maria ao dito palacio, e já Candido 

?sé Xavier tinha ido a S. Diniz ao encontro da mesma senhora. lVIousinho da 
~rlve i ra devia pru·tir ele Londres para aqui tres dias clepqis elo ex-imperador, e 
08~ da Silva Carvalho eleve ficar mais tempo para assignar o contrato do ultimo 

proJecto ele emprestimo, o qual~ a não surgirem novas difficuldades, como é pro
vavel, está a concluir-se. 
a· To~avia, o ex-imperador, não obstante a opposição do seu conselho, está deci

rclo, amda quando o emprestimo se effeitue, a não emprehender a expedição este 
r nno, _mas sim para a futura primavera, sendo evidente que depois de tantas cli-
lgencms, tantos ü:abalhos rnallogrados e mal dirigidos, tal emprestimo se realise 

este a~no; sem contar infinitos outros motivos, nenhuma expedição poderão fazer 
~s e~Igraclos, porque o fraco producto do emprestimo se acharia absorvido pela 
,apactdacle dos que cercam o senhor D. Pedro, e pela necessidade em que elle 
está ele sustentar as despendiosas summidades da emigração, e ele não deixar 
lnon·er ele fome o commtun elos refugiados, que tal é a triste sorte de quasi to
dos ~~autos não são soccorriclos pelo governo francez, o qual restringe e diminue 
quottdranamente estes soccorros . 

Alem d'isso pa1'ece que o senhor D. Pedro, mesmo para si ou para sua família, 
~~u necessidade, ao menos assim o indica o facto de elle ter mandado empenhar em 
f: o~dres as joias ela senhora D . Maria pela somma de f, 10:000 esterlinas . D'aqui 
a~ü é .colligir quão tri ~tc figma elle fez em Londres, onde angariou o oclio e des

feito dos emigrados. E mui provavel que venha aqui dar curso ao que escanda
dosamente principiou no café 'rortoni, onde se mostrou ao publico, depois ele ter, 

anelo por pretexto uma indisposição, recusado o convite ele Luiz Filippe. Em
quanto ao que o c01Teio inglez e alg uns jmrnaes francezes di:rem ela cooperação 
que o governo france2l promettêra ao ex-imperador, nada existe q. este respeito 
por agora. Alguns votos da mesa, algumas palavras de cortezia, eis todas as es 
~er~nças que o gabinete francez deu a D. Pedro, se tanto é que elle entende isto 

nao toma a nuvem por Juno. 
Deus guarde a v. ex.a. Paris, 21 de agosto ele 1831.-:-Ill. 1110 e ex.1110 sr. vis

co~de de Santarem. =Por ordem elo e:x. .1110 sr. visconde ele Canellas, o seu secre
tano particular t. 

Carta regia 

A Honrado marquez ele Palmella, par elo reino e presidente ela regcncia. Amigo. 
regeucia, em nome da rainha, vos envia muito saudar, como aquelle a qnem 

~t'ta magesta.cle muito préza. Tendo-se visto a carta ele sua magestaelc o senhor 
ttque de Bragança, aug·usto pae e tutor ela rainha, que, em sessão do governo 

~~resentastes, pela qual vos convida para sem perda ele tempo irdes a Londres 
r atar com sua magestade os negocias de Portugal 2 ; e tomando em consideração 
~s ponderosas rasões que allegastes, pelas qu?'cs vos con~i deraes obrigado_ a obec 
_ecer áqt~elle convite, se para isso a regenCia ;os der licença; a regenCia, seu
~do mtuto ver-se l)rivada ainda que tem1)0ra.nameute, das vossas luzes, expe-ne · A .r ' , .r • nem, zelo e firme resolução com que ate agora tao mcessante como effi.cazmente 
ten~es trabalhado para manter a ordem, sustentar a gloriosa causa em que nos 
a~lamos cmpenhaclos e levar a feliz acabamento as arriscadas emprezas que têem 
SJ 0 tentadas; mas tomando em consideração que está acabada a primeira serie 

q ~ N'este e outros officios ele igual proceclencia falta o nome elo signatario, mas sabe-se 
ne 

2 
m;am cscript.os por José Jo:tquim ele Moraes. 
E a que está a pag. 389 cl'cstc tomo. 



das operações activas contra o governo usurpad01·, e que, no actual estado dos 
negocios, a vossa presença junto de sua magestade o augusto pae e tutor da rai
nha póde ser muito mais pl'oveitosa á causa cl'esta senhora e da nação portugueza, 
elo que se continuasseis a residi:r aqui : ha por bem, em nome. da rainha, conce
der-vos a licença que pedis, por tanto tempo quanto for necessaJrio e sua magestacle 
o senhor duque de Bragança julgar conveniente para os interesses ele sua augusta 
filha; e dnrant~ a vossa ausencia terá voto nas sessões do governo o ministro e 
secretario de E:staelo que é chamado pelo decreto ele 15 de junho ele 1829, e to
mará a presidencia o membro a quem ella comvete pelas leis e costumes do reino. 
O que pareceu communicar-vos para vossa intelligencia.. . 

Dada no palacio C). o governo em Angra, aos 21 de agosto· de 1831. =A rc
gencia, em nome ela rainha, Conde de Villa Flo1·= José Antonio Gue?'?'ei?·o = Joa
quim de Sousct de Q~tevedo P.iza?TO =J~,sé AntQnio Fe?Tein~; Br-aklamy ~. 

1 No dia 2!9 ele agosto saiu do porto ele Angra para Lonqres a escuna ele guerra Ilha Te?'
ceira, Jeva.ndo a seu bondo o marquez de Palmella e uma deputação incull)bi'da de compri:Q:ten
tar a senhora D.. Maria n c seu augusto pae por terem chegado {~ Europa; sendo compostlll üo 
conselheiro Thcotonio de Orncllas Bruges Avila, coronel do batalhão de milicias, Manuel de 
Sousa Raivoso, tenente coronel de cavallaria n. 0 3, e D. Carlos Mascarenhas, aj udante de or
dens elo conde de Villa Flor. 

'J D 
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IX 
llc,;olt" do 2.• regimento de infaulori" de Li•bo:t.-0 geuer:tl S"Idanh" promovo snbscrips·ão para alguns em igrados se 

rJ\nsportarem do P lymoulh "Sll.int·M:t ló.- Projccto de troca de pr isionei ros.- O governo elogia " t.rop:t quo se l11c 
consealvou fiel .- Um dos seus agentes }>Cde a. intervenção do gn.bincle britaunico no confiicto fra.uco-port uguez.
Nonse ho de gueJ•ra incumbido de julgnr os sediciosos de 21 de agosto.- Proposta dos banqueiros Roehn & Q,•-

0~~a. <le Raphac l da ÜI'Ui': Gue n e iro ao concle de Nesselrode, expondo a condn('.ta da. França e so licita ndo atLxiliO.-
. l CIOS de Uabnudy.- Rccln.mnções de Rica.rdo Dart rela.t"ivn.1nente ú. escuna Ooq~tclte.- Cartas ele D . Ped ro ele lira· 

f:lnça n.o s_mnmo pontifico, re i J.Juiz 1Pilipp c, LLLiz An tonio de Abreu c Lima c D. 'rhomaz 1\fa.scm·ouhas.-_Empl·qs· 
tu'?o .à J•dom.- Li sta de portuguezcs que se reunil·nm em L ondl'CS para negocio fi.nan cc iro.-0 visconde de As seca in
e~ cede com lorr\ Palmerston t~ fim de obter a resliluição dos navios captur:u\os 11 0 Tejo.- Ordena·se ao conege<lo•· do 
~run e qltc proceda. n. rigorosa. devassn.-0 comma.nda.nte ela corveta Prince::cc. Real dO. conta das suas operações; carta 
b 0 conde de Vi lia Flor, ncouselhnudo·o n. snbmcttcr·se á causa da minha.- Mn.ppa d" força da. guarJJi ção de Lis-
oa.:-o . l\[ign c l ma.ncln. expedir aviso às ca.maras do rolno, o.gradccondo as pl"Ovas de energia e vn.lor que os rcs

f00~1~·oa habitantes mostrarmn qun.ndo veiu a. esqundra. franceza.- Uonvite para nmn. subscripção n beneficio dns 
amllla$ <los que pc rcce ra.m por motivo do ultimo neto revo lncionnrio. - Decreto da. regcnci a <lotcrminnnclo que se 

fP.Prehendam os navios de guerrR. e mercny.tes com ba.ndcirn. do nsu rpn.dor.- Discursos proferidos na eamura dos 
?1ds llOl" tres cstnd istas.- Reforma da pn.gadoria tnilitar c intendenc in. de vive res e tJ·nnsportcs no. c idade de Angrn..
~nspencle-so prov iso rin.m eute o servi ço de milícias e ordon3.nçn.s, e cri am-se corpos de voluntarios nacionaes nu s ilhn.s 

:-~os Açores.- Sentenças condcmna.nrlo á morte vinte c um militares, sencl'O dcr.oito em Li sboa. e trcs em Angra.
Emprestimo na ilha de,'. 1\Iigucl.- É oxtiucto o co rp o que se snblev:i ra no quartel de Campo de Oul"iquc; fonna·sc 
~Uh-o:- O jui?. de fóra da. Ribeira Grande publíca um editn.l a respe ito do clc iç.õcs das juntas de paror.hia, e pouco 

0P0 1S faz um discurso.- Provirl cncins sobre bens seqncstra.dos. - Prohibc-sc o g iro de moedas de cobre estrangci
ra~.-~J ano organico dos regimentos de inf::mt eria de linha; varias outras ordens do governo libe ral.- Notic ias po .. 
•hcns de mais intcressc.-:Uulln de Gregorio XVI.- Seutençn.(2.") contra prnças do pret do exercito . 

Antes de mencionarmos · uma ordem elo dia em. que o conde ele Barbacena de
clara ao exercito absolutista ter sido suffocado o movimento revolucionaria do 
corpo ele primeira linha aquartelado no Campo ele Ütli'ique, e tece louvores á outra 
part~ da guamição de Lisboa, convem transcrever breves trechos de varias me-
1110l'1M, para melhor se avaliarem os factos, visto como as peças o:fficiaes omittem 
certas circumstancias, e deixam duvidas sobre a verdadeira causa ela tentativa de 
revolta: 

. rs: Os constitucionaes mais influentes existiam fóra do paiz ou jaziam nas ca
detas e presídios ela Africa; o exercito tinha sido expurgado com o maior desvelo 
P.or uma commissão, que não deixou ficar n'elle o:fficial algum que não tivesse por 
81 garantia bastante ele acrisolaela. prova ele realista fiel; a dissolução elos ·antigos 
corpos ele atiradores nacionaes e artilheiros de milícias de Lisboa tinha acabado 
de tirar aos liberaes o mais pequeno apoio da força militar, ao passo que as ar
~as se entregavam ao poder elos mais compromettidos miguelistas, que sem dis
ttncção ele classe, nem ele j erarchia., constituíam os numerosos corpos ele realistas, 
espalhados por todas as terras elo reino; de reforço a estes vinham ainda os ban
dos cl.e caceteiros e elolatores, perseguindo por toda a parte e por toda a fórma e 
lllane~ra os amigos ela logitimiclacle e ela carta. constitucional, a quem não davam 
0

. mms pequeno respiro, constituiclos, como de facto estavam, nos argos mais vi
gtlantes ; a policia e os seus espiões tambem os não vigiavam menos etúclaclosa
mente, sem que fo sse ele menor monta o terror que entre elles espalhavam os tri
bt~n~es sangninarios elas alçadas e commissõcs especiaes, que por si tinham o 
fnv:legio ele. os ~ent~nciar como m~lito bem lhes parecesse; fina.!~ ente, o partido 

1.b~lal, cl esptclo mt61ramentc ele cltentela, pela sua total exclusao elos empregos 
Ctvls, militares c ele justiça, banido, maltratado e in~es~a.ntelJlente corr~d? e alm
hado pelas praças c ruas ela capital, e nas terras ?Ims Importantes elo remo, atu
lanelo até ás portas as prisões e c.adeias de L1sboa e elo Porto, bem como as 
~ones .ela foz elo Tojo e a praça ele Ahneicla, e todos os presidios ele Africa, alem 

os. milhares de membros que trazia luctanclo com uma penosa emigTação, não 
poclta. t entar revolta alguma com esperança ele bom resultado, no meio elo misera
vel estado elo closorganisação em que se via. Todavia quiz ainda' fazer um ultimo 
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esforço, :filho talvez da clesesperaçfio a que o levava o requinte das pm•seguíções 
que contra elle se :fizeram depois da saíüa ela esquadra francgza. Não temos dados 
para apr€1sentar ao certo juizos seguros sobre as combinaç0es que existiam pHa 
uma emprez~ ele tamanho risco; mas affirmp.-se que7 se não havia accorclo entx-e 
todos os corpos da guarniç~:> ela ca1)ital7 havia pelo menos combinações extensas 
e bem fundadas 01:\penunças de que seriam nnanimes no acto d0 1·ompimeato. 

« Alguem se queixou tambem de que antes de beni sasonadaJs e postas :no de
vido pé as ditas combinações7 houve pessoa que7 arrebatada pela idéa de colher 
isolaelGJ um eminente gra.u ele gloria e alta re.putaçi'io7 os fez abortar cG>mpletamente 
pelo movimento pretnaturo ele um corpo em que ella7 por infoTtunio para a causa 
publica7 tinha alguma influencia i.>> 

Outro escriptor attribue tambem o mGlvimeCEJ.to militar {~s contínuas víolencías, 
n9 qualnã0 eluviclaram entrar aquelles mesmos com quem D. Miguel contava para 
o manterem no throno. Depois acrescenta: 

«Por e.ffeito ele uma eG>mbinação entre diversos corpos «il.a g·uarnição ela capital 
se assedo-u que o 2. 0 regimento ela mesma7 que era o n.0 4 ele infanteria 2, se su
blevaria primeiro e se dirigiria a um logar aprasado, onde os outros corpos se lhe 
iriaro juntar; e assim se e;xemltou em parte. Na noite o1e 21 a 22 de agosto re
voltou-se aquelle regimento em :nmnero ele 0itocentos homens, depois ele ter mm·to 
um capitão e ferido mais oti menos gravemente alguns. officiaes que procuravam 
dissuadir os soldados e lh<:\s fechavam a porta elo quartel para não saiÍrem. Depois 
se diY!i.cliram em tres colnmnas, uma das quaes tomou para Valle ele PeTeiro 7 ql[ar
tel elo regimento 16 3 ; a segunda para Alcantara, quartel elo 1. 0 ;regimento de ca
vallaria (ambos corpos· com que se contava para a revolução: este até estava já 
com os cavallos sellaclos e p~·ompto a paTtir); e a terceü·a elivisã0 tomou a clirec-

. ção do R0cio. Porém ou os s0ldaelos estivessem ehrios ou tivessem a louca esp~-
1'ança de que não achariam opposição alguma, em. vez de saírem €1Q quartel CGJJl 

iodo o silencio, exigi[·am. ela musica que tocasse o ihymn@ constitu.cional, a que 
conesponeliam. com viv.as á carta e á rainha, e, o que ainda peior f0j, começamm 
de dar tiros para o · ar, o que causou um alarme na cidade. Os officiaes dos dj
:vers-os corpos co1Te1·a.m a seus qlilarteis, e nfio tiveram cl.if;p.culclacle em peii:S\laCJ.ir 
alg11ms dos que-deviam eJ1tTaa· 110 movimento 7 não 1SÓ a nã0 o fazer, mas a comba
tel-o mesmo. 

«Entretanto as colmnnas .que marchavam cacla 1:1ma em sua clirecção .assassi
navam todas as }Jatrullaas da guarda da policia que eneentravam e se recusavam 
a unir-se-lhes. A primeira columna chegc;m a V. aUe_ de Pe:reiro, llí).as eiN. Viez d_e 
achar au""''Ciliares como esperava, f<ü recebida eom um vivo fogo ele Fuzilaria, a q1Qe 
os sublevados, apesar do inesperado do ata<[ue, responde~·am com den0d0; porém 
tiveram de dobrar-se para o H.ocio a reunir a seus cama-radas. A que tinha tomado 
a clirec-ção de Alcantara foi encontrada por um c0rpo da guarda d~t policia e por 
uma grande multidão elos realistas cl'aquelle clistricto, que em muito maior nume~:o 
que os atacados os fizeram retroceder, ainda que nào sem perda lJOT mn e outro 
lado. 

<~Os que se tinham c1irigiclo para, o Rocio foram em breve atacados pelo regi
mento 16,. duas comp.anhias de cavallaria, um bata1hã0 ele infanteria da policia -e 
:;~lguns batalhões elos 1·ealistas. De ainbas as partes o combate foi fericlo7 mas os 
insurgentes, v·endo-se .sem munições, e que não havia nenhmillla esperança de au
xílios, a0 p-asso que as ferças eles ,miguelistas íam em augmento f0ram obrigacl0s 
a retirar com perda ele m1úta gente. Faz-se subir o numero elo~ mortos em toda 
esta noite 7 por um e o';ltro .lado, a trezentas pessoas. Quasi todos os cac1etes c Qffi
ciaes inferio!l:es elo reg-1mento sublevado foram feitos pri sioli1eiros e en h:egues· a um 
conselho de guerra para: serem sentenciados"·· n 

1 Simão José da Luz Sori::mo, iF!islo?"ia do ce1·co do I'01·to c Hislorict cZct guen·ct ciuil, etc. 
Omi.ttimos os promenores da revolta, .qu~ pouco differe da següinte, escript;a annos ante~. 

z Veja-se o decreto de 15 de. abnl, mset·t0 a pag. l88 cl>'este t0mo. 
a Assim era denomin'ado pela antiga legislação militar. 
1 José Maria de Sousa Monteiro, I-'Iist,oria de l~ortu_qal desde o 11einaclo da seniwrct D. Ma

·J·ia I Gbté á con.,;enção de Evanz JJ!lonte, etc. 1838.- ~o Rio de JaReiro publicou-se tres annos 
depois uma obra com 0 titulo de Iiislo~1ia da ·restwtbração de Po1·tugctl po~· szw rnagcsiade im!J)e-
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Um individuo tle diffcrente opinião política eséreve o seguinte sobre este as-
snmpto: . . 

«Ü recente ultraj e que· o intruso governo francez cuspiu na bandeira nacional, 
aguçou nos inimigos do senhor D. Miguel o desejo de desenrolarem ainda outra 
vez o negro pendão ela revolta no continente. · . 

<IPelas dez horas ela noite, pois, ele 21 ele agosto cl'este mesmo anuo ele 183 1, 
um rufo elo tambor, e logo apoz os toques ele cham'ada e ele relJate no qttartel elo 
2.o regimento do infantcria ele Lisboa, em Campo de Our}que, annunciaram que 
b~têra a· hora da r cbellião. Instantes depois a grita da soldadesca infrene confttu-. 
dta-se com o estronclo dq fuzilaria; com os hymnos e os vivas á liberdade, ao se~ 
nhor D. Pedro, á rainha, á carta constitu.cional e t ambem á republica mistura
vam-se os lamentos dos feridos pelas balas revolucionarias. 
. «Depois de cobardemente assassinaclo o capitão Diogo Joaq\lÍih José da Victo

r1a,. e feridos os capitães Antonio Manuel Ludovico e D. Luiz Gregorio de Al
metda, saíram os revoltosos do quartel, capitaneados por um individuo· estranho 
ao regimento sublevado. Attrahido pela descomposta algazarra dos sediciosos, as
somou a uma das janellas de sua casa um infeliz professor de instrucção primaria, 
mas para caír logo cxanime, ferido por uma bala clespedida ele entre a multidão 
rebelde. O desgraçado pagou com a vida a sua dedicação, bem que inoffensiva, á 
causa elo augu1>to rei ele Portugal. 

. «Já então a força revoltosa era dirigida por um cavalleiro desconhecido e de 
.llntforme militar. Uma elas companhias da guarda rea~ ela polícia~ com o regimento 
ele voluntarios reaes ele milícias de Lisboa occiclental, esJ.!>crava os rebeldes junto 
do. arco ela rua ele S. Bento, c obrigou··Os a r etrograclar, depois de um curto tiro
tcw. D'ali dirigiu-se a revolução até á praça da Alegria, onde o fogo augmentou 
muito ele ponto contra as guardas elas secretarias elo cstaclo maior general e in
tenclencia geral ela policia; e depois de terem morto o honrado e valente conde 
de S. Martinho encaminltaram-se por um elos lados do !Passeio Publico, cujas 
guardas tiveram ele e se r ender, á praça elo Rocio, onde os revoltosos, em vez de 
encontrarem os regimentos. com cuj a efficaz cooperação loucamente contavam, r e
ceberam uma descarga cerrada de uma força ela guarda r eal ela policia, que ali 
os esperava e os poz em completa clesorclem, embora com a ineparavel perda do 
bondoso major no cavallaria José lVIaria ele Oliveira, mortalmente ferido. 

«Pela uma hora ela manhft elo dia seguinte quasi todos os sediciosos estavam 
em poder do governo. lVIuitos cl'ellcs, e todos que foram oompellidos a seguir a 
!'evolução, apresentaram-se nos diversos quarteis da capital e ao brigadeiro Nuno 
d~ Brito Taborcla, commanclante elo regimento sublevado, ou foram presos aqui e 
ah pelos piquetes e patrulhas elos clifferentes corpos da guarnição ele Lisboa 1. » 

?'ial o du.qne de Bmgança, contendo a 1·elação completa e cil·cU7nstanciada das batalhas e victm·ias 
qo exercito constitucional, dos 1·asgos de heroism,.,, rle grandeza, ele c01·agem e de bondade elo se1~ 
zmmortal general, e da final quécla do goremo absolnto e do usl~rpr;r.clor do tlwono pm·tu.quez, com
P~sta sobre documentos altlhe.nticos JJOJ" uma testPmJ~nha ocular. E como continuação elas ll1.emo
nas his fo1·icas, p rJlitivas e philosopkicas ria ?·evolltção do Porto em maio de t828 e dos. emigrados 
Jlo~·lu.,quezes pela Elespa·•zh.a, Ingtaten·a, F1·ança e lle(qica, por Joaquim José ela Silva Maia. Tem 
001S rostos ou frontispicios, o primeiro ~lem.orias histm·icus, pol-it.icas e philosophicas da histo?·ia 
moderna po1·tu.queza; tomo rr. Depois de minucioso confronto conhecemos que a obi·a t ão pom 
posamente denominada, cujos exempl:tres no mercado têem preço elevadíssimo, consiste na re
producção quasi textual elo tomo tv, cl e~de pag. 57 a 115 e 169 até 444, e tomo v, pag. 1 a 117 
do .trabalho litterario de Sousa Monteiro, eliminando-lhe o editor a secção que trata elos acon
tec~.mentos no Brazil e as curiosas notas, assim como disponclp por outra fórma a divisão elos 
car)ltulos, emborn aproveitasse para os respectivos summarios as palavras das cotas margi
naes! Em seguida á copia lê-se : uAqni acaba a parte da historia do nosso paiz, que nos pro
poz~mos escrever ; não que tivessemos em algnma conta nossos talentos, que já debeis em cle
tnasta, muito ma is o são para uma obra que demanda conhecimentos mui vastos e um tempo 
de que não podemos dispor; não que julgassemos que esta obra, a unica que tenhamos (segundo 
~.nosso conhecimento), podesse preencher a vergonhosa lacunft ela historiado nosso }Jaiz; po
lCm como um incentivo a pennas melhor aparadas e um conv ite a que lev>tsscm ao cabo uma 
~U:Pr.eza, que não é para homb1·os ele homem comrntlm». Sirvn. isto de explicacão a quem ler o 

1 ~CC!Onario de Innocencio F rancisco da l::lilva, tômo vr1 pag. 198, n. 0 1641 . (Vide o n." 60 da 
mprensa, revista tiCientifica, Jitteraria e artí stica.) 

1 .l!.rauc isco .Antonio ela Cunha ele Pina Maniqne, Portu,qal desde 1828 a 1834. Este escri
ptor fot t~ncnbc ele infanteria c ajudante ele campo elo gcnen~l Povoas. 
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Lê-se n'um extenso ropositorio de estudos historicos, publicado em Coimbra 
_por d~stincto lente da universidade e membro das camaras legi slativas: · 

aE sabido que a revolta militar, que levou ao campo do morticínio tantos des·
graçados, foi .r.reparada pelo celebre agente incognito (Albino Francisco de Figuei
redo e Almeida7 então paizano ; militar depois, sendo já coronel gradllado do 
corpo de engenheiros quauclo fwlleceu em 1859) t, assim chamado, porque · teve a 
rara habilidade, diz-se, de se· enten:der com os militares do r egimento n.0 ·4 de 
infanteria, sem quo estes soubessem com· quem tratavam. Parece-nos, porém, que 
não deveria o mysterio comprehender os iniciadores, queremos dizer os que lhe 
serviram de medianeiros para arrastar os demais. . 

<<Rebentou a conspiração pelas dez horas da n'Oite, . e é notavel que não tivesse 
sido prevenida pela p<'>l~cia miguelista, sendo ta!lltos os que à'elia; t~nh.am noticia; 
mais ainda, havendo a musica do regimento, que n'esse dia tinha ido aJ uma func
ção nos arrabaldes (a:ffirma-se-nos), recolhido á noitinha ao quartel, tocwndo já o 
hymno da carta. 

«Á desordem que reinou no quartel por occasião do grito acresceu a da mar
cha para o Rocio, onde o grupo amotinado chegou desamparado já por muitos dos 
seus, abandonado d:os chefes, e sem ter sido auxiliado por nenhum outro dos C®l'

pos com que se diz contava. Soffrendo ahi uma descarga da geute :6.el á usurpa
ção~ que o esperava, acabou a insurreição com a prisão de toclos os que ainda 
ahi se conservavam reunidos. 

«Julgando hoje friamente sobre os factos, não }JOclemos deixar de capitular 
loucura rematada uma conjuração falha, como nos .parece, ele todos os meio·:J de 
poder triumphar. Serviu, porém, optimamente ás vistas elo governo usurpador, 
feliz de se lhe deparar novo ensejo de mostrar os seus instinctos ele crueldade 2 • >> 

Adiante teremos de alludir ainda ao triste suceesso, depois de t~·anscriptas p·e
ças officiaes muito importantes. 

Carta . 

ntmos srs.-- Constando-me por informações de um ele v. s. as e por OUUlO'S cami- · 
nhos o es tado de infelicidade a que, depois que cess·aram os soccorros elos quake1·s de 
Plymouth, se acham 1-·ecluzidos alguns dos nossos concidadfios residentes na mesma 
cidade, convoquei algtms dos que residem n'esta capital, para com elles exami!ilar 
se haveria me,io de acudir a tão benemeritos como pouc0 afortunados omNaradas. 

Sendo unanimemente recoJ)hecida a ~mpossibilidacil.e ele alcmiçar de u.ma ou <!le 
poucas mãos o auxili0 necessario em tão apuradas ?Írcumstanc'ias,· resolvemos 
pt·omover uma subscripção entre os emigrados nossos compa<triotas que aqui se 
acham, para com o producto cl'ella se darem os meios aos infelizes ele Plymouth 
de embarc8Jrem para Saint-1Ylaló e d'ali se dirigirem para Rennes, na espeTança 
de que obterei do gov-erno franc~ez a admissão. cite . mais estes emig,raclos alem elos 
que ali se acham estabelecidos. . · 

Os termos em que estão quasi toclos os portuguezes que aqui vivem não per
mittiram.que a subscripç[Lo em dinheiro, recebido até agora, excedesse ·a somma 
de f, 30; v. s.as acharão jtmta uma letra da clit_a somma, e servir-se-hão cobra:l-a 
para fazet:em d'ella a respectiva applicação .. Todos os nossos concidadãos, que so
licitaram _este negocio, pedem com o maior empenho a v. s.as que se d~gnem fazeil: 
este serviço tão necessario á humanidade como á honra e bom exito final ch nossa 
causa. A estas solicitaçõesjunto eu ·as minhas, e espero que umas e outras sedto 
bem acolhidas por v. s.as E da intenção tanto dos collaboradores como dos subscri
ptores que esta somma seja applicacla só para a viagem elos que vierem para França, 

1 N'este ponto. ha engano, pore[tJ.a.uto consta de ~·egistos authenticos que Albino de Figw:~~
redo falleceu a 4 de novep1bro de 1858, sen~lo então .brigadeiro graduado.- Nascêra em Villa 
Nova de Tazem aos 4 ele outubro de 1800; teve o grau de bacharel forma.do em mathematica 
pela universidade de Coimbra; foi lente da academia real da maririlia e da escola polytechnica, 
do conselho de sua magestade, socio da: ac,ademiu das sciencias de Lisboa, deputado ás côr
tes, etc. Entrou plJ-ra o serviço militar com o pos.to de capitão, adclido ao corpo de engenh~ir,os, 
por dec;rçto de 25 de julho de 1833, ordem do cha n.o 130, ele 25 de setembro do mesmo mm0. 

2 Dr: Antonio Luiz de Sousa Henriques Secco, 11-Ierno7·icts do tempo :passado e presente, lJm·a 
Zir;ão <los 1:in<louros. 1880'. 
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visto que mal chegará para esta unica applicação. Não é possível prever tudo o 
que pócle acontecer na execução d'este projecto, e por isso v. s .as resolverão eom() 
entenderem quaesquer difficuldades que sobrevenham, tendo, porém, em vista que 
não se faça differença alguma de classes. -

Se um ele v. s.as se achar ausente ou impedido, os outros dois terão a bondade 
d.e encan;egar-se do negocio, não obstante essa ausencia ou impedimento. 

Não posso pedir ao governo francez a a€1missão de novos emigrad0s sem que 
clles estejam em França, mas tenho be~ ftmclaclos motivos para esperar que os 
que vierem para este paiz terão certa uma subsistencia, parca sim, visto o grande 
numero, mas regular. , 

Não é possivelremetter d'esta vez uma lista da subscripção, porque se espe
·ram mais arlgLlmas sommas, ·que serão remettielas pa·ra Saint-Maló e clistríbuidas 
no momento do desembarque . 

Deus guarde a v. s.as París, rue des Vignes, n° 5, Cha.mps Elysées, 22 de 
agost0 de 1831.-Ill. mos srs. coronel Pereira, Francisco Rebello Leitão Castello 
Branco e Joaquim Carlos Fernancles elo Couto.= Conde ele Sal-danha. 

P. S .- Apesar ele todas as diligencias nã0 foi possível achar letra em direi
tura para Plymouth; vae uma a Londres ao sr. José Liberato Freire de Carva
lho, o qual ted. a bondade de enviar outra a v . s.as 

Oflicio 

(N .0 2 rcscrrado) 

li}. mo sr.-Remetto inclusa a v. s.a, de ordem da regencia, a lista nominal de 
todos os offi.ciaes ao serviço do governo intruso, que fomm aprisionados nas di
versas acções que tiveram logar n'estas ilhas desde o anno de 1829, e que actual
mente se acham encerrados em varios depositas., aonde sempre foram e continuam 
a ser trataclos com o decoro que se cos.tuma praticar nas guerras entre nações ci
vilisadas, e com uma humanidade bem opposta ao barbaro tratamento que os nos
sos militares experimentariam em poder do inimigo. 

Occorre á regencia, que seria talvez conveniente aprovci.ta1·-se eRtÚ circum
stancia para fazer a unica tentativa .que d'ella depende, a fim de restituir á liber
clafjle ao men0s algmnas das victimas que a, tyrannia elo senh@r infante D. Miguel 
conse1·va gemenclo nas masmorms ele Portugal, debaixo do pretexto ele s11speitas 
de crimes políticos. Ordena em conscq.uencia a v. s. a a mesma regencia, que di
rija por escripto ao consul elo governo intruso em Londres, on a algum outro 
agente elo usurpaclor, se lhe parecer preferível, a proposta ele se e:ffeituar a troca 
d'estes prisioneiros pelo maior numero que possivel for de indivíduos leaes á se
nhora D. )\faria II ela classe acima indicada, advertindo que em nenhum caso clc-
vel'ão ser menos do que os prisioneiros que se restituírem. . 

Será ele desejar, no caso que esta propostc't tenha seguimeuto, que v. s.a indi
que os nomes elos presos que houverem ele ser libertadoE, ou ao menos uma párte 
~L'elles, devendo preferir-se naturalmente aquelJes que se acham presos ha mais 
tempo, e os que pelos seus anteriores serviços <~ pan·ia, ou pelo seu merecimento 
e circumstancias, se julgarem poder s.er mais uteis para a nossa causa; e como 
v. s.a n'esse paiz poderá facilmente colligir informações amplas a respeito cl'esses 
desgraçados e leaes portuguezes, é a regencia servida confiar ao seu zêlo a el~i
~ão dos nomes que ju:lgar opportuno indicar, lembrando-lhe desde logo os gene
raes Joi·ge de Avillez, Claudino e Caula, e os coroneis Antonio Pinto e Francisco 
ele Figueiredo Sarmento, assim como D. José ele Sousa, irmão do conde ele Li
nharcs, o consêlheiro ele estado Barradas, o coronel Antonio ele Sousa Valclez, o te
nente coronel José Pereira Pinto e Antonio Joaqtúm Ferreira Braklamy. 

Deseja outrosim a regencia, que v. s.11 entregue uma copia da communicação 
que houver d.e fazer a@ ministro elos negocios cs.trangeiros de sua magestacle bri
t~nnica, solicitando o apoio do governo britannico, por meio elo seu consul em 
L1sboa, para o bom exito ela mencionada proposta, e fazendo conhecer a mylorcl 
P~lmerston, que os indivíduos cuja liberdade se reclama, bem longe de serem cri
ffiJUosos, são todos cllcs dignos ela sympathia elas almas generosas, e se acham 
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preSOS arbitrar~a:mente e sem processo, BÓ por não haverem querido · ae"fl.ierilll' llGID 

concorrer para a usurpação do th1•ono e das liberdades portuguezas. 
Recommenda por ultimo o góverno a v. s.a, que declare o desejo. que elle tem 

de que se inclua n'esta troca o sargento Hermogeneo Herculano Delgado, o qual 
foi aprisionaclo pela corveta Izabel Mcwia~ n'urua lancha que elle commanc1ava na 
occasião do ataque ele S. Miguel, e é o unico individuo de toda esta €1.ivisão a quem 
coube uma tfi,o triste soFte; podendo v. s.a decla:l!ar que não ha-verá duvililla de. en.
tregar um official ele patente em troca do sobredito sargento, e acrescentar que no 
caso de se exercer contra elle qualquer acto de barbaridade, a regencia está c1e
termina€1.a a proceder a represalias contra; dois officiaes prisioneiros, tol'n.a.nd0 o 
governo intl'uso responsavel d'eii\sa fatal ccmsequencia, que em tal caso ficaria jl~S
tificada pelas leis da guerra e pela p1·otecção qTI.e têem dlireito a esperar do go-· 
verno os leaes e bravos militares que defendem a justa causa ela se111hora. D. Ma-. 
ria li. · , 

Deus guarde a v. s.a Palacio do govemo em Angra, 22 de agosto de 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima. = José Antonio Pm·1·eira B?·aklctm:y. 

1 

Ordeu1. do dia 

Quartel general no paço de Queluz, em 22 de agosto de 1831.-EL-rei Msso 
senhor, como commandante em chefe do exercito, manda declarar que, tendo uma 
parte do 2. 0 •regimento ele infanteria de Lisboa sido illudidá, amotin.ando-se, pôde 
saír do quartel pelas dez horas e um quarto da noite de 21 do corrente, e hav~ndo 
tirado por força as bandeiras e disparado tiros contra a outra parte, que se con
servou fiel e subordinada com os seus o:fficiaes, encaminhou-se ao Rocio, aoncle f(i)i 
immediatamente atacada, e aprisionada depois pelos outros coi:pos da guarnição 
de Lisboa; que decidida e valorosamente caíralill ·sobre ella, de modo que pelas 
duas horas da manhã tudo estava tranquillo e socegado, ·sem cque 0s habitantes da 
capital tivessem tomad0 parte n'este attel11.4iado. 

A fi.~eliclacle, subor~l.rinação, disciplina e ibo.rn espírito com q:TI.e os corpos das· 
diversas armas se condnz;.iram n' esta occasião mereceram os l0uvores e rerul appl!O
vação de sua magestade. = Conde de Bcl?'bacena, chefe do estado maior general. 

No-t.a " . 
Londres, ce 23 a0ut 1831.-Mo.nsieur 1e vi com te:- Trois semaines -se. sont 

écoulés déjà clepuis que j' etl l'honnetu· d'adresser à V. E. ma pressante commu-· 
nication en date dn 1 cr de ce mois, pour lui transmettre, par ordre de ma cour, 
une copie de la protestation solennelle remise par S . E . mr. le .vicomte ele San
tarem à mr. le baron Roussin, contre la prise de p0ssession de l'escaclre portl:l
gaise, domt cet arui.ral fraaçais s'est erupa'1·é clams le pod ele L is®.onne, au mépris 
de tout droit et raison, et pour r éclamer l'interventioa amica le et l'appui dlll go&
vernement ele sa majesté britannique contre la consommation de cet acte d'injus
tice et de violence, ainsi qu'à l'effet d'engager le gouvernement français à faire 

_le plutôt possible éloigner sa propre escad.re clu Tage. 
N'ayant encore reçu ancune réponsc de V. E ., je me trouve dan.s la néeessité, 

à la suite des prescriptio.ns positives ele mon gouvernement, ele renouveler àJ V . E . 
les mêmes demandes, avec d'a.utant plus d'empressement, qu'à la date du 6 ele ce 
mois, l'amiral Roussin se trouvait encore cleva.nt Lisbonne avec une grande partie 
ele son escache, sans faire auClm préparatif de prochain départ1 et se servant au 
contraíre de toutes sortes de prétextes, et élevant eles prétentions · pa,r tr<llp dérai
sonnables et h0r~ de saison, comme celle qui est consta.tée par J'extraít ci-joint 
cl'une dépêche de mr. le vicomte ele Santarem, pour prolonger iucléfiniment son 
s.éjour dans le Tage, en contravention aux engagements formeis auxquels il a· sous
crit, et à ses promesses plusieurs fois réitérées, et en dépit des réclamations in
stantes de mon gouvernern,.ent. 

Le but avoué de l'entrée ele l'escadre fran<1Jaise ayant été immédiretement rem
pli, par l' exécntion pleiue et entiere, ele _la part de mon gouvernement, de la con-
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vention conclue et sjgnéc avec le susdit amiral français, le 14 jtúllet d~rnier, apres 
~a cessatjon eles hostiJités, vous convtiendrez sans doute, my lord, qu'il est tres in
JUste et même on ne peut plus révoltant, que l'acquit :fidele de nos engagements 
n'a pas été suivi de l'exécution aussi franche .et parfaite eles engagements contra
ctés dans la même convention au nom du gouvernement français, qtú ne peut ni 
éluder ni réta.rder l'accomplissement eles, stipulations qui déterminent Ie prompt 
~é~aut ele son escadre eles eaux de Lisbonne, sans encourir le reproche de la plus 
1ns1gne mauvaise foi. 
. Au moment oü l'a.mi~·al français, à la favem de la contrainte que nous occa

SlOilllent la présence et l'attitude hostile de sou escadre, cherche à entâmer avec 
mon gouvernement eles négociations étrangeres à sa mission publique et avouée, 
pour assurer à la France eles avantages ele commerce au .. 'l::qúels la Grande-Breta
gne seule a clroit, apres qu'il a déjà obtenu par importunité quelques concessions 
pr~liminaires exigées sous le prétexte de la défaveur qui frappe le commerce fran
çms à Lisuonne comparativement au commerce de 1' Angleterre, et tendantes à 
mettre le commerce de la France en- Portugal au même rang que celui de la 
Gra:q.de-Bretagne, vous ne serez pas étmmé, mr. le vicomte, que j'insiste vive
ment et efficacement aupres de vous, dans l'intérêt commun de l'Angleterre et du 
Portugal, à faire en sorte de nous délivrer le plus tôt possible de ces hôtes incom
mocles, dont le séjour prolo11gé à Lisbonne donne encore droit à soupço:imer 
quelqu'autre but politique moins noble et moins loyal, dont le dénouement fu
tur pourrait concluíre à d'affreuses calamités qu'il est sage et prudent de pré
v,elil'ir. 

Je u'ajouterai aucune autre observation à celles que j'ai soumises à V. E. par 
mes écrits précédents, sur le cruel abus de la supériorité eles forces, dont mon gou
ve..rncment a ressenti et ressent enc01·e les funestes effets, en conséquence de l'aban
don non-mérité auquell'Angleterre l'a conda.mné en s'oubliant eles obligations clai
res et précises qui lui imposaient nos anciens traités, de prendre fait et cause pour 
le Portugal contre une agression aussi injuste. Mais j e ne puis me dispenser d'iu
voquer de nouveau ces mêmes traités en faveur ele mon gouvernement, et tres 
s~écialement les articles 2° et 3° du traité de 1703, d'apres lesquels j'aime à es-. 
perer, qu'ayam.t pris connaissance ele la véritablc situation actuelle eles choses, le 
gouvernement de sa majesté britannique ne tardera pas à faire les démarches né
cessaires pres le gouvernement français pour obtenir la restitution de l'escadre por
tugaise, en réclamant hautement contre une spoliatiou aussi scanc1al~use; et qu'il 
ne souffl'ira pas que son nncien. allié soit déposséelé par suxprise et violence, et 
at~ mépris du droit eles gens, presqu'en totrulité eles seuls bâtiments de guerre qui 
lm restent; et je me flatte ruussi que le gouvernement de sa majesté britannique 
sentira la couvenancc et toute hu·gence de presser et d'insister sur le départ im
médiat de l'escadre française de Lisbonne. 

J'attencls tot~oms avec anxiété 1me réponse de V. E ., et je saisis, etc.= 
Vicomte cl' Asseca. = A S. E. mr. le vicomte Palmerston. 

Orde1n do dia 

Quarter general no paço de Queluz, em 24 de agosto de 1831.-Publica-se 
ao exercito o aviso e decreto abaixo trauscriptos: 

Aviso 

IU.mo e ex. 010 sr.-El-rei nosso senhor manda remetter a v. ex.a o decreto por 
copia, da data de hoje, pelo qual houve por bem nomear o presidente e mais vo
gaes que devem formar o conselho de guerra que o mesmo augusto senhor pelo 
mesmo decreto é se1·viclo ordenar se forme ás praças do 2. 0 rPgimento de infan
taria de Lisboa que sre rebella:raNl em a noite ele 21 elo corrente, devendo v. ex.a 
marcar o local em que o mesmo conselho eleva ter as suas sessões. 

Sua magestade manda prevenir a v. ex. a de que fica avisado n'esta data odes
embargador ·que eleve servir ele auditor, o qual logo se deverá apresentar a v. ex. a 
)!ara receber as competentes ordens. O que communico a v. ex.• para que as o1·-

• 
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dens de sua magestade tenham a devida execução, e para que o real decreto tenha 
prompta publicidade nas ordens geraes ao exercito. 

Deus guarde a v. ex. a Palacio de Queluz, em 24 de agosto ele 1831. = Conde 
de ti. Lou?'(mço. =111. 1110 e ex.1110 sr. conde de Barbacena. 

Decreto 

Havendo parte do 2. 0 regimento de infanteria ele Lisboa commetticlo o atten
taclo de · se rebellar contra a minha i·eal pessoa e contra o juramento que havia 
prestado, saíndo em a noite de 21 do corrente mez do seu quartel, proferindo 
gritos secliciosos, procurando sustentar com as armas na mão a sua indigna rebeldia, 
c tendo aquella porção de indivíduos do dito corpo rebellado sido repellida, e pre-

· sos immediatamente pela fidelidade, firmeza e valor dos mais corpos da guarni
ção d'esta capital, com partieularidade d'aquelles da guarda real da policia de 
Lisboa e 4. 0 regimento de infanteria da mesma cidade, os quaes se achavam em 
posições niais proximas ao local aonde teve logar o acto de rebellião : por todos 
estes motivos sou servido que as referidas praças rebelladas sejam julgadas mili
tarmente em c<mselho de guerra, que se congregará logo, e para ·o qual hei por 
bem nomear para presidente o brigadeiro graduado José Antonio de Azevedo !Le
mos; para vogaes o brigadeiro graduado Francisco Eliziario de Carvalho, o coro
nel José da Rosa e Sousa, o tenente coronel João José Doutel e o major João 
Antonio Rebocho, e para servir como auclitor ao desembargador da casa da sup
plicação Antonio Joaquim de Gouveia Pinto, isto não obstante quaesquer leis ou 
decretos que tenham determinado que crimes d'esta natureza sejam julgados por 
commissões civis · ou mixtas, pois que todas hei por bem derogar para este caso 
sómente. 

O conde de S. Lourenço, do meu conselho de estado e meu ministro e seCl·e
tario de. estado, encarregado dos negocias da guerra, o tenha assim entendido e 
passe as ordens necessarias para que este meu real decreto tenha a sua devida 
execução. Palacio de Queluz, em 24 ele agosto de 1831. = (Com ct ?'ub?"ica ele sttct 
magestade.) . 

Em observancia das disposições do aviso acima transcripto, o general das ar
mas da côrte e província da Extremadura mandará apromptar a casa conveniente 
no castello de S. Jorge para a reunião do conselho ele guerra, passando as ordens 
para que os réus sejam conduzidos sempre que o presidente os deprecar, e se 
satisfaça promptamente ás mais requisições do referido conselho de guerra.= 
Concle de Bm·bacenaJ chefe do estado maior general. 

O.flicio 

(Con fidcncial) 

DI. mo e ex.111 0 sr.-Tenho a honra de remetter a v. ex. a uma proposta de em
prestimo que me apresentou um D;egociante francez, mr. Roehn, procurando para 
isso ser-me recommendado como um realista muito honrado por pessoa em quem 
reconheço os mesmos sentimentos. 

Como a nada me ligasse, nem podia ligar não tendo para isso instrucções nem 
ordens, encarregL1ei-me sem hesitar, julgando ao mesmo tempo que o go_verno de 
sua magestade carece de meios depois do roubo que acaba ele so:ffrer. As condi
ções d'este contrato .no estado actual da Europa não me parecem ser as mais 
desvantajosas, e cre10 que governo algum nas circumstancias actuaea poder{~ 
e:ffeituar transacção d'esta natureza a não ser por commissão, que á primeira vista 
apresenta menos vantagem. Mesmo a Russia consta ter contrahido um n'este sentido 
agora. Nã·o advogo a causa do pretendente; desejo só informar o governo de sua 
magestade d'aquillo que julgo que pó~e ?on:vir ao seu serviço . O que peço a v . ex."' 
e que prometti a mr. Roehn é o ma.rs mvwlavel segredo e uma decisão que élle 
exige brevemente para seu g·overno, observando que a reserva é absolutamente 
indispensavel para que se possa realisar: os obstaculos são immensos, e serão in
superaveis se se divulgar antes de se poder começar a executar. Desneccssario 
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será observar a v. ex.a que.no estado actual do espírito revolucionario em.França 
esta operação só sé póde e:ffeituar pelos capitalistas realistas, que ha bastantes e~ 
França, porém que se não querem mostrar. 

Deus guarde a v . . ex. 3 Lonélres, em 24 de agosto de 1831.- Ill.mo e ex.mo 
sr. visconde de Santarem. =Visconde ele Asseca. 

Documento a que se refere o oflicio sup1.·a 

Les soussignés ont l'honneur de présenter à S. E. le vi com te d' Asseca la pré
sente sou.rnission d'un projet d'emprunt de 50.000:000 francs, pour le service du 
gouvernement portugais, et ils 1Jrient S. E. de vouloir bien soumettre ce traité 
provisoire à l'approbation et à la ratification de sa majesté le roi de Portugal. 

Projct d'cmilrunt i\ commis·sion 

Article 1 er Le mõntant de l'emprunt projetté sera de 50.000:000 francs. 
Art. 2. Le minimum du prix fixé pour l'émission c1u susdit empnmt sera fixé 

à 65 po1u· cent. 
· ~rt. 3. Le. m.ontant de l'empnmt devra être réalisé de la maniere suivante; 

s~vo1r: 10 pour cent en soascrivant, 10 pour cent en trois mois, 10 pour cent en 
SI_:c, 10 pour cent en neuf, 10 pom· cent en douze, 15 pom· cent en quinze; somme 
6b pour cent. 

Art. 4. L'emprunt sera émis de la maniere suivante: 
1° En promesses à'obligations signées par les soussignés, qui seront échangées 

lors du dernier payement contre eles bons royaux; 
2° En bons royaux signés par les soussignés et par le commissaire royal que 

sa majesté le roi ele Portugal désignera à cet effet. 
, Art. 5. Les bons royaux scront émis d'abord en francs, ils pourront l'être 
egalement en (rancs et en livres sterlings, et en francs et en florins, à un change 
fixé, si cela était jugé plus convenable pour l'extension de l'émission de l'emprunt 
81U' les di:fférentes bourses ·de l'Europe. Des coupons de dividendes en fra•ncs, en 
fraucs et eu livres sterlings,· et eu francs et en florins seront attachés aux bons 
royaux . 

. Le uombre eles bons royaux qui doivent composer l'emprunt royal sera cleter
lll.J.né ultérieurement. 

Art. 6. Une cédule royale approuvant l'emprunt et constituant les soussignés 
ageuts pour sou émission, contenant toutes les garanties du gouvernement que ne 
~eraient point cléjà affectées aux payements des autres clettes de l'état, et sur les
quelles cloivent être assurées les sommes nécessaires pour le payement eles se
mestres cl'intérêt et celui de l'amortissement, et renferrnant en outre toutes les 
formalités nécesdaires, et celles cl'usage clans I' émission eles emprunts pour les 
grandes puissances de l'Europe, sera clép0sée en l'étucle d'un notaire royal rési
daut. à Paris clésigné à cet eft'et. 

Art. 7. L'intérêt annuel du susdit empnmt ser a au taux ele 5 pom· cent l' an 1 

P~yable par semestre à Paris par les soussignés, et à Londres, Amsterclam et 
a~leurs par les maisons de banque qu'ils désigneront ultér.ieurement à cet égard 
s ll y a lieu. 

Art. 8. Les fonds d'amortissement pour la rédemption annuelle du susdit em
pruut sera fixé au taux ele 11/2 à 2 pour cent sur le 11!-0ntant nominal de l'em
pruut. 

Art. 9. Tons les bénéfices provenant de l'augmentation au-desslis clu prix fixé 
à 65 fra.ncs pour cent seront divisés ele la maniàre suivante: une moitié des bé
néfices sera allouée at~ gouvernement portugais, et l'autre moitié aux soussignés. 

Art. 10. Une commission de 5 pom cent sera allouée aux soussignés sur le 
montant nominal eles promesses d'obligations et des bons royaux clont ils auront 
pu opérer le placement, et cela exclusivement eles bénéfices qui pourraient résul- · 
ter pour les soussignés eles conditions de l'article précédent. 

A:t. 11. Une commission de 2 i/2 pour cent sera également retenue par les 
s~u~s1geés sur le montant eles payements d'intérêts semestriels e:ffectués par eux à 
1 ans, ct par leurs corresponclants à Lonch·es, à Amstercla.m et ailleurs s'il y a licu. 
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Art. 12. Le montant eles sommes nécessaires pÓur le pa.yement eles intérêts 
et de l'amor~issement sem régulierement remis aux soussignés, aJl moins un mois 
à l'avance, eles échéances eles semestres cl'intérêt et ele payement cl'amortisse~ 
ment. . 

Art. 13. Aucun autre emprunt pour le service clu ·gouve1·nement de Portuga;l 
ne pourra être émis durant la négociation du présent emprunt, à moins cl'être 
offert préalablement eu préférence aux soussignés. · . 

Les treize articles précédents formeront les bases principales du contrat final, 
qui clevra être passé entre le gouvernement de sa m.ujesté le roi de Portugal Otl 

de ses r eprésentants clúment autorisés à eet effet, soit à Paris ou à Londres. 
Fait à Londres, le 23 aout 1831. =A. Roehn & Q'i•_No 7, me de la Chaus

sée d' Antin à Paris, présentement à Lo.ndres. 

Officio 

(N. 0 9 2 reservado) 

Jll.mo e ex.mo sr.-Nos papeis publicos. li com a mais intensa dor e magua do 
meu coração, a injustiça por que os nossos inimigos e a indifferença dos n0ssos 
alliados fizeram passar a briosa nação portugueza. Sobresáe tanto mais uma e ou
tra porque se podiam .ter evitado, ou, ao menos, haver supprido a resistencia á . 
impreviclencia. 

Todavia, como ningucm está perdido senão quando dá a causa por vencida, de
terminei-me a defender a nossa, ainda que bem ameaçada actualmente, dirigindo 
ao conde ele Nesselrocle a carta ele que incluo a copia, que me lisonjeio merecerá 
a approvação de el-rei n.osso senhor, de quem solicito desculpa pelo estylo em que 
é concebida e que julguei dever adoptar para melhor o servir. 

· Sinto dever chamar agora a attenção dó mesmo augusto s~nhor sobre um 
objecto meu particular. Não o faria se não podesse d'elle resultar prejuízo para 
o seu real serviço. Faz hoje quatro mezes que não recebo um real dos meus or
denados. E como por uma parte eu não quero fazer mais dividas, e por outra a 
decencia não permitto que eu me vá alojar em um quarto com um croaclo, . estou 
resolvido, se esta falta ele pagamento continuar, para o que desde já peço licença, 
a largar o meu logar e a retirar-me de .um paiz onde, alem de correr risco immi
nente ele vida por causa do :Bagello que ha dois annos o affiige, não posso subsilis
tir sem os meus ordenados . Faz-se para mim tanto mais aggravante a falta d'el
les, e cóntribue mais do que tudo para não prescindir ela resolução que tomei a 
liberdade de annunciru:, o ser informado, de boa parte, que esta falta não é geral, 
como, não se podendo evitar, deveria ser para todos os empregados de sua ma
gestade, e, sobretuclo, para aqnelles que se. acham fóra do serviço aativo. 

Deus guarde a v. ex.a S. Petersburg·o, ~ de agosto ele 1831.-Ill.mo e ex.mo 
sr: visconde de Santarem. = Raphael dct Cruz GumTeú·o . . 

Carta acima. ;,efericl.a 

Saint-Petersbourg, -fo aout 1831.-Monsieur le comte :-Vous seriez sans douto 
étonné et vous m'en voudriez même peut être, si, dans le moment actuel je ne 
vous entret_enais pas ~u ~alh~meux Portugal. Ce qui vient de s'y passer, mr. lo 
comte, qu01que peut etre JUStlfiable en apparence, mérite cepenclant l'attention des 
gouvcrnements qui sont at~jourd'hui les appuis eles príncipes mona:rchiques et les 
conservateurs de la paix ele l'Europe. 

La conduite actuelle de la Franco envors le Portu<>'al est l)a1'faitement consé-
. é" L b .r quente avec ses mt rets. e gonvornemont français a besoin de s'entourer de 

gouvernements a son instar et dont les événements, l'illégitimité et les príncipes les 
fo1·cent à faire cause commune avec lui et à l'aider à accomplir ses clestinées Ze 
1·evol~ttúmnement de toute l' Ezwope rnonanhiqzte . Des l' année passée le gouverne
ment révolLttionnaire de la France a compris que l 'exécution de ce vast plan de
vait commencor clans les doux péninsules: et, on effêt, cles efforts ont été faits 
pour l'effcctuer. 

I-Ieureusemcnt cos cfforts ont étó frustrés cn Italie, par la concluitc sagç et 
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. attitude ferro e de 1' Autriche; cn Espagne, par los princi pcs cncore sa.ins J es ·aeux 
peuples Je la pénin~ule. · . · 

Cette conduite de ra France avait encore un wutre objét cl'un intérêt majenr 
ponr elle, celui de se faii"e un appui militairc eles clcux péninsules, ·d~ l'Italic 
contt·e 1' Autriche, ele l' Espngne· contre la seule attaque mortelle que la Franco 
pettt Tecevoir si les clettx n~üions de la. péninsul e ibérique, comme il est a,rrivé 
dans la clerniere guerre agissaient coutre clle uuies à l'Auglcterre. Pour atteiuclre 
ce clouble but, la Frfllnce a senti le besoiu urgen:t de changer la forme eles gou-

. veruements établis p,uj om·cl'hui en Espagne et en Portugal; et a compris eu même · 
temps que pom: y parvenir il fallait commencer par reuverser celui de ce elernier 
~ays. Elle a clone profité pour y arriver ele l'exemple inconsidéré qui lui a clouué 
1 Anglcterre, dont la conc1uite, en cette occasion, ne peut s'expliquer, à moius que 
~e l'attribuer à la passion qui regle presque tout ce que fait aujourcl'hui le minis
tere ~rey . A l'instar du gouve.rnement augbis, celui de la F1·ance a pretexté aussi 
clea. ~nsultes et eles i11j~wes de la part clu Portugal, pour aller lui en ·demnnc1er 
compte : et comme cn agissant ele la sorte, il ne faisait que répéter ce que l'An
gleterre vcuait de faire, celle-ci s' est trouvée dans l 'impossibilit6 ele s' opposer' à 
un~ conduite qu'elle ·ue pouvait coudamner sans condamner. aussi celle qu'·elle ve
natt ele tenir, avec une i-njustice manifeste cuvers un gouvernerncmt qui, du pro

, pre aveu du clernier minis tere \iV ellington, n'avfiÍt jamais r cfusé de satisfaire I e 
glo~vernement britannique, et était toujours all"é au à evant ele ce qu 'il lui deman-
c att. · 

La France a clone pu aller s:ms obstucle et sons prétexte de reclrcsser de pré
te~dus griefs, sinon chang-er euvertement, clu moins préparer le i:enve1·seruent rtl elle médite d'un état de .choses qui lui est contraíre et qu'elle remplacera, si 

on ne s'y· oppose à temps, par un a;utre qui lui 'convient et qui ne tarelera pas 
à s'étendre elans toute la péninsule, et à la lui li vrer entierement. D . Maria, 
lllr.l~ comte, sera mise alors sur le trôue de Portugal avec lc cluc ele Neniours ou 
le prlllce de Lench.tenberg à ses côtés ; et la désastreuse constitution ele D. Pcch·o 
seta de nouveau jurée dans tout le royaume. D . Miguel se trouvera eu consé
queuc.e forc6 ele se retirer eu E spagne. 

Ic1, comme il est facile ele prévoir, les complications commencerout, le gouver
nement espagnol clans sa propre cléfensc clevra être et se trouvei·a nécessairement 
compromis. La France fera paraitre alors D. Pedro sur la sdme. La dyuastie 
actuelle ele l' Espag·ne sera en ela.nger; et à sa place une quasi légitimité prendra, 
comme eu France, lo chemiu du trône cspagnol. Il faut se rappeler que D. Pedro 

· est fi.ls de la sreur ~inée de 'Ferdinand et faire attentiou ·qu'il vient cl'ajouter à .son 
11?111, avec qnelqae arriere penséc bien certainement, celui de Bourbon qne ni lui 
nt au~uu prince d'e sa famille n'ont jamais porté. A une autre époque de t<üles 
isserttons pa1·a1traient et seraient regarclées comme auta,nt de rêves . Aujourcl'hui 
t~- pruclence et l' exp'érience nous eonseillent de les regarcler commc autant ele véri-
~<~. prophetiqnes qui pourront facilemeut se réaliser si l'on n'y mí:t aucune oppÔ

Sttton. 
~' ea t cette oppo.sition que l'Europc monarchique est appelée à exercer. Voilà 

ce que lui demandent, son iutérêt, la nécessité, et sa propre conservation coutre 
~~ torrent qui meuace de toLtt engloutir. Po~r atteincl~·e ce but il ~'est pas besoin 
d exportaler avec la Franc.(:l, ele la menace~; 11 ~uffir~ ~lmJ?lement cl. ?uvnr les yeu;
t ~ gouveruement a.nglais sur ses propres mtérets, s1 mtlmement hes avec les no
Ires. La politiq.ue a de to1Lt t emps été cl'empêcher que le pac~e ele famille qui liait 

fl
a France et l' E spagne, ne s'ét~nclit sur toute la péninsule, ef eu écartât son in-
uence. .. 
. De là cc besoin de '"cctte alliance avec le Portugal, si naturelle et si uéces

~~~·eo·alors. L es . c1er~iers évéuements cu France, en 1:ompant ce pacto ont, à ce que 
. 11olet~rre cr01t, faat cesser eu 'même temps .ce bcsom. De cette croyànce ou, pour 

~tenx: atre, cl~ cette crrcur est resnltée cette indifférence avec laquelle elle r egarde 
' .Pr~sent ce qtti se passe en .P0rtugal. Elle ne voit cependant pas que c'~st le 
ptemter pns qtte la France faít pour parvenir à remplacer ce paete ele famille par 
nu pacte de príncipes qui úl'l.ira los trois gouvcrnemcnts étroiteme11t, agira pTin-

a:l 
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cil;~]cment con tre I' Anglcterre, lui fennera la péninsu!e et y clétrnira toutc son in~ 
fiuencc-. ' 

Voilà, mr. I e comte, cc qu'il cst réservé aux grandes puissanccs d' empêcher 
cn lo fa.isar.t connaí:trc au: gouvernement angla.is. ll ne s'agit point ici comme on 
]e voit clairement ele savoir qui, de D. Maria OLl ele D. l\1.iguel, doit régner cn 
Portugal; il ne s'agit pgs non plus cl'une question ele droit. li s'ag.it. de décider lt 
qui la péniúsnle et scs moyens apparticndront à l'avenir. Si on la laissera á.la 
Franco, pour les employer co:rrtre l 'Europe monarchique, ou si on persuadera lt 
l'Angleterre à s'en emparer pom· la défenclre . Nul cloute que, êÍ l'on ne s'y oppose 
à temps, la péninsule et ses moyens se trouveront à la disposition ele l::t. France 
révolutionnairc, qui les employera contre l'Anglcterre lorsque celle-ci et l'Europe 
monarchique en auront le plus granel besoin. _ 

Que l'on ne s'anête pas à li~ considération justo clans d'autres tomps, d'être 
conséquent dans ]a question portngaise. La France l'est·elle? S01~ gouvernement 
n'~st-il pas bâsé sm· la plus manifeste usurpation? Ne cherche-t-elle pas à l'excu
ser avec la souveraineté du peuple et la volonté nationale? Eh bien; tout cela 
existo cn Portugal, et le gouvernement françai.s le méconnait, parce qu'ille trouve 
fondé sur la légitimité et la légalité! · 

La condnite de la France envers le Portugal es t clone, comme on vient de le 
voir, la plus grande preuve, s'il ~n fallait encore, de ses intcntions révolutionnai
res. Autrement, d'oil pcut venir cet amotJr pour la légitimité elont elle se déclare 
le champion en Portugal apres l'avoir elétruite chez elle?La France, ne l'oublions 
pas, est l'ennemie natlU'elle eles príncipes ele légitimité, leur elestruction qui lui 
est nécessaire, est le but unique de tout .ce qu'elle entreprend. Respcctons et 
observons, en conséquence, cette grande maxime cu politique qt~'il faut faire ce 
que not1·e ennemi ne veut pas que naus jctssions. 

Enfin, mr. le comte, si, persuadé de ces vérités, vous elaignez les présenter, 
au gouvernement britannique, et si malheureusement celui-ci ne les accueille pas 
comme telles, duns ce cas, il ne me reste qu'à demancler que la Grande-Breta
gne soit invitée à observer strictement, dans les affaires ele Portugal, le príncipe 
de non intervcntion et de parfaite ncutralité, que son gouvernoment a solennel
lement proclamés, soit en Europe, soit au Brésil; ct qu' en outre elle soit requise 
d'exiger clu gouverncment français, qu'il observe ces m'êmes príncipes dans une 
hltte qui ne doit êtrc décidée que par los portugais entre cux, si l'on no vcut pas 
voir l' Europe cngagéc dans tme guerre générale. 

Telle est, mr. le comto, la elemandc qu'en faveur de ma malheuTeuse patrie ct 
dans l'intérêt de 1' Enropê monarchique, j'ai l'honneur de vous présenter, et que . 
je me fiatte d'obtcnir du gouvemement de sa majestó impérialc. 

Agréez, mr. le comte, l'assurance de ma haute considération = Commendetw 
Gue?TeiA·o. =A S. E. mr. lc com te ele Nesselrode. 

No-ta 

Secretaria de estado dos negocios estrang·ciros, 24 de agosto de 1.831. .:...__Se
nhor: - Pelas ultimas noticias recebidas de Lisboa pelo governo de sua mages
tacle sabe-se 9-ue, apesar ele terem saído do Tejo cinco naus de linha pam Toulon, 
ainda permanecem no :rorto ele Lisboa tres de ,alto borc}o, quatro grandes fragatas 
o alguns pequenos navws, c acrescenta-se que o almirante Houssin, commanclante 
d'esta força, fizera ajustes para o seu fornecimento por mais um mez. 

A condueta franca e honrosa do governo francez para com o governo ele sua 
magestade sobre o objecto da expedição franceza ao Tejo impõe a .mais completa 
confiança ácerca d'este ponto da parte elo governo ele sua magestade, c o regresso 
a Toulon das cinco naus de linha, ·depois de conseguido o fim ela expedição, está 
em perfeita conformidade com as intenções anteriormente aniJ.unciaclas. 

Ponderando, coni.tllclo, na .demora prolongada do resto da esquae1ra franécza no 
Tejo, não intenta o governo ele sua magestaele expressar nenhum sentimento de 
ciume ou elesgosto; mas está desejoso ele obter algumas explica~ões sobre a pro
jectada demoxa e emquanto ao seu objecto. 
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P(>.n·ta.nto, indica-s~ a v. ex . a que procme obte1· informações. sobre estes pontos 
ela parte do governo francez, tomamdo cuichudo em as conseguir de t~l maneira, 
qne não dê a entender a menor duvida ou desprazer da parte do governo ele sua 
magestade, emquanto á fiel execução pelo governo fnuncez das seguranças pol· elle 
dadas a respeito ela partida da esquadra franceza elo Tejo, quando a satisfaçãd 
que foi pedida fosse obtida. . 

· Tenho a honra, etc.= PalmeTston. =(Para lorcl Granville.) 
., 

Offi.cio 

, Â bordo ela JI!Ielpome1ie) ás cinco horas da tm•de1 em 24 ele agosto ele ' 1831.
~enlw a honra ele vos informar que hoje ás ,tres horas e meia ela tarde o capitão 

affy, commandante da corveta franceza L'Eglé) embarcando-se no caes elo Socl ré 
~ara. voltar a seu bordo, esteve a ponto ele ser cobardemente assassinado por um. 
sBlbilito portugU:ez, q11e se hnçou violentamente sobre as armas d'este official, e 
tel-?-ía morto infallivelmente sem o soccmTo ele uma pessoa que acompanhava o 
capitão Ra:ffy _ · · 
_ _O aggressor foi preso pela gt~arcla elo caes elo Soclré: aquelle offi.cial fez a 

quelxa por escripto no mesmo logar e foi levada ao chefe ela guarda. N'estes ul
ti!;los d!ias têem sido victimas de similhantes surprezas a1guns suibditos inglezes, e 
nao se tem deixado ele allegar que 0s tomavam por fralilcezes: hoje, . p~ra evitar 
este engano, aco,mn11ettemm um official revestido com o seu uniforme 1~ara não pa
recer deixar alguma duvida sobre a intenÇão. Ainda que o crime não tivesse plena 
dxecução, o que não dependeu da von-tade elo assassino, não me parece menos evi-

. .. en-te, e o considero como cleshonroso para uma nação que cül. mostras ele o àucto
llsar, ou que ao menos não tem força sufficiente para o repri::nir, e junto da qual · 
cl.e ora em diante os estrangeiros nã,o podem encontrar segurança. Em consequen
Cla (lo que peço que este assassino seja julgado immecliatamente, e que clentro das 
q_ua:renta e oito horas que se seguirem á data d'esta communicação se me parti
~lpe officiahuente a sentença que se pronunciar, e se contra a minha esperança 
or.. de natureza que torne o castigo illusorio, não a olharei como uma satisfação 
obhd~. Observarei a v. ex .. a que a nação franceza participará da indignação ·que 
expenmeato por similhante attentado. 

Aproveito, etc. =.De Rub(/fl~dy. =(Para o visconde de Santarem.) 

Qfficio 

Secretaria ele estado dos nego cios estrangeiros, 24 de agosto ele 1831.- Tive 
a honra; de receber a vos~a carta ele hoje a respeito elo crime CüU!l.rp.ettido í'J.o 
caes elo Soclré contra mr. Raffy, commanclante ela corveta franceza L' Eglé . . 
. Posto que ficasse pene-trado ela mais ptmgente dor por aquelle successo, mino

lO'lJ.·se esta, sabendo que o perpetrado1· fôra preso pen· um o:fficial de policia quo 
succecleu estar n'aqueUe logar. · -
ob O individuo ele que se trata será im~eclia~a~ente processado ; mas eu elevo 
d serva~-vos que, como em todas as naçoes CIVIhsaclas h~ certas· formulas que 
devem. Ilil.variayelmente seguir-se em todos os processos CI'iminae·s, é impossivd 

- t etermmar ele antemão o termo fixo para se ·concluir. Comtltdo, logo que a sen-
ençw for pronunciada não deixarei ele vos infonnar elo resultaclo. . · 

R bAproveito, etc. = J'Tisconde ele Santc~1·em. =(Para o capitão ele mar e guerra 
a: aucly.) 

O:ffi.cio 

· · ~.ecre'taria ele estado dos negocias estrangeiros, 25 ele agosto de 1831.- Sr. vis~ 
~onde:- Tive a honra de recebei· a vo~sa carta do dia 23, na qual pedis a in
~rvenção do g-overno britannico com o da· França IJara obter a restitnicão elos na-'VIo d ~ . ' 8T e guerra portuguezes que foram capturados no Tejo pela esquadra franceza. 

. . enclo dado a esta recla.mUJcão a mais attenta consideração, e-encarrega.n(lo o 
J'l1Jzo da questão a respeito cl' es'ta captura a rima auctotidade lega:l, vou informal'~ . 

,. 
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vos que, conforme ns leis das nações, applicavcis ás .cirCl.un~ta.ncias em que foram 
tomados os navios, são boas presas de guerra. Não ha, pois, nenhum fnnda,mento 
de direito sob1·e O qual O governo de SUa magcstade })OSSa estabelecer SÍmÍJhante 
representação como aquella que exig.is cl'elle que apresente. 

Tenho a honra, e_tc. = Palme?·ston. =(Para o visconde de Asseca.) 

0flicio 

A bordo da ]felpomene~ em 25 de agosto de 1831. - A res·posta á carta que 
tive a honra de vos dirigir em 24 acaba de me chegar ás mãos hoje ás cinco ho
ras da tarde. Vejo com espanto, senhor, que pondes um termo que }Jocleria ser 
mui remoto á repressão de um crime, cujo prompto castigo era indispensavel pa1·a 
a segurança dos homens que se acham debaixo do meu commando. 
. Não encontrando pela maneira lenta de proceder do vosso governo as garan· 
tias necessarias, a fim de refrear os attentados que desgraçadamente se têem tan
tas vezes renovado ha tempos, vejo-me for.çado, esperando as onlens do rei, a 
tomar as disposições para assegurar minhas relações com o agente franc~Zí e pl·Q
teger efficazmente nossos nacionaes. Em consequencia do que, um dos meus navios 
vae ancorar jtmto elo c aes do Sodré, onde ficm·á até que o assassino receba a 
justa punição do seu crime. Vi hoje na Gazeta de Lisboa 1 que se têem abrogado as 
formalidades dos processos; não duvido, senh01·, que se possa fazer a mesma ap
plicação ao negocio ·que faz o objecto da minha Teclamação, se o vosso govemo 
quer dar satisfação á França. No caso de não fazercles tudo o que depende ele vós 
para obter esta prompta justiça, claramente se me demonstrará que, em vez de 
reprimircles as desordens, vós as protegeis. Appello para a vossa honra. 

Aproveito, etc. = De Rabattdy. =(~ara o visconde de Santarem.) 

Oflicio 

(N.0 3 l'csmatlo) 

lll.mo sr.-Na conformidade do que annunciei a v: s.a ·nos meus precedentes 
despachos, tiveram lugar as conferencias entre o con'sul britannico Read e o sr. 
Guerreiro sobre as reclamações ele mr. Dart, e em. primeiro logar pelo que toca 
á escuna Coquette~ declarou o sr. Guerreh·o que está pTompto a pagar o seu justo 
valor, e mesmo em ultimo caso a annu:ir ao que mT. Read, como arbitro impar
cial e honrado, decidisse. O dito consul foi elle mesmo examinar o navio, e, depois 
de consultar com indivíduos peritos ela sua nação, reconheceu que ao tempo do 
embargo poderia valer f, 550, ao que o sr. Guerreiro replicou, que para mostrar 
os bons desejos da regeneia., não haveria duvicla em clar a mr. Dart f, GOO, ex
ceclenclo-se assim o valor arbitrado. Os procuradores de mr. Dart, porém, insis
tindo na absurda pretensão ele exigir ;f, 1:700, reconheceu mr. Reacl a sem ra
são el'elles, e pôcle escrever sobre isto ao seu governo, lavrando-se ele todo o 
occorrido nas conferencias o protocollo ele que remetto copia inclusa, para co
nhecimento ele v. s.a e para que possa rebater quaesquer falsas noções que ahi se 
continu.em a espalhar sobre tal ássumpto, e dar ao governo de sua magestacle bri
tannica as explicações 'que forem opportnnas. 

As outras pretensões ele mr. Dart consistiam: primeira, nas perdas e damnos 
que soffreram as cargas de clois navios por elle fretados para Inglaterra, em con· 
sequencia do embargo que a regencia mandou pôr na saída de todos os navios, 
desde o mom~nto que d'aqui partiu a expedição até que se sou.be a tomada ele 
S. Jorge. V. s.a sabe .que nenhum governo reconhece a obrigação ele indemnisar 
simi1hantes perdas qnanclo elln:s procedem ele embargos postos por tún motivo justo 
em tempo ele guerra, corno SeJa o de evitar que chegue prematuramente ao c~nhe
cirnento do inimigo a noticia de nrna expedição .. Foi, portanto, rejeitada pela re
gencia a sobredita reclamação, não valendo de nada o pretexto que rnr. DaTt 
allegou, de se haver deixado ir a mesma noticia por um navio francez que com-

1 Refere-se ao decreto de 24 do mesmo mez, creando o conselho de guerra que devia jLu· 
gar os indiciados na revolta, trauscripto ri'uma das precedentes paginas. 
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muuicou com este porto, porque o dito navio não havendo fundeado, .nem mesmo 
chegado a estar debaixo das baterias ele terra, não podia ser detido, ainda quando 
o-_ g~verno o q uizesse fazer ; alem de que havia a certeza ele elle ir carregado em 
chreltum pu,ra um porto de França . 

. Finalmente, lembro a v. s."- que, no çaso de discutir esta questão com o mi
ntsterio britannico, poderá fazer-lhe observar, que o seu governo, bem longe de 
se achar obrigado a proteger contra quaesquer prejuízos resultantes do estado de 
guerra 0s navios britanni<:os que se achavam n'este porto, havia formalmente re
conj:lecido o bloqueio d'elle, e que por consequencia a responsabilidade ele taes ris
cos recaía tão sómente sobre os especuladores, que por sua livre vontade os tinham 
mandado para cá. 

A terceira reclamação de mr. Dart é l)Or motivo de sequestro que se lhe 
fez judicialmente n'uma porção de trig9, e como a este respeito pende um pro
:esso, só poderá ·queixar-se no caso de ·ser injustamente eondemnaclo pelo crime 
de que o accusam, que é de atravessador. V .. s.a encontrará na copia inclusa de 
uma participação elo juiz de fóra d'e~ta cidade todas as explicações· necessarias so
lilre este ultimo negocio, assim como verá nas copias da correspondencia, que tam
b~m remetto, cl'esta secretaria de estado com o oonsul britannico, documentos evi
dentes da justiça com que o governo se tem esmerado em proceder, e do desejo 
bem natural que elle tem ele não dar ao governo ele sua magestacle britannica o 
menor motivo ele queixa fLmclada, o que em todo o tempo, e muito principalmente 
nas circumstan.cias actuaes, seria o cumulo elo d-esacerto por _parte da regencia. 

Deus guarde a v. s.a Palacio elo governo em Angra, 25 de agosto ele 1831.-
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima. = José Antonio Penei1·a B1·aklamy. 

Offi.cio 

(N.0 a 8 l'rscnado) 

Jltmn e ex. mo sr.-Em adclitamcnto ao meu officio reservadissimo n. 0 54, te
n~o a honra de remetter a v. ex.a a lista inclusa (A) elos portnguezes qu·e foram 
di:fferentes vezes convocaclos para o fim ele se lhes propor o emprestimo que se · 
trata de concluir n'esta praça a favor da nossa causa. _ 
. Igualmente achará v . ex.a incll)sas sub lit. B e U as copias de uma carta do 
1~erac1or D. Pedro para o papa, cuja minuta me foi encarregada, e ele outra que 
0~ mesmo augusto senhor ~screveu a Luiz Filippe durante a sua primeira estada 
em París, e qtle vae mencionada no documento A do meu officio 1:eservado n. 0 53. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 26 de agosto ele 1831·.- Ill. 1110 e ex.010 Sl': Lui?< 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. =Luiz Antonio de AbrezL e Lima. . 

Documentos anne:xos ·. 

A 

Lista acima: citada. 

A.bbacle de Goivães e seu irmão ..... \OffereceramaoimJ2eradorentrarcom;e200 
A. . · I para o emprestJmo. . 
.A drtão Ribéir? ~eves ....•.. : .. . ' ... Offereceu entrar com ;e 500. 
~xaud1'C TeiXeira ele Sampaw ...... Respondeu negativamente. 

tonio da Cunha Barbosa. . . • . . . . . . Não l'esponcleu. 
!lltonio Joaquim ele Castro Carvalho .. Res1Joncleu negat~vamente. 
A.. J. _Freire Marreco .............. Respondeu negativamente. 
A. nton:o Joaquim ele Figueiredo ...... Respondeu negativamente. 
B nton10 José Dias Guimarães ....... Respondeu negativamente. · 
C rtUJ.e ~a Silva .................... Respondeu negativamente. 
C nstodio José ele Miranda. . . . . . . . . . . Não responde-u:. 

Cl:hls,~ot~io Pe_ reira de Carvalho .......• Respondeu negativamente. 
l'tst1 N' 1 K 1 R l t' t lj' ano .r 1co au op 'e. . . . . . . . . . esponc eu nega 1vamen e. 

JC ernaud C d M · · R d t' t F' . . o m· oso .r ma..... . . . . . . . espon eu nega tvamen e. 
F~cl.nc~sco .José ela Gama lVIachac1o .... Não respondeu. 
- Ianctsco Ignacio Vanzcllor ......... Respondeu nega ti vamentc. 
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Francisco Rebello. . . . . . . . . . . . . . . . . Não respondett. 
Francisco Vi zen Pinheiró ........... H.espondeu negativamente. 
Henrique J I) Sé da Silva ............ Respondeu negativamente. 
J. A. G. de Oliveira ............... Hespondeu negati·vamente. 
Jeronymo José ele Faria . . .......... Respondeu negativamente. 
J o ao Antonio Fructttoso ......... · .. ·lResp~ncleu 1qtt~e não tomava parte em ma-

t~na~:; po r rcas. 
João Carvalho de Medeiros ........ . Respondeu negativamente. 
João de . Carvalhal ............ . .... Respondeu negativamente. 
João Ferreira Pinto ................ Offereceucomo anonymoentrarcom.fl:OOO. 
João Jorge . ...... . ............... Responcleu negativamente. 
João José Ferreira da Silva ......... \)Dis:po1st~ al\c~oper1arJpara ? e~prestimo par-

era CLC :~.anue oaqmm uoares. 
João José Dias ... ; ...... .. . ....... Respondeu negativamente. 
João F erreira Duarte. . . . . . . . . . . . . . Não respondeu. 
Joaquim J. de Fi"'neiredo Junior . ... ·!Respondeu negativamente, ·alleganclo ser 

o · · menor. 
Joaquim José· ela Silva Lima ........ Respondeu negativamente. ' 
José Joaquim Gomes de Castro ...... Respondeu negativamente. 
José Fernandes Thomaz. . . . . . . . . . . . D eu muitos conselhos. 
José Cori·eia de Mello ............. ·lResgonde~t negativamente c _pediu q~10 o 

nao obr1gassem a responder por cscnptQ. 
José Antonio Gonçalves ............ Não respondeu. 
José Luiz Ratton .................. Respondeu negativamente. 
José Pinheiro Vizeu: .............. Respondeu negativamente. 
Lourenço Rodriguqs de Sá .......... Respondeu negativamente. 
Manuel Pedro GLümarães ........... Não respondeu. 
,.,rantlel Joaqu1•111 Soar·es I Offereceu . entrar para um emprestimo par-
.m . ' • < • • • • • • ' • ' • ' ') cial com .f 60:000. ' 
JYiauuel Antonio Pinto Soveral Tavares\Offereceu todos os seus bens c cTcdito e 

. I os bens de sua mulher. 
Miguel Antonio Malheiros ..... · ...... Não respond eu. 
Pedro Teixeira de Mello ........ ,. ... Respondeu negativamente: 
Ricardo -Lírio da Silva ...... .... .. . Respondeu negativamente. 
Theodoro Ferreira Pinto .. .... ..... . Respondeu negativamente. 

D 

Londres, 11 juillet 1831.- Tres saint pore: -l\fon clépart du Brésíi ayant 
eu lieu avant qué la nouveUe de l 'élévation de votre sainteté sur le siége de Saint 
Pierre m'y fut parvcnu, ce n'est qu'aujotu·d'hui qu'il m'a été possible de m'acquit
ter enver s ell~ eles sentiments respectueux que comme :fils de l 'église et partícu
lierement commc chef ele l'auguste famillc ele Bragance j e dois an pere commun 
eles :fideles. Suivant l'exemple de mes glorieu:x ancêtres je dépese au:x pieds ele 
votre sainteté ces sentimeuts d'amour et de soumission qui ont méTité aux monar
ques portugais le titre précieux de tres :fideles ct que je me plais aussi à pourrir 
euvcrs le saiut siége. . 

A ce devoir d~jà s~ sacré pour moi vient aussi se joincl1·e celui de perc et ttt
teur de ma :6lle b1en aunée la reine légitime de Portugal. Me 1:rouvant eu Europc 
et a:ffranchi de tons les obstacle.s politiques qtú m'en empêchaient, je vais employe1· 
tous mes soins et tous mes efforts à la restauration du trône de sa majesté tres
:fidele. Je compte, trcs saint pere, avec votre puissant appui comme souverain tem
porei pour faire tr.iompher la légitimité contre l'usurpation; ct comme chcf de 
l'église je suis fermement convaincu que votre saiuteté suivra la ligue tracé0 par 
sou glorieux prédecesseur ains i qu'il convient aux intórêts de la religiou, surtout 
dans ces temps calamiteux oú la sanction dn pmjure par le saint siége serait une 
ai·me dangereuse mise entre les mains de l'impiété . 

Daignez, tres saint pere, répandr-e sur moi, sur ma fille1 sm· mon fil f; et snr 
toutc ma famillc lcs grâccs ele yotrc bénécliction i!pnstoliqnc, etc. . 
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c 
Paris, ... ele juillet, 1831.- Sirc: - Ayant beaucoup pensé ·SLN' l'affaire que 

votre m~esté m'a proposé hier, je suis obligé de clire à votre majesté qn'ayant 
Uonné ma paroJe u'honneur à sa ma,j esté britanuique: et à SO"Jl gouvernement ele 
rctourner eu Angleterre dans clouze jours, le plus, accompagué ele sa majesté 
~res-fidele ma fille et de sa majesté madame la cluchesse de B,ragance mon épouse, 
Je ne puis pas manquer à cette promesse saus avoir- le scrupule de manqncr à mon 
houneur, et pourtant, sire, j e suis décidé à continuer à suivre mon premier plan 
qn~ j'ai eu l'honueur de faire savoir à votre maj,esté en partant. vendredi à ~i
mut pour Cherbourg. 

Je me fl.atte, sire, que l'union intime de la France avec l'Angleterre et lem·s 
bonnes disposition.s envers ma fille chérie la jeune reine ele Portugul, en donna.nt 
à votre majcsté l'occasion de faire tout ce qu'elle désire potw le 1·établissement de 
l'autorité de cette souverame, me mettra à même de pouvoir set·vir eomme tutem 
les. intérêts de mon auguste pupille ele parfait accord avec les deux. prÍI1Cipalcs 
PL1lssances maritimes de l'Europe. 
. Veuillez, sire, agréer les assuranccs réitérées de ma vive gra.titucle et eles s.en

tunents cl'estime et de haute considération avec lcsquelles j e snis, sire, de votre 
majest6 le bon frere et neveu. · . 

Officio 

(N.0 59 rcsemdissinw) 

Iu.mo e ex. mo sr.- Segtmelo as noticias que recebo cl€ París, a rainha. I~ossa 
senhora e seus augnstos pae c madrasta chegaram a ll'IencTon no dia 20 elo cor
tente, cujo palacio acharam ricamente clisporoto para a sua recepção, com um:t 
guarda. ele capitão e vinte c tantos cavallos de carruagem para o serviço ele suas 
lUages taeles . O imperador partiu cl'ali logo iJ?ara o Palais Royal, aonde el-rei, arai
~ha e a real família o receberam cOl'l.l gra.nde· corclialidacle_ El-rei louvou o pro
Jecto do imperador, de ir elie mesmo á testa da expedição quo se des.tina contra 
o usurpador. :No elia seguinte foi el-rei com a rainha o as prineezas visitar em / 
~eremonia os augustos hospedes, e no dia 22 jant.aram estes no Palais Rpyal. N 'estc 
Jantar el-rei deu o braço á imperatriz, que ficou a seu lado direito, deixando col
locm· sua magostade fidelíssima aó lado direito ela rainha de França ., 

. Depois ele j anta.r el-rei insinuou ao imperador ele fallar aos ministros, para os 
d~spor a nosso favor, cliz:melo ·que ele proposito os conviclára para esse cffeito ;. po
rem. sua magestade imperial, em vez ele se dirigir ao presidente elo conselho e ao 
lllinistro dos negocios estrangeiros, fallou com .o marechal Soult, o qne, sendo ob
servado por el-rei, sua magestade observou ao marquez ele Rezende que convi
nha que o imperador acostasse os outros dois ministros . O marqucz, tímido e li
sonjeiro, não se atrev.eu a interromper a conversa ele sou amo com o marechal, o 
9.ue muito amofinou a Luiz Filippe, que assii;n o .fez sentir ao imperador quando 
Já Oasimir Périer e Sebastiani se tinham retirado. O imperador prometteu ir pes
soalmente a casa elos clois mini stros para remediar a sna equivocação, porém con
sta-me que• até o dia 24 ainda o não tinha feito. 

Lamento IDlÚto dizer a v . ex.a, que, scgtmelo as noticias de París, o impera
~lo~· vae IJerelendo a popularidade que tinha no nosso partido, e augmcntando a 
ll'l'ltação do partido elos exaltados pela parcialida.ele que mostra pelos brazileiros 
0 ~l portuguezes rcnegaclos, que agora tratam de dirigir sua ma.g,Ystaelo para por sua 
v:~ adquirirem na patria repudiada a mesma imp01·tancia que perderam no Brazil. A 
ralllha não recebe os seus subelitos senão quando o impcr~dor se presta a apresen
tar-lh'os. Ao mesmo tempo sua magestacle imperial nenhum agasalho mostra aos 
portuguezes , · qne tmta eom fria e insultante indi:fferença. O seu espírito ele aca
nhada e mesquinha economia já se deixou ver1 com escandalo dos estrangeiros, 
pelos aTranjos acloptados para habitação de suas magestacles, que, pa1·a evi,tar a mi
s.eravel despeza elo a1gnus luizcs, abandonai·am a parte nobre elo palacio, c se r c
tn·aram para os quartos sccunehÍ·ios. Tuclo isto c as intrigas nojentas dos cortczãos 
Yac causando grande clamno aos nossos negocio:::, que sem tacs miscrias estariam 
talvez :1. tocar O termo d~L .·na feliz COnclusfio. 
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O marechnl Soult disse ao imperado!' -que o seu parecer seria que a expedição 
fosse desembarcar nas vizinhanças elo Porto, e que o numer o ele seis 1~il homens 
lhe parecia sttfficiente para derribar o usitrpaclor. . 1 . 

D eus gu:trde a v. ex.a L ondres, 26 de agosto de 1831.-Ill.mo e ex . 10~ sr. Lmz 
da Silva Mousinho de Albuq_uerqtw. = Lt~iz Antonio de Ab1·eu e Lima.. 

Oflicio 

Secretaria' de 'estado elos negocias estrangeiros, 26 ele agosto de 1831. -
Qlfa.nclo mr. Durrien me entregou hoje a vossa carta de bontem, estava a ponto 
de vos informar que a intencleneia geral ela policia dera ordens peremptorias ao 
m~;~ gistrado competente para concluir no espaço de tres dias o processo do indivi
duo criminoso ela affronta de acornrnetter mr. Raffy, transmittindo o summario e 
mais provas áquella intendencia para qnc a lei podesscr immediatarnentc ser exe-
cutada. · 

A prornptidão com que este negocio foi condi1zido provará sem replica o con
trario elas asserções gratuitas ela vossa carta, que attrihue ao governo -ele sua ma
g·cstacle delongas q1c1e não existem. 

Cumpre-me testemunhar-vos que li com· a maior surpreza o que me escreves
tos ácerca. elo passo que íeis dar, ele fazer tomar a um dos cloís navios fi·ancezes 
outro ancoradouro elo que o estabelecido pelos regulamentos do por to ele Lisboa, 
c contrario ao que se fixa nos artigos 3.0 e 8.0 elo mesmo r egulamento, em data 
de 7 de junho ele 1811 e ele 2 ele máio cl'este anuo. 

·Tal procedimento, sendo opposto a todos os princípios da .lei Clas.J;taçõcs, desde 
jú protesto contra similhante. medida em nome elo meu governo. 

·Aproveito, etc . = Visconde ele Santw·em. = (Para o capitão ele mar e guerra 
Rabaucly.) 

Ofl:lcio 

(N . 0 60 reseHad i s~imo) 

In.mo e. ex.mo sr .. -No meu officio rcservaCLissimo 'n. 0 54 dei conta a v. ex.a 
cl? resultado ela primeira confereJ?.cia que teve logar· n 'esta casa com o banqueiro 
Ardo.in, ele París, sobre o novo emprestimo que tratâmos de negociar. Cumpre-me 
agora participar a v. · ex. a que, segundo affirma H enrique J ósé da Silva., este ne
gocio estü concluiclo, o qu e eu ainda não dou po1· certo. O emp1·estimo é ele 
;,€ 2.000:000, a 48 y juro ele 5 por cento, commissão ele 3 por cento sobre o va-

_lor nominal, lJago em pre·stações iguaes ele 10 por cento, a primeira dividida em 
' tres per çõcs, isto é, ;,€ fl5:000 pagas doze dias depois da assignatura ; tOO:OOO 

postas :i disposiçffo da regencia por um credito sobre os contrataclores trinta dias 
depois ela assignatura, devendo estas i: 100:000 ser exclu~ivamente empregadas 
nas clespezas d.a expecliçfio (principal garantia dos . contrataclores), e o r esto appli
cado para pagamento de um semestre dos juros do emprestimó de 1823, deixando 
um a sobra para ser paga á r egencía. As outras prestações só serão pagas quando 
o governo ela rai;nha se restabelecer em Portugal, mas d'ellas sairão tambem os 
juros elo emprcstímo ele 1823. E sta clausula é iudispcnsavel para admissão elas 
novas apolices no siock exchange. E sta s são as principaes disposições elo novo em
rrestimo, que por via ele mr. Ardoin será feito com a casa de Wilson & C.", 
d 'esta ciclaclc, que já contratou com o Brazil. 

Se este emprestimo se e:lfeituar, convocar ei aqui pará a sua antecadação e .fi s
calisação a commissão ele fazenda elas côrtcs ele 1826, em conformidade ela, insi
nuação c.on stante ela car'ta inclusa FOr copia do iniperador D. Pedro, medida que 
me parece muito acertada c juclici0~a . , . 

Na mesma hyp othese se t~·atara de apromptar com a maior bre>iclade a ex
pedição naval, e por isso COlWJrá em todo o caso que ahi se designe e se pre1Dare 
o corpo de tropas que deve ir a Portugal, que eu calculo ém cinco mil homens, 
pouco mais ou menos. T emos sempre em visj·a formar um corpo estrangeiro de 
mil ou mil c duzento s homens, pois assim nos é aconselhado por tod as as l)essoas 
intclligentes_, que, não cln viclanclo do valor elas nof;sas tropas, pensam, todavia, <'Jll fil 
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convem que o primeiro ataque seja feito por estrangeiros, que não são in:lluidos 
por considerações ele família e de r elações necessariamente existentes entre com
batentes ela mesma nacão. 

. Estando agora aqu'i o sr. D. Thomaz Mascarenhas, é s. ex .a que deverá as
Signar o contrato elo emprestimo, bem como continuar a tratar ela conclusão elas 
questões pendentes com mr. Maberly. 
. Juntas achará v. ex. a ·umas observações que m!'· Manders fez sobre o relato

rw elo ministro da fazenda elo Brazil, que parece conter parcellas que não eleve
remos pagar, e ali nos são carregadas em debito. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 26 de agosto ae 1831: -Ill.mo e ex.mo sr. Luiz 
da Silva lVIousinho. ele Albuquerq ne . = üdz Antonio ele Ab·1·eu e Lirna. 

P. S. - ·Acaba ele vir aqui agora mr. Arcloin declarar-nos que a casa ele Wil
son se retiroi.l elo emprestimo, com o que :fica desvanecida a esperança de se con
cluir aquelle n·egocio. Far-se-hão novas diligencias, mas devo confessar a. v. ex." 
qne as minhas idéas a tal respeito me inspiram pouca confiança de um resultado 
favoravel. . 

Copia ~:1.11nexa 

Lonch·es, 15 ele agosto ele 1831.- Sr. Lima:- Achando-se tanto em Ingla
terra como em França todas agpellas pessoas, que, na qualidade ele deputados da 
n~ção portugueza, haYiam sido eleitos pelas côrtes ele 18~6 para comporem a.com
~s~ão ele fazenda, eu sou ele opinião qu.e e1las se reunam i:mmediatamente n'esta 
capital (em commissão ), a :fun ele serem encm:regadas ele receber os dinheiros elo 
e~nprestimo que se e~tá contratando n'esta praça, e ele os distribuírem segundo as 
dlfferentes requisiçõe's gu e lhes forem feitas pelo sr. Lima, sendo ao mesmo tempo 
os membros que compozerem a commissão fiscaes do dito emprestimo e elas des
l1ezas, com responsabiliclacle ao governo legitimo na fórma cln carta constitucional, 
e .ás côrtes, isto emqun.nto o actual governo legitimamente estabelecido não ,cleter-
mmar o contrario. · 

Escusado é enumerar as vantagens que d' este expecliente podem resultar; a sua 
P~rspicacia infallivelmente lh'as fará conhecer, e, portanto, eu espero que o ~r. 
Lrma expeça os avisos necessarios para que assim se cmnpra. 

Aproveito m.ais esta occasião para lhe certificar, que sou, seu ami~·o. =DuQUE 
DE BRAGANÇA. ' 

Offi.cio 

( Rcscrrado) 

Ill . mo e ex. mo sr.-Tive a honra ele receber o despacho reservado qJ.le v. ~x . a 

n1e dirigiu em data: ele 25 de junho, e áo qual não respondi em tempo competente 
por me achar ausente ele Londres, na occasião em que foi enviado o alferes 
.AUen. 

Tendo-me sua magestacle o duque ele Bragança feito a hom·a ele me dirigir a 
cwrta que remetti por copia a v. ex . a, julguei. elo meu dever dirigi):-me a CheT
b0urg· para ter a honra ele beijar a m?i.o ele sua magestade fidelíssima, e ao mesmo 
rempo t~1· d~ agradecer a sua magesta~e o cluq~1e de Bragança a honra que me 

av1a feito, julgando que uma tcn1porana ausencra de Londres, onde ficava o con
selheiro Lima, ele modo algtrm poderia demorar a marcha dos negocios ele que 
llle acho encarregado conjunctame:o.tc com o dito conselheiro. 
l ~o meu regresso a es ta cidade fui i~formaclo pelo conpelheíro Lima ele quanto 
hav~a occoiTido chn:ante a minha· ausencia, e ele quanto o mesmo conselheiro 
av1~ informado a v. ex.", e conhecendo pela dita corresponclencia, que a re

gencta se acha exactamente informada elo estado dos negocias, nada me cum
. pre acrescentar ao que hoje escreve o conselheiro Lima, e só me resta infor
~ar a v. ex.a sobr e o estado em que se acha a desgraçada transacção com mr. 
J.vlaberly. 

No ·meu ultimo o:ffici ~ informei a v. ex. a que, tendo esgotado todos os meios 
de ?011ciliação para trazer mr. lVIaberly a uma amigavel composição, julgava con
~~m~nte lançar mão elos meios legaes para se obrigar a cumprir o contrato, cousa 
c tfficü e quasi impossíve ou desistir d'elle, pagando-lhe a regencia .ft somma que 
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elle tinha pago po-r conta elo emprestimo, e n' estes termos deixei a negociaçã_o 
quando p:1rti para Cher1JOurg, e JU1 minha volta achei que o letrado era de opi
nião que se tratasse ele novo uma amigavel composição, pois que 0 resultado ele 
meios legaes seria, não só mui dilatado mas igualmente muito incerto, e portanto 
continúo de novo a tratar ele ver se é possível amigavelmente annullar o con
trato, o que me li sonjeio poder conseguir, particularmente se o novo negocio tinr 
um bom rcsnltaclo, como nos induz a crer o estado em que se acha a .negociação 
a tal respeito, e em que muito nos t êem ajudado os conselheiros lVIousinho ela 
Silveira e Silva Carvalho. 

Seria mui longa e dê ce}·to fastidiosa a repetição elas informações que o con
selheiro Abreu e Lima dir igiu a v. ex. 3 ácerca do estado em que achei os nego
cios, comtuelo não posso dispensar-me ele lamentar com v. ex. a a inespera~a re
solução que sua magestn.cle o duque ele Bragança tomou ácerca elos bonds que eu 
em seu nome havia dado em pagamento elas letras elos · ex. mos srs. marquez de 
Palmella e conde _ele Villa Flor, assim como o que o mesmo senhor se dignou tomar 
ácerca elos saques sobre o thesouro imperial; estas cluas decisões desconsolam e 
magoam vivamente quem só tem em vista a salvação ele Portugal, para cujo ~n 
não ha casta cil.e sacrificio que não tenha feito, inclusival'uente o do credito, que é 
o mais que o homem de bem pócle fazer. -

Naela direi sobre o projecto de se estabelecer uma commissão ele fa~encla, por
que d'este negocio não tive conhecimento, pois q;ue se julgou que e1il. só estava.. 

· auctorisado a receber e despender os dinheiros que se receb.essem do Brazil, e foi 
só depois das minhas explicações que se teve perfeito conhecimento dos poderes 
de que cu me achava revestido, e então eu julguei que o, projecto ela com missão 
devia clar-se á execução, porque de certo a regencia, e por consequencia os seus 
agentes, todo e qualquer estorvo queria remover, que se poclesse oppor a salva.r 
quanto ante,s a nossa desgraçada patria, cuja sorte não póde ser mais cruel nem 
mais oppressiva. 

Se felizmente tiver Jogar a proj ectada: expedição, lisonjeio-me que a regen
cia approvará que eu, entregando toda a agencia elos negocios ao ministro de 
sua magestacle fidelíssima n'esta côrte, vá ajuntar-me aos meus bravos e antigos 
camarradas. 

Dt>us guarde a v . ex.a L01'\dres, 26 ele agosto ele 1831.-Ill.mo e ex. 1110 sr. Luiz 
da Silva Mousinho ele Albuquerque. = D.' Thomaz Jl!fasca1·enhas . 

P. S.- Depois cl'este assignado nos foi communicado que estava por agora 
inter'l:ompida a negociação do emprestimo, o que lament0, mas o que me não causa 
admiração alguma. · · 

Carta mencionada ·no oflicio anterior 

Sr. D. Thomaz:- Já como simples particL1lar (pois abdiquei a corôa do Brazíl 
ein meu filho, pot· assim m'o peclir a minha honra) tenho o prazer ele lhe fazer os 
~eus comp1·imentos e a fortuna ele ser o p·rimeiro, segundo penso, de lhe comrrm
mcar que o grande e incompa.ravel conde de Villa Flor acabã de salvar elas gar
ras do sanhudo clespotismo as ilhas ele S . Jorge, no dia 20 de abril, e Pico, no 
dia~ ele maio. O Faial, tuoncle fui refrescar depois ele um não pequenQ temporal, 
susptra pela chegada elo heroc, e se na Eúropa forem as cousas como eu espero e 
d9 moclo que forcejarei por fazer ir, parece-me que a minha amada filha· e sua 
rainha, e minha pupilla,. ainda em menos ele um anuo tení a fortuna de ver o seu 
reino salvo elo maior dos clespotas, do .reio1: ·elos filhos e · elo maio1· dos trai
dores. 

A rainha vem com minha mana na; corveta franceza Lct Seine, e deve chegar 
a Brest dentro ele pouco tempo. Eu sigo para Falmouth, pois desejo ver se 
posso tomar o porto ele Cherbourg, por me ficar mais COID.:!,noda a v!Íagen1 para . 
Paris; a ra inha, se ele Brest não poelér vit· por mar para Cherbol11'g, virá por terra 
para seguir commigo para París; portaRto, se lhe quer be-ijar a mão, podení. vir 
a Cherbourg, aoncle terá o prazer ele o abraçar e agradecer-lhe da parte ela sua 
rainha os bons serviç6s que lhe tem feito, este que é de v. e.x.a verdadeiro 
amigo.=D. PgoRo DE ALC.A.NTARA BRAGANÇA BouRBON.=Bordo ela fragata in
gleza Volagr;, fóra do porto de Fa.Jmonth, 9 ele junho de 1831. 
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Bole-thl'1. 

(Ext!'aclo do n.0 2) 

111.1110 c ex:.mo sr.-A tomada ela ilha de S. Mi.guel, não obstante a boa von
tade que mostraram as tropas de sua magestade, veiu dar alentos nos refugiados 
que estavam plenamente desanimaclos pela saída ela esquadra franceza ele Lisboa, 
pel~ recuperação da marinha real e pela frieza que estas causas davam aos ban
qumros, os qmtes- já se mostravam mais usurarios e mesmo apressados. Assim 
que esta infausta noticia chegou aos emigrados contaram, entre extasi ele alegria, 
como certa, que depois ele tal acontecimento nenhuma difficuldade acharia o em
prestimo, porque esta acqnisição augmentava as garantias que 0ffereciam os 
contratadores, visto estarem estes persuadidos, que ainda no caso de completa 
submissão elos llberae~, o governo inglez, sempre prompto para favorecer as 
transacções de seus subclitos, não deixaria ele reclamar, antes de reconhecer 
el-rei nosso senhor, o pàgamento cb.s dividas contrahiclas sobre taés hypothe
cas. Por mais leves que pareçam estes motivos ele decisão, é facto qule agora mesmo 
~hegon ao meu conheci~ento que o empTestimo de i: 2.000:000 esterlinas está 
fina lmente concluielo . Porém, como observei nas que precedentemente dirigi ao 
e_x.mo sr. visconde de Canellas, as onerosas condições reduzem o liquido do empres
tnuo a menos ele metade; d'est~ ha ele se tirar perto de um quinto para garantias 
dos primeiros dividendos e juros, outra fracção n..ão pequena para pagamento das 
apoliées que a denominada regencia eleve ha muito teiupo, e juntando a isto as 
despezas das sun1J11Ídades da emigração, a rapacidade que cerca o senhor D. Pe
·dro, a necessidade em que está de sustentar o commum dos refugiados ' que por 
aqui andam morrendo de fome, e o emprego desordenado ào que restar, pouco ou 
nenhum receio se póde ter da te.ll!tativa final que ousam emprehencler; tanto mais 

. que mui provavebnentc com os preparativ0s da proj eçtada expedição hão de dar 
tempo aos realistas inglezes de substituir o ministério de lord Grey, aconteci
mento que os orleanistas julgam. aqui provavel, que receiam muito, c para o 
qual concorrem todavia, continuando a occupar a Belgica, e consentindo que Leo
poldo nomeasse generaes francezes para commandar o seu exercito. 

O ex-imperador do Brazil, apesar da sua extrema volub~liclacle, continúa a clizer · 
q~1e hà ele ir á testa ela expediÍ.ção, mas por ago[·a tudo sãÓ palavras, e nenhmua 
d1sposição existe para este fim. Quando alguma cousa est iver preparada, D . Pech·o 
eleve voltar para Londres, aonde :qão continúa a residir pelos motivos políticos 
que na precedente indLquei, e tambem por achar aqtiella habitação excessivamente 
cara. Entretanto, ali mandou reunir a antiga junta ela fazenda elas côrtes ele 1826, 
para tratar· de negocias pecunia.rios ela chamada rainha, e ao mesmo tempo da 
expedição, cousa correlativa segundo os seus projectos, mas que são p0r certo inse
paraveis. A família do ex-imperador e a elo ma.rquez ele Loulé visitam frequente
mente .a ele Luiz Filippe, a qual, antevendo sorte ·igual á cl'aquelle 1nfeliz monar
C!la: constitucional,· fa.z a, este o agasalho que para si desejava e:rg iclenticas 
cn·curnstancias. 

Nas suas frequentes conve~·sas sobre os negocias de Portugal, Luiz Filippe 
lU~s~ra a D. Pedro muita cordia.liclade,_ e n'uma cl'eJlas disse-lhe, entre outras: 
~J a1 lieu ele croire que no1.1s ferens quelqtle chose». 

Deus gua.rcle a v. ex .a Paris, 26 de agosto ele 1831.-lll.mo e eX\.1110 sr. VIS

co~cle ele Santarem.= Por .orclem elo ex. 1110 sr. visconde de Canellas, o seu secre
tario particular. 

Aviso' 

Ill. mo e ex.1110 sr. - Tenclo c0nstaclo a e1-rei nosso senhor a boa conelucta elo 
regimento ele voluntarios reaes de milícias ele Lisboa occiclental, em a noite ele 
21 para ~2" do corrente, quanclo proximo ao seu quartel, jun.tamen·te com a clecima· · 
compan~ua da gum·cla real da policia,' embaraçou a passagem que os rebeldes elo 
2. 

0 
regimento ele infanteria ele Lisboa tentavam continuar pela rua de S. Bento, 

c m~smo cle1Jois, procurando os ditos rebeldes p:JJra os a~tacar : é o mesmo senhor 
scrv1clo louvar o bom serviço cl1aqucllc fiel regimento, c ordena que v. cx.a fa.ç~a 
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'publicar na ordem ge~·al ao exercito quanto lhe foram agradaveis as p11ovas de ~
delidade e bom espírito dos ínclividuos que compõeri.1 o mesmo regimentG de mi

·licias . O que 'Commtmico a v. ex. a pa.ra que assim se execute. 
Deus gn.;wde a v. ex. a falàcio de Qneluz, em 26 ele agosto de 1831. =Conde 

de S. Lmt?·enço. = Ill.mo e ex.mo sr. conde de J3a.rbacena. 

Aviso 
I 

'l'endo a perversidade e a intriga revolucionari a, pelos grandes esforços quo 
desde muito tempo emprega para desviar elo caminho da honra algum dos corpos 
miliütres existentes na capital, entendendo enganaclamente que por esse meio 
veria logo cumprielos os seus abominaveis planos,. conseguido íll~1tlir uma parte elo 
2. 0 regimento de in'fanteria ele Lisboa, que em a noite c1e 2l elo corrente riíez, 
esquecendo- se elos pri,meiros e mais sagrados deveres elo vassallo e do soldado, 
ottsou levantar o g1·ito da revolta e saír com armas elo quartel com o fim de a 
promover, praticando em clifferentes partes os mais execrandos excessos, com o 
que teria, sem duvida inundado em sangtie a capital, estrubelecencl0 no meio cl'ella 
a gueri:a civil, a anarchia e a desordem, se não fo sse logo reprimida pela inaba-· 
lavel firmeza ele valor e ele lealdade elos outros corpos ela guarnição, não contendo . 
aquelles revoltosos nem ao menos a lemb1:ança ele que executavam um tão lrorro
roso attentado quasi na presença de sua magestacle, e sendo necessario não só que 
se imponham as devielas l)enas áquelles insubordinados militares que assim vergo
nhosamente faltaram á disciplina e á fidelidade que ao mesmo senhor lhes cum- · 
pria ter; para cujo fim se acha creada uma commissão militar pelo decreto ele 24 
cl'este mez, mas tambem que sejam castigÇtclos segundo a lei quaesquer outras 
pessoas que tenha~n tomado parte na revolta, ou sejam aquC:".llas que em pouco 
numero se viram acompanhar por algum tempo armadas a tropa revol~osa, ou ou- . 
tras quaesquer que lhe dessem impulso ou para el1a ajudassem: é sua magestacle 
servido que, alem das averiguações jucliciaes a que alguns dos XQ.Ílil.ÍstrGs criminaes 
elos bairros ele Lisboa já eleram principio pelo acontecido nos se-gs respectivos 
bairros, em a dita noite de 21 do corrente mez, e que faz parte Olil tem relação 
com a mencionada revolta, v . m.cê proeecla a uma devassa para se conhecer a ori- · 
goro, seguimento e todas as circumstancias e particularidades d'este nefando crime, 
assim como quem são as pessoas que o machinaram on auxiliaram, e n'elle t0ma
ram parte com fundada imputação, servindo este aviso ele corpo de clelicto. 

V. m.cê entenderá que n'este caso não ha limitação ele tempo nem ele teste-· 
munhas, mas quer sua magestade que se ultime esta cliligencia coni a maior bre
vidade que for possível, participando-me v. m. cõ quando estiver finda para se 
darem as ulteriores providencias que hão elo precisar-se. . . 
, Deus guarde a v. m.cê Palacio ele Queluz, om.27 ele agosto ele 183l.=Ltâz de 
Pcmla Fu?·tado de Octst?·o do Rio de Mendonçct . =Sr. corregedor clGJ '.crime elo ba.irro 
do S. José-' · ' 

D~c:retp 

Sendo necessario prover ao commercio elas ilhas dos Açores emquanto estiver 
interrompida a communicação com Portugal, a regencia, depois ele ouvir a junta 
consultiva, manda, em nome ela rainha, o seguinte : . 

Artigo 1. 0 O decreto de 17 de junhó ele 1830, pelo qual foram provisoriamente 
reduzidos a 15 por cento os direitos ele entrada ou consumo de todos os gene
ros c mercadorias importadas em navios estrangein~s, ele qualquer nação que seja, 
é extensivo a tocl~s as alfanclegas cl_as outras ilhas elos Açores. . 

Art. 2. 0 Os generos e mercaclonas ele pr0ducção ou ma11ufa:ctura portngueza, 
q~1.e forem importados em navios estrangeiros, serão aclmitticlos à .cntracl.a., pagando 
os direitos es~abeleciclos no a.rtigo 1. 0 

· 

Art. 3. 0 E permi.tticla, em quanto durarem as circumstancias actttaes, a livre 
exportação ele c1uacsqner generos ou mercaclqrias ele proclucção ou manufactura 
elas ilhas elos Açores, ·pant quaesquer paizes, não pagando maiores direitos de 
saída do que pag:wànl sendo çxporta,dos para Portngal. 
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Exceptun.-sc cl'cstn. disposição o trigo, .sobre o qual .a regencia se reserva dar 
as providencias que os resultados elas colheitas mostrar conveniente . 

o min~stro e secretario ele estado dos negocios ela fazenda o tenha assim en
tendido e faça executar. Palacio elo governo em Angra, 27 ele agosto ele 1831. = 
lVIa?·q~tez de Palmella= Conde de Villa F lo?·= José Antonio Gue?·?·ei?·o =José A n
ton?:o F'e?·q·e'i?·c~ B?·ctlclamy. 

Decreto 

Constando na minha real presença achar-se por preencher parte do emprestimo 
de 2.000:000aooO. réis, ruberto pelo decreto de 13 ele novembro d<;J anuo proximo 
passado, e prorogaclo o praso para o seu Teeebimento pelo ele 15 de janeiro elo cor
rente anuo: hei por bem prorogar o referido praso por mais dois·mezes, contados 
do dia ela publicação cl'este na Gazeta) para dentro cl'elle se receberem ~a junta 
dos juros dos reaes -emprestimos os capitaes com qne os mutuantes concorrerem. 
para se completar o dito emprestimo, debaixo elas mesmas condições estipuladas 
no mencionado decreto ele 13 ele novembTo elo anlio passaclo, e ampliaclas, pelo 
que respeita ao artigo 6.0

1 na parte relativa a recibos e bilhetes ele ferias, áquel
les que pertencerem aos mezes vénciclos até o fim do corrente mez de agosto, 
contando-se desde o 1. 0 ele setembro proximo futuro o juro elas apolíces, que hou
v.e~·em ele pass~r-se pelos capitaes que n'esta. conformidade se receberem. 

O conde ela Louzã, D. Diogo, elo meu con:=;eUw ele estado, ministro e secrc
taJrio ele estado elos negocias ela fazenda, presidente elo eTario regio e n'élle lagar
tenente immecliato á minha real pessoa, presidente ela junta elos juros elos reaes 
emprestimos, o tenha. assim entendido e o faça executar. Palacio ele Queluz, 27 
de. agosto ele 1831. =(Com a nd;1·icá de ima magestacle.) 

Nota 

27 aomt 1831.-Monsieur le vicomte:- Quoiqu'il me soit extrêmement pé
nible cl'apprendrc, par l'office que V. E. m'a fait l'honneur de m'adresser en date 
d\1 25 de ce mois, que le gouvernement ele sa majesté britannique semble envisa
ge'r les représentations de mon gonvernement au suj et ele la })rise ele possession, 
dans le port ele Lisbonne, par l'amiral Roussin, eles bfüiments de la marine royale 

'portugaise, sous un point ele vue contraíre ~i. nos espérances, fondée sur le clroit 
public ele tcmtes les nations, et plus encore sur la lettre et l'esprit de nos traité:s 
ex.istants, par lesquels i'Angleterre s'est imposée l'obligation, explicitement expri
m.ée, de garantir le Portugal cona·e toute agression ennemie, et contre les e;mpie
tements ele touie espece, de ' la part des puissances étrangeres, je ne puis me ré
soudre à penscr que votre gouvernement, encore même qu'il s'imagine, bien 
certainement à tort, que la Gra.ncle-!Bretagnc n'est point appelée · en droit à ré
clam.er conti·e cet acte ele spoliation, commis sur son ancien et fi.clele allié, ne se 
sera pas renclu toLü à fa.it insensible à nos instantes sollicitations. J'aime, Ml con
tr~ire, ~ ne pas abancloner l'espoir ele sa;oir bientôt par V. E._, que sa majesté 
h11tanmque, aya1lt égard à l'état ele contramte et ele souffra.nce ou nous nous t1·ou
Y~ns vis-à-vis une puissance formiclable, qui, non contente de nous avoir fait la 
lo1 la plus cruelle, tout eu nous vantant sa g_énérosité, nous acca.ble aujourel'hui 
d':n1e oppression mora.le extrême, comme si elle cherchait à consommer Jlotre 
l'Utue, se sem empressé à employer pour le moins ses oons offices et ses vives ré
m.outrauces pres le gonvernement français, pour l'engager à no pas nous clépouiller 
ele notre fl.otte, ruu mépris ele la déclaration faite par l'amiral Roussin, le 11 juillet, 
r~nf~rmant la proposition formelle, acceptée par m.on gonvernement, et clevenue 
a:~si respectivement obligatoire pour lui et pour nous, de traiter aux mêmes con
dttwns q:u'avant sont entr~e clans le Tage, attenclu cl'a.il~urs que toutes les exi
g:nces ,ele la France1 clont quelqucs unes portaient avec el les l'empreinte du plus 
vwlent outrage, . ont été satisfa,ites sans clistinetion ni modifi.cation queleonque. J e 
;ons répete, mr . le vicomte, que je me plais à rassurer mon gonYernement à ·cet 
egarcl? telle est la haute icléc qUfl j'ai conçue ele la loyauté et cle ·la géné1·osité 
anglatse. 
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11 est ·encorc un point su1· lcq Llcl j e dois appelcr clercche'f la plus sérieusc 
attention de V. E ., .celui elu séjour trop prolongé ele l'ámiral Roussin à Lisbonne 
avec eles forces navales trcs consielérables. Cette concluite ele sa part est une au
tre et bien c>:iante infraction eles engag~ments formeis contractés par lui dans la 
convention conclue le 14 juillet; et ce qui la rend plns grave et plus intolérable, 
c'est l'empressement qu'il téinoigne et l'import1.11nce qu'il àttache à stimuler et à 
cntrarner_ ma cour, ainsi que j'en ai informé V. E. l?ar ma derniere communica
tion ele ce 23 ele ce mois, à accoreler à sa nation eles avantages ele commerce qui 
placeraient la France, elans ses rapports mercantils avec le Portugal, sur le même 
rang que l'Angleterre, ce qui contrarie et emban·assc fortement le gouvernement 
du roi mon auguste souverain. 

J e dois aj ou ter q u' à la date eles dexnieres dépêches que j 'ai reçues ele mon 
gouvernement, tout faisai_t présumcr que la flotte française ne quitterait pas le 
'rage ele quelque temps. Cepenclant V. E. ne clisconvienclra pas que plus legou
vernement français persiste à la conserver elevant Lisbonne, plus il elevient diffi
cile à mon gouverne~ent ele calmer l'inquiétucle et l'irritartion que la premib·e 
agression, et p.uis le s~jom· et l'attitucle hostile ele trop longue clurée eles français 
clans le Tage, ont cléjà proeluit sur l'esprit clu peuple, quelques efforts que l'au
torité suprême fasse pour y parvenir, quelque persévérante qu'elle se montre, et 
quelque zele qu'elle apporte à renclre e:fficaces les mesures séveres qu'elle a cli
ctées pour tranquilliser la nation, pour prévenir et réprimer les désorclres et les 
cxces ele la populace, et pom· assui·er à tous les étrangers, ainsi qu'aux paisibles 
habitants ele toutes les classes, la proteetion qui leur est clue. 

J'ose me flatter, mr . le vicomte, que vous reconaitrez l'urgence eles circon
stances que m'obligent à vous aclresser les observations, et à vous renouveler les 
demandes contenues dans eet office, et qu'en avisaut aux moyens de fai're éloigner 
promptement toute l'escaclre française ele Lisbonue, ainsi qrue vous a:vez clrolt do 
le demancler à la F-rance en vertu ele nos traités, vous voudrez bien concourir à 
d issiper les justes appréhensions ele mon gouvexnement. 

Je prie V. E., etc. = Vicomte _d'Asseca.=A S. E. le. vicomte Palmexstou, 

Officio 

(N. 0 16 1·csrryado) 

In.mo e ex. mo sr.-No dia 20 elo corrente chegaram ao château de J'vleuclon sua 
magestade :liclelissima a rainha nossa augusb sol)erana, e sua magestacle imperial o 
duque: e a cluqueza de Bragança. Sua magestacle :lidelissima, chegando alguma eóusa 
ineommodada, acha-se, porém, quasi restabelecicla,. O rei dos francezes mamdou im
meeliatamente comprimentar suas magestades pelo seu primeiro ajudante ele ordens, 
o ge.ç.eral Athalin. N'aquelle mesmo dia veiu a Paris o senhor duque ele Bragança, 
para comprimentar o rei e a rainha elos francezes, que o receberam com a maior 
coTdiahclacle possível. A rainha ele Portugal e a senhora duqueza de Bragança não 
vieram n'este mesmo dia por se acharqm ineommoclaclas. NQ dia seguinte, 21, o 
rei c a rainha dos franeezes, e as prineezas suas filhas, foram a Meuclon·visitar · 
suas n:ag:stacle~, e clemorar~m-se por espaço ele uma hora. 

F01 neste d1a que recebt, por um navio chegado ao Havre, a faustissim~ no
ticia da tomada ela ilha ele S . Miguel pelas valorosas tropas portuguezas debaixo 
elo commando do general conde ele Villa Flor. Q·qanclo fLli levar esta importan
tíssima noticia a suas magestades, ainda estava em Meuclon o rei dos francezes, 
o qual me felicit?u.por ~quella brilhante conquista, repetindo-me muitas vezes que 
elle tinha grand1sStJ+lO mteres-se pela causa ela 1•ainha, e que havia ele fazer por 
ella quanto lhe fosse possível. . 

Seguncla feira, 22 elo oone?-~e, foram suas magestaclcs jantar ao Palais Royal, 
aóncle ·se achavam todos os mm1sü·os ele estaclo1 que haviam siclo convidad@s para 
que o senhor cluque ele Bragança poclcsse conversar largamente com clles sobre 
os negocios de Portt1gal, porém sua magesta.clo imperiaJ pouco se aproveitou cl'esta 
occasião, apesar elo aviso summn,íncnte amigavel que el-rei lhe havia feito. 

Suas magestacles têcm continuado a ser muito obsequiados, porém o senhor 
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duque ele Bragança, pOllCO habituado ao,s usos da Elll'opa e. ao modo por que n'ella . 
se tratam os negocio~, não tem sabido aproveitar as favoraveis cü·cumstancias 
c as boas disposições d'este governo. Sua mag'estade imperial passa o seu ten11Jo, 
?Ll no divertimento da caça, ou em outeo igualmente futil, de sorte que (co usa 
111crivel) ha nove dias que se acha. em París, e ainda se não dignc;m consagrar 
uma hora aos im1Jortantes n egocias que elle diz queter trata~·, mas sohre os quaes 
nada faz. Durante estes nove dia~ só me foi possível ütllar-lhe tres vezes, e d' es
tas só uma sobre n egocias, e isso, quando mlÚto, por espa~o ele meio quarto ele . 
hora, e com bastante trabalho, pois sua magestacle j á parecia estar fatig·aclo, não 
obstante o laconismo clãs minhas phn1ses, que havia estudado, para não fatigar a 
attenção de sua magestacle. São tristes verdades, mas convem. que a r egen cia e 
v. ex.a as saibam, para que pos.;;am tomar as medidas que j ulgar em convenientes . 

Chegou a Brest a corveta P1··i?weza da B ei?·a, ele clez peças; traz a seu bordo 
marinheiros IJara r eforçar as tripulações ela s corvetas Umnia e 01·estes, que, seg1:mclo 
o artigo 18 .0 da convenção ele 14 de julho, devem ser eJttregues ao governo do n sur
pador. A ·corveta P1·i1wezcc.. da Bei1·a traz, alem cl'isso, viv<ilres, para as cluas ditas 
corvetas, para tres meze.s, e ordens para immecliatamente irem cruzar os mares 
elos Açores . , 

. Consta-me, alem d'isso, por differ entes vias, e entre outras por uma commu_
niCação que m e fez Luiz Antoni<_> ele Abreu e Lima, em conseq_uencia ele outra 
confidencial que lorcl Palmerston lhe havia feito, que em Lisboa se estavam pre
parando as corvetas P1·i1wezc~ Real, ele vinte e quatro peças, e outra, cujo nome 
1gnoro1 de d ezoito peçàs; estas duas corvetas, assim como as tres j{L mencio
nadas e a Acfliva, que está :na 111ac1eira, deverão reunir-se nos mares elos Açores. 
Recebi todas estas inquietadoras noticias no dia 24 elo corrente. á noite, e no ou-. 
tro dia pela manhã fui communical-as ao J,llinistro da marinha e pedir-lhe sobr e 
ellas explicações e prom1)tas providencias; e eis-aqui, em r esumo,-as r espos-tas elo 
ministro: . 

~ Que .estivesse socegaclo, que n.e11hnma embarcação ele guerra saíria do Tejo. 
Que, quanto ás duas corvetas de guerra que estão em Brest, ellas só serão 

entregues no ultimo momento fixado na convenção, isto é, no dia 15 ele setembro, 
e que isto mesmo ainda er a duvidoso, pois as questões com o actual governo ele 
facto, de Portt1gal, ainda não estavam terminadas; que, alem cl'isso, as corvetas · 
estavam em tal estado, que n ecessitavam ele trrubalhos que exigiriam ao menos 
dois mezes. Estas respostas e o m0do p0r que me foram c1aclas, alg uma cousa ~e 
h:anq_uillisar-am, e se eu tivesse algum dinheiro á minha disposição, parece-me que 
atncla agora poderia obter, que não só as duas corvetas, «!JUe já ha muito se acham 
em Brest, mas tambem a novamente chegada,, se fos sem entregar á r egencia; po
rém eu não tenho podido ter meios, .nem para ao menos m3Juclar um agente capaz 
a? ~po'rto elo Brest, e tenho sid0 obrigacl0 a servir-me elos fracos agentes que ha
Yla n'aq11elle p0rto, os quaes não conheço, e ppi· isso não posso r esponder, 11em ela 
sua. intelligencia, nem elo seu zêlo. O senh9r duque ele Bragança, apesar das nú
n~as energicas palavras e escriptos, não tem querido prestar-me os meios pecu
nl?-rios para· conseguir um tão importante resultaclo'. Não t enho termos para ex
plicar a v. ex. a a lastimosa posição em que me acho; vejo a possibilidade àe 
fazer grandes h ep.s á n.ossa causa, mas · por outro 1aclo sou abandonado por aquelle 
que, b ão só m e devia apoia:c, mas .que me devia excitar. · 

, Tudo isto; não obstante, faça-me v. ex. a a justiça de acr editaJ.' que eu conti
nuo a fazei' quanto posso para libertar a n,ossa patria _elo tyrannissimo jugo que 
vergonhosamente a opprime i anas novas cousas, portanto, vou tentar ou, para 
lllelhor diz el', já comecei; a sab er: · 

A primeira e a de pôr um em.bargo juclicial aos dois navi0s de gu.erí:a que 
estão em Brest, como penhor da ·proprieclade injusta e illega.lmente r etida em Por
tugal a um grande numero ele IJOrtuguczes r esidentes em França. · 

Não posso prever qual seTÚ o resuHaclo d 'csta causa, mas ainda que ella se 
perca, sempre tirâmos o proveito de demorar a entrega de importantes forcas aos 
l1ossos inimigos. C1·eio q~te mr. Odilon Ban·0t, homen~ notavel pela sllla eloqU!eneia 
0 - pela s-ua g~·~~n clissima influencia no publi,cw, se enca.LTe.gará da causa. Outra 
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negociação intentei, c é a ele obter que o governo franccz faça por interposta pes
soa, ao governo da rainha uma venda simulada de toda ou de parte da esquadra 
tomada em Portugal. Fallei n'istO"' ao ministro da marinha, o qual me disse que 
tomaria em ~onsideração ?-S minhas r eflexões, c que apresentaria o negocio ao 
conselho ele ministros, porém que desde logo me deviiL dizer que a materia era 
muito grave, o que não neguei, apresentando-lhe, porém, diversos meios que fa
cilitavam a execução. 

Havia-me esqueciclo dizer· a v. ex. a no competente logar, que os agentes do 
usurpador, que fo~·am mandados a Brest, já têem ú sua disposição o dinheiro ne
cessario para pagarem ás tripulações, e para as mais clespezas necessarias para a 
expedição elos navios ele guerra. Não posso terminar este o:fficio sem rogar nova
mente a v. ex. a a mercê de instar para que a ~gencia, em nome da rainha, se· 
digne conceder-me a minha demissão, pelos motivos expendidos nos meus prece
dentes offi.cios, e especialmente no reservado n. 0 75> do qual por esta occasião 
remetto a v. ex.a uma segunda via. 

Deus guarde a v. ex.a París, 28 de agosto de 1831.-lll."'0 e ex.mo sr. mi
nistro e secretario de estado. = D . P?·ancisco de Almeida. 

Oflicio 

(Confitlcncial) 

111. m<• e ex. mo sr.- Inclusa tenho a honra ele remetter a v. ex. a a copia ele 
uma c~rta, e documento a ella appenso, que Luiz Antonio de Abreu e Lima dirigiu 
a sua m"agestade imperial o senhor duque ele Bragança, e ela qual sua magestade 
se dignou dar-1I1e _conhec~mento . 

V. ex. a apreciará, sem duvida, os motivos que me obrigam a fazer esta com
municação con:fidencialmente a v. ex. a, e não o:fficia.Jmcnte ao ministco e secretario 
de estado. 

Deus guarde a v. cx.n Paris, 28 ele agosto de 1831.-- Ill. 010 c ex. 1110 sr. mar
quez de Pa.lmella. =D. F1·ancisco ele Almeida. 

Documentos appcnsos 

1 .• 

/ 

Senhor.-Indo eu hoje a casa de lord Palmcrston perguntar-lhe quaes eram 
as noticias que rccebêra de Lisboa pelo paquete ele 31 do passado, elle me en
tregou o bilhete que me havia escripto, contendo as mais importantes, ct0a copia 
tenho a honra ele levar á augusta presença de vossa magestade imperiaL Vossa 
magcstacle sentirá a transcendente utilidade ele se ganharem, a todo o custo, os 
offi.ciaes e guarnições elos vasos ele guerra portL1guezes qu~ se acham . em França, 
e todos os sacrificios que ::;e fizerem para obter a sua pubmissíio á rainha serão 
completamente compensados pela força moral e material que cFahi resultará a fa
vor ela sagrada causa da mesma augusta senhora. 

Lorcl Palmerstou disse-me que as prisões continuavam em Portugal, e que no 
espaço de onze dias o numero das novas victirnas subú·a acima de mil! A opinião 
publica ía sendo cada vez mais favoravel á liberdade coB.stitucional e legal. 

Commm;ücanclo eu a lord Pahnerston que vossa magcstacle imperial ía hal>i
tar o palac10 de Meudon, aquelle ministro me disse que sentia muito que nào ti
vesse sido possível offcrecer aqni a vossa magestade uma habitação real, mas que 
com eifeito não existia nenhuma ·aespccnpacla c propria para esse effeito. Acres
centou lord Palmerston que elle se envergonhára ela mesqLünha conclucta elo go
verno, e de não se terem ao menos pago as insignificantes clespezas que vossa 
magestacle fizera durante a sua curta resiclencia em Londres, mas que, não havenl:lo 
meio ele se satisfazerem aC(_ucllas clcspezas sem recorrer ao parlamento, se julgára 
mais acertaelo e mais dehcado_,.não dar um passo que p'ocleria ministrar armas á 
opposição para ataques indecorosos, em que fosse envolvido o sagrado nome de 
vossa magestacle imperial. ' 

A preciosa viela de vos~a magcstaclc Deus conserve c felicite por dilatados 
annos. 
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. Beija com o mais profundo respeito a augusta mão de vossa magestacle impe
l'Ial, seu mais humil'cle e 'fiel Cl'eaclo. = Lttiz Antoido ele Abnm e Lima.= Londres, 
20 de agosto ele 1831 

2.0 

Stau.: c, ce 20 aout 1831.- (Particuliere.) - Mon cher chevalier:-Il peut 
vous être utile de savoir qu' il paraí:t eles dépêches que je viens de recevoir de Lis-
1.onne, que la corvette pol'tugaise la P1·inceza da B ei1Yt, ele clix canons, cloit par
tu· pour Brest, avec eles IDarins pour renforcer les équipages ele l' Urania et de 
l' ~l'estes, et que ces deux clemiers vaisseaux ont orclre cl'aller . à T erceira, ou ils 
dotvent truuver la corvette Activa, de vingt canons, qui a été à Madeira. 

On fait préparcr aussi à Lisbom}e la P1·inceza Real, rle vingt--quatre canons, 
et une corvette ele dix-huit, pour le même service.-Tout à vous·.= Palrneq··ston; 

Officio 

Il~.mo e ex.010 sr . - Tendo-me -feito ele véla em o 1. 0 ele agosto para a ilha ele 
S. MJgue~, em cumprimento do officio que recebi de v. ex.a, clataüo de 18 de ju
lho, encontrei bonanças pelos quadrantes do nordeste e noroeste até aó dia 11, que, 
rondando o vento para o sudoeste, soprou ele tal maneira, que ás clezeseis horas 
fo~os obrigados a capear no bordo elo noroeste; ás clezesete horas deram os ga-. 
geu·os parte de navio a barlavento, que pouco depois conheêemos ser urna corveta 
qtle estava de capa seguida no bordo do sueste; ás vinte e uma horas vimos a 
terra: era a ilha de S. ··Miguel, demorando a ponta elo nordeste a oes-noroeste, 
~as logo se cerrou, e não a podémos ver mais n'esse dia. · 

No dia 12 o vento soprou mu.ito forte de oeste e oes-noroeste; pelas dezenove 
horas vimos pela .nossa alheta ele estibordo um navio grande em gaveas, que co
nb.ecenlOs ser uma fragata; ao travez ·do nosso portaló, içou bandeira ingleza e 
poz-se ele capa., mas seguia muit@ mais que nós; n'essa noite o vento rondou para 
0 DOr-nordeste e ficou moderado; logo botei para oeste a demandar a terra; tirá
t~os dos rizcs e puxámos com força ele vela para a dita, da qual tivemos vista no 
dta 14 pela uma hora; ás sete horas mardtmo·s a ponta do nordeste ele S. Miguel, 
por 12 graus nordeste. N'essa noite o vento, que era então nordeste, abonançou, a 
ponto de ficar quasi calma, que apenas governava a corveta; pelas seis horas, 
po,uco mais ou menos, mm~cámos Villa Franca ao norte qual.'ta de nordeste, na dis
tancia de 15 milhas, e a esta hora vimos um hiate a leste que fazia a mesiDa na
vegação, mas muito proximo a terra.. 

Continuei, com as pequenas aragens que havia, a diligenciar approximar-me 
para o ancoradouro, e ao meio dia demorava a cidade por 29 graus noroeste, sendo 
a latitude observada 37°.3!)' em distancia de 15 a 16 milhas. 

Seriam duas horas quaJndo se deu vista .ele uma embarcação pequena que ;vi
nha á véla para o mar, e na clirecção da nossa proa arriou as vélas e veiu a re
mos, .e, como estava quasi calma e quasi nada seguíamos, só ás tres horas e meia 
chegou a bordo ; então reconhecemos que a bandeira que trazia á proa era parla
lllentaria, sendo a embarcação a galeota que ali havia do governo, tendo o mesmo 
patrão e no numet'O dos 1:emadores o pratico que me tinha servido na Terceira. 
l O 'Official parlamentario era o bem conhecido guarda marinha Doria, pelo que 
ogo desconfiárnos, e muito mais pelo estado d~ surpreza em que ficaraiD; mandei 
que atracasse, e logo em cima me perguntou o guarda marinha se elle estava se
gnr~; disse-lhe que aquella bandeira que tinha içada lh'o assegurava; disse-me 
e_ntao que me queria fallar em particular. Levei-o á minha camara,. e me disse se 
~nham eng·anado, pensando ser a corveta D .. Izct~el .1v.la1·ia j que trazia uma carta 
? conde de Villa Flor para o commanclante ela dlta, que logo me entregou, e me 

dtsse que podia abrir. Manclei logo chamar os officiaes, e ao tenente Antonio Mi
guel Aurora que mai·easse a corveta para o mar. Rogou-me o dito que não o ,déi
~~se longe; tornei-lhe que estivesse tranquillo, e logo na presença de todos foi 
fi a a carta, a qual ~ra conce?ida nos termos que v. ex. a. verá: Disse-lhe que eu , 

cava com ella; pedm-rne mmto ele lh'a: entregar; manclm-a alt mesmo copiar le
galJnentc, sendo depois cotejada ralavra por palavra pelo tenente Brusco; passei 

ilG 
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diJpois a interrogai-o, e lhe perguntei em que dia foi a ilha atacada, e me disse 
que nos dias 7, 8 e 9 pelo norte, no Jogar proximo à Ribeira Grande, com mil e 
quinhentos homens do batalhão 6, do batalhão provisorio, do 18 de linha e das 
praças que tinham ficado na Tetceil:a; que -a tropa de ·S. lYiiguel foi batiçla e o seu 
commandante, o coronel Cunha Heis, tinha ido prisioneiro para AngTa; que o vice
almirante Prego, Ütmilia e alguma tropa elo regimento 20, tiuJ:m flllgiclo em um na
vio inglez. Perguntei-lhe que força de mar tinham; disse-me que teriam umas 
vinte- embarcações, mas que à excepção ele uma fragata, a qual tinha-ido a Ingla
terra, tudo era pequeno; disse-lhe, para o observar, que eu estava resoluto a man
dar um llarlamentario a terra, e elle logo se offereceu para ficar a bordo, e que o 
meu fosse no mesmo escaler; á vista elo que não pude duvidar mais que a ilha 
estava occupacla pelos rebeldes. N'este intervallo tinha saído debaixo ela fortaleza, 
onde estavam mais clois brigLles e quatro esctmas, um brjgLle-escuna sem bandeira, 
o qual vinha para o mar com muita velocidade, não obstante a aragem ser muito 
fraca; clespecli-o então, e disse-lhe que eu ficava por ali pairando, pois era tarde, 
e que no outro dia mandava o meu escaler; retirou-se para terra, e nós, pela 
proximidade em que o hiate estava de te1·ra e a calma não lhe lJodémos valer, e 
foi dar fundo. Tendo percebido que o brigue-escuna dito era· movido com rodas, 
não ele vapor, mas com braços, e que mostJrava ter rodizio, e a vante e a ré trin
cheiras muito altas, que bem deixavam ver ali tambem artilheria, puz a postos, 
estando toda a guarnição occupada elos melhores sentimentos; a dita conse1:-vou 
sempre uma distancia a oeste de nós de 7 a 8 milhas, e como a pequena aragem 
que havia era do su-sueste, eu fui sempre descarregando para oes-sudoes'te com 
dois fins: primeiro, para me afastar da terra~ para onde a agua eBcostava; se
gundo, para me pôr entre a terra e ella, e no caso que o vento refrescasse, faze1:_ 
lhe o que ella me não quiz fazer em calma; mas como nos fomos afastando ele . 
terra -e talvez temesse o mesmo, logo. que escureceu foi direjfa á terra e eu botei 
a oes-noroeste, a fim ele me passa.r para o norte da ilha. As oito horas c meia 
convoquei os meus officiaes a um conselho, e estando t0cil.os juntos lhes propnz os 
seguintes quesitos: 

1.0 Se era mais proveitoso ao seTviço ele sua magestade o demorarmo-nos pox 
ali ou retirarmo-nos depois de eluciclacla a pergunta em questã0?- Comparando 
o nenhum proveito que cl'isso· se tirava com os riscos que corríamos, não podendo 
mesmo ser ali muito chJravel a nossa estada, assentúam una111imemente qlile -n0S 
deviam os retirar. 

2. 0 Se deveríamos ir para a Macl.eira ou. a Lisboa imrnecliatamente?- TTa
tou-se a questão e assentOLl-se que, tendo finwlisaclo a primeira commissão, e ri.ão 
podendo cumprir-se a segunda, deveríamos dar parte cl'isso immediatamente a sua 
magestacle, a fim ele dar as proviclencias que bem a.r.rouver. Assentando-se n'isto, 
mandei lavrar um termo, o que o escrivão fez no livro competente. 

Toda essa noitEl" observámos signaes de fogos na costa elo noToeste, e pela ma
nhã marcámos a ponta ela Ferraria por 30 graus sueste . Tivemos até ao dia 18 o 
mesmo tempo ele bonança, com o qual pouco nos tínhamos afastado, e ainda se 
via S. Miguel quando tivemos n'esse mesmo dia pela manhã vista ele um brigue
esctma a sotavento, que nos paa·eceu de guerra: Icei. bandeira franceza e fui :i 
popa para elle, e quando estava ao alcance da artilheria icei a nossa baucleir.a com 
tiro ele bala; atravessoul e içou bandeira hespanhola; mandei registal-o : vinha d'a 
ilha de Cuba e Trinidacl com courõs e assucar, capitão José Bott e doze pessoas 
ele tripulaçl'Lo, e todos. os papeis conformes. E em todo o 1pais decurso ela viag·em 
não aconteceu co usa cltgna ele levar ao conhecimento de v. ex. n 

Deus guarde a v. ex.a- Ill."' 0 e ex.mo sr. Carlos lYiay.-Bordo da corvetaPrinceza 
Real~ surta em Belem, 29 de agosto ele 1831.=José J_oaqt~im Pereint~ capitão tenente, 
commandante. 

Copia ela carta c1o conde de Villa Flo:r · 

. ~<lll.mo sr.-V. s:n t~m a experienc~a da exa?ticlão das noticias que lhe trans
mltti quando pela pnrnmra vez lhe abn um cammlto para poder, com condições 
v_antajosas, salvar-se a si e à sua gual!lüção da sorte desgraçada que o ameaça: 
hoje a tomada ela ilha do Faia! e a de S. Miguel na presença do navio do seu 
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COlUmando, e a eutrad~ da esquadra frauceza no Tejo, onde foi destruido o Gphe
l!Ilero re~naclo elo usurpacloi·, ·aev.em ter convmllJido a v . . s.a que lhe ;não resta nêm 
asylo, nem refugio, .a não ser que v. s.a prefira (como eu não posso suppm:) o eu- . 

· tregar um vaso de guerra de sua magestade a senhora D. Maria II e subdi·tos d~• 
lThesma senhora ao poder de estrangeiros, a entrar uà estrada do dever; apesar, 
poré~, do imp~oprio comportamento de v. s.a n'esta oqcorrencia, estou resolvido 
a abnr-lhe pela ultima vez o caminho por que pódE( salvar-se com as condições 
qa.e _na minha ultimá. carta lhe offcreci; comt{l)nto, porém,. que v. s.a, sob a ga
rantia da m~nha palavra de honra, que pela presente empenho formalmente, venha 
sem_ perda de· tempo fundear na bahia d'esta cidade e arvorar no seu navio aquelle 
pavilhão, unico que póde cobril-o de todo o .insulto. 

''Sou de v. s. a atteuto venerador. = Concle de Villa Flo1·. = Ponta Delgada, 13 
de agosto. ele 1831. 

«P. 1$. - Alem das condições acima offerecidas, eu me obrigo a mandar-lhe vir 
a· sua família de Portug:al; se este for o motivo da sua hesit;1çã\o. » 

- É quanto se continha em a dita cai'ta, que fielmente copiei e conferi com o 
segtmclo tenente Antonio Mmn·icio Brusco, que commigo assignou. Bordo €la cor· 
V·et~ P9·inceza Real; á véla defronte da ilha de S. 1Hiiguel, 14 de agosto ele 1831.= 
J_IJse Mant~el Nogueim (com uma rubrica), segundo tenente· da atmada real e offi.
c~al d0 cletwlhe. - Conferida commigo, .Antonio .111atwicio Bntsco (com um.a rubrica), 
segundo tenente. 

, E nada mais .se eontiub.a na referida copia:. Bordo ela corveta P.rinceza RealJ á · 
vela, 19 ele agosto de 183L. = No impedimento elo escrivão, João JJI[anuel Mendes) 
SJ3gundo piloto, escrivão i!tilterind. · 

Te1•mo 

A fi.. 15 do seguncl!@ livro dos termos lavrei o termo elo teor segui:nte : 

C 
~Aos 14 dias elo mez de agosto do anno elo }lascimento de Nosso Senhor Jesus 

h1:1sto de 1831, pelas oito horas e meia da noite, mandou o commandante cl'esta 
cor:reta convocar os officiaes a consel11o, e estando todos e na minha presença fez 
0 chto commandante os quesitos seguintes: 

<<J .• o Se estwnà® a ilha oc~upacla pelo conde de Villa Flor, como era indubita
vel, pelo que se tinha pas~;~ado durante a tarde, se convinha melhor ao serviço ele 
sua mag·estade demorarmo-nos ou partirmos logo? -Depois de muitas reflexões fei- ' 
tas sobre este objecto, assentaram unani1n;emente que. nos devíamos retirár. 

«2. 0 Se nos deveríamos dirigir a Lisboa ou ét Madeira·? - Discutiu,se este se~ 
guudo quesito, e assentaram que a Lisboa, visto que a primeira commissão estava 
acabada e a segunclw n.ão podia ser Ctlmprida, para participar a el-rei nosso se. 
nhor, a fim de dar prollilptas providencias. 

. «G que decidido, mandou ID commandante a mim escrivão interino laV1·asse este 
· termo, que commigo assigl!larão os mesmos officiaes. 

: «Bo[·do ela corveta P.ri1iceza Real) ~li véla, 14 ele agosto de ·1831.=No impe
dm:;ento <ilo escrivã0, João JJ{anuel J.l'l[endes) segundo piloto e escrivão interino= 
Joao Antonio de Sousa) primeiro p[}oto = .Joaqwim Faustino Conleú·o) cirurgião= 
lJf.anuel Jo1·ge da Cos~ÇJJ) guarda rnariillha =Antonio Matt?'Ício B1·ttsco/ segundo 
tenente da armada . rerul =.Antonio .111iguel .Am·o?·aJ segundo tenente= José Ma
nu_el Noguei?·a) segundo tenente e ·official do detalhe= Paclrl·e João Theodosio Fm·~ 
rewa 'da Costcb) capellão =José Joaqtti?n Pm·ei1·q.) capitão tei!<Hmte e commandante. » 
P .E nada mais se continha no refericl(i) termo a que me refiro. Bordo da corveta 
lJ ?'mceza Real) á véla, 22 ~e a-gosto de.1~3~. = _No i~pedimento elo escrivão, João 
1anuel }.fencles, segundo p1loto e escnvao mtenno, . _ 

Offi.cio 

(N.0 61 l'cscrvadissimo) 

B lU. mo e ex. mo sr. - 'Tenho a honra de remetter a v. ex. a a relação inclusa das 
o:·ças que o ustupador tem reunido em Lisboa, cujo numero de combatentes eft'e
~trv.os. e decididos parece dever ser mui reduzido. Por carta particular que hoje 
1 
eceb1 de París, consta que em 13 do corrente tínham largado elo Tejo para França 
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os navios de guerra portuguezes ;Üi apresados, c que no dia seguinte devia cl'alí 
partir o vice-almimnte Roussin, deixando n'aquella estação uma fi·agata e um ou 
.dois vaso·s menores da sua esquadra . Dizem que grancle numero ele emigrados 
pm·tuguezes se embarcára nos navios franceze: . Em Lisboa continuavam as prisões 
e o regimen do terror. As províncias estavam desguarnecidas ele tropas, que to
elas se concentram na cap,ital. 

Varias scenas r idículas se tinham passado em París, nas quacs representitr_a 
indecorosamente o imperador D . Pedro, e estou temendo as· caricaturas e os epl
grammas, que não deixarão ele acha.r materia na conducta pouco grave e nas ma
neiras estouvanaclas e bruscas ele sua magestacle, qae affecta um desembaraço e 

. tlespejo sem medida, talvez pensanclG que assim se mostra ao nivel da civilisação 
parisiense. Lamento que não se ache ao lado ele sua magestacle João ela Rocha 
Pinto, unico individtlO que, ele entre os que cercam aquelle senhor, tem sentimen
tos de decencia e força de caracter para lhe representar o que convem . . 

Segundo as informações que tenho, este governo está clesejoso de que o im
perador D . Pedro venha assistir á ceremonia ela coToação de Guilherme IV, fixada 
para o ·dia 8 elo mez pr oximo de setembro, t endo em vista patentear a boa intel
ligencia em · que se acha com sua magestade imperial. Lord Palmerston disse-me 
qtie eu devia escrever sobre este ponto ao imperador, e consta-me qae o majo1· 
Webster procurou João ela Rocha Pinto para lhe fazer sentir a conveniencia 
cl'aquella visita. João da Rocha observou ao major Webster, que as clespezas que 
occasionaria a vinda ou clemor11 de sua magestade em Londres, em xeunião de tanto 
apparato, seriam um invencível obstaculo. Porém, dizem-me que se dea a segu
rança ele que aquellas despezas seriam á custa elo govexno inglez. 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 29 de agosto de 1831. - Ill.mo e ex.mo sr. L uiz 
ela Silva JYiousinho de Albuquer q11e . =Luiz Antonio de Alweu e Lima. 

I\~appa ela força. ela guarnição ele Lisboa 
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Infante ria n.0 8 ..... ... .. . . . ..... . .. .. . . . .. .. ... . .... , . , .. , •... .. ...... . . 
I nfantaria n .0 13 . . ... .. .. .. .•. ..•... . .. .. ... . .. . ....... . . . .. . . ... .... ... 
l nfanteria Jl.0 16 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .... . . .. . 
Infantaria n.• 20 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .. . •• • . ..... 
lnfanteria da policia . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ...... . . 
Infantaria ele milícias ................... .. . . .. . ...... .. .. ... .... .. .... . . . 
Batalhões de .realistas ( qtlatro) .... . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . . ... . ... .. . . ... . . 
Urbanos . ... ... . . . .. . .. ... , , . . . . ...... . . . . . .. . ... .. . ... ... . .. ...... .. . . . 

Total ..... . . . . . .. . .. ... .... . .. ··.···· 
Abata-se: 

Que estão em Aldeia Gallega ...•. . j ~e ~açador~s n.o 1 .... . .... . . . .. . . 
e mfautana n. o 5 .... . .. . ....... . 

Por inuteis- milicias raa~istas: , 
Urbanos e artífices . . ..... . .. . · · · · . · · · · • · · ... .. . .. .. . .. .. ... . . .. . . . 

340 
350 

3:550 

Restam verdadeiros combatentes .. . . .. . 

Forço. 

450 
20Q 
.150 
230 
230 
200 . 
201) 
340 
450 
450 
680 
620 
550 
330 

1 :000 
800 
340. 

1:700 
1 :300 
1 :400 

700 

12:320 

4 :240 

8:080 

N. B.- Os regimentos n.0 • 4 e 13, que menos a-ffaiçoados se têem mostrado ao usurpado1·, 
são de todos os corpos os mais fortes . . 

Este mappa é dado por um oliicial ultimamente che$ado de Lisboa. 
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Edital 

. . O senado ela camara., que tem a homa de representar todas as classes e .indi· 
V1duos d'esta muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa e seu termo, se cobre 
ele gloria peb doce consolação ele fazer constar a todos o mais fiel testemunho das 
sublimes virtudes ele sua magestade o senhor D. Miguel I, manifestado na real 
determinação elo mesmo augusto senhor, que é do, teor seguinte: 

Aviso 

IU.mo e ex. mo sr. - El-rei nosso senhor é servido ordenar que o. senado da ca
lllara faça constar aos habitantes da cidade de Lisboa e seu termo, ele todas as 
classes, o ·quanto lhe foi apraz ível o espírito ele lealdade, valor e firmeza, que es
pontaneamente desenvolveram no dia 11 de julho proximo passado, no momento 
em que a esquadra fraaceza forçou o porto d'esta capital, firmando-o e mantendo-o 
ele uma maneira tal, qual aquelles de que descendem, c que em outra ora mani
festaram nas· quatro partes elo mundo. Taes são os portuguezes, que quando têem 
á Sllla frente um seoerano ornado cl~ sublimes virtncles e ele um valor sem igual, 
nada os detem, nada os assusta, e correm á lide intrepiclos· e valorosos, sem mais 
lembrança do que viver ou m<:>rrer em Q_efeza ela sua religião, elo seu monarcha e 
da sua patria. Sua magest:J,cle, reconhecendo a disposição de tão he1·oicas façanhas, 
ordena: que pelo senado ela camara se lhes faça patente o. seu amor e gratidão 
aos espiritos genei·osos e o interesse que toma pelo bem estar de todos, e confia · 
na divina Ol}lnipotencia que mn dia virá em que o seu real coração se compra
zerá com o ·bem geral ele todos os seus fieis vassallos. 
' O que v. ex. a fará presente no mesmo senafjlo, para que assim se exe
cute. 
. Deus guarde a v. ex.a Palacio de Queluz, em 26 de agosto ele 1831. = Cunde 

de Basto.= Sr. marqncz , mouteiro mór. 

Dc~pucho do senado 

CRmpra-se, registe-se e. se lhe dê logo a maior publicidade, expedindo-se ordens 
e_appFcanclo-se os meios necessarios e ponderados em mesa, a fim ele constar incli
Viàualmente a real determinação. Mesa, 29 ele agosto ele 1831. =(Com t1·es ntb7i·-

Lcas~·= McUo = T01Tes ..:__ José Joaq1tim de Almeida= ·Thomaz Baptista Ribei1·o= · 
Utz ela Cttnha de Sousa e Vasconcellos . 

Porta ri~ 

O senado da camara manda remetter aos juizes ela ·aldeia ele ... , pam que os 
façam ler, affi.xar e rep_artir pelos moradores ela mesma alcleia, os inclusos exem
J?lal'es elo generoso agradecimento com _que sua magestacle, o senhor elos sobera
óil.?s, honra, immortalisa e sella o merecimento até dos aldeões elo termo d'és ta ca
~l~al. O senado espera que esses mesmos aldeões, seguindo o finne ex_emplo cl'este 
.rlbunal, em que se acham representados, se façam, por seus propnos factos ele 
~nabalavel fiElelidacle·, cada vez mais dignos do. antigo nome portuguez e ela sobe
Jiana consideração ele sua magestacle o senhor D. Miguel I, que é e será sempre l ~osso legitimo e unico rei emquanto o senaclo e os portuguezes ]eaes cl'esta ci
~ a e e termo, que o mesmo tribunal representa, tiverem uma pinga de sangue: 
CJ:ue derramar. · 

1. Os mesmos juizes façam registar esta portaria e um dos ditos exemplaré.s nos 
1\rros. ele registo, para que, conservan.clo-se n'ésse p0vo, como eterno monmnento, 

o. r
1
eg10 aviso ele sua magestacle, se perpetue a memoria ele tal rei e ele taes vas

sa los. · 

.;, ~Lisboa, 31 ele agosto ele 1831 annos. = }/[aq·quez 1lilonteil·o Mó?·) presidente= 
t oa_o José Mascw·enhas de Azevedo e Silvct = F?·ancisco ele Assis da Fonseca = An
;,nto Fel-ix ele .lJiléndonça A1·1·aes e Mello = Antonio Olavo Montei?·o Torres = José 

?ctquim de Al·meida := 'ih~maz Ba1Jtistct Ribei1·o = José Antunes Ba1·ata = Anto-
?V~o J 'B . c ose apt~sta =Thomaz José JJ1w·ques. 

/ 
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Oflicio 

(Extracto do n. 0 11) 

lll.rno e ex. mo sr . ..,.-- 'l'cnho continuado a procurar todos os meios pm:a concluir 
o reconhecimento elos direitos magestaticos e clignicbcle real de sua magestade fi
delissima por parte d'este governo, não deixando ele empenhar aquelles, de ,entre 
os cardcaes q).te me lJllrecem mais influentes : Pacca, De Gregorio, Zu~·la e Macchi. 

Este ultimo tem sido mensageiro de recados do papa, o qual lhe disse .que que
ria sustentar a sua palavra., mas tremia cl'este momento. Alguem ha que intimida 
este pontífice, que bem deseja terminar este negocio por motivos ele consciencia . 
No dia 26 cl' este, em que completava um mez ,da remessa ela minha nota, a que 
não se respondeu, mandei outra, na qual dizia que, cl~venclo escrever para o meu 
governo, desejava ou esperava uma resposta., e que, não a recebendo, não podia in· 
terpretar bem 6 silencio de s. em.", assim como que tomaria as mi:nbas 1·esoluções; 
bem entendido que esta má inter1Jretação elo silencio a havia de communicar ao 
meu governo. 

Danclo, para assim dizer, eu o praso da partida do correio de Hespanha para 
uma resposta, e não chegando até hoje, não posso, nem dev0 deixar de participm· 
a v . ex. a que esta não chegou. Conseguintemente não poderei deixar de tomar as 
minhas medidas para dar o passo que tive a honra de annunciar a v . ex. a no meu 
officio de 12 d'este mez. 

Seria bom que por parte .do nuncio viesse algum excitativo, debaixo da mo
deração devida, mas que ajudasse n'esta ardua tarefa, que aliás me tem parecido 
por ve~es estar a ponto ele concluir-se. · 

Deus guarde a v. ex.• Roma, aos 31 de agosto de 1831.- nr.mo e ex .mo sr. 
visconde ele Santarem, ministro e .secretario de estado dos negocios. estl·angei
ros. = Mm·quez de Lavradio~ D. Antonio. 

Decre-to 

Achando-se restituídas á obediencia elo governo legitimo todas as ilhas dos 
Açores, manda a regencia, em nome ela rainha, que todas aquellas em que ~e não 
tiverem feito ainda as · eleições das juntas ele parochia e elas camaras municipaes, 

,_ordenadas pelos decretos de 26 e 27 de novembro elo anno passado, estas se fa
çam, as primeiras no segundo domingO', e as segundafl no quarto domingo, depois 
da chegada do presente decreto á respectiva ilha, devendo os eleitos servir até 
ao tempo marcado nos mesmos decretos . . 

O ministro e secretario de estado elos negocios do reino o tenha assim enten
dido e faça executar. Palacio d0 governo em Angra, 1.0 de setembro de 1831.= 
Concle de Villct Flo?·=José A?htonio G~w?·?·eú ·o =Joaquim de Sousa de Q.ueveclo 
Piza?To = Júsé Antonio Fe?"?·eint Bntkla1ny. 

Aviso _ 

Sendo presente a el-rei nosso senhol· a energia, -e:nthusíasmo e decidido valor 
que os habitantes de todas as classes de seus reinos manifestaram iogo que lhes 
constou que a esquadra franceza tinha forçado o porto de Lisboa, não só offere-

. cendo-se a concorrer de ~rompto com as suas pessoas, mas com todos os seus ha
veres para manter a sua mclependencia: o magnanimo coração de el-rei nosso se
nhor, penhorado de tão generosos sentimentos, foi servido ordenar que eu fizesse· 
constar ás carmaras cl' estes reinos; para o fazer publicar nos seus clis.trictos, o 
quanto lhe eram gratas tão gen~rosa~ demonstrações e o quanto se comprazia coro 
ellas; confiando que este estreito vmculo de amor e lealdade clebellará tanto as 
machinações internas como as injustas aggressões exteinas, que a justiça desco-
nhece e o clireito natural, assim como o das gentes, condemna. , ' 

Deus guarde a y, 1n. cê• Palacio de Queluz, em 2 ele setembro de l 831.= Conde de 
Basto.=Para o juiz, vereadores e mais o:ffici"aes da ca.mara ela villa ele Guimarães 4-

1 N'esta me~ma conformidade se escreveu ás mais camaras do reino. 
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Subscripc;ão 

(Convite JHII.Jlicallo nlt cOnzcta de LfijlJOit• em :! de setembro) 

Tendo o infausto acontecimento da noite de 21 ele agosto summamente IU:l

?u~do os habitantes cl' es ta capital, que jamais pensaram houvesse homelil.'S tão 
lllcltgnos elo nome portuguez que ousassem contrariar por um momento o constante 
~ato ela uaçfl'o , produzindo aquelle frenetico delírio a desgraça de algumas fami
has ; e desejando mu~tos elos mesmos habitantes concorrer para o alli.vio elas pes
soas qtte constar exactamente perclessem mariêl'o, pae ou :filho em c1efeza ela sa
gracl~ causa elo r ei e ela patria pelo atrevimento cl' esse punhado ele rebeldes a que 
as le1s vão impor a jtl~ta pena; e que-rendo tambem mostrar-se gratos ao denodo 
e prompto modo conio os corpos ela capital, de todas as classes e armas, cum
Pl'mdo o seu primeiro elever, eú1 breves momentos dissiparam e apprehencleram 
os_ J?erpetradores cl'aqueUe attentado, fazendo brilhar no ultimo ponto a disciplina 
mihtar e a sua constante e inabalavel :fidelidade ao nosso legitimo e amabilíssimo 
s~b~rano o s-enhor D: Miguel I: para tão glorioso e patriotico fim .têem destinado 
a l'lr uma subscripção, com permissão ele sua magestaJcle. 

Todos os que quiz erem contribuir com qttalquer somma para tão nobre obje
cto o poderão fazer, assig-nando o seu nome e declarando sua r esidencia na lista 
~Lle s~ acha no escriptorio do advogado Custo di o Jo sé Soares Constante, arco do 

1 
andeu·a, n. 0 GO ; na loja ele cambio el e Antonio Lopes elos Anjos, 1:na da lYiagda-

ena; na loja de João H enriques, rua Augnstn,, n. 0 1 ; e de Joaquim José Alves 
Ruas, mercador na dita rua, n. o 4; os quaes se acham encarregados ele receber 
esta subscripção, e a seu tempo, o ma is proximo que for possível e logo que haja 
so~ma adequada aos fins propostos, se nomeará uma junta, composta ele homens res
pettaveis, para r eceber o importe ela subscripção e fazer a r espectiva distribuição. 

Pela Gazeta se irão publicando 'os nomes elos subscriptores com as quantias. 
que offerecerem. 

Decreto· 

. Attenelendo a que na actual lucta da legitimida~e contra a usurpaç~o elo thron0' 
~ortagnez e da justa e regra da liberdade contra o mais feroz e tyrannico despo
tismo, convem diminuir por todos os modos conformes á rasão e á justiça as for
ças _e os recurso'-\ elo governo usm·paclor: a regencia, depois de ouvir a junta cnn
sulttva, manda,. em nQme da rainha, o seguinte : 

_Artigo 1.0 Todos os navios de guerra pertencentes ao governo da rainha s·ão 
obrtgaclos a dar caça aos navios ele guerra de igual .força, e a todos os navios de 
com~ercio ou de transp_orte pertencentes ao governo usurpaclor, ou que n~veguem 
debaixo da sua bandeira, e apr ()sal-os, :ficando seus commanclantes e offi01aes res
pousaveis por tocla a culpa ou omissão que n'este particular tiverem . 

. Art. 2. 0 Os navios assim apresados, se ao tempo elo apr esamento tiverem 
fetto fogo, ou r esisticlo serão julgados boa presa, e o seu valor será distribuído 
pelo modo que se acha' determinado para a distribuição elas presas feitas em justa 
guerra a inimi()'os estranhos. 

Art. 3. 0 S~ os navios apresados não tiverem feito fogo, nem r esist ido, os apre
saclores t erão 10 por cento cl0 valor do navio e carga, e o resto, ou o seu valor, 
fierá recolhido por deposito nos cofres da fazenda publica, ou no arsenal, para no 

m ela guerra ser r es tituído aos legítimos proprietarios . 
Art. 4. 0 Quando as tropas ela rainha occuparem alguma terra ela obediencia do 

governo ustu·paclor, em cujos portós, ba.hias, praias, ou mares adjacentes se achem 
a~gnns navios se estes pertencerem a portuguezes r es id entes em tenas ela obe
dtencia elo ust~rpaclor, serão postos em seqtiestro, ~l~pois de av:aliac~os, para no _fim 
da guerra serem restituídos ou o seu valor, aos legtttmos propnetanos; se, porem, _ 
pe~·tencerem a portuguezes' residentes em terras da obediencia .cl~ rainha, ou em 
paizes estrangeiros lhes serão entreg·ues a elles, ou ~ seus leg1t1mos proccuaclo
res, dando fiança idonea de os não naveg:arem para portos ela obecliencia do usur
pador, sob pena elo perdimento elo ::;eu valor. O mesmo se guardará com as cargas. 

Art. 5. 0 Quando algum navio portngncz, vindo ele portos que estão debaixo 
~ 
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da obccliencia elo usurpador, entrar em algum porto da obediencia da, r~~inha, cui
dando obedecer ainda ao usm·paclor, se guardará com o navio e carga o que fica 
disposto no artigo antecedente. · 

Art. 6. 0 As disposições elo presente decreto serão applicaveis a todos os na
vios que têem sido apprchencliclos até hoje. 

O ministro e secretario ele estado dos negocios ela marinha assim o t,enha en
tendido e faça executar. Pa.Iacio elo governo em Angra., 3 ele setembro de 1831. = 
Conde ele Villa Flo1· = José Antonio Gt&e1·1·ei1·o = Joaq~tim ele Souscb de Qtteve(lo 
Piza1·1·o. 

Boleti:rn 

(Extraclo do n. 0 4) 

, lll.mo e ex."rt> sr. - I-'essoa geralmente bem i.nformada me assevera que o ga· 
?inete inglez deu a entender que estava disposto a ajudar indirectamente o ex
unperaclor elo Brazil para pôr sua filha no throno de Portugal, não considerando 
scn~.o a elle co.mo soberano elo paiz, na .sua qualidade ele p1·imogenito ela augusta 
casa ele Bragança, tenelo-a d'esta maneira por seu tmico alliado em Portugal. A 
linguagem do 'Con·e·io inglez em varios artigos recentemente publicados confirma 
este annuncio, e o ministro ele Hes1:ia.nha Ofalia está mui descontente com tal no
ticia. Consi\,leranclo a marcha constante do gabinete inglez, quaesquer que tenham 
sido as opiniões elos seus membros e a conclucta que sempre teve para com os go
Yernos de Portugal, custa a acreditar similhante noticia, mas, torno a repetir, o or· 
gão por onde me foi transmitticla esta noticia é ordinariamente seguro. Estas dis
posições, todavia, estão subordinadas aos meios que D. Pedro poclér conseguir para 
f~1zer uma tentativa contra sua magestaclc, o que significa que, pelo menos, o mi
nisterio inglez se não opporá a esta tentativa. Felizmente o emprestimo que es· 
ta v a conclúiclo acha-se outra vez clésal'1'aujaclo, e o ex-imperador, que havia: já re
cusado a offerta ele <f. 600:000 esterl1nas, propostas . por Manuel Joaquim SoaJ;es, 
debaixo da garantia pessoal de D. Pedro, toruou a manc\ar fallar ao d ito S0ares 
para que se effe.ituasse a prestação das cli.tas <f. 600:000. E provavel que este· não 
annua agora ao pedido, visto ter sido a primeira vez maltratado pelo ex-impera
dor. Os agentes de D. Pedro não têem credito algum em Lomh·es, tendo dado 
o ulti.m_o golpe a este credito o cOm])Ortameuto ele D. Thomaz Mascarenbãs; e 
é sabido que o credito é tudo, especialmente em Londres, onde sem elle nada 
se faz. , 

O governo francez, que mandou agora a mr. Lesse.p:>, inimigo ·capital da causa 
]Jortugueza, para Lisboa, guarda em deposito a indemnisação extorquida a sua ma
gestade até ver, segnndo dizem, se convem pôl-a á Glisposição elo ex~imperaclor, e 
é facto que se não toca n'este dinheiro. . 

Uma parte ela tripulação clàs embarcações apresadas pela esquacl1·a fra,uceza 
assentou praça na legião estrangeira que se está organisanclo em França e qu~ vrue 
partir para Argel. Alguns· elos emigrados que estavam no deposito tambem entra
ram na mesma !legião. Uma parte elos qne andavam por aqui já partiu para as 
i lhas, mas não muitos, por lhes não facilitarem até agora a .passag'em. . 

Dizem geralmente que ha basta,nte fermentação na ilha: ela Madeira, c os emi
grados asseveram que lhe hão de fazer seguir a sorte ele S. Miguel. 

o ex-imperador elo Bra.zil, por causa ela prenhez ele sua mulher, C1Uer deixar 
a. Jutbitação ele Meuclon e vir para Paris. O governo francez está disposto a clar-
llle para sua habitação aqui o palacio ele 'Elysée Bourbon. · · 

Os emig1·ados anelam. cada. vez mais descontentes , com D . Pedro, o qual está 
.cleterminaclo agora a· dar audiencia á il.U'ba d'estes em. um dia que ha ele destinar 
para esse fim. 

A annullação elo emprestimo já concluído, o segredo que os agentes <il.e D. Pe
d.To exigem dos capitalistas, e que em taes neg0cios é impossível, torna nulla a 
.sua eonclusão ; ·as difficu]clades que estas causam hão de amgmentar, e a maneira 
por que o ex-imp01·ador se anda aqui clivcrtínclo, são inclicios mais que sufficientcs 
de que nada poderão tentar clirectamente contra Portugal, ao menos n'este. ~uno. 

Deus guarde a v. ex." París, 4 ele setembro de 1831.- Ill.mo c cx. 100 sr. vis-

' 



569 

~onde de Santarem.=Por ordem do ex.mo visconde ele Canellas, o seu secretario 
parti cuhr. 

N·ota 

Londres, 5 ele setembro ele. 1831.- Sr. visconde: -Tenho a honra de vos 
transmittir a copia da carta qne o SI'. visconde de San•tarem escreveu ao almirante 
Roussin, em que refuta as rasões que este lhe havia dado para se justificar da 
tomada da esquadra portugueza. As rasões que o sr. visconde· produz são tão for
tes · e tão justas, que julgo inutil acrescentar alguma outra r eflexão para provar 
que, ainda que em regra geral, segundo os principias do direito das gentes, as 
presas feitas depois ele uma declaração ele guerra sejam consideraclas boas presas, 
entretanto as circumstancias que occorreram n'este deploravel acontecimento., não 
permittem que o caso da regra geral lhes seja applicado. Ouso, pois, lisqnj ear-me 
com a esperança de que o governo ele sua magestade britannica não poderá dei
xar ele attender ás justas reclamaç0es do seu alliado, que co·litando com o seu apoio, 
como tinha direito de o fazer à vista da existencia dos tratados, o induziu a con
stantemente reclamar, ainda que inutilmente, n'este negocio sna mediação entre 
os dois paizes. 

Aproveito, etc.= Visconde de Asseca. =(Para lorcl PaJmerston.) 

* 
Tres notaveis oradores da camm·a dos lm·cls, que quasi sempre entravam nas 

questões concernentes a P01-tugal, proferiram em sessão de 5 ele setembro os se
·gtlintes 

Discursos 

. CoNDE DE AnERDEEN: - Apresento uma petição dos negociantes, donos de na
VIOs e fabricantes ligados com o commercio ele Portugal. Os supplicantes quei
xa~-se ele que um commercio que tem ha tan.to ~ido protegido e apoiado por este • 
pa1z, e que tem sido por uma serie ele annos tão prov~itoso para a nação em ge-

1 ral, assim c<!lmo flara todos os que têem telaçrio com elle, se ache agora exposto a 
. tantas interrupções e a ta.nta variedade de obstaculos. Os supplicantes expressam 

0 recei0 ele que as médidas que foram propostas pelos ministros de sua magestacle 
t~nham tido o effeito ele sus1)ender os amigaveis sentimentos que antigamente exis
ttaUJ. com Portugal, e temem que essas medidas, que parece ainda se quer conti
nuar, vão expor o nosso commercio com aquelle paiz a um perigo ainda maior . 
.As difficulclacles resultantes ·cl' este · estado de consas e elos clifferentes casos que· eu
volvem, não se elevem examinar em um po1lt0 ele vista meramente commercial. O 
certo é que se tem excitado taes sentimentos por meio cl' essas medidas, que sendo 
novas e sem exemplo expõem a pessoal segurança dos nossos compatriotas em 
Portagal a grande perigo e consideravel risco. V. s." 8 ter~o ulteriormente devida 
occasiã0 para discutirem a: política commercial dos ministros de sua magestade, 
s~gnndo estão dispostos a exercei-a a respeito d'aquelle paiz. Quando este nego· 
Cl~ ~e apresentar á camara estarei perfeitamente preparado para declarar a minha 
·o})mião na materia; porém, a meu ver, é perfeitamente claro que esse commercio, 
commerci·o tão importante, não póde progredir com prosperidade e receber o des
ln::_olvimento de que é capaz, excepto se tiver lagar uma alteração nas nossas r e-
açoes com Portugal. , ' 

ÜGmsideranclo o nosso actual proceclimento para com Portugal seria difficil con
servar. um systema tal, que preservasse me:;smo a simples relação da paz com ou
tro qualquer estado . Não posso conceber por que rasão, poi::o, o aclopta1'emos nós 
para com um paiz com o qual temos relações mais :íntimas elo que com outro qual
quer sobre toda a face da terra. A natureza elos nossos tratados com Portugal, os 
fir~n~es privilegias clesfructados pelos subcli.tos britannicos n'aquelle paiz, a quasi 
. hmita~a licença possuída pelos inglezes ,ali residentes; todos estes privilegias e 
llll~tuncl!ades são incompatíveis com outro qualquer estado do qne o ela perfeita 
Ullllsade e cordialidade. Qualque.r i.nfracção 'elos princípios que formam o funda
lllent(!), ele simi.lhante estado ele co~tsas eleve conclnzir á alienação e suscitar uma 
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irritação de sentimelito, que nunca poderia exjstir, mmca poderia ser posta em 
acção entre duas nações ·que se não achassem tão intimamente ligadas como a In
glaterra e PortugaL 

Com effeito as relações d'este paiz com Portugal sempre tiveram mais a si
milhança de relações de mãe patria e da s.ua colonia do que as de dois estados 
independentes, e os francezes, sempre ciosos cl'essa íntima relação, ch~maram 
Portugal a colonia ou a feitoria da Inglaterra. Estou persuadido de que o estado 
ele cousas ele que os snpplicantes se queixam não póde durar por muito tempo. 
Cnido que tentar a continuação da actual suspensão d'essas amigaveis relações que 
ha seculos têem existido entre ambos 03 paizes, será summamente nocivo aos in
teresses dos nossos compatriotas, tanto n'este paiz como em Portugal; que será 
muito injusta para com a nação portug.ueza; que porfu em risco a tranquillidade 
de toda .a peninsula, e que se não poderá continuar sem perigo para a paz da 
Europa. · 

Apresentando a questão ·de Portugal á vossa consideração, sou impelliclo espe· 
cialmente com vistas do melhoramento e consolidação das relações da Gran-)3re
tanh::i com aquelle paiz . Limitar-me-hei, portanto, rigorosamente a este ponto: 
consicler~rei o justo estabelecimento elos princípios sobre que se ftmdam essas re
lações. E muito possível que algtms dos nobres lords do lado opposto me. impu tom, 
como anteriormente fizeram, por eu haver seguido o ct~.minho que o meu dever 
me aconselhava, sentimentós de parcialidade pa,ra com o governo e o soberano ele 
Portug·al, e a tendencia para favorecer nm e outro. Ora, eu não sei realmente 
quando é que jamais se mostrou que cu fosse fav0ravel a esses princípios que os 
nobres lords clesapprovam. Sem talvez fallar tão alto e tão frequentemente como 
alguns dos nobres lords do lado opposto sobre instituições livres, entendo que res
peito os direitos e os sentimentos elas nações tanto e em tão elevado grau como 
qualquer dos nobres lorcils . 
· Oonside.raudo esta questão, muitos pontos ha a que cumpFe attendet·; e con

fesso que contemplando-a não olho tanto para o governo debaixo elo qual vivem 
os portuguezes, como para o que é devido á honra d'este paiz, tratando com um 
antigo alliaclo. Bem sei que o governo de Portugal é absoluto; mas tambem sei 
que esse governo tem existido ha seculos; sei que debaixo d'esse governo as· re- . 
lações çle Portugal com a Inglaterra tiveram origem, augmcnto, consolidação c 
força .. E um facto indisputavel, que essas relações foram cimentadas por um go
verno formado d'esta sorte, e não é menos certo que as obrigações da parte 
d'aquelle governo assim constituído tiveram honroso desempenho. 

Quanto á influencia ela Inglaterra em apoiar Portugal pouco posso dizer, pois 
o assumpto é penoso }Jara mim. O meu erro, se tal é, poderá facilmente corri
gir-se quando digo que em breve espaço" de tempo se viü a bandeira franceza pela 
primeira vez na historia cl'aquelle paiz doroi11ar sem obsta·culo em Portugal. A 
questão a que chamo a consideração da ·camara nada tem com i.'t constituição de 
Portugal. Creio que o rei tem pouca disposição para conceder, e o povo pouco de
sejo ele acceitar a constituição que certos individuos desejam imtrocluúr. Mas, se
gúndo entendo, os sentimentos ela parte cl'estes relativamente a uma constituição 
não justifica da, nossa parte nenhuma mudança nas amigaveis relações que desde 
remotos tempos têem existido entre Portugal e a Inglaterra .. Nunca houve cousa 
alguma mais certa do que uma declaração feita por mr. Oanning dois mezes an
tes elo seu fallecimento, em que claramente disse «que a vasta maioria elos povos 
da Hespanha era hostil a qualquer constituição similhante á que se propunha dar
se-lhes». A mesma observação é igualmente applicavel a Portugal. 

Motejem quanto quizerem o clero e a nobreza, clesapprovem quanto for sua von
tade os anti-Jiberaes e anti-constitucionaes; mas o facto é indisputayel, que o povo 
não é favoravel a mudança alguma. E com effeito, depois elos recentes exemplos 
c1ue temos tido elas mudanças produzidas pela revolução, não cuido que possa ha
ver grande certeza ela probabilidade ele resultar grande vantagem ela promulgação 
de novas constituições como certos indivíduos mostram ter. Olhem para o grande.. 
exemplo de Paris e para outros exemplo.s :. que lição recebem cl'elles! Quando 
vem a miseria, a bancarota, o descontentamento c a universal, calami<Ilade que 
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es~as r_evoluções produzem, certamente podem pcrmittir aos outros paizcs o di
reito ele hesitarem um pouco antes de conc01•darem em qualquer grande e extensa 
alteração no seu systema de governo. Não sei se a vossa experienéia em intervir 
na constituição .dos outros estados tem tido tão feliz exito, que vos torne zelosos, 
ou antes demasiado desejosos ele passardes ávante e tentardes o fazer extensiva 
a Portugal uma constituição a que o povo~ apesar da sua repugnancia, se visse obri
gado a ceder. Este systema me faz lembrar cl'aquelle pae que queria fazer suá 
filha ditosa contra vontade cl'ella mesma. Creio que o mesmo acontece n'este caso. 
Queremos fazer a nação portugueza feliz, mas ella não o quer ser á nossa moela. 
~ual deverá, pois, ser o termo d'este systema? Pretender-se-ha, acaso, que seja 
mclefinita a suspensão cl'essas relações que têem continuado ha tanto? Quizera sa
ber qtte obstaculo ha que impeça a renovação d'essas relações. E como é que se 
hão de vencer esses obstaculos? Faço estes quesitos declaradamente, e confio em 
q~e sejam satisfactoriamente respondidos. O nobre lord no discurso do throno fez 
d1~er a sua magestacle «qu'e sentia não ter podido ainda renovar as suas amiga-
Veis ·relações com Portugal». · 

01·a, eu desejo saber o que é que impede a renovação <il.'cssas relações? Ger
tamentc não póde ser a supposta usurpação, pois com effeito nunca a houve. que 
recebesse tal approvação como estat. D. Miguel tem procediclo á sua vontade e 
s_em opposição. Convocou os e;:;tados ela nação, seg1mclo os costumes e fórmas an
tigamente estabelecidas. Os mesmos estados tmanimemente o acceitaram; fizeram 
mais: elles o declararam legitimo monarcha ele Portugal, e a vasta maioria do 
povo approvou a justiça ílo seu direit0. Tem assim continuado a prestar-lhe vas
sallagem pelo espaço de tres annos em circu_mstancias sem exemplo n'aquelle ou 
em outro qualquer paiz. De mais a mais tem feito isto sem haver suspeita alguma 
de que a estrangeira influencia podesse produzir similhante resultado. Muito pelo 
contrario, sabe-se que similhante procedimento era contra o clirecto desejo elas 
outras eôrtes. 
. A respeito de algumas medidas do governo portuguez ninguem ha que mais 

smta do que eu a sua severidade; mas, considerando este assumpto, devemos levar 
em conta as circumstancias em que aquelle paiz se acha e tem estaclo. Toda a vez que 
se tem offerecido conselho áquelle goYcrno com vistas de mecllclas suav.es e concilia
torias, sempre nos tem dado esta resposta: « Desejâmos ser benignos, clesejâmos 
ser clementes; mas cumpre que primeiro tenhamos o -apoio que o '\fOsso governo 
e toda a Europa nos podem da1: antes qne possamos seguil· similhante caminho». 
Por isso digo que· este paiz, como sempre sustentei, é responsavel em grande parte 
pelo procedimento que o governo de Portugal segue, e que entendo ser o mais 
conveniente para a sua propria protecção. A respeito elas crueldades que se diz 
que esse governo praticára não farei tão pequena idéa do cliscernimento de v. s.as, 
q~e snpponha que podem dar _credito a cousas tão monstruosas . Não tenho a mi
nima duvida de que isso tem sido notavelmente exagerado. Inglezes, cavalheiros, 
officiaes, homens de elevado caracter e honra, testemunhas oculares do que tem 
occorrido em Portugal, me patentearam as absurdas e grosseiras exagerações que 
se tem feito circulf}r sobre este objecto. Mencionarei um facto que sobre este as
sumpto póde ser tomado c,omo exemplo. Segundo uma relação que se me mostrou, 
Vê-se que nos ultimas tres annos só se executaram vinte e tres pessoas em Lisboa. 
O facto não póde ser duvidoso, pois occorrêra na presença de todo o mundo. Diz-se 
co1~ effeito que milhares ele pessoas estão presas. Naturalmente só os que têem 
m~1s immediata relação podem .fallar a este respeito; mas é provavel que tambem 
n'1sto haja grande exageração. Cuido que v. s.a> concorcla1·ão em que se em tres 
a~nos, attendendo ao estado em que o governo portuguez se acha collocaclo, só 
"Vm~e e tres pessoas foram executadas, não se póde considerar esse numero como 
mntto extraordinario. 

_Tenho, portanto, clireit'o a inferir, que a 1•espeito dos suppostos actos ele se
venclade commettidos em Lisboa, se têem· promulgado as maiores e mais falsas 
ex_agerações. Mas o nobre conde perguntou em occasião anterior : «Se o titulo ele 
re1, como applicavel a D. Miguel é tão solido, se é tão universalmente recebido 
c acceito, por que rasão não foi elle reconhecido ha longo tempo como •legitimo mo-
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narcha ~e Po~·tugal ?>l Quando aqc1elle príncipe voltou a Portugal o nosso minis
teria entendeu dever não perder tempo em communicar com o imperador, pae da. 
joven princezà, e annuncim·-lhe o qRe havia occorrido. 0~:? ministros entenderam 
ser necess:::.rio informal-o do verdadeiro estad0 ele Portugal e apresentar-lhe as 
vistas que se formavam em consequencia dos succ~ssos que ali haviam occorrido. 
;Em certa occasião quiz o impe:radoT elo Brazil tenninar todas as desavenças e dis 
putas }Jela negociação. Esta devia ter logar no Brazil, mills depois se propoz que 
se fizesse em Londres. Porém viu-se que isso iria consumir um espaço de tempo 
muito maior do que era ra::oavel. 

Finalmente adaptou D . Pedro a determinação de que nada seria capaz de o 
obrigar a recorrer ás hostilidades ; que tudo aJustaria pela conciliação, e que pro
duziria este resultado· pelo casamento 'de sua filha com D. Miguel. Mas a final o 
governo de sua magestade não julgou acertado adaptar aquella proposta e veÍi.~ 1 
portanto, a fiem' nulla. Desele -aquella hora até á presente não tenho rasão para sa
ber ou para acreditar quo o que. então teve logar de moelo algum alterasse a de
cisão no animo de D. Pedr9, qua,nto ao politioo effeito ql'le o casamento de sua 
filha com D. Miguel era capaz de produzir. O governe de sna magestade d.eter
min0u não communicar simillíante proposta a D. Miguel. No emtanto proseguiu 

· toda a negociação rasoavel e justamente, e -os ministros m~triram a esperança ele 
que cheg·asse o tempo em que fossem efficazes os seus esforços . Durante a conti
nuayão d'essa negociação o governo de sua magestade se achava sem duvida oc
cupado em concorda·r nas medidas que fossem majs proveitosas para Portugal e 
mais conducentes para collocarem as suas relações com este paiz n'aquelle pé em 
que sempre existiram e floresceram .. A medida que mais se esperava pm'a o adian
tamento d'esse objecto se achava ligada com a questão de uma amnistia. E n'este 
logar devo fazer a justiça ao governo ele Portugal, de declarar que nunca vi ou 
nunca achei n'aquel'le governo nenhuma repugnancia em conceder alguma medida 
d'essa natureza. A grande difficulelade foi emquanto á fó1·ma, e mais pall'ticula.r
mente com refer,encia ao tempo em que essa meclida deveria ter effeito. Houve 
larga clisc~1ssão sobre o assumpto ; mas 'finalmente se vencerillm todas as d.ifficuii.
C).adas, e creio que se apresentou uma proposta modificada ·da natureza ele uma 
amnistia, proposta que se· mandou a Lisboa no mesmo dia em que me retirei do 
ministerio. Posteriores acontecimentos pozeram termo a este procedimento, mas 
creio que no momento a que alludo se achavam desvanecidas todas as difticul-
dacles. · 

Desde então occorreu um acontecimento de importante nature.za; fallo da ex
pulsão do imperador D. Pedro do Brazil, e, portanto, se segue a total ausencia de 
estado algum interessado na questão; D. Pedro póde fazer gueiTa contra Portugal 
como individuo particular, ppàe introduzir suas forças em Portugal e tentar o risco 
de uma guerra civil, mas só póde fazer isso como. simples particular: Este acon
tecimento, portanto, desvanece o primeiro, e at& posso elizei· o principa} obstacul0 
ao reconhecimento elo actual governo de Portugal e á renovação de amigaveis re
lações com aquelle paiz . Se essa renovaçtLO é para desejar em. todo o tempo, a 
sua necessidade se torna· cluplicaclamente urgente e imperiosa desde a aggressão 
franceza contra Portugal. Não tenciono agora entrar em nenhuma explicação das 
pi·ctensões da França sobre Portugal, nem sobre os aggravos que o primeiro ·paiz 
diz haver soffrido. No emtanto notarei que o mesmo nobre concle nunca se animou 
a dizer que havia examinado essas pretensões e que as havia achado justas. V. s.35 

podem todos formar uma opinião a respeito d 'essas pretensões, e posso afoita
mente appellar para o juizo ele qualquer homem imparcial a respeito elas mesmas 
pretensões. Deverão apresentar-se á camm·a documentos que expliquem o assum-

" pto e anciosamente espero lel-os. Tambem deixarei ele .entrar na disçussão elo as-
sumpto elas nossas proprias pretensões. · 

Segundo posso formar a minha opinião na materia, entendo que as nossas pre
tensões sobre Portugal tinham perfeito fundamento. Resultaram da infracção de 
artigos elos tratados. Os ·actos de que nos queixámos não podiam ser ?-ggravos 
como os que havia entre Portugal e a França, ou entre quaesquer clo1s paizes não 
ligados por vínculos tão particulares como nos unem com Portugal. Por muito in-
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9-igna que eu C<msidere a maHeira como se proseguiu nas nossas pretensões, en
tendo que eram Sl!lbsta.ncialmen.te ju'lstas em si mesmas. Agora desejo dirigir a 
attenção rile v. s. as ao modo como se prosegtúu nas pretensões francezas. 

Não hesito em declarar que era o dever elos nobres lords do lado opposto o ha
verem usado da sua mediação entre Portugal e a França. Portugal app-ellou pam 
_nós para esse effeito uma e mlútas vezes, porém ·não se prestou ouviclos aos seus 
r~gos, não se deu nenhum parecer, nenhum conselho a Portugal, até que a expe
dição franceza deu á véla de Toulon. A questão mais importante n'este assumpto 
nã? é quem póde dar a melhor explicação, mas que explicação é a mais verda
den·a. Desafio a qualquer para que haja de contradizer -o que vou expor. Quer as 
pretensões dos .francezes fossem jüstas, quer fossem injustas, estamos l·igados por 
tratados a mediar entre a França e. Portugal, e se· achassemos essas pretensões 
injustas estaYamos obrigados a apoiar a causa de Portugal. Em todo o caso cer
tmnente estavamos obrigados a usar dos nossos. bons' officios por via de mediação. 
Nenhuma explicação é capaz de desvanecer a inculpação que recáe sobre o go
verno por não ter feito isto. Sem comtudo indagar a natureza ou.justiça das pre
~en~ões da França, cumpre olhar para o modo como foram sustentadas. A 8 de 
Jnllio se entregou a Portugal o ultirnaturn francez. Tendo o governo portuguez sido 
aconselhado pelo nosso, declarou estar resolvido a seguir o conselho que lhe dera 
o ,governo de sua magestacle britannica e pôr em li]Jerdade os dois indivíduos que 
haviam sido p:J.:esos. · -

Não se contentou com esta resposta o' almirante francez, mas forçou a en
trada do Tejo e entrou no porto de Lisboa. A 11 de julho declarou o almirante 
fi:ancez que os francezes com a sua natural generosidade não tornariam vantagem 
da sua victoriã, mas que se reservavam o direito de reclamar indemnisação pelas 
victimas ela guerra. A 12 ele julho expedju o almirante francez outra nota em que, 
depois de tecei· seglmclo elogio :i generosidade franceza, paa:ticipou ao governo 
portuguez que a e~quadrá' portugueza clevia para o futmo ser considerada como 
~ropriedade franceza. Como se póde isto combinar com a sua declaração ele 11 de 
Jt~lho, de ·que trataria .com Portugal debaixo das mesmas condições que antes da 
Vlctoria? Só posso dar a rasão d'esta incoherencia, suppondo que entre as declara-

.. ÇÕes de 11 ·e 12 havia o almirante francez recebiclo novas instrucções do seu go
verno. Não ha outro modo de dar -a rasão ele uma mudança tão notavel no seu 
tom. Consta-nos que eertas altas auctoridades legaes declararam que considera
vam a esquadra portugueza como boa presa de gueJTa. Se o nobre lord á testa 
do g0verno disser que tal opinião se declarou, ou~ que tenciona pn~cecler n'essa 
conformidade, espero que se acha1·á prompto a apresentar a sua opinião 11a pre.
sença da camara, e não só a opinião mas tambern o caso em que se funda. Formo 
elevaclo conceito elo advogado do rei; mas o advogado do rei, assim como ou
tro qualquer aclvogad'o, eleve dar a sua opinião segundo o caso que se ihe apre-
senta. · . 

É indubitavelmente certo que se a guerra fosse legitima não podia haver um 
apresamento mais legitimo do que o dos vasos ~e guerra. Mas a minha duvida, 
ou antes a miBha asserção, é que não existia nenhuma guerra legitima entre a 
França e Portug·al. Não houve declaração . de guerra., não houve bloqueio, não 
houve nenhum aviso ás potencias estrangeiras; o governo portuguez claramente 
nunca executou nenhum acto hostil, nunca expediu patentes de corso, nem con:fis
c?u a propriedade dos franeezes como repr'esa1ias. Em summa, não existiu nenhum 
Stgnal de guerra entre os dois paizes .. Porém dizem que houvera uma declaração 
de gnerra de facto. Então onde está o tratado ele paz? Urna guerra de facta póde 
conceber-se; mas qnem jamais ouviu fallar ele um tratado de paz ele facto? 

Se jamais existiu a guerra entre a França ,e Portugal, existe no momento actual, 
porque não houve nep.hum tratado ele paz. E claro que o governo francez nunca 
en.~eneleu que existia l~m estado ele guerra. Aprese;ntaram. certas pretensões, que 
e:x1gn·am ~í :força; mas se a guerra existiu, só ·pod1a termmar por um tratacl0 de 
paz . Ou a guerra existe agora, ou mmca existiu. 

Ainda não acabei com o almirante franeez. 
- A 22 de jtulho o.almirante francez, em conseqtlencia ele algumas noticias que. 
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tinham apparecido, não na· Gazeta de Lisboa; mas em folhas portuguezas da pro- . 
vincia, dos successos que haviam occorrido ·em Lisboa, recusou preencher as con
dições a que annuíra no dia 10, e propoz uma convenção1 a cujos artigos rogo a 
attenção de v. s. as Devo expressar a minha i !limitada surpreza de que os minis
tros declarassem que o almirante francez não fizera nenhuma tentativa para obter 
vantagens commerciaes para a França á CL'lsta da Inglaterrà. Cuidarei em que ne
nhuma declaraçãq similhante se faça n'esta camara, pois tenho na mão a conven
ção. O almirante francez diz n'esta convenção que o commercio francez era tra
tado muito desfavoravelmente, compa_raclo com o da Inglaterra, e pediu que em 
todos os ulteriores trataclõs que se fizessem com a França fosse o commercio fran
cez collocaclo no pé da nação mais favor~cicla . Se o governo ele Portugal tivesse 
annuiclo a esta proposta, que clamor se não teria levantado contra a sua má fé 
por ter feito tratados em prejuízo elos seus melhores amigos? Mas porventura nos 
poderíamos nós com justiça alguma queixar, se o governo portúguez assim pro
cedesse? Portugal, a quem estamos obrigados por tratados a proteger, nada co
lheu d'esses trata~os, excepto as obrigações· que d'elle exigimos. A historia cl'esta 
convenção, que consta de oito artigos, excede a minha comprehensão. Qual era o 
estado de Portugal e da França no tempo em que se assig~ou? Era estado de 
guerra ou estado de paz? Quizera saber o que dirá a este respeito o advogado 
do rei. • · ' 

O ·governo portuguez se esquivou ao artigo na convenção que descrevi relati
vamente ao commerci0 francez, e conseguiu substituir-lhe outro, em que o governo 
portuguez prometteu tratar com a França para o ,futuro de uma maneira recipro
camente vantajosa para a França e Portugal. Este artigo não é tão obrigatorio 
como o primeiramente proposto, mas por isso n:ão somos devedores á generosi
dade franceM. Outro artigo da convenção estipula que todos os subditos francezes 
em Portugal ficarão para o futuro collocaclos debaixo ela jurisdicÇão de um juiz 
conservador. Apenas é possive1 co:m.ceber como similhante priv.iJ.egio pócle ser con
cedido por uma nação independente a outra nação. Sei que algumas pessoas con
sideram onerosos os nossos trwtados com Portugal. Eu mesmo ás vezes me inclino 
á opinião de que comprâmos mui caro as grandes vantagens q-p.e gosâmos pelas 
nossas relações com Portugal. Mas' ainda que esses tratados sejam cnerosos, são 
obrigatorios. Os nobres lorcls do lado opposto mostraram de que modo interpre
tam esses tratàclos . Sinto clifficuldade em reprimir o sentimento da vergonha e da 
indignação que me agita o peito quando reflicto no tratamento que o governo de 
Portugal tem recebido cl'este paiz. Ouvi dizer que o governo francez propózera 
ajudar D. Pedro nas suas tentativas hostis contra o geverno portuguez. Tenho 
rasão para acreclita.r por meio d'aquelles que provavclnieúte têem melhor informa
ção na materia, que se declaram similhantes intenções. Deverá acaso a esquadra 
em que D. Pedro der á véla ser considerada como portugueza ou francezá? Se é 
esquadra portugueza, que direito tem o rei dos francezes para intervir n'isso? Se 
é esquadra franceza, que commentario não vae isto offerecer á doutrina de não 
intervenção? Pócle o nobre conde elo lado opposto ser tão enfatuad0 que n~o per
ceba que qualquer mudança que occorra em Portugal, seja ella qual for, por meios· 
francezes, deve ser noéiva para este pai.z? Suppõe o nobre conde que aos fran
cezes importa o valor de uma palha D. Pedro ou sua filha? Não,. o seu objecto é 
aniquilar a predominante influencia que ha tanto ·possuímos em Portugal. Este· 
sempre foi o seu -fim no governo dos Bourbons, de Buonaparte e Orleans. 

· Sem querer excitar o ciume da França, elevo declarar que sempre foi a es
tabelecida política d'este paiz o ollmr com certo grau ele vigilancia e cuidado para 
todos os seus procedimentos externos, com o fim de prevenir a extensão elo seu 
domínio ou da sua infh1encia sobre os outros estados . Se o nobre conde proc·ecler 
na conformiclacle de outro principio atraiçoará os· interesses da sua patria. 

Não tt,atarei ele que a França é inimiga natural d'esile paiz, mas direi qc1e ella 
é nossa nattU'al rival, e pócle o noôre conde estar cexto de que nunca perderá ella 
a occasião de conseguir vantagens á nossa custa. Esta questão toca ele perto na 
segurança ele to ela a península; toca na mesma existencia da mona.rchia hespa
Ithola. PergLmtarei ao nobre conde se o. procedimento ·do governo hespanhol tem 
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de modo algnm merecido o perigo em que se veria collocad0 pela contiilimação da 
· nossa política actual? Outrosi)ll lhe pcrgtmtarei se se não tem desenganado bas
tante a respeito d?- Hespanha, e se entende que nenhum governo podia ter pro
cedido com malior boa fé, sabedoria, pruclencia e moderação elo que a Hespanha 
no decurso ele toclas as cliffice~s transacções resultantes elo e!:)taclo ele Portugal?. A 
questão se torna cluplicadamente séria ligada com a segura11ça da Hespanha. Deve 
s~r a nossa politica reunir as duas nações da península em um corpo_ amigavel. Se
l'ta tanto mais infeliz que a tranqeüllidade da Hespanha soffresse mterrnpção no 
~omento actual, por isso que aquelle paiz .vae fazendo rapiclos progressQs ;ao seu 
Interno melhoramento. Estou bem certo ele que o nobre conde concordara com~ 
1!!-igo n'esta asserção. Perniittinclo nós que se tmdam tramas na l:p.glaterra ·contra
uas aos tratados e aos direitos elas gentes, poderá D. Pedro conseguir o suscitar 
~lma convuls~o em P0rtugal, pocler,á espalhar os horrores da guerra civil, poderá 
Inundar a península ele sangue, porém n,ão ha ele a fim~.l conseguir a subvers~io do 
governo e das instituiçõés a que a vasta maioria ela nação portugueza tem fiel 
adhesão, e que haJ de defender. Telil.do expressado estas opiniões se esperará que 
eu conclua com arlguma moção sobre o assumpto; porém não venho preparado 
para seguir esse càminho na presente occasião. Julgo bastaB.te chamar a attenção 
do nobre conde ao mui critico estado em que a continuação da sua política vae 
collocar este paiz, não s~ a respeito da. nossa antiga alliada, mas tambem a res
peito de toda a península, e fazer-lhe, sentir a responsabilidade que assim re~aírá 
sobre elle. Só clesejó que consip.ere a · questão sem paixão e sem preoccupação. 
Desejo que se dispa das paixões e elas preoccupaçõcs d'esses que o cercam, e que 
refiicta n'as consequencias ela sua política actual para os interesses da Inglaterra, 
cousequencias que eu serei o primeiro em deplorar. -

(LQrd Grey estraB.hou ql!le o prec·edente orador não o tivesse prevenido pam 
melhor or.ientar-se, e o conde ele Abercleen disse que, satisf?<zenclo . á pergunta de 
u~ nobre marquez do lado opposto, Gleclarára o seu firme prop0sito ele entrar na 

' a~scussão sobre as relações políticas ela Inglaterra COllil. Portugal.) 
CoNDE DE GREY:- Esse termo é· mui lato, nem era facil pa..rà mim. o conje

ctu:rar quaes são os pontos a que o nobre coade alludiria. Quando nos lembrtm~_os 
de que toda a discussão sobre .os assumptos a que o nobre conde alludiu tem sido · 
abandonada por tuiiversal consentimento por causa da inconvenie:ncia que prova
v~lmente d'isso resultaria:, e tendo eu 'consentid0 em apresentar os documentos pe
didos, tinha certamente rasã@ de esperar que o nobre c0nde não houvesse entracl0 
em um debate d'esta :natureza antes que os documentos se achassem perante a 
cama r a. 

. No emta.nto não estou di.sposto a queixar-me ele que o nobre c0ncle haja se
guido caminho diverso . Ouvi com surpreza gramle parte do discurso do noli>re 
conde. Em primeü·o log·ar omittiu 0 nobte conde declarar a substancía ou 0 obje· 

·c to da petição, ou eomo é que tinha ' relação com os pbnt0s a · (!jUe dirigiu a atten- ", 
Ção ele v. s. as Segunc1o 0 que o secretario leu da petiçã0, consta que procede de 
ce1·tos neg0ciantes que se queixam ele que 0 commercio com Portugal·se acha mt!Í 
deteriorado, e rogando ao parlameB.to que adapte medid~s para restabelecer a paz 
e a l'\arm9nia entre ambos os paizes. Dizem-me que a petição f0ra prom0vicla por 
Uma pessoa que. se interessa com grande calor pelo monarcha que oécupa 0 thro.EJ.O 
de Portugal. A J:t~esma petição outrosim me coB.sta que estivera em um café pa.rà 
re?eber as assignatll!ras,, porém não foi boa especulaçã@, porque apenas tem cleze-
sels nomes. O nobre conde deve conhecer que as mecl~clas que o govemo adaptou 
P_ara 0b.ter desaggT ~v o de :Portugal fo~·am approvadas p<n· grande parte dos nego
Ciantes que têem co mmercio com. aquelle paiz. O nobre concle entrou em uma ex-
tensa· invectiva sobre tudo quanto fizera a expe<ilição ·f.ranceza. 

QuaJndo os pa-peis que prometti se acharem sobre á mesa não me será difficil" 
provar que . os ministros nã0 são merececl0res elas imputações que o nobre co11cle 
l~es quill fazer sobre a materia_ em questão. O n.obre oolil.cle nega qae os francezes 
t~vessem causa sufficiente para pedil.· reparação da fórma que fize~·am. N'essa ques
tao não entrarei. 

Em uma discussão anterior o nobre duque do lado opposto fez uma attencli-
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vel asserção, declarando que dep0is elo modo como n0s havíamos pedido repnra· 
ção apenas era possível que interviessemos e impeclissemos que os francezes 
procm·assem reparação do mesmo modo. Disse o nobre conde- que n6s nos absti
vemos ele alferecer nenhum conselho a Portugal até o ultimo momento quando já 
era tarde. Não sei se mesmo então era tarde, nma _vez que francamente se hou
vesse offereciclo a reparação aos francezes. No emtanto devo negar que este go
verno não havia dado conselho a Portugal antes cl'aquelle tempo. Esse facto :ficará 
decidiclo quando se ap-resentarem os d.ocumentos . O nobre conde confessa que os 
vasos ele guerra seriam legitimo apres.amento se a guerra fôra legitima. 

Creio que não temos direito algum para investigar a causa original da guerra. 
Quer fosse justa, quer injusta, a questão elas presas eleve ser regulada pelo usua.l 
direito elas gentes . O nobre ,conde expressou o desejo de que se ~presentasse a 
opinião elo advogado do rei. E usual considerar opiniões cl'esta natm·eza no ponto 
ele vista ele communicaçõ~s con:fidcnciaes. Pelo que me toca não tenho objecção 
nenhuma a isso. Pelo contrario, desejo qne o nobre conde a veja, muito especial
mente, porque insinuou que o caso em que essa opinião se fLmda é falso e parcial. 
Pelos documentos se verá se é cl'essa natureza. Estou admirado da parte de oncl€ 
procede este ataque. Lembro-me de que quando se pecliu a opinião de um sabio ju
risconsulto n'esta camara sobre outro objecto ha algL1m tempo, o nobre conde e os 
seus collegas positivamente recusaram proeluzil-a. Quando o nobre concle vem a 
esta camara e falia da vergonha e indignação que sente pelo procedimento elo go
verno, com um ar de solemnidade e emphase, peço-lhe que se lembre do caso da 
Terceira. Esse caso excitou o interesse de toda a Europa, mas o nobre conde 
nunca deu nenhuma explicação satisfactoria sobre o assumpto. 

Sem tocar no assumpto elas nossas negociações com o imperador do Brazil, 
passarei á parte mais importante da declaraÇão do nobre conde, a saber: a situação 
em qüe este paiz se acha a respeito de Portugal, em consequencia da interrupção 
das nossas rela'ções diplomaticas com aquelle paiz. Não estou disposto a avaliar 
em menos as vantagens elas nossas relações com Portugal. Lastimo tanto como o 
nobre conde a desgraçada situação em que se acham os dois paizes um a respeito 
dQ outro, e que confesso ser pela sua continuação productiva ele todos os incon
venientes que o nobre concle ponderou. 1\fas este estado de cousas não é devido 
ao governo actual. 

Os actltaes ministros de sua magestacle ainda não têem estado dez mezes no 
ministerio, ao passo que similhante estado ele cousas tem dmado tres annos . O no~ 
bre concle é, portanto~ responsavel por uns dois annos cl'esse tempo, e certamente 
seria grande responsabilidade se, como disse o nobre conde, o governo el'este paiz. 
fosse responsavel por· todos 0s actos do governo portuguez. O nobre conde apon
tou como causa da demora no restabelecimento · ele arnigaveis relações com Portu
gal as •negociações qlle progrecliam com o imperador elo Brazil. O nobre conde 
considera que toda a difficuldade se acha agora inteiramente removida pela ex· 
pulsã.o ele D. Pedro do Brazil. Mas seja-me licito lembn•r ao nobre conde, que não 
é só por este motivo que o governo recusa renovar re1aç0es com Portugal, mas 
tambem por causa do procedimento do mesmo gove1·no; e ha um preliminar (não 
o chamarei condição, visto que o nobre conde nega que é condição, apesar ele que 
eu não tenha sufficiente agudeza para distinguir entre um p1:eliminar e uma con
dição), et~ja concessão se julga essencial para o reconhecimento do governo ele 
D. Miguel. 

O facto é que em certo tempo do anuo ele 1829 o governo ele D. }liguei 
foi reconheciclo pela Hespanha, com a intelligencia entre a Hespanha e os go
vernos ela França e hglaterra ele que, quando D. Miguel poclesse acloptar um 
systema mais apto para se· acltar no es~aclo ele paz e amisade com as outras na
ções, se poderia seguir o geral reconheCimento pelas potencias da Europa. O no· 
bre conde clescle o anuo de 1829 até á epoeha em que saiu elo ministerio nunca 
pôcle conseguir o estabelecimento de tal or·clem ele causas em Portugal que o ani
masse, apesar de todos os inconvenientes resultantes da interrupção das nossas 
relações com aquelle paiz, a enviar um ministro á côrte de Portugal e a reconbe· 
cer o príncipe, cujo titulo agora j nlga tfio bem fundado. 
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. Teve logar larga negociação sobre este objecto, e a 17 de setembro de 1830 
Vl qu~ o nobre conde, alludindo em um despacho á interrupção elas relações entre 
os dots paizes, francamente declarou cc que existia um obstaculo contra uma mu
dança de todo insuperavel pelo governo de sua magestacle, e cuja remoção só de
pene~a elo governo portuguez ''. ·Acrescentou o nobre conde que, excepto no caso 
de o governo portuguez consentir em uma geral amnistia, seria de todo impossí
vel tentar alterar a nossa actL1al condição e a elas outras potencias a respeito de 
Po1:tugal. Apesar ela importancia de uma mudança ha otltras pretensões ainda 
m~1s attendiveis e de que não me afastarei. D'este negocio depende a honra do 
re1 e o coh.erente caracter do governo. 

9 nobre conde concluiu, elP.claranclo que era clevida uma aumistia áquelles que 
hav1am regulado os seus sentimentos pelo exemplo da Grau-Bretanha, e ·pelo que 
entendiam fosse o provavel procedimento elo seu proprio governo; que a promul" 
gação ele ·um acto de amnistia seria no maior grau vantajosa para o mesmo Por
tugal, e era um inclispensavel preliminar para qualquer mudança nas relações entre 
os dois paizes. 

~s~im se mostra que a 17 de setembro de 1830 o não conceder-se mna 
a~mstta era considerado pelo nobre conde como insuperavel objecção á renova
ç.ao das relações entre os dois paizes. Tem acaso desde então o estado ele causas 
tlhtd'o notavel ' rnnclança até o presente? Pôde o mesmo nobre conde conseguir simi-

ante amnistia? 
. No primeiro dia da sessão declarou o nobre conde que não a havia obtido. 

Prtmeirainente havia o nobre coELde declat'ado que, excepto· no caso ele alcançar 
urn act0 authentico ele amnistia ele D . Miguel, não o reconheceria. O nobre conde 
s~ deslisou desde então cl' essa proposta, e disse que se recebesse a copia authen
tt;a ele um decreto promettenclo conce.der uma amnistia, seria isso sufficiente, po
rem nunca obtP.ve tal copia ele similhante decreto . E verdade que se expediu um 
2.~s].Jacho datado a 15 de novembro no dia 16, dia em que o nobre conde saíu elo 
1111Dlsterio, e em que o nobre conde manifestou a esperança de que se concedesse 
a a~nistia. N'esse intervallo se têem infdizmente multiplicado muitas scenas oc
corrtdas n'aqnelle paiz, e pelas quaes parece que só o governo inglez é J:esponsa
ve~. Porém, diz o nobro conde que aquelle governo arbitraria não é ao menos san
âtllnario, porque só vinte e tres pessoas têem perecido nos cadafalsos no decurso 

0 anno passado . Mas o nobre conde passa ele leve a respeito elo caso d'essas pes
soas que se acham nas prisões. O nobre conde omittiu o transporte de victirnas 
para a costa. ele A:frica. O Robre conde tambem omittiu notar o lastimoso estado 
d'~q~1e1le paiz, onde a lei não o:fferece protecção alguma! Antes que o nobre conde 
Crtmme os ministros actuaes por _não restabelecerem as relações ele paz e amisade 
c?m Portugal, deve elle mesmo estar prompto a defender-se por não ter estabele
Ct~o essas relações em cit·cmnstancias mais favoraveis para esse fim do que agora 
CXtstem. Concordo com o nobre conde em que nada temos com as fórmas elos. outros 
governos, nem com o caracter elos príncipes que estão á testa cl'elles. Inteiramente 
concordo n'csta proposição sobre o principio ele não intervenção nos outros pnizes 
a que o nobre conde allucliu. ' 

No emtanto devo aqni notar que ouvi com bastante sm·preza o ataque feito 
pelo nobre conele aos ministros por terem querido forçar, por assim dizer, <'>S por
tuguezes a receberem uma constituição. Os ministros de sua magestade não têem 
usado ele inten~enção com Portugal ele outro modo, excepto por meio de represen
tações que têem direito a fazer para persuadir o governo portuguez a concordar 
nas condições a que deve annuir antes que se possam restabelecer as relações en
tr~ ambos os paizes . Sei que os interesses britannicos são objecto do par ticular 
Cutdado elo governo, e não careço das admoestações elo nobre conde para attender 
com cuidado a esses interesses, apesar ele talvez me falta~ alguma leviandade elo 
nobre conde em arriscar a paz elo munclo por declamações e invectivas contra as 
outras poteucias. Confio em que se ha ele achar que etl cuido n'esses interessês e 
~os. ~eios de os proteger contra as infracções elas outras potencias tão clesvelacla 

VJgtlantemente como o poderia fazer o mesmo nobre conde. 
G dever elos ministros 6 sem duvida ·proteger os interesses britannicos, porém 
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não posso despir meu animo dos sentimentos ou prinCipws que bebi clescle a mi
nha tenra mocidade, c que me ensinam a acreditar que os governos fundados nos 
princípios da justiça, e cujo procedimento é guiado por esses princípios, são mais 
acreclore!'t de confiança do que os que dependem da arbitraria vontade de um in
dividuo. Nnnca recusei e espero nunca hei de recusar entrar em relações com as 
nações em estado de paz com este paiz, seja qual for a sua fórma ele governo, 
quer sejam de natureza absohüa, quer ftmcladas nos princípios ela liberdade. Não 
julgo necessario ser mais extenso na IJresente occasião. 

Com effeito a ultima observação do nobre conde poderá tornar surperfluo 
quanto levo dito; porquanto, clisse o nobre conde que, tendo entrado tão largamente 

no assumpto, nã.o julgava a presente occasião lJropria para fazer qualquer moção · 
que affectasse o governo, e unicamente se limitava a apresentar a petição. Portanto 
a unica questão que agora se acha perante a camara é que se imprima a petição. 

Disse o nobre conde que em oub:o dia havia de entrar mais largamente na 
discussão. Quando esse dia vier estarei prompto a encontrar o nobre conde ou ou
tra qualquer pessoa, e confio em que poderei mostrar que em tudo quanto se fi
zera ou se cleixára de fazer, nem a honra nem o interesse elo governo têem sido 
lesaclos por nenhum acto dos ministros, nem por quaesquer circumstancias, exce
pto aquellas que não estava em nosso poder o contrariar. 

DuQUE DE WELLINGTON: -Apenas julgo necessario justificar ó meu nobre 
amigo pelo procedimento .que seguiu em apresentar a petição, porque esta é es
pecialmente relativa aos interesses britannicos ligados com Portugal, e (J, interru-

. pção que, segundo declaram os supplicantes, sofli·em esses interesses em conse
quencia do estado actual das nossas relações com aquella potencia. Estou prompto 
a confessar que as pessoas que assignaram a petição têem vivo interesse na ques
tão, porém o nobre conde do lado opposto engana-se em suppor que ellas têem 
outro interesse. Tambem se engana o nobre conde em que o numero dos suppli
cantes seja só quinze e esses de pequena import:mcia n'esta grande capital. 
O certo é que ha quarenta e duas assignaturas n'esta petição, e, se v. s.as lerem 
os nomes, verão que alguns dos supplicantes são dos principaes negociantes em 
Londres·, e cada um d'elles ligado com o commetcio ele Portugal. Entendo que os 
pontos a que alludiu o meu nobre amigo são exactamente aquelles sobre os quaes 
devia fallar a v. s .as, cJtamanclo a VOI3Sa attenção á petição que apresentou. 

Ha, porém, um assumpto que o meu nobre amigo deferiu para outra occasião, 
a saber: o que diz respeito ao negocio dos vinhos com Portugal. Poderia ter dito 
a v. s.as que n'essa questão elo commercio elos vinhos, não só Portugal, mas toda 
a península e as potencias da Allemanha e da Italia se acham interessadas . Os 
nobres lords do lado op.posto julgaram acertado, a fim ele favorecerem a França, 
cujo commercio com este paiz não iguala a quinta parte cl0 commercio com PoL·
tugal, pôr os vinhos da península e do resto· ela Europa no mesmo pé com os da 
França. Quer isto dizer, a fim ele favorecerem a França, paiz que não deseja ter 
relações com a Inglaterra, excep.to em seu proprio proveito; os ministros resolve
ram abater o commercio com Portugal, e desanimar o commercio com a Hespa.nha 
e com todo o resto ela Europa. Não tocou o meu nobre amigo n'este ponto, porque 
não desejou deter a attenção de v. s.as; mas, se o tivesse feito, poderia ter mais 
amplamente mostrado a parcialidade dos nobres l01·ds elo lado opposto a favor da 
França e a sua preoccupação contra Portugal. 

No emtanto se limitou o meu' nobre amigo áquella }Jarte da questão que diz 
respeito ás relações políticas entre este paiz e Portugal. O nobre conde, r epli,
cando ás observações elo meu nobre amigo, se aproveitou de uma asserção minha 
a respeito elo procedimento elos ministros, em não intervirem a favor ele Portugal 
na occasião da expedição franceza. 

Confesso que quando fiz tal asserção não estava exactamente sciente das cir
cumstancias que haviam occorriclo . Nri.o ~e lembrava de que nós seguíamos o exem
plo da França em vez de lh'o darmos. A verdade é esta : os francezes apresen
taraiJ?. as suas pretensões, constando ele dez artigos, a 18 ele março, e só foi a 18 
de abril que o governo inglez, á imitação elas pretensões cl'elles, apresentou as 
suas. Quando fiz a asserção a que allucliu o nobre conde imaginava que o governo 
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inglez tivesse sido o primeh·o em aprcse~tar essas pretensões, e que, portanto, 
~o podiam com justiça pedir ao governo francez desistisse de similhaúte preten
s~o. lVIas o certo é que este paiz seguiu o e4emplo da França, e realmente pare
cta ~aver uma conspiração entre estes dois paizes sobre qual elos dois mais clepressa 
havta de abater .a desg-raçada potencia ele Portugal. 
· . O almirante se apresentou diante ele Lisboa a 18 de maio, e clepois de repe
tu· as suas pretensões se apoderou elos vasos mercantes e ele guerra, em conse
quencia ele cujo apresamento Portugal perdeu a ilha de S. Miguel. 

Disse o nobre conde que, apesar d'este paiz se achar ligado por um trUitado a 
ln·oteger Portugal, no emtanto, tendo apl'esentaclo as suas pretensões, não podia 
rmpedir que a França fizesse o mesmo. Mas porventura não se poderia ter ten
t~clo a mediação? Mesmo quando se achava o almirante francez diante de Lisboa 
atnda não era tarde. A guerra não começou antes do dia 8 ele julho, e houve bastante 
te~po para que este governo representasse · ao de França, }Jara que lhe apontasse 
a mc?uveniencia, quasi dissera a indecencia, do procedimento cl'aquella nação a 
respmto do negocio em clisptlta eut:re os dois paizes. Quando reflicto em tudo 
~u.auto tem occorrido elevo dizer realmente, não fallanclo como official elo e4ercito 
r~tannico, mas como inglez, que ntmca ouvi cousa alguma que me enchesse o 

~illmo de maior indignação elo que o procedimento do almirante francez. A 8 ele 
J~~o repetiu as suas pretensões como a.ntes, com adclição ele quatro artigos, e par
tJctpou ao governo portuguez que se os não acceitasse existiria a guerra ele facto. 
A. 11 ele julho escreveu o almirante francez que a ·França, sempre generosa, nada 
acrescentava a estas condições, excepto a compensação a favor elos que haviam· 
sofr't:iclo pelas hostilidades, quando os que realmente haviam soffriclo eram clois 
ruarmheiros feridos por uma explosão. 

No dia 12 se annuiu ás condições, e n'esse dia se exigiu a entrega ela esqua
dr;-t portugueza! Ora eu não posso exactameute c1izer se, na conformidade do di
retto das gentes, existia a guerra desde a manhã_ elo dia 10 ele julho e aquelle em 
que' Portugal acceitou as condições; mas elo que estou certo é que depois do dia 
11, quando se fez a proposta elas condições sobre as quaes finalmente se ajustou 
a paz, não existia nenhuma hostilidade. Isto é bem clai·o á. vista ele toda a trans
acçãd: Mas no decurso ela correspondencia appareceu oqtt·o facto muito etU'ioso a 
~espetto elas embarcações. Os vasos portug•uezes não foram os primeiros em fazer 
ogo sob1'e a esquadra franceza, mas sim a esquacl1•a franccza que fêz fogo sobre 

hquellas embarcações . Estas fizeram fogo sobre a esquaclra franceza depois de o 
averem recebido, e então arriaram bandeira içando a franceza. 

No emtanto não se tomou posse elas embarcações n'aquelle momento, posto 
que se rendessem depois quando os francezes o exigiram. Ora, attendenclo a que 
as condições acccitas haviam sido offereciclas no dia 11, e a que nenhuma hostili" 
dade havía occoniclo desde esse dia, a que as hostilidades não começaram ela parte 
da. e~quaclra portugueza, mas da parte ela esquadra franceza, muito cluvido que a 
0P~tão elo advogado elo rei tenha tanto valor como a que o nobre lorcl culpou o 
ulttmo ministerio ele não apresentar. Talvez houvesse algum engano sobre se a 
esquàdm fmnceza ou portugueza havia sido a primeit•a em romper o fogo, se não 

-fosse por uma circumstancia que depois occorreu. O ministro pOl'tuguez perguntou 
ao almiraÚte francez que vasos é que haviam começado o fogo ; mas a esta pergunta 
nu~ca se lhe deu resposta. Em taes circumstancias julgo que não póde haver a -
n:,ars pequena duvida ele que, segundo o direito elas gentes, a esquadra portugueza 
llao é legitima presa ele guerra. . · 
. Um artigo muito importante do tratado é que a esquadra franceza clevu;t par

tt:· em certo espaço ele tempo; mas veiu a acontecer que depois cl'isso se fez ou
tto tt·atado. No primeiro se exigia a cessão da fortaleza ele S. Julião, e no segundo 
que as fortalezas elo Tejo não tivessem reforço ou repa·ro durante a estada da es
q1.1.adra franceza. Depois suscitou-se uma disputa a respeito ele um artigo que ap
P~receu em um elos perioclicos portuguezes. Exigiu o almirante francez que a 
narração elas transacções no Tejo fosse publicada nas suas proprias palavr,as, e não · 
se tendo annuiclo ao seu desejo o governo de Portugal, que se achava debaixo da 
Protecção cl'este paiz, foi cl1amado a fazer novas concessões. 
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Outra mui curiosü pretcns.ào, c que tem alguma relação com a petição que se 
acaba ele apresentar, é .que os subditos francezes que fazem commm·cio com Por
tugal sejam postos no pé da nação mais favorecida, isto é, com a Inglaterra. 

Quando vejo apresentarem-se taes 1wetensões, quando vejo que o governo de 
sua magestadc não tem feito cousa alguma sobre este negocio, não posso deixru.· 
de conhecer que Portugal tem sido tratado de, um modo indigno de uma nação in
dependente. A minha opinião é que a infeliz situaçrio de Portugal deve attribuír-se 
a que não tem nenhuma relação definida na Europa. Não pertence por ora á fa
mília europêa c é um dever do governo d'est~ paiz tiral-o d'essa situação. Mas, 
pergtmtou o nobre conde, por que rasão não fizera o recente ministerío arranjos 
para o reconhecimento elo governo portuguez? Em primeiro logar o recente minis
teria se achava ligado por obrigações que elle não fizera, mas sim o anteri0r mi
nisterio. Mas como ministro do rei. fiz o possivel para 1·estabelecer as amigaveis 
relações entre Portugal e este paiz, pela reunião dos differentes ramos da família 
de Bragança. Não pertence aos ministros inglezes o sustentarem uma guerra civil 
em Portugal, ou procurarem á força de armas o estabelecimento da constituição, 
mas é seu dever fazerem tuclo por via ele conciliação e conselho para restabele
cer a amisade entre os dois ramos da família de Bragança,, e assim l'econduzü· 
Portugal á família das nações. 

Fiz varias esforços para conseguir esse fim. Achei D. Pedro ás vezes desejoso 
de entrar em uma guerra, mna vez que este paiz a sustentasse por elle, em ou
tras occasiões desejoso ele ajustar o negocio por meio ele amigavel negociação, e 
outras vezes tornando novamente ~í idéa de fazer a guerra contra seu irmão por 
meios que nunca posso approvar, a saber: por meios revolucionarias e doodo au
xilio aos rebeldes contra o governo de Portugal. 

Creio que o mesmo D. Pedro conhece agora a impropriedade de empregar taes 
meios, visto ter conhecido ql!le por ter recorrido a esses meios perdêra o , impe:~;io 
do Brazil. Depois fui informado de que D . Pedro desejava a:justar os neg0cios 
casando sua filha com D. Miguel; mas acompanhava a proposta com a condição 
de que a Inglaterra fosse responsavel por seu irmão. Não teve effeito esta nego
ciação. O nobre conde alludiu depois a um doc.umento datado de 17 ele setembro 

. de 1830 e assignaclo pelo meu nobre amigo, em que se diz que se se annuisse a 
certas condições o governo ele D. Miguel seria reconhecido. Muitas 'Vezes tive 
duvidas a este respeito. Sempre tive grandes objecções a que este paiz fosse rur
bitro entre D . .Miguel e os seus vassallos; mas ainda julgava que antes de acon
selhar sua magestade a reconhecer aquelle príncipe, ou a chamar as outras po
tencias a fazerem o mesmo, devia pedir-lhe que clesse geral amnistia. · 

Disse o nobre conde que essa condição nunca fôra cumprida, mas o qaue não 
disse á cu.mara é se está prompto, no caso de se cumprir essa condição, a Teco
nhecer o governo de Portugal e a enviar tun embaixador áquelle paiz? Porven
tura disse o nobre cóncle a D. Miguel que o seu reconhecimento depende da ac
ceitação d'essa condição? Entendo que quando o nobre conde vem censurar o 
recente governo por não fazer arranjos para o reconhecimento de O. Miguel, de
via seguir o seu exemplo a esse respeito. Ainda incumbe mais ao nobre lord do 

lado O})posto do que ao recente ministerio o reconduzir Portugal á famil,ia da Eu· 
ropa, porque a revolução da França fez ultimamente maior progresso. E essa re
volução que torna necessario para este paiz o impedir que Portugal venha a ser, 
o que ali·ás ha. de vir a ser, uma província ela França. Agora devemos á firmeza 
de D. Miguel e á nação portugueza, e a mais ninguem, o não achar-se Portugal 
n'este momento em estreita alliança commercial assim como política com a 
França. 

O almirante francez fez tudo excepto uma conquista do paiz. Exigiu a en
trega ela fortaleza ele S. J ulião e a fruição para os sub ditos francezes de pr;iv[Je
gios commerciaes unicamente concedidos aos inglezes; e diráJ alguem que se 
D . Miguel não tivesse chamado a nação a protegei-o contra taes pretensões, não 
se acharia Portugal n 'este momento em estreita alliança com a França? 

(O nobre duque concluilt declarando a sua opinião, de que nenhum dos pontos 
introdu~idos pelo conde de Abercleen eram alheios do assumpto da petiçl1o.) 
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Decreto 

Estando felizmente reunidas debaixo da obediencia da rainha todas as ilhas 
dos Açores, manda a regencia, em nome ela mesma augusta senhora: · 
. . Artig·o 1. 0 Que a pagado ria militar estabelecida, na cidade de Angra seja e se 
1nt1~ule d'aqui em cliapte e emquanto clnrarem as actu~,tes circumstancias aPaga
dona geral militar das ilhas dos Açores», e como tal faça clirectamente na ilha 
Te:ce~ra e na ilha Graóosa, e mande fazer pelas pagadorias subalternas nas de
mais Ilhas, todos os pagamentos de soldos, prets c etapes que pertencem a esta 
repartição. . 

~rt. 2. 0 Que para bem cl'este serviço haja duas pagadorias subalternas, uma 
un Cidade de Ponta Delgada .para as ilhas de S. J.Vliguel e de Santa Maria, e ou
tra na villa da Horta para as ilhas do l!'aial, Pico, S. Jorge, Flores e Corvo. 

. Art. 3. 0 Que em cada uma elas pagadorias subalternas haja um director, um 
f!Judaute e um servente. 
. Art. 4 .0 Que ambas as· pagadorias subalternas sejam st1borclinadas á pagaclo

l'Ja geral, da quaJl receberãQ as ordens e n'ellas darão contas. 
Os ministros e secretarias de estado dos negocias da guerra e da fazenda o 

tenham assim entendido .e o façam executar. Palacio do governo em Angra, 6 d<il 
s~tembro de 1831.=Conde de Villa Flo1·=José Antonio G-ue1·rei?·o=Joaquim de 
18ousa de Quevedo Pizcm·o. 

Decreto 

Estando felizmente todas as ilhas elos Açores reunidas debaixo da obeclieneia 
da rainha, manda a regencia, em nome da mesma augusta senhora: 

At·tigo 1. 0 Que a intendencia de viveres e transportes estabelecida na cidade 
-de Angra seja de ora em diante e se chame emquanto durarem as actuaes cir,
cumstancias <clntendencia geral dos viveres e transportes das ilhas dos Açores», 
e e:x:erça as funcç0es d'esta repartição directameute nas ilhas Terceira e Gracios~, 
e nas clema•is ilhas por-meio elos seus delegados. 

Art. 2. 0 Que para este serviçQ haja um delegado na ciçlade de Ponta Dl3lgad:a 
para as ilhas ele S. Miguel e Santa Maria, e outro na villa ela Hoxta para as i1has 
do l!'aial, Pico, S. J 0rge, Flores e Corvo ; tendo o delegado ele Ponta Delgada ás 
suas ordens um delegado assistente para a repartição dos viveres e outro para a 
ril.e >transp@rtes, e o ela villa da Horta tnn delegado assistente para ambas as re
partições. 

Art. 3.0 Que ambos os delegados est~jam ás ordens da intendencia de vive-
res, !lila qual deverão dar suas contas. -

Os ministros e secretarias de estado elas repartições dos negocias da guerra e fa
zenda o tenham assim entendido e façam e~ecutar. Palacio do governo em Angra, 
6 de setembro de 1831. = Conde ele Villa Flo1· =José Antonio Gue,1'1·ei?·o = Joaquim 
de Sousa. de Qzbever.lo Pizct1·~·o: 

Decreto 

s.endG conve:m.iente alliviar os fieis habitantes das ilhal:l dGs Açores, que estaQ 
deb~1xo da 0bediencia da rai.Jaha, elo serviço ele milícias e ordenanças, para que, 
ap~hcando-se livremente aos trabalhos da agricultura e da industria, possam mai::; 

_ fa?ilmente reparar Gs damnos que tres annos de perturba§\Ões políticas lhes têem 
felto soffrer; e sendo necessario prover á conservação Gla tranquilliclade e seg·u
ra.lilça das mesmas ilhas: a regencia, depois de ouvir a junta consul'tiva, manda, 
elU nome da i·ainha, o seguinte: 

. _Arhigo 1. ° Fica suspenso até nova ordem nas ilhas elos Aç01·es o serviço. das 
:llici::ts e ordenanças, as quaes não poderão ser C0Jwocadas para revistas, alar

os, exercícios, nem pam algu:m outro serviço; ficando. suspensa, tambem pel..o 
lllesmo temp0, a auctoddacle elos seus o:fficiaes e commandautes, salvas, porém, 
as suas graduações, honras e prerogativas. · 

~ cl~sposição. cl 'es te artigo não comprehenclc os artilh.eiros ele cos1ia, os quaes 
conttnuarã:o a servir como até agora. 

... 
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Art. 2.0 As diligencias pata l'ecrutamentos de ·primeira linha e para outros 
objectos do serviço publico, que até agora eram feitas pelas milícias ou ordenan
ças, serão de ora em diante satisfeitas pelas camaras e juntas. de pm·ochia. 

Art. 3.° Formar-se-hão em cada uma das ilhas dos Açores corpos de volun
tatios nacionaes, compostos dos cidadãos que voluntatiamente se quizet•em alistar, 
cujo principal fim é sustentar os direitos da rainha a senh01·a D. Maria li e a 
carta constitucional, manter-a tranquillidade e defender o territorio contra os ini-
migos externos. · 

Art. 4. 0 Os voluntarios uacionaes serão. formados em companhias e a compa
nhia dividida em esquadras. 

Cada companhia será composta de: ·capitão, 1 ; tenente, 1 ; alferes, 2; sargen
tos, 3; cabos de esquadra, 8; soldados, 48.- Todos, 63. 

Quando os voluntarios alistados em uma ilha não chegarem a oitenta e · oito 
formarão uma unica companhia; em chegando a este numero, serão divididos em 
cluas companhias ou em mais, segundo for o numero dos alistados; com tanto que 
nenhuma companhia tenha menos de quarenta e quatro homens. 

Art. 5.0 Na ilha aonde houver quatro companhias, ou mais, estas formarão 
tun batalhão; aonde. houver oito, ou mais companhias, estas formarã0 dois bata
lhões; e assim successivamente. Mas quando o numero das companhias for ímpar, 
a ültima companhia será dissolvida e os soldados encorporados nas outras, para 
serem sempre em numero par. 

Cada batalhã~ será commandado p~r um chefe ele batalhão e terá um ajudante 
e um sargento 3:1udante. Cada batalhao tomará o nome ela cabeça do concelho, e 
as companhias serão numeradas. 

Art. 6.0 Na ilha aonde houver ~ois ou mais batalhões, estes formarão uina le
gião, a qual será commandacla por um chefe ele legião, com dois ajudantes tira
dos do corpo. 

A legião não se reunirá sen~o no caso de rebellião ou de ataque de inimigos 
ex.ternos. · 

Art. 7. 0 Os voluntarios nacionaes não têem fardamento especial ; cada um pó de 
se1•vir com o vestido elo seu uso; porém os que í!J.Uizerem usar ele fardamento, serão 
obrigados a conformar-se com o padrão uniforme ·em que tiverem concordado os 
dois terços dos o:fficiaes e praças elo corpo a que pertencerem, em que, todavia, 
não poderá entrar tecido algum, galão, ou chapa: de oiro 0u prata. 

Todos os volunta:rios nacionaes, em acto ele serviço, usarão nos cha1Jéus elo 
laço nacional. 

Os officiaes terão os seguintes distinctivos: o alferes um galão de seda estreito 
azul e branco nos dois canhões da farda ou casaca; o tenente dois galões simi
lhantes; o capitão um galão das mesmas cores com dobrada largura; o chefe de 
batalhão um galão largo como o distjnctiv-o elo capitão e um galão estreito pela 
parte exterior. · 

Todo o official poclel'á usar, querenclo, ele uma faxa azul e branca á cintura e 
eem borlas. -

Art. 8. 0 Dentro de oito dias depois da recepção do presente decreto, cada 
ttma elas caínaras elas ilhas elos Açores abrirá üm registo nas casas dos paç0s elo 
concelho, para n'elle se receberem os nomes de todos os que se quizerem alistar, 
declara~do-se a :fi.liaçKo, morada e pro:fi.ssfio de cada um. 

O cha em qu_e começar o alistamento será annunci:ado por editaes affixados em 
todas as paroch1as elo concelho, nos quaes se annunciará a hora de cada dia em 
que ha ele começar e acabar o alista:mento, e dura:nte esse tempo estará presente 
um vereador, ao menos, e o escrivão da camarq.; e, na falta d'este, um tabellião 
que faça as suas v-ezes, para escrever os nomes elos q'lil.e concorrerem a alistar-se. 

Art. 9. 0 O registo para o alistamento estará aberto por quinze dias, e no fim 
d'elles a camara reunida fará o recenseamento dos alistados e determinará o nu-

. mero de companhias ·que deve haver no concelho e os voluntarios qú.e devem en
trar na formação de cada uma d1ellas, em tal maneira que, tanto quanto for pos
sivel, cad$ um sirva na mesma companhia em que servirem 0s sm~s vi!zinh0s mair:! 
chegados. · 
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. Nas ilhas aonde houver muitos concelhos, cada um d'elles, no dia que tiverem\ 
aJnstaào, mandará um vereaclor á cidade ou villa principal, para com a camara 
d'ella e á vista elos alistamentos particulares se determinar se deve ou não haver 
u~ ou mais batalhões, conforme as regras que :ficam postas no artigo 5. 0 1 e se os 
..alistados em um concelho elevem ser unidos aos de outro cO>ncelho, por não bas-
tarem para pm· si formar uma companhia. ' . · 

Cada uma elas camaras sem perda de tempo participará ao governo; pela se
cretaria ele estado elos negocias elo reino, o resultael_o el'estes alistamentos. 

Passados os quinze dias, quem quizer ele novo alistar-se, se dirigirá á camara,_ 
para ser a isso recebido, e esta o participará logo ao commandante da companhia 
a que ficar pertencendo. 

Art. 10. 0 Serão recebidos a alistar-:te nos corpos de vohmtarios nacionaes todos 
os ~idadãos, que tiverem mais de clezeseis annos ele idade cumpridos, g,ue não são. 
aqtn expressamente excluídos. . 

o~ empregados publicos, os officiaes ele primeira linha que não estiverem em 
effecbvo emprego, os officiaes, officiaes inferiores e soldados de milícias e de orde
nanças que se alistarem, não poderão pretender clistincção alguma em rasão dos 
seus empregos ou graduações, roas servirão como soldados, se não forem eleitos 
offi.ciaes, fi'cando salvas, . fóra do serviç01 suas honras e prerogativas. 

Art. 1.1. 0 São excluídos d'este voluntario alistamento: 
§ 1.0 Os que não forem cidadãos portuguezes e os que estiverem suspensos · 

do exercício dos direitos politicos, conforme o que se acha disposto nos artigos 7 _.o, 
8.o e 9. 0 da carta constitucional. • . 

§ 2.0 Os que por causa physica ou moral estiverem judicialmente interdictos 
da livre administração de seus bens. 

§ 3.0 Os negociantes Íalliclos. 
§ 4. 0 Os jornaleiros. 
§ .5.0 Os aprendizes e offi.ciaes de offi.cios fabris. 
§ 6. 0 Os mendigos. 
§ 7. 0 Os que 11ão têem modo cl:e vida con4eciclo. 

. .Art. 12.0 Quando algum .voluntario nacional quizer saír ela sua ilha por tempo 
1tmttado ou indefinido, assim o participará ao commandante da sua companhia, e· 
,po<lerá sa:ír livremente. . 

A qualidade ele voluntario nacional não isenta do recrutamento ele primeira 
linha. 

Art. 13. 0 Os chefes de. legião serão~ nomeados pelo governo . Os éhefes de ba
talhão serão escolhidos pelo governo de entre uma lista de tres indivíduos eleíto.s 
por todos os officiaes ele eada um dos· batalhões á pluralidade relativa e com a 
Pl'esidencia da camara. 
. Os capitães, teaentes, alferes e sargentos de cada companhia serão eleitos pelos 
tndivicluos ela mesma companhia á pluralidade relativa de votos; e os cabos serão 
n0meados pelos capitães, todos ele entre os indivíduos da companhia; uns e ou
tros servirão por tres annos, podendo ser reeleitos_ no fim d'este tempo. 

Art. 14.0 Os voluntarios nacionaes serão armados e instruidos no serviço e 
e:x:ercicio, de caçadores e de artilheria de posição. 

O governo fornecerá ás camaras de cada concelho as armas1 artüheria e pala
menta necessarias. As camaras entregarão a cada capitão as armas necessarias 
para a sua companhia, e estes as distribuirão a cada individuo, cobrando uns e 
outros ·os necessarios recibos e :ficando responsaveis cada um per1 si. A artílheria 
e palamenta para os exercici.os será entregue ao chefe de batalhão ; e, aonde não 
houver um batalhão, ao capitão mais velho das companhias que houver. 

Cada individuo é responsavel pela boa conservação, limpeza e asseio ela sua 
arma, correame e mais petrechos; as que se damnificarem em acto de serviço, 
serão reparadas á custa do concelho. 
. Art. 15. 0 Haverá em cada concelho um deposito de munições, as quaes serão 
f~rnecidas pelo governo ás camaras e guarGlaclas por estas, para sómente serem 
clistribuidas em caso ele necessidade. · 

Se as camaras .á custa dos coneel~os quizerem augmentar o deposito das mu-
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nições, a despeza que n'ísso fizer·em em boa fo · lhes será abonada em suas 
contas. 

Art. 1G. 0 As reuniões para revistas e exercícios serão feitas nos domingos e 
dias santos de guarda. · 

Aonde forem necessarios instrnctores, o chefe do batalhão, de accordo com os 
officiaes, e, aonde não· houver batalhão, o capitão mais velho, os pedü·ão ao com· 
mandante militar da província, declarando logo quantos são precisos. 

Art. 17. 0 Se em algum batalhão· ou companhia quizerem ter cm·netas, o po
derão fazer á custa elos que os quizerem ter. 

Art. 18.0
• Os voluntarios nae~onaes estão -debaixo da inspecção e regimen citas 

camaras municipaes . 
Quando a justiça ou a poliçia precisar de auxilio dos voluntarios nacionaes, a 

auctoríelade compétente o pedirá ao presidente da camara, o qual expedirá ao com· 
mandante elos voluntarios nacionaes do concelho ou villa a necessaria m·dem. Mas 
no ca.so ele flagrante delicto, ou em outro similhante, que não· actmitte demOTa, 
todo o vohmtario nacional deve prestar, sem outra ordem, o auxilio que lhe for 
requerido por qualquer auctoridade ou official de justiça ou ele policia. 

No caso de sedição ou rebellião, sendo necessario que os voluntari0s nacionaes 
se reunam para manter a tranquillidade publica, a auctoridade civil superior da 
ilha requererá immediatamente a convocação ela camara, e com ella delibm·ará se 
os voluntarios nacionaes devem ser ou não empregados, e o que accordarem isso 
se cumprirá; ficando, p0rém, cada um responsavel pelo voto que tiver datil.o. 

No caso de se receiar com justa causa, ou de estar imPJinente alglJI.m. ataque 
de inimigos externos, .o commanclante militar da ilha fará as mesmas düigencias 
que no paragrapho antecedente ficam ordenadas pm;a a auctoriclade civil. 

Art. 19. 0 No caso de sedição ou rebellião, os voluntarios nacionaes não pode
rão usar de força contra o povo sem ordem e·xpressa da auçtoridacle civil, a qual 
ficará; responsavel por similhallJte ordem. ._ 

No caso de a.taque de !inimigos externos ficarão inteiramente ás ordens do com· 
manclante superior mi.litar ela ilha. 

Art. 20. 0 O serviço dos voluntarios nac:ionaes é gratuito. No caso, porém, de 
sedição ou rebellião, estando armados e reunidos por mais de tres dias, receberão 
pão e etape pago pelos bens do concelho e fornecido pelas ·rcsspectivas crum.aTas. 

No caso ele ataque de inimigos externos serão equipar~dos em tocles os wen
címentos pelo tempo em que estiverem armados e reunidos, aos officiaes e soMa
dos da primeira linha, que se[·ão pagos pela pagadoria militar da respectiva pro
víncia á v:ista das reclamações feitas pelos commandantes, e veú6.cadas pelas 
camaras m1.micipaes e pelo commandante superior militar da respéctiva ilha. 

Art. 21.0 Quando algum voluntario nacional, em acto de serviço, commetter 
aJgum crime que esteja previsto pelas leis civis, será remettid0 ao juiz de fóra 
territorial, para pr0cedeT em conformiela:de elas letis: 

O mesmo se praticaTá cwm o que commetteT algum crime puramente militar, 
d'aquelles por que os voluntarios nacionaes podem ser punidos, como será clecla
raelo no artigo 22.0 

As faltas ele serviço e disciplina serão punidas por nm cc1mselho de investiga
ção formado pelo modo que irá ordenado no artigo 23 .0 

Art. 22.0 Os crimes puramente militares por que os voluntarios nacionaes €le
vem ser punidos, são : desamparar o post0 em tempo elE: guerra; fugir ou escon" 
der-se para não comba·ter; fugir 0u dar vozes de medo durante o combat·e. 

O -voluntario nacional incurso em algum cl'estes. crimes será riscado elo corpo 
a que pertencer, declarado inhabil para emprego algum publico ou municipal, com 
perdimento elo que já tiver, e condemnado em seis :mezes até tres runn@s de ]H'Í· 
são e na multa pecuniaria ele soaooo arté 300t11000 réis, conforme a maior ou me
nor gravidade do cas0. 

Art. 23 .0 O conselho de investigação para 1mnir as faltas ele serviço e disei
pJina será presidido pelo official q:ue for nomeado pelo chefe elo batalhã0; e, aende 
não h0uver batalhão, pelo capitão mais velhe, quando o culpado for official 0u sar
gento; e sendo cabo ou soldado, pelo capitão ela companhia. E .será composto ele 
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seis membros tirados ela classe elos ·cglpaclos, ou cl~t immecliata, ou immediatas, se 
a. mais proxima não bastar. O presidente elo conselho terá voto, e será sempre ou
VIdo o culpado. 

As penas que o conselho pócle im1Jor, são: reprehensão publica; reprehensão 
p~blica com nota no livro mestre; multa pecuniaria de 100 até 2#000 réis, e pri
sao de um até cinco dias. 

As multas pecuniarias serão cobradas pela camara para a arca do concelho. 
· Art. 24 .0 No primei-ro dia em que os vohmtarios nacionaes se reunirem, o seu 

6ommandaJ;lte prestará nas mãos do presidente da camara, estando os vereadores 
presentes, o seguinte juramento, que depois deferidt no mesmo acto a cada um dos 
officiaes e soldados : «Juro manter e defender os direitos ela rainha legitima a se
n~ora D. Maria II, a carta constitucional ela monarchia e a independencia na
GIOnab. 

Os ministros e secretarias ele estado o tenham assim entendido e facam exe
cutar, cada um pela parte que lhe toca. Palacio do governo em Angra, '7 de se
tembro ~le 1831. == Conde de V:illct Flo1·=José Antonio Gue1ni1·o=Joaqui1n de 
Sm~sa de Clttevedo Piza1'1'0= José Antonio Fen·eim B1·aklamy. 

Sentença 

Vendo-se n'esta cidade de Lisboa, em conselho de guerra, manetado congre
gar pelo real decreto ele 24 ele agosto proximo passado -junto a fi.. 1, o pro
cesso verbal, que o mesmo ma;nda que se fáça, para n'elle se julgarem müitar-
11Ilente as praças rehelladas elo 2. 0 regimento de infa11>teria de Lisboa, a fim cl.e ser 
punido como deve o attentado e crime de rebellião ou sublevação, que praticaTa.m 
em a noite ele 21 do referido mez. elo corrente anuo, rebella.ndo-se contra a real 
pessoa do nosso legitimo monarcha o senhor D. Miguel I, contra o juramento de 
fidelidade que haviam prestado, saíndo elo seu quartel proferindo gritos sediciosos 
.e procurando sustentar com as armas na mão sua indigna J!ebeldia, que a não ser 
logo repellida e· presos os rebellados pela fidelidade, firmeza e valor dos mais 
.corpos da guarnição d'esta capital, e com particularidade d'aquelles da; guarda_ 
real ela policia, e 4. 0 11egimeRto ele infanteria d'esta mesma c:i:dla:de, por se acha
rem mais proximos ao local' <)nde teve Ioga-r o acto da rebellião, se veria a mesma 
capital exposta aos horrores ela anarchia e da guerra eiyjJ, e aos excessos que já 
de• facto -começavam a praticar, como suppõe o mesmo rea.l de~;:reto, que tambem 
serve ele corpo de delicto ao presente processo verba.!, forma<ilo em confoi·midacle 
elas leis militares do reino; e vendo-se igua;lmente o auto do conselho de averi
guação, que nos dias 22, 23 e 25 do refe_rido mez de agosto se fize1·a no quartel 
do regimento sublevado, pelos vogaes para elle nomeados em o ayjso regio ele 
22 do mesmo mez, e que se acha a fi. 3 elo mesmo auto, e que são differentes 
elos que se acham reunidos n'este conselho de guerra, mandado congregar pelo 
referido decreto, cujo auto de conselho de averiguação forma com aquelle real 
decreto o necessaa:io corpo ele delicto, que deve servir de base ao presente pro
cesso · verbal elo conselho de guerra, e que sendo levado á real presença ele sua 
magestade como soberano de Portugal, e como commandante em chefe do exer
cito portuguez em data de 26 do referido· mez, foi mandado remetter ao presi
den.te d'este conselho de guerra pelo ex.mo ajudante general com officio de 26 do 
·rnesmo mez, o qnal sendo apresentado na primeira sessão d'este c0nselho, que 
t~ve l0gar no dia 27 do referido mez, e sendo lido por mim desemba~·gador au
chtor nomeado para o presente cónsei-ho, se ach.ou comprehender: o aut0 da sua 
abe1·tu11a; a declaração que se tomou e fez · ao brigadeiro gradua~lo commandante 
clm reg·imento subl.eva.do, a que juntou uma relação das praças que lhe COll.Stava 
terem tido maior parte na rebellião elo regimento do seu commando; a parte que 
0 brigadeiro com:~p.andante do corpo ela guarda real da IJolicia dera de similhante 
acoJlltecimenrtm ao ex.mo ajudante general em data de 22 do mesmo mez, achan
do-se aquella· declaração a :8.. 5 e esta parte a fi. 13 elo referido au.to; o exame 
que fizera;m os peritos de carpinteria .sobre os arrombamentos que se fizeFam 

· no quartel do regimento sublevado, que bem verifica a existencia elos mesmos 
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e que mais aggravam as ci"rcU:mstancias do delicto e perpetrado crime; umas 
quadras metricas e sediciosas que se acharam a um elos réus preso na cade~a elo 
castello de S. Jorge, e se acham a :fl . 17; um summario ele testemtmhas, que 
interrogára. o mesmo conselho ele averiguação, para melhor se verificar a éxisten
cia ele crime arguiclo aos rebellados e que se acha a :fl. 25; cinco termos . .de 
declarações que se tomaram a alguns dos réus presos, e um auto de pergunta~,
com acareações feitas a outros réus tambem -já presos, achando-se aqueliles a 
:fl. 31 e este a :fl. 35 do mesmo conselho de averiguação ; o que tudo forma o auto 
ele corpo de delicto praticado por aquelles rebeldes, e que faz a base legal d'este 
processo verbal, e pelo qual se inquiriram as testemunhas elo snmmaro cl'este 
e que principiam a fl. ó v.; e os interrogatorios dos réus, que a lei manda fazer 
em similhantes casos e processos, se acham a :fl. 21 n. 0 1 do mesmo processo 
verbal feito perante este conselho de guerra. . 

De todo o referido, pois, e mais partes e documentos que se acham jtmtos a 
este mesmo processo verbal, bem se deixa ver que aquella sublevação do referido 
regimento, não podendo deixar ele ser obra das lojas maçonicas, ella fôra prepa
rada mais com o fim de fazer ver ás nações estranhas, que ainda existe em Por
tugal um grande partido contrario ao legitimo governo el'este reino 'sustentado 
pela tropa (já que pelos seus sediciosos e mentirosos escriptos que têem feito gi
rar pelas mesmas nações e ultimos esforços que fize-ram os seus agentes, o não 
poderam conseguir, apparecendo antes ao contrario a nação portugueza cada vez 
mais firme, fiel e prornpta em massa, para rebater qualquer tentativa e derramar 
até a ultima gotta ele sangue pelo seu legitimo e jurado rei o senhor D . l\t(iguel I), 
do que com o desígnio e persuasão de que ella podesse ir ávante) e realisar-se 
com pleno effeito, porquanto bem ponderadas as circumstancias que occorreram, 
tanto antes, como ng acto da sublevação, qualidade de .Pessoas que para esta con
con:eram e n'ella figuraram, e modo por que em um momento se desfez a rebel· 
lião, e desappareceram os clebeis e fracos motores d'ella, procurando logo os 
seduzidos e enganados rebeldes unir-se ás bandeiras fieis dos mais corpos da capi
tal, que acharam mais proximos ao momento que conheceram o engano, e acha
ram uma leve resistencia ela parte das tropas fieis ; mais pareceria uma farçn. 
comica, que promovesse o riso, que uma rebellião premeditada, se por meio d'ella 
se não derramasse o sangue ele ·fiei-a officiaes e solclaclos, que foram victimrus ela 
comprada e já desmoralisacla soldadesca; se não se proclamasse um governo illegi
timo contra o legitimamente estabelecido e jurado ; e se não fossem insultadas, 
como foram, as quinas portuguezas, gravadas nas bandeiras ela realeza, vendo-se 
até u.ma cl'estas nas mãos ele um despi·ezivel soldado, que gi1·ou com ella por al
gumas das ruas da capital, em mangas de camisa, sem farda, e outra nas de um 
outro similhante soldado, do que bem se conclue que nem um porta-bandeira p0~ 
deram os agentes· da revolução compra.r, para poderem fazer mais pomposa a smt 
estudada mas lou.ca revolução, podendo apenas sedtlzir e comprar aquellas praças 
que pela sua conducta passada se haviam já por suspeitas, e qne pela compa-ixão 
e benign.ielade elo soberano e do seu chefe ainda se sustentava;m e as suas fam>ilras 
á custa:_ do estado e governo, contra o qual se rebellaram, sendo até outro mise
ravel soldado, a quem se prometteu dar a sua baixa, o que franqueou a sua hu
milde casa e pobre barraca, para n'ella se introduzir o agente da revolução que 
depois foi á frente elo regimento rebellado, mas que em breves 1)assos clesappare
<(eu como o fllmo, bem como aconteceu com outro que se lhe uníra no transite e 
hreve passeio revolucionario qu~ fez o mesmo regimento rebellado . 

Porquanto consta, e se acha provado com a maior evidencia, pelas peças jus
tificativas que formam este processo, que oito dias antes, pouco mais ou menos, 
d'aquelle fatal dia 21 ele agosto elo corrente anuo, fôra uma mulher de humilde 
esphera na companhia de um homem desconheçido a casa d'aquelle miseravel sol
clacló, para que elle a. franqueasse, a fim de virem ali alguns sargeatos, tambores 
e soldados elo referido regimento, para se tratar de um negocio de alta monta, 
que no dia 15 do mesmo mez apparecêra no Campo ele ·otuique por cletraz do 
quartel elo regimento um sacco de chita com uma cluzia de facas e punhaes, cineo 
pistolas canegaclas com alguma polvora c bala solta; que no mesmo dia 21 pelas 
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sete horas da noite concorreram a casa do referido soldado &lgumas das referidas 
praças que tinham sido seduzidas ou compradas }JOr aquelle agente desconhecido 
a0ncle elle se achava, e que n'esse mesmo dia pelas onze horas ela manhã esti
vera dizendo em uma outra casa ao referido soldado, em presença da tal mulher, 
que n'aquella noite se havia de fazer a revolução, pois que já estavam fallaclos e 
promptos muitos corpos da guarnição de Lisboa; que havia muito CLinheiro para 
sustentar a gu.er<~:a, posto que nenhuma havia ele haver, fazendo-lhe outras pro
messas e declarações tendentes a não desanimar, e a desempenharem as praças 
compradas a sua promessa. 

Seguiu-se a noite, e saindo ao toque de recolhm· o agente desconhecido da 
casa do soldado, se introduziu elentro elo quartel elo regimento, de sobrecasaca e 
chapéu redondo, escondendo-se dentro d'aquelle1 por mediação elos seus amigos. 
Chegaram as dez horas da noite, pouco mais ou menos, e rompeu a sublevação 
com um rufo de tambor, a que se seguiu outr0 toque ele chamada e logo outro 
de rebate. Dado este signal, destinado para a revolta, appareceram logo alguns 
~ol~a~os (dos comprados) da primeira companhia de fuzileiros, dando tiros, para 
mt:mHlarem o:;; ofiiciaes elo regimento, e ll;te:s não obstarem o seu perverso desi
gn~o; principiou a armar-se esta companhia e depois a oitava, e finalmente as 
r?stantes, com mais ou menos clifficulclade, pela opposição que achavam nos offi
C!aes que compareceram, perque como principiassem por quererem matar e sur
prehencler o çommanclante ela guarda elo quartel, encarando-lhe logo o sargento 
da mesma guarda uma pistola e õutro uma espingarda, que aiucla clesviára com 
o :8orete, por cuj0 mot1vo e pelo ele ser novamente afacaclo pelo .dito sargento da 
guarda, ele ouvir zunir as ba;las em tomo de si, e ele ficar a mesma guarda mera 
espectadora de similhantes insultos feitos ao seu commandante, sem obedecer ás 
suas vozes, que mandavam que avançassem contra os primei~·os rebellados, tomou 
o partido de se retirar para o quarto do commandante da segunclà eompanhia, e 
de se precipitar da janella abaixo, correndo a dar parte ao 4. 0 regimento ele in
fanteria ele Lisboa, que achou en1 perfeito socego, dando no carm.inho que seguiu 
a mesma parte a tres patrulhas de policia que encantrára; e como tambem se não 
achasse áquella hora no quartel o ccnnmandante elo reg·imento, nem o tenente co· 
l'Onel, e matassem logo com um tiro de bala o capitão ela oitava companhia, Diog,o 
,Joaquim José ela Victoria•, que foi um dos primeiros officiaes que s.aíu para vir 
8?cegar a gente ela sua companhia, caínclo morto logo que saíu elo seu quarto, em 
distancia de trcs ou quatro passos, e fossem os amotinaclores ao quarto elo major 
D. José, para o matarem, tirando-lhe a espada, que depois appareceu na mão elo 
agente incognito, atirando dois til·os ao capitão ele estado maior, Ant0n~o Manuel 
Luclovice, ele que ficára ferido, quando saíu e procurou os meios ele pacificar a 
\lUa companhia; aconteeenclo o mesl,Ilo ao capitão ela terceira companhia, D. Luiz 
Gregori0 de Almeida, que, vindo do seu quarto para o mesmo fim, recebeu na 
ca~a um tiro- de bala, e soffreu os maiores insulto~> e coronhadas· pelo co):po.; e fi
cando tambem ferido com um tiro ele bala e maltratad0 o tenente ela sexta com
pa.nhia, Joaquim Antonio da Silva, se viram: os mais officiaes que não foram obri
gados a vir para a parada em necessidade de saírem uns pelas janellas do quartel, 
e <!lutros ,de se fecharem e esconderem dentro cl'elle, por isso que o motim e in
suneição crescia. Os soldados fieis que nã0 queriam sair elas esquadras, e se 
escondiam cleba;ixo elas tarirnbaó\1 eram espancados e picados com as alabardas 
pelos sargentos que mais figura.ram n'esta scena; as portas elas casas ela arreca
~a9ão elas armas, que se não abriram l0go, foram arrombadas .a machado, e as ban-
en·as que estavam no qLmrtel do commandante, foram tiradas c0m força e arrom

ba,rnento, pelos soldados em gritaria; crescendo assim e espalhando-se a desordem 
e rnotim por todo o quartel e parada, nada mais se ouvia que tiros, t0que elo 
hymno constitucional, os vivas da rebellião e contradictorios, ao senhor D. Pe
dro IV, á senhora D. Mania da Gloria, á constituição, á republica e á li"berdacle, 
0 l!j_ue tudo bern !indicava que os clesmoralisados gritaclores só tinham em vista a 
l"ecepção elo premio que se lhes havia promettido, e que não sabendo hem execu
tar o que se lhes encommenclára.; não havia comtudo da parte d'elles <Ile·sconten
tarneuto alg-um elo legitimo g-overno ' que haviam jurado, e só a corrupção é que 
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os impellia a praticai·cm similhantes excessos, todos contraries aos artigos do seu 
regulamento, que não podiam ignorar. 

Foi por aquella fórma, e ao som do hymno constitucional, com gritos de ma~·
che-marche, que saiu o regimento rebellado, seriam dez horas e meia, pouco mars 
ou menos, indo á sua frente o agente incognito, que depois de estar o regimento 
formado na parada elo quartel, appareceu ali já ele farda e barretina elo uniforme 
de soldado elo regimento, com a espada que se fôra tirar ao maj01: elo mesmo r'e
gimento. E saindo em desordem pela rua do Sol abaixo, logo no meio d.' ella ma
tou um solclado o mestre de meninos que ali morava, e viera dar vivas á janella 
a el-rei o senhor D . Miguel I, e continuando a marcha atirando tiros para o ar 
e para as janellas, para espalharem o terror e confusão, se lhe uniu ao principio 
da rua ele S. B~nto um cavalleiro de fardeta de cavallaria e barretina, que pas
sou para a frente elo regimento, até que chegando defronte do arco da rua de 
S . Bento, achando ali resistencia da parte da policia e milícias, havendo tiros de 
parte a parte, voltaram os rebeldes pela travessa do Pombal, em clireitura á 
guarda elo colleg1o dos nobres, que pretenderam ataear, mas infructiferamente, bem 
como aconteceu com a que estava na impressão regia, que se portou com a maior 
fidelidade e valor, e foi ahi que o agente incog1üto montou em um cavallo que se 
tirou a um creaclo de servir que ali passava com elle; e d'ali passaram á 1n:aça 
da Alegria, aonde deram mtútos tiros, e atacaram tanto a guarda que se achava 
á secretaria do estado maior general, como á porta do intendente geral da policia, 
atirando algnns tiros ás janellas, tanto ela casa· d'este, como ela referida secretaria. 
E seguindo a nlarcha para o Rocio, aonde esperavam que houvesse tropa a seu 
favor, passando pelas guardas do Passeio, que desarmaram, e pela elo eclificio da 
junta dos juros, que tambem quizeram desarmar, mas não conseguiram, chegaram 
ao Rocio pela meia noite, pouco mais ou menos, aonde no lado occidental d'elle 
receberam uma descarga ela guarda real da policia, que ahi os esperava., o que 
foi bastante para se pôr logo em perfeita desordem e fuga a força rebelde, que 
já vinha muito debilitada, por se terem retirado n'aquelle transito muitas praças, 
umas pa,ra o quartel e outras para o regimento 4.0 de infantaria ele Lisboa, ape
sar de terem trazido atraz do regimento uma gttarda, para evitar a fnga elos sol
dados fieis e que vinham obrigaclos. E sendo aprisionados uns, e indo-se aprcsei1-
tar outros áquelles quarteis, pelas falias que lhes :fizeram alguns poucos officiaes, 
que tambem ac0mpanharam, movidos pela força da soldadesca desenfreada, quando 
chegaram as duas horas ela noite, ou ainda antes, estava toda a capital em per
feito socego, e as praças elo regimento reb ellado, ou nos quarteis e guardas que 
tinham procurado, ou para onde tinham sido conduzidas as aprisionadas ou jun
tas ao seu. commandante, que procm·on o· sitio da Boa lVIorte, para ahi se lhe re
unirem as praças e officiaes fieis, logo que soube do acontecimento, c não pôde 
entrar no quartel, por achar tudo em desordem, e saber que o procuravam para 
o matar, assim como já tinham feito ao referido capitão Victoría, e fizeram, no 
transito ao conde de S . lYfartinbo e ao major ela policia, que veiu depois a morrer 
do tiro ele bala que recebêra em defeza do seu legitimo soberano. Sendo, por
tanto, esta a breve narração do facto da rebellião, cumpre agora examinar quaes 
sejam os réus que se acpam mais cumplices d'ella, para se lhes applicar a mere
cida ·pena, .em conformidade ela lei milit.c't!". E como eiiJ, execução elo aviso regio 
do 1.0 do corrente setembro tenha este conselho de julgar com preferencia aquelles 
réus que mais se distinguiram na rebellião, para depois continuar na apuração 'elos 
mais cumplices, para serem igualmente e pela mesma fórma julgados, tendo o 
mesmo conselho apm·ado os dezoito réus que abaixo se seguem, vae a expor fiel
mente as culpas que correspondem a cada um, para depois lhes applicar a com
pete'!lte pena. 

E o 1. 0 João Gonçalves Pereira, sargento da sexta companhia elo 2. 0 regimento 
de Lisboa, :filho de José Gonçalves, natural ela Venda Nová, comarca elo Crato, 
solteiro e de trinta annos de idade. Acha-se plenamente provado, não só pela de
claração a :H . 5 elo cons@lho ele averiguação, testemunhas a :H. 29 e :H. 29 v., termo 
de declaração a :H. 31

1 
perguntas a :H. 37, H. 38 v. e :H. 41, constantes elo mesmo 

conselho, mas tambem das testemunhas do summa.rio do presente processo verbal 
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a fl. 5 v., fl. 9, fl.. 11 v., fl.. 13 e fl.. 16 v. e fl.. 17 v., e interrogatorios feitos a 
differentes réus, principalmente os de n. 05 14. 0 e 16.0

, que este réu fôra um dos 
que mais se clistinglliram na rebellião, _promovendo-a com toda a. força e vigor, 
;por ter cl'ella conhecimento e sciencia com antecipação, e por ser um do.s que íam 
ç. casa ·ao soldado aonde ía o agente incognito e com quein. estivera fallanclo na 
ID\'\SIÍ::ta casa e no mesmo dia da revolta á noite, que fôra armado de espingarda 
atacar o commanclante ela guarda do qual:te], para lhe atirar, dizendo «Matem este 
_CãQlJ; que sublevára não só a sua companhia, mas que andára }Jelas mais fazeE.do 
? illElsmo, reunindo e rebellanclo a setima, que andou até ~rmado de pistola a 
mstar com os soldados que saíssem, e ameaçando os sargentos, que elle julgava 
não serem do seu partido, com0 fez aos da setima, João Di~s de Oliveira e José 
Gaspar; quiz matar- o seu capitão, quando correu á companhia, para a socegar; 
e ~almente que seguíra o regimento rebellaclo. E sendo interrogado, como consta 
no te_rmo elos interrogatorios n. 0 2. 0 , c'onfesson que se armá-r a ele espingarda para 
sua propria defeza, e não a favor de um ou outro partido, no que faltou ao seu 
d~ver e jm:amento, e flisse que se fôra entregar ao 4 . 0 regimento de infanteria de 
L~sboa; mas negou qom pertinacia tucl0 o mais que fica dito e se aeha plena e 
sobejamente provado; achando-se por isso bem convencido o crime em que in
corrêra, e . sujeito á pena estabelecida iilos artigos -de guerra, que lhe foram licl0s, 
.e di.sse ter d'elles perfeito conhecimellto. Não quiz dar testemunhas, nem alguma 
outra defeza. ' 

É o 2. ° Caetano Alberto, p~·imeiro sargento da terceira companhia elo mesm0 
regimento, :fHho de Alberto Ma-rques, natural ele Lisboa, casado e de trinta annos 
de idade. , . , 
, Acha-se tambe:rn. plenamente provado, :m.ão só pela declaração a fl. 5, testemu
nha~ a fi .. 26 e fi. 29, termo ele declaração a fl. 31 e perguntas a fl. 37, fi.. 38 v. 
~ fi. 40, 1,11a.s tambeJ;D. pelas testemunhas elo summario do presente processo a fl. 
:) .v., fi. 12, fl. 13 e fi.. 19, e dos interrogatorios feitos a clifferentes réuls, r~:inci:
pa\mente os ele n. 05 14.0 e 16. 0

, que este réu fôra tambem um dos prin.cipaes mo
to~·es ela rebellião e um dos que convidou o soldado. para deixar ir a sl!la casa o 
agente incognito, pelo que s~bia com antec~pação ela ;premeditada rebellião, tendo 
e_st.aclo na referida casa com 0 :mesmo agente ao proprio dia ·cla rebellião, que se 
apresentára á frente do regimento de espada curva; que sublevára e commanclára 
a_, sua companhia:, fazendo fogo na parada., e pretendendo atirar até ao seu cap·i
t.ao e ao sargento Guimarães; e que instá.ra com o alferes José Bernard@ Pe1·eira • 
que tomasse o commanclo do regimento. , 

E sen.C!.o interrogado, c01Ílo consta elo termo dos i.nterrogatorios n. 0 3. 0
, con

f~ssqp. que tinl;J.a ido. com o regimento, e que estando em sua casa. quando Pl'inci
]ll.aram os tiros viera ao quartel, entrando ,por uma janeila, e então que já víra o 
~·egiment.o. todo amotinado, e que :fize;m as cliligemcias. que allega, mas que fôra 
com o regimento, p@rém que fugíra ao principio da rua ele S. Bento, e que viera 
procurar ~ seu capitão a sú.a c~sa, mas qt~e não o achando que fiôra para o quar
tel do regimento e de lá para o sitio da Boa Morte, aonde estava o seu comman
.d?-nte; que depois ele se reunirem ali tms oitenta homens, 0 mandára com uns 
VJnte pm:a o quartel 1~ara tomar conta d'elle por estar lá ulma força de 1nilicias, e 
Çltle só depois é que fôra mandado metter no calabouço preso: Sendo, porém, aca
reado com o alferes ·José Bernardo, sustentou este que fôra quem o instára para 
t~ru.ar o commando elo regil).1ento, apesar da negativa simples elo Jléu. E inqui
nnclo-se bes testemunhas que o réu nomeou para a sua clefeza, nada depozeram 
em seu favor, e antes confu;maram 0 que as outras haviam deposto contra eHe, 
acrescendo a tudo isto o constar ela certiclã0 ela sua praça, ter já tido uma sen
tença de seis mezes ele trabalhos publicas, ter feito uma guarda ele castigo por 
não comparecer ao receber da ordem, e que estivera preso um. dia por imputar 
ao commandante ela guarda do quartel o ter <ilado a chave da sm.a mão ao cabo 
da guarda, sendo elle o sargento da dita. O que tudo bem, mot>tra o achar-se Gon
venciclo do crime que perpetrou contra os a.rtig.os elo seu regulamento, qpe lhe 
fora1p lidos e disse não ignorar. 

E o 3. 0 Pedro Bernardino Machado~ fmTiel da primeira companhia ele grana-
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deiros do referido regimento,· filho de Francisco .Machado, natural da cidade de 
Braga, solteiro e de vinte e tres annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador 
para dirigir suas respostas aos intcnogatorios que se lhe fizeram e se acham a 
n. 0 15.0 d 'elles. 

Acha-se iguahnente provado e sem a menor duvida, tanto pela declaração a 
fl. 5 do conselho ele averiguação, termo e declaração a fl. 31 do mesmo, como 
pelas testemunhas elo summario a fl. 5 v ., signante?' a fl. 10 v., ela testemunha 
segunda a f!. 11 e da terceira a f!. 13 e elo interrogatorio a n.0 16.0

, que este réu 
tambem ía a casa elo soldado conferenciar com o agente desconhecido, e que. por 
isso sabia com antecipação ela rebellião que se preparava e que a não denunciára; 
que fôra um dos principaes amotinadores 1 andando armado de espingarda; que 
formára a sua companhia, sem rúspeito aos officiaes; que instára com as mais, 
que seguissem aqueila causa; que fôra bater á porta do tenente Peeh·o Lopes da 
Silva, dizendo e gritando que saísse, que estava feito capitão, e finalmente que 
acompanhá.ra o regimento. 

E sendo interrogado, como consta dos interrogatorios a n. 0 15. 0
1 

responeleu 
que elle não fôra preso no transito, e que ante~ se fôra apresentar ao regimento 
de Valle de Pereiro, levando comsigo uma bancleii·a que tirára a um soldado á 
Patriarchal Queimada, já em V'Olta ela praça da Alegria, porém que fôra apanhado 
no caminho por uma patrulha elo 4. 0 regimento ele infanteria, que saíra obrigado 
pelos soldados, estando na casa da arrecadação, e negou ter ido a casa elo refé
rido soldado e ter noticia an:tecipada ela rebellião. E nomeando tres testemunhas 
para sua defeza, sendo inquiridas, não serviram os seus ditos senão para o con
demnar mais, pois que foram conformes com o que as mais haviam .deposto con
tra elle, acrescendo a isto o que mais consta ela certidão de sua praça, e é que 
tendo sido um dos rebeldes do Porto em 1828, como soldado do regimento n. 0 23 
de infanteria, fôra até á Galliza, e que ele lá se viera apresentar em Braga em 16 
de julho elo mesmo anuo, tendo já estado preso por faltas ele respeito aos seus su
periores. E, portanto, achando-se assim convencido do crime por que é arguido, se 
acha tambem incw·so na pena elos artigos de guerra, que lhe foram lidos, e que 
disse ter d'elles inteiro conhecimento. 

É o 4. 0 Luiz Antonio Xavier ela Serra, primeiro sargento ela sexta companhia 
do mesmo tegimento, filho de José Antonio Xavier da Serra, natural ele Belem, 
solteiro e ele vinte e tres para vinte e quatro annos ele idade. 

Acha-se tambem plenamente provado, tanto pela declaração a fl. 5 elo conse
lho ele averiguação, como pelas testemtmbas do su1pmario a f!. 5 v., signanter a 
fl. 8 v. e f!. 12, que este réu logo ao primeiro signal ela sublevação, se apresen
tára armado de espingarda á frente ela ·suUJ companhiUJ1 que sublevou e comman
dou, commcttendo todos os excessos conducentes a esse fim. Tambem no termo 
de declaração a fl. 31 do. conselho de averiguação se acha qtle este réu ía a casa 
do soldado conferenciar com o agente incognito, mas não se prova bem esta ar· 
guição, nem o soldado o affirma em sua confissão. Foi este rétl interrogado, como 
consta a n . 0 7 . 0 dos interrogatorios, e pretendendo dar uma defeza com muitos 
rodeios e declarações, que pouco vinham para o ~aso 1 veiu a confessar que seguira 
o regimento, mas que viera pelo transito até o Rocio, fazendo com que os solda
dos não commettessem excessos, e que se fôra metter na guarda da junta elos ju
ros para se escapar dos rebeldes, e que cl'ali fôra entregar-se a Valle ele Pereiro. 
E nomeando pat~a sua clefeza tres testcmanhas, sendo inquiridas, todas affirmaram 
que este réu se clistingtúra muito na rebellião, e que levára. a sua companhia para 
o alinhamento ela parada no quartel. E, portanto, est~í convencido de rebeld0

1 
e 

como tal sujeito á pena elos artigos de guerra, que lhe foram lidos e disse não 
ignorar. 

É o 5.° Caetano José Coelho, segundo sarg·ento da quinta companhia elo mesmo 
regimento, filho ele Damião Coelho,_já falleciclo, natural cl'esta ciclaele ele Lisboa, 
solteiro e ele trinta e um annos de 1clacle. , 

Prova-se pela declaração a fi. 5 feita pelo commanclante elo regimento, á vista 
do que ap1rrou com testemunhas, bem como elas do summario elo presente processo 
a f!. 5 v., signante?• a f!. 8. v., e elo~ ii:J.terrogatorios feitos a outros réus, que este 
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· ~ublevái'a a sua companhia, e que a commanclára, insultando a0s. officiaes .. E seNdo 
mterrogaclo a n. 0 10. 0 elos interrogatorios, respondeu que fôra preso ao cimo da 
rua de S. Bento, depois ela meia noite, levando uma bandeira, que_ tirára da mão 
a um soldado no Rocio, sendo preso por um piquete de soldaclos do 4. 0 regimento 
de infanteria ele Lisboa, e que pegára no commando ela companhia, porque o sar" 
gentq João Gonçalves Pereira lhe dera uma bofetada, dizendo-lhe se fosse d'ali 
p~ra fóra, que tambem era hrejei1:o, e porque um soldado lhe a1)0nbí.ra a arma, 
Él.l2'ienclo-lhe que se não tomasse conta ela companhia, que o matava. E dando tres 
testemunhas para pr0va ele sua clefeza, sendo inquiriclas, todas affirmaram que elle 
sem violencia armára a companhia e manclára promptamente armar os soldados. 
E, portanto, está convencido de réu do crime de rebellião e como tal tambem in
c_urso nas penas elos artigos de guerra, que lhe sã0 applicaveis, e que, sendo-lhe 
hdo~, disse não ignorar. · 

E o 6.0 José Goclinho de Almeida, primeiro sargento ela quart[J. companhia elo 
.. mesmo regimento, filho de José Gonçalves de Almeida, natural ele Abrantes, ca

sado e de trinta e sete annos ele idade. 
Prova-se pela declaração a fl. 5 dô conselho ele averiguação, e mais testemu-. 

n?as d0 summario a fl. 5 v. e fl. 12 cl'este process0 e ele a.lguns dos interrogato
r~os, que este réu se apresentára logo àe espada cwrva; que sublevára e commancilára 
a-sua companhia, que formára, depois ele ter anelado pelas esquadras· a fazer sair 
os soldados; e que quando na rna ele S. Bento estes se mostraram desanimados, 
pelo fogo que lhes fez a policia, lhes dissera: «Soldados, é vergonha desanima
rem com similhante fogon, e outras palavras tendentes a que continuassem na em-
P~L . 

Foi interrogado a n. 0 5 . 0 dos interrogatorios, e respondeu que não fôra preso 
nas ruas ela cidade? ma1s que se fôra apresentar ém V alie de Pereira com vinte 
soldados, retirando-se ela rua ele S. Bento, _tomando pela travessa do Pombal ; mas 
confessou _que estando fóra elo quartel, quando principiaram 9s tiros, fizera t0das 
a:s d1Jigencias P.Or entrar, e que com effeito entrára pela porta, que se lhe abriu, 
com o outro réu Caetano Alberto (quando este cliz que entrára por mna janella), 
e que quando lá chegou já achára armada a sua companhia, mas . que fôra Gom-
tuclo com ella até aoncle tinha dito. r 

Não deu outra clefeza, nem nomeou testemunhas para ella, .e portanto só pela 
S11a confissão se acha incurso · nas penas do regulamento, ainda quando se não 
achasse provado o que fica referido. Alem d'isso consta da certidão de sua !Praça 
CJ.11e por VE\zes estivera preso por algumas irregularidades, até por crime de feri
lllento. 

É o 7. 0 Joaquim Rodrigues da Sii v a, primeiro sargento ela segunda companhia 
ele granacleiros do mesmo regi.mento, fiiho ele João Rodrigues, lilatural ele S. Vi
cente d~ Alcabicleche, termo ele Cascaes, e ele iclacle ele trinta e oito annos. 

Prova-se pelo termo ele declaração a fl. 
1
5, testemunha a fl. 25 v. e pelas do 

s:u;nmario a fi. 5 v., fi. 12 e fl. 19 v. e pelos iuterrogatorios, que este réu se dis
t~ngnú·a muito pelos seus excessos, obrigando os soldados a seguirem 0 seu _;par
ttdo; que formára a compa)lhia q1íe :passou a commandar, e que estando desde a 
~anhã d'esse dia em uso ele licença Gl.e trinta .dias, e por isso sem necessidade de 
Yn· ao guártel, dera suspeita de que sabi::t com antecipação ela rebellião. 

Foi interrogado, c0mo censta a n. 0 4 . 0 dos interrogatorios, e respondeu que 
Pão fôra preso por alguma patrnJha, mas sim que se ftka apresentar a V alie de 

6I'eiro, na companhia ele outros; mas colilfessa que fôra até ao Rocio, e diz ·que, 
se Yeiu ao quartel, foi porqt~e, estando em sua casa, ouvíra tocar a rebate, e <[l:le 
quando chegára, já víra todas a~ companhias formadas, e a sua commandada pel0 
c~bo ele porta-machados, que disse a elle respondente que tomasse conta ela com
P:"'nhia, confessando que com effeito saíra com ella1 porque víra ali alguns offi
Ctaes . 

. Não deu testepmnhâs algumas em sua clefeza, nem se faziam necessarias,- á 
~l~ta da sua confissão. E, portanto, está tambem convencido e _sujeito á pena d0 
leg·ulamento, cuja disposição mostrou não ignorar. E da ce!rtlclão ele sua praça 
consta ter sido algumas vezes pr~so por faltas e irregularidades .. 
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É o 8. 0 ·José Antonio Fernandes, segundo sargento da terceira companhia do 
mesmo regimento, fi lho de Domingos Antonio Fernandes, natural de Lisboa, sol
teiro e de vinte e cinco annos de idade. 

Prova-se das testemunhas do auto do conselho de averiguação a fl. 26 e fi. 29 
e das do summario a fi. 5 e fi. 13, que este réu tambem se distinguira muito na 
acção ela rebellião ; que andára atirando tiros na parada, e que estivera abraçado 
com o capitão Bernardino de Semna, instando-o para que tomasse o commando 
da companhia, pois que íam a ser felizes; e que fôra clle quem formára a com-
panhia. . 

Senclo interrogado, como consta a n. 0 12.0 dos interrogatorios, e sendo-lhe 
tambem perguntado por que rasão lhe fôra achado, quando entrára para a cadeia, 
dentro ela barretina, um bonet passado com uma bala, e uma gola que constava 
ser do capitão D . Luiz, respondeu e confessou ter ido no regimento rebellaelo até 
o Rocio, e que ahi, dispersando-se logo que viram tiros, voltára para o seu quar
tel, aonde fôra mandado prender pelo seu brigadeiro ; que fôra formar a compa
nhia, por ter sido ameaçado com espingarela IJOr um solclado que nomeou, e que 
quanto ao bonet e gola a achára no outro dia ao pé da j anella do qua.rto dos sar
gentos, e a. mettêra dentro ela barretina com a tenção de a kvar á; família elo re
fericlo capitão, o que não fizera por ser logo preso. E nomeando por testemunhas 
da sua defeza ao mesmo capitão D. Luiz, e ao sargento Bernardino, disse este 
que era verdade que o réu estava deitaclo ao pé cl'elle testemtmha quando prin
cipiaram os tiros, mas que se levantára logo e saíra, e que tornando logo a re
commenclar-lhe a guarda elo que era seu, saíra e não o tornára a ver; e o capitão 
D . Luiz diz que até áquelle dia não tivera em má reputação este réu, e que era 
verclacle ter-lhe este dito n'aquella noite: <<Queira o sr. capitão retirar-se para que o 
não matem». Mas pela sua mesma confissão, e testemtmhas que elepozcram contra 
si, se acha convencido de que seguiu a rebellião até onde pôde ou até que se dispeT
sasse o regimento pela força contraria, e por consequencia incm·so tambem no 
crime ele rebellião. e na pena elos artigos ele guerra. Da certidão da sua praça 
consta tambem ter soffriclo varios castigos pelas suas irregularidades, e que fôra 
tlo e;x.tincto regimento 23, um elos corpos rebellaclos em 1828. 

E o 9. 0 :Miguel José Coelho, segundo sargento da primeira companhia ele 
granadeiros elo mesmo regimento, filho ele Miguel Coelho elo Amaral, natuml ele 
Lisboa, solteiro e ele tt·inta annos de idade . 

Prova-se elo officio letra A, elas testennmhas elo summario a fl. 5 v., e elos in-' 
terrogatori0,\! 1 que posto este réu não saísse com o regimento, fôra cqmtnelo logo 
a traz d' elle, pegando para isso na sua alabarda; e que antes ele romper o motim, 
po1· duas vezes viera ~í porta elo quartel procurai' á sentinella se já ali havia pas
sado um cavalleiro, vindo ela parte elo campo; que tambem lhe acharam, quando 
fõra preso, uns versos ou quadras sediciosas, em abono á constituição, e que se 
acham a fi.. 17 elo aLüo do conselho ele averiguação, e que na sua caixa se ·lhe 
achára uma pistola com balas soltas, o que tudo incluz sciencia previa elo facto da 
rcbellião, que se pretendia praticar. 

Foi elle interrogado a n . 0 13 .0 elos interrogatorios, e respondeu que fôra preso 
por ordem do ministro elo bairro no dia 23; confessou que tinha. ido á porta do 
quartel fallar á sen,tinella, mas a procm·ar-lhe se tinham ali passado umas mulhe
r f)s, e que tendo estado no seu quarto, até sair o regimento, saíra atraz d'elle coro 
a sua alabarela, mas para ir para uma casa a Eutremuros, e que não podendo pas
sar, por ver gente na ma ele S. João dos Bemcasados e no largo elo Rato, fôra 
pela rua de S. Bento abaixo c se esconelêra em casa de um sapateiro, aoncle es
tivera até á madrugada e se ir apresentar ao seu commandante. Que a pistola 
não era sua, e que lh'a tinham dado para concertar, e que as balas lh'as tinhmn 
dado uns rapazes elas que caíram pelo chão, e appareceram no dia 15 ele agpsto 
no campo cletraz do quartel, e finalmente que os versos que lhe acharam anela
vam ha mui to tempo na gaveta; e que os tinha achado no larg·o elo Rato ha mais 
ele anuo e meio, andando já por isso muito sujos e tendo-lhe escripto nas costas 
outras cousas. 

Nomeou tre:;; testennmhas para sua dcfcza, · c clcpozeram o mesmo ele que é 
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argllielo, c disseram que era falso o que o réu elizia a respeito ela pis tola; porque 
a -:erdade era, que elle a tinha tirado ela casa da arrecadação, aoncle estava ha 
mtu.to tempo, não se sabendo a quem pertencia, como clcpoz de facto proprio o 
cap1tão Bernardino ele ~enna; mas que não sabia quando ella fôra ,d'ali ti1~acla. E 
on~~·a testemunha, o alferes Felix José de Moura e Lima, disse que elle n'aqnella 
noite, qua.mlo ouvira os tiros, víra a este r éu anelar com muita pressa a arranjar 
os ~cus papeis e dizer-lhe que não fazia tenção ele cá voltar, quando o viu andar 
mtuto dilig·ente, e estiveram fallando. E que, portanto, está b em convencida ele. falsa 
a sua resposta e confesso ele ter ido atraz do r egimento sem necess idade ou co
acção, e só porque se não pôde apromptar primeiro, e porque para se ir esconder 
não precisava de alabarcla, nem ele seguir os . passos elo regimento para ir para 
Entremuros, e por isso incm·so n a pena elo crime ele rebellião, que não quiz ata
lhar e antes seguir. Uonsta tambem ela certidão ele sua praça, que estivera por 
veze,s preso pelas suas irregularidades e se ausentar ela g uarda sem licença. 

E o 10. 0 José Bernardo Pereira, alferes ela sexta companhia elo mesmo r egi
mento, filho de Guilherme Bernardo Pereira, natural cl'esta cidade ele Lisboa, ca
sado e de quarenta annos ele idade. 

Prova-se p ela t es temunha ele :fl.. 32, pergtmtas a :fl.. 32 e 'fi. 40 elo conselho ele 
~veriguação, e das testemunhas do summario a :fl. . 5 cl'es te processo, e ele varias 
u;ttenog-atorios, que este réu apparecêra logo na parada, assim que• começaram os 
hros, e que f.Jra commaodar uma. companhia de granadejros, mostrando n1tlito 
empenho em saír

1 
e que não fizer a diligencias para socegar a sua. 

Foi interrog-ado, e suas r espostas constam do interrogatorio a n. 0 1. Confessou 
que fôra na companhia, mas por ser muito instado pelos sargentos G·onçalves e 
Caetano Alberto ; mas que chegando ao fundo ela praça ela Alegria se assentftra a 
llma porta e ali estivera, até que não vendo já os soldados se retirára para ir para 
ü quartel; mas que á Patria'l:chal Queimada fôTa preso por uma patrulha, sendo 
conduzido para a g-uarda da. policia na rua Formosa. · 

No t ermo ele declaração a :fl.. 31 acha-se envolvido. nos que íam a casa do sol
dado conferenciar com o agente incogJlito; porém e lle n egou, e sendo interrogado 
0 s.olclaclo, declanm que este r éu não ín, 1<:1. Mas como nfio desse dcfeza alguma 
rnats, e confessou que fôra ·commandando a com1Janhia dita, e não quiz dar t e :>
temunhas para prova ele :ma formal coacçfio, é bem visto que nãó fez o seu clever 
e foi contra os artigos de guerra, e q ue1 portanto, se acha incm·so na p ena cl'elles, 
e qu,e estabelecem contra s imilhantes crimes. · 

E o 11. 0 João Maria Correia de Lacerd~, cadete do mesmo regimento, filho 
de José Joaqtüm Co1Teia de Lacerda, natm·al ele Lisboa, casado e de vinte e seis 
annos ele i0lade. 

P~rova- se pelo termo de cleclaraçfto a fi. 5 e testemunhas a :fl.. 25, :fl.. 27 e 
fl. 29 do auto elo conselho ele averiguaçã0 , e pelas testemtmhas elo stm1mario d' este 
processo a fi. 5 v. e seguintes, e mais interrogatorio f? , que este réu.in:fl.uira muito 
para a r ebellião

1 
apparecendo na paralta clando gritos ; qlle feríra um cadete, e 

que tirára o commando ao furriel para ir commandar a sua companhia, o qne de 
~acto fiz era com grande enthusiasmo . Foi interrogado, como consta a n. 0 6. 0 dos 
Interrogatorios

1 
e responcteu que era verdade que acornpanhára o r egimento, e 

qne quando chegára á rua das P~·etas se r etirára, indo em clireitura aonde estava 
o seu commanc1ante1 mas que qnando sentíra os tiros, estava. no seu quarto dei
~ado para ir no outro dia com o destacamento para Q ueluz, e que saltára por uma 
Janella, mas que sendo baixa e vendo soldados fóra1 se tornára a r ecolher e fôra 
para a parada ; mas não negou o ter tomado o comman<ilo ela com pamhia, nem os 
excessos que se lhe imputam; nem proclnziu testemunha alguma pa!!:a sua defeza1 

estando comtuclo plenamelilte provado o referido. E . só se não provou o que o de
clarante de :fl.. 31 clisse

1 
de ser elle réu um elos que ía a casa do soldado tratar 

com o agente incognito
1 

e antes o mesmo soldado affirmou que n ão. E, portanto , 
acha-se convencido até pela sua propria confissão ele ter perpetrado o crime ele 
~ebellião, , estando por i sso incur~o na pena elos artigos de guerra, que não póde 
rguorar. 

É o 12.0 J oão Antonio, cabo de tambores qo mesmo regiweoto, filho de Ma
as 



nuel de Almeida1 já fallecido1 natural de Mangualdc1 casado e de quarenta mmos 
ele idade. 
· Prova-se pelo termo ele declaração a _fi. 51 pelo outro de :fl. 31, pelas pergun
tas ~L fi.. 35 e fi.. D9 v . do conselho de ave1·iguação1 c pelo summario ele testemu
nhas a fi.. 5 v. cl' este processo, que este réu sabia com antcci paçfio ela rebellião 
que se prei>arava1 porque ia tratar a casa elo soldado com o agente desconhecido, 
e isto sem a menor duvida, porque negando o mesmo réu em suas respostas1 sendo 
acareado com o soldado, não pôde negar diante d'elle. Prova-se mais, que se a.r
mára de espingarda, e que muito se distinguira pelos excessos que praticám, e 
que obrigára aos tambores a dar os toques. 

Foi interrogado a n . 0 21. 0 elos l.nterrogatorios, e negando ao princípio1 logo 
que foi acareado com o spldado não negou, como :fica dito, e não deu clefeza, nem 
quiz dar testemunhas, e, portanto, está convencido e assim como os ma.is réus in- . 
Cl.ll"S9 na pena do 1·egulamento. 

E o 13.0 Antonio Jusé Ribeiro, soldado da. tercejra companhia do mesmo re
gimcnto1 filho de Antonio Emílio da Cunha Lobo, natural do concelho de Baião, 
comarca de Villa .Real, solteiro e ele vinte annos ele iclacle, }Jelo que se lhe no
meou cmaclox para dirigir suas respostas nos interrogatorios. 

Prova-se elo termo de declaração a fi.. 5 do conselho ele averiguação e pelas 
testemunhas elo summario a fi.. 5 v. do presente processo ·e de varios interroga
torios, que este réu se distinguira. muito na acção da rebellião, pelo muito fogo 
que dera no quartel, pretendendo até matar o seu capitão e o sargento Guima
rães, para cujo fim os procurára, presumindo-se que estava sciente ela rebellião, 

' porque, estando destacado no telegrapho deBelem, veiu dormir ao quarteln'aquella 
noite . . Foi interrogado, como se vê elo n. 0 17.0 elos interrogatorios, e confessou que 
fôra com o regimento, tendo sido preso por uma patrulha defronte ele S_ Bento
Negou ter sabiclo antecipadamente da rebelliãó, .danelo respostas frivoll._l,s; mas tam
bem confessou, que sendo instado na rua de S . Bento por outro soldado,. para que 
se retirassem, elle réu lhe respondeu qne já agora queria seguir o regimento. 

E, portanto, acha-se convenciclo do crime de rebellião, e sujeito ás penas dos 
artigos de guerra1 que disse não ignorar. Da certidão ele sua praça tambem consta 
ter sido elo extincto regimento n . 0 23, um dos corpos que seguiu a rebellião 
de 1828. 

É o 14.0 José Tcixeü·a, soldado da 1.a compan11ia, de fuzileiros do mesmo re
gimento, filho de Manuel Antonio Teixeira, natl.ll·al elo Logarinho, termo ela villa 
de Guimarães, solteiro e de idade ele vinte e cinco para vinte e seis annos. 

Prova-se pelo referi elo termo de declaração a fi.. 5, e do ele fi.. 31, das pergun
tas a fi. . . 40, bem como das testemunhas do summario a fi.. 5 v. e iuterrogatorios 
<l'este processo, que este l"ÓLl fôra um dos principaes amotinaclores; que fôrá tirar 
um.a. bandeira ao quartel do commandante, sendo por isso arrombada a porta, e 
que viera com ella pelas ruas até em mangas ele camisa sem farda. E sendo in
tm-rogado a n. 0 18. 0 dos interrogatorios, disse que fôra com o regimento1 e não 
com a bandeira, porque ía a;rmado, vindo até o Rocio. Porém acha-se convencido 
com um grande numero de testemunhas e interrogados, de que fôra com e:ffeito 
em mangas de camisa com a bandeira, que fôra tirar ao quartel do commandante, 
saíndo at~ com ella pela porta da cozinha, e até veiu ás perguntas com a farda 
ele _um p1fano, corn.o confessou, dizendo que a vestíra no quartel por não ~char 
a sua. 

Pelo que está convencido e incurso no mes~o crime ele rebellião e na corres-
pon~ente pena, como os seus socios. · 

E o 15.0 Joaquim Rodrigues, soldado ela quarta companhia do mesmo regi
mento, •:fi.lho de Manuel Rodrigues. Bexiga, natural de Ar cosa, termo ela v illa de 
Ancião, comarca de Coimbra, soltell'o e de trinta e tres annos ele "idade. 

Acha-se plenamente provado pela cléclaração a fi.. 5, e testemunhas a fi.. 28 
do auto do conselho de averiguaçào1 bem como pelas testemunhas do summario a 
fi.. 5 v. e interrogatorios, que este réu se distingLl:Íra muito no quartel J?.elos ex
cessos que ali praticára e fóra d'elle, e que fôra o que matára o mestre de m.eni
nos1 que na rua çlo Sol viera á janella dar vivas a el-rei o senhor D. Miguel I, 
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~endo jú. conhecido pelos setts maus sentimentos. Foi interrogado a· n. 0 9. 0 elos 
l~terrogatorios, e negando a morte que se lhe imputava, foi aca1•eatl~ com o capi
t~o Bernardino de Senna, que vira atirar o tirô, o que confirmou JJa presença do 
reu,-e ficandp assim conveneiclo não deu testemunhas para sua defeza. 

• Pelo que está incurso não só no m·ime de rebellião, mas no de mol·te de ho
meu1, e como tal sujeito ~ís penas dos artigos de guerra, que disse não ignorar. 

E o 16. o José da Costa, cabo da oitava companhia do mesmo regimento, filho 
de ~oão da Costa, da vilb da At\llaia, comarca de Thomar, solteiro e de trinta 
e dots annos de idade. · 

Prova-se do termo de declaração a fi. 5, testemunhas a fi. 25, fl. 26 e fi. 29 
e.perguntas a fi. 40 elo conselho ele averiguação, bem como elo summario a fl. 5 v., 
stgnante1· a fl . 13 v., que este réu se portára com o maior excesso, dando a en-
1endel: gue sabia antecipadamente da revolta, pois que se apresentou na occasião 
· 

0 
. mottm a dar ordens e a fazer planos, sendo elle o que foi tiral' o :florete ao 

:~J~r ~· José de lVIello e Faro, para o ir dar ao agente ela revolução, depois de 
\"

11lJnnar e maltratar de pqlavras, e dizendo em altas vozes que fossem matar o 
cao grande, alluclinclo ao commandante elo regimento. 
d · Foi interrogado a n.0 8. 0 dos interrogatorios, e I'esponcleu que não era ver
llade o que se lh~ imputavn, e só que fôra instado por dois soldados para lhe's dar 
t m machado, como cabo da fachina, para arrombl'].rcm a porta da casa aonde es-
ram as bandeiras, e que indo pedil-o á casa da arrecadação, se lhe entreg<'tra 

: ,1• Confess_ou que ía a casa do solda.do confe1•encial' com o agente desconhecido, 
que lhe dera dois cruzados novos, e fez outras declarações. E dando por teste· 

munha, ao soldado Ant~nio José Fernandes, sobre a negativa. de ter arrombado 
as portas ela casa onde estavam as bandeiras, affirmon esta testemunha que fôra 
elle réu o que fôra buscar o macltado, e que marchára com os soldado_s que trazi[l. 
~~sua companhia para as irem arrombar. E, po.rtanto, acha-se plenamente conven
Ct ? e confesso para poder so:ffrer a pena elo crime de rebellião, oomminacla nos 
a~.'trg9s ele guerra, que lhe foram lidos e mostl•ou não ignorar. 

. E o 17.0 José :Maria de Cm•valho, soldado ela oitava companhia elo mesu;,o re" 
glmento, filho de Bernardo José Nun~s, natural de L1sboa, solteiro e de vinte e 
~uatro ~nnos ele 1idacle, pelo que se lhe nomeou curador })ara dirigir suas respos~ 

8 aos mterrogatorios. · 
~rova-se pelo termo de declaração a fl.. ó e perguntas a fi. 41 do conselho de 

a»ertguação e dos interrogatorios, principalmente do ele n. 0 8. 0 e testemunhas do 
summario a fl. 5 v., que este réu ía tambem a casa çlo soldado conferenciar com 
~ ~gente desconhecido, que fôra o q~e arrom~ára a porta. da casa d~ :;t~recadação 

zera outros excessos no qttartel, melo depms com o regtUiento. Fot mterrogado 
~ n.o 22. 0 dos interrogatorios, e negando ter m·pombado a porta, confesso.u, com-
ttclo, que fôra no dia da revolta á noite a casa elo dito soldado, aonde estava o 

agente. desconhecido de jaqueta de chita e calças alvadias; mas que, COUIO visse 
U~a ptstola eUI cima da mesa-, se intimidúra e logo saíra. E, portanto, está conven
Ctc 0 de que soubera do crime ela reb.ellião e a não debtára, e pqr isso incurso na 
peu~, dos artigos de guerra. . -
. .E o 18.0 José GoUies, soldado da primeira coUipanhia ele fuzileiros do referido 
~~~~~ento, .filho de lVIannel do Rosario, j~'i. defunto, natm•al da ciclada Çl.o Porto, 

eJl'O e ele vinte e cinco annos ele idade. . 
·é Consta pelo summario de fl. 5 v., s·ignantm· a fi, 11 d'este p1•oce~so, que este 
do~' que tem o appelliclo de « Gallego », fôra também um dos pri~cipaes amotina
o tes que promoveram a rebellião, o que se confirma pelos inten·ogatorios ele 
u ros réus. . 

c1 dE sendo elle interrogado a. n, 0 19.0 dos interrogatorios e acareado com o sol
t 1 ° Antonio da Costa, confessou elle réu que tinha anelado a dar tiros no quar
ce ) mas que atirava para o ar, e que indo com o regimento até á l'Ua c1e 8-. Bento, 
"o mo este voltasse para tt•az pela opposição que achou, se es.capára por uma tt•a
" essa na elo Pombal e se fôra entregar á policia do Salitre; mas negou que ti
c esse ~egaelo em algnmà bandei1•a, como aquelle affirmava. 1\'Ias pela sua mesma 
onfissao se ac~a incurso no crime ele rebelli~o para soffrer a pena correspondente, 
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E, poxtD~nto, sendo estes os réus, que até ú data il'esta se acham convencidos e 
a.ptnados, se decidiu uniformemente que as culpas arguidas aos sobreditos r.éus se 
acham puwadaB, e que por isso tambem uniformemente os julgam incursos nos 
artigos 1. 0

1 
3 .0

1 
4. 0

1 G. 0
1 15.0 e 16.0 de guerra, que se CXJ.Jressam as~im: 

a1. 0 Aquelle que rccusax por palavxas ou discursos obedecex ás ordens <\,e 
seus superiores, concernentes ao serviço, se~·á condemnado a tl'abal11ar nas foxtl
ficações; porém, se se lhe O}Jpozer, servindo-se de qualque1· aTma ou ameaço, será 
arcabu?.ado. 

« 3. 0 Todo o official, de qualquer gmduação que seja, ou official inferior, que 
sendo atacado pelo inimigo, desamparar o seu posto sem ordem, será punido de 
morte. Porém, quando for atacado por um inimigo supel'ior em foxças, será pre
ciso provar perante um conselho ele guerra, que ell~ féz toda a clefensa possível, 
e q ne não cedeu senão na maior e ultima extremidade; mas se tiver ordem ex
pressa paTa se não Tetirar stlcceda o que succeder, n'este caso nada o poderá es-, 
cusar, porque é melhor morrer no seu posto do que deixai-o. -

u4.0 Todo o militar qne commetter uma fraqueza, escondendo-se ou fugindo, 
quando for preciso combater, será punido de morte. 

« G. 0 Todo-s são obrigados a 1·espeitar as sentinellas ou outras guardas; aqueUe 
que o não fizer sení castigado Tigorosamente, e aquelle que atacar qualquer sen
tinella será arcabuzaclo. 

«15. 0 Todo aqnelle que for cabeça de motim ou de traição, ou tiver parte ou 
concorrer para estes dclictos, ou souber que se m·clem e não delatar .a tempo os 
a.ggressores, será jnfallivelmente enforcado. · 

«16.0 Todo aquelle que fallar mal do seu superior nos corpos de guarda ou 
nas companhias será castigado aos tmbalhos de fortificaç~o; porém se na indaga
ção que se fizer se conhecer que aquella murmuração não fô1·a proceclicla sómente 
de uma soltura de lingua, mas encaminhada á rebellião, l:'erá punido de morte 
como cabeça de motim . » · 

E mandam que a disposição dos sobreditos artigos se executem nos referidos 
réus. 

Lisboa, em qonselho de guerra, aos 7 dias do mez de setembro de 1831. = 
Antonio Joaquim ele Gmt'l.>eia Pinto, auditor, clescmbaTgaclor ela casa ela supplica
çã0 = José Antonio ele Azevedo Lemos, brigadeiro graduado, presidente .e com
mandante do 1. 0 regimento de infanteria= F1·ancisco Elizia1·io de Ca?"valho, bri
gadeiro graduado, commandante do 2. 0 regimento de cavallaria de Lisboa=José 
da Rosa e Sousa, coronel de caçadores da Beira Alta = João José Doutel, tenente 
coronel com mandante elo regimento ele Abrantes =João Antonio Reboclw, ajudante 
de orclens 'de sua magestacle e commandante elo 4. 0 regimento ele infanteria ele 
Lisboa 1• 

O:fticio 

(~. 0 62 rcscnaJo) 

lll. mo e ex. mo sr.-Tendo-se demorado a partida da escuna Eleonor, que vae 
para S. Migtlel, vou aindà dirigir á v . ex. a o presente officio, para lhe communi
car algumas occorrencias ou circumstancias que vieram ao meu conhecimento pos
teriOI·mente á data do precedente. 

Sua magestade imperial o senhor D. Pedro, tendo ficado mui satisfeüo com o 
convite que d'a9-ui lh~ foi .feito para assistir á coroação, 1·esolveu-se depo,is a rc
jeital-o quando Já aqu1 se tmham expedido as ordens para a sua r ecepção, se ha
via. posto á sua disposição um baTco de vapor do estado, c se achava a ponto de 
ir ao seu encontro o tenente coronel vV ebstcr! O empenho d'este governo, para 
que sua magestade imperial viesse era tal, que se havia determinado que n'esse 
caso cl-rei lhe conferisse a ordem da Jarretcira, alem ele que as despezas da sua 
residencia lhe seriam abonadas ! Bem pó de v. ex. n pensar que este empenho tinha 
o fim político de pat19ntcar a boa intelligencia que existia entre este governo e suat 

1 Os dezoito militares foram fuzilados no Campo de Ouriqnc em 10 de setembro, pelas noYe 
horas c meia ela manhã, assistill(lo áquelle acto contingentes de todos os corpos da guarnição 
ele Lisboa. · 
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n:,agestacle imperial, o que tão util nos seria. Devemos, pois, lament~t· uma resolu
Ça'O que, alem de nos privar de uma vantagem ele tanto peso e tão facil acquisição, 
dev~ indispor este ministerio, e talvez modificar desfavoravelmente ~s boas dis
posiçqes. em qne se achava a nosso respe.ito. 

D. Francisco ele· Almeida tem feito diligencias para alliciar aü nosso partido 
as guarnições das embarcações de guerra portuguez~ que se acham aincla retidas 
em_ Brest, .e, sendo-lhe necessario algum dinheiro para pagamento elos soldos ·e sa· 
lanos das ditas _guarnições, recorreu a sua magestacle imperial, o qual :the respon
deu, que não daria um real, que não era portuguez, que não tinha patriotismo, etc. 
Como sua magestacle imperial tinha em Bnist uma embal'cação sua, em que 
~o Brazi~ mandt~ra p~rà a Europa ~lguns emigrados p~rtuguezes, _lembrou-se 
h. Franctsco de Almeida ele lhe pedir aquella emb~rcaçao para servir de hypo

t eca a um pequeno emprestimo da somma inclispensavel para o fim mencionado. 
A resposta ele sua magestade foi q Lte não podia ser, -porque já tinha dado ordem 
pa~·a a venda do dito navio. Este facto não carece de commentos. Perderemos, 
pots, talvez por falta de meios a acquisição ele tres vasos ele guerra, que seriam 
porveutllra sufficientes para terminar a nossa malfadada contenda . 

. Em París trata-se ag·ora ele clilig(:)nciar a negociação de um emprestimo, que 
ah_ será mais vantajoso e facil, por não haver n 'aquella praça o embaraço que aqui 
ex:~ste pelo interdicto elo stock exchan_qe. Praza ao céu que alguma cousa se consiga, 
bOis que d'i sso depende a nossa sorte. Nada se póde uem eleve esperar do senhor 
.· · Pedro, e eu confio que a Providencia ajudará os nossos esforços para a glo
~osa r~stauração da legitimidade e ela liberdade em Portugal, independentemente · 

e apmo allieio. 
O espírito publico em P01·tugnl é excellente a nosso favor, reina.nclo ali um 

forte prestigio pelo senhor D. Pedro, pmstigio que convem manter e augmentar 
emquanto nos for util. Na esquadra franceza diz-se terem emigrado trezentas a 
tuatrocentas pessoas, e entre ellas trinta e tantos milit::vres da policia e quinze ou 
c ezeseis offieiaes de marinha que se achavam presos em suas casas. D~Z"Se mais 
~1e em Lisboa se estavam armando tres pequenas embarcações de guerra. Estas 
sao as noticias principaes até 20 do passado. 

A minha situação é a mais crítica possível pela falta de meios e ele recursos, · 
ca~·1·egando sobre mim clespezas a que não pos~Gl satisfazer. Tenho tergiversado e 
~o~tentaclo até agora com boas palavras os credores el'esta legação, porém já não 
.e1 que lhes responder, e rogo a v . ·ex. a a graça ele ponclerar á regencia as angus

~tas por que passo, para que, sendo possível, se evitem os damnos que poderão 
lesultar da quebra ela minha palavra. 
l Recommendo a v. ex. a a leitura elo Tirnes, no qual v. ex. a encontrai·á u~ res;umo 
c a ex:cellente resposta de lorel _Grey ao conde ele Aberdeen, por occasiao d este 
apresentar uma petição sobre materias elo commercio de Portugal com Inglaterra. 

_Deus guarde a v. ex. a Londres, 7 ele setembro ele 1831.- In. mo e ex. mo sr. 
Ltnz ela Silva Mousinho de Albuquerque. = Lniz A?ttonio de Ab1·eu e Linw. 

Orde:n1. do dia 

Repartição elo 'ajudante general em Angra, 10 ele setembro ele 1831. - S. ex. a l sr. marechal ele campo concle ele Villa· Flor, commandante das forças nas ilhas 
~ 08 A~:Qres, manda publicar n'esta ordem que, em execução da sentença abaixo 
ranscrrpta, foi hoje arcabuzaclo no campo do Relvão o cabo de esquadra ela sexta 

00U:P.anhia elo batalhão de caçadores n. 0 21 Manuel elos Santos, que, .tendo sido 
ap_rislonaclo no dia 11 ele agosto ele 1.829 ..-.e pedido ser aclmitticlo ao serviço ela 
ra~~la, pe1jnrou commettendd ·o horroroso · crime de deserção, indo armado para 
0 Intmigo, foi s~guncla vez aprisionado pelas tropas fieis, servindo nas fileiras do 
ltsurpador na ilha de S. Miguel. = Mendes, major. 

Sentença 

Vistos n' esta ciclacle ele Angra e sala chs sessões o processo verbal elo réu Ma
lluel dos Santos, cabo de csq~aclra ela sexta companhia elo batalhã0 de caçadores 
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11. 0 2, mtto dô co1'po de delicto, testemunhas sob1•e elle perguntadas, interrogato
rios do réu, etc., decidiu-se unanimemente que a cu]pa. se acha plenamente pro
vada e o réu convencido d'ella, e eomo tal incurso na primeira e segunda parte 
do artigo 2. 0 do decreto de 13 de outubro de 1830, que diz: <<Todo aquelle que de
sertar com intenção de se passar para. o jnimigo, ou q·üe com effeito se passa1· para 
elle, seja arcabuzado. Na mesma pena incorra aquelle que desertar armadon; bem 
como se acha comprehendido no artigo 12.0 dos de guerra, que diz: «Se alg·um 
soldado, estando de sentinella, deixar o seu posto antes de ser 1·endido, sendo em 
tempo de guerra, seja arcabuzado ». Pm·tanto mandam que a pena dos ditos artigos 
seja executada na pessoa do réu; e mandam, outrosim 1 que pague por seus ven-
cimentos os effeitos pertencentes á real fazenda, que roubou. . . 

E eu, Luiz Lopes Vieira de Castro, auditor da guarnição; o escrevi e ass1.gno 
aos 27 de agosto de 1831. ' Ltbiz Lopes Viei?·a de Cast?·o, auditor= José Vtcto
?'ÚW . da Sil·vei1·a To?'?·es, major presidente = José Ma·ria ele Frias, capitão do ba· 
talhão de caçadores n. 0 2 = F1·ancisco 'l'aveim, capitão = Joaquim J9sé Ped1·oso, 
tenente do bata,lhão de caçadores n. 0 2 =João Baptista Ge?''Tnack Possollo, alfe
res do batalhão de caçadores n. o 2. 

Confirmaçfio do conE!clho de justiça. 

Conflrmam a sentença do conselho de guerra pelos seus fundamentos, e man
dam se execute no réu a pena que por ella se acha imposta. 
. Angra, 1 de setembro de 1831. = Ribei?·o Samiva = T01Tes =Almeida= 
B1·ito = Se1·rão VeZ/os o = Ne[j1'fio. 

Cumpra-se.- Quartel general em Angra, 1 dl:l setembro de 1831. =Conde ele 
Villa Flo1·. · 

Decre-to 

Sendo necessario nas actuaes cii·cumstancias fazer extraordinarios esforç.os para 
levar ao desejaclo fim a gloriosa empreza da restàuração do throno legitimo e da 
carta constitucional da monarchia, e sendo para isto insufficientes os temws ren· 
dimentos que a fazenda publica tira das ilhas qos Açores, resolvell a regencia re
coner ao patriotismo e :fidelidade dos habitantes das mesmas ilhas, e como entre 
el3tas lJela sua riqueza e população occupe o p1·incipa.l logar a ilha ele S. Miguel, 
encarregou o marquez de Palmella, seu presidente, para na sua passagem ·por 
aquella ilha indagar quaes fossem as faculdades e meios com que os principaes c 
mais ricos habitantes poderiam concorrer para esta obra tão homada como patrio
tica. E tendo presentes os trabalhos de uma commissão, que para esse fim foi con
vocada e consultada pelo mesmo ma1·quez de Palmella., composta de José Leite 
Botelho Freire, Manuel Gonçalves Rios, Duarte Borges da C:.~maTa e lVIedeiros, 
Francisco Affonso da Costa Chaves e Mello, Nicolau Maria Raposo do Amaral, 
Antonio José de Vasconcellos, João Pecho da Costa e Jacinto Ignacio Rocliigues 
Silveira; e comparados os trabalhos d'esta commissão com as infoxmações obtidas 
por varios outros meios: manfjla a regencia, e:tp. nome, da rainha, ouvi<la a junta 
consultiva, o seguinte: . 

. 1. 0 Abrir-se-ha n·a ilha de S. :Miguel tlm emprestimo ele 120:000~000 réis, ap
pltcados p11ra as despezas extrao!dinarias da gloriosa empreza em que todo o boro 
e leal portuguez está empenhado. Este emprestimo será arrecadado em tres paga
mentos iguaes, sendo feito o primeiro até ao dia 15 de outubro, o segundo a,té I f> 
de novembro e o terceiro até 15 ele dezembro do anno corrente. 

2. 0 Não cabendo na estreiteza elo tempo esperar que cada um venha claro seu 
nome e declarar as som mas com que quer contribuir para este · emprestimo, a to
talidade d'elle será repartida e rateada entl'e os principaes e mais ricos habitantes 
da ilha; confo1·me as possibilidades e riquezas relativas de cada um, por uma eom
missão composta dos oito cidadãos mencionados no preambulo do presente decreto, 
que j{L formaram a commissão que informou sobre esta materia. 

3. ° Feita a repartiçll:o e rateio, a commissão fará as participações necessarías 
a cada um dos rateados, participando-lhe as quantia~ com que se deve contribuir; 
e se alguem antes do ultimo dia do corrente mcz se quci·xar ele injustiça qu dcs-
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igualdade na repartição, a· commiss?io tomará conhecimento da queixa e a clecidirá. 
como for justo, e dit sua decisão não haverá mais recurso; mas em passando o 
corrente mez de setembro nrto será recebida queixa alguma, ficando fechados iJ.·
revogavelmente os roes da repartição c rateio, dos quaes se remetten't um exem
plar á secretaria de estado dos negocios da fazenda e outro á repartição ela fa
z?nda estabelecida na ilha de S. Miguel, e com esta remessa ficará a com:mti.ssão· 
dtssolvicla. 

N 4. 0 Os pagamentos serão feitos nos prasos mm·cados no artigo 1. 0 r na reparti
çao de fazenda estabelecida na ilha de 8. Miguel, dando-se aos contribu:intes co
nhecimentos em fórma. E passando o praso de cada um dos pagament4í>s, se pro
cederá execlitivamente contra os contribuintes morosos ou refractarios. 
. 5.o Sendo 'ele esperar que muitos dos contribuintes, movidos por seu patrio

tismo. e fidelidade, qtleiram dar como donativo volnntario todas ou parte elas 
~uanttas que lhe forem rateadas, d' estes taea se fará escripturação. separada, 

ando-se successivamente parte á regencia de seus nomes e_donativos, para se1·em 
presentes quando houver occasião de lhes fazer mercê: 

N 6.o Na repartição· ordenada n'este decreto não são comprehendidas as c.Ol'pora-
çoes ecclesiasticas ou religiosas. . 

O ~inistro e secretatrio de estado dos negocios da fazenda o tenha assim 
e
1
ntenchdo e faça executar. Palacio do governo em Angra, 12 de setembro ele 
831. = Conde de Villa F.lm· = .José Antonio Gne?'?'eÍ?'O =Joaquim de So1tsa de 

Quevedo Pizan'O =José Antonio Fe1·rei1·a Bmlclamy. 

Carta 

. ~ç>nclres, 12 de setembro de 1831.- Sr. visconde: -Tenho a honra de trans
lllttir a v. ex.a, em virtude das instrucções que recebi ela minha côrte, os quatro 
( ocumentos juntos, contendo as c:ommunicações que se :fizeram em 24, 25 e 26 de 
~gosto ultimo entre s. ex. a o sr. visconde de Santarern e o SI'. de. Ra,baucly, chefe 
das forças navaes que o governo francez persiste em manter no porto ele Lisboa, 
com estranha presumpção, como v. ex. • se convencerá pela leitura d'estes ·docu
lllentos, de n'elle impor a lei pouco mais ou menos como em um porto francez. 
Em vão o ministerio portuguez tem reclamado até agora a partida dos navios ele 
guena que este official tem debaixo das suas ordens: em logar de annuir a nos
sas reclamações o sr. ele ·Rabaudy se arrogou o poder de lançar do navio que 
00lllmanda as invectivas e exigcncias peremptorias ao meu governo, e de tomar, 
para o fazer executar á sua satisfação, uma posição no porto a mais hostil e a mais 
ameaçadora, debaixo do pretexto de um crime individual e isolado que o meu go
"Verno cleplonm vivamente, e de que immecliatãmente prometteu fazer punir o au
ctor com todo o rigor cl'estas mesmas leis portuguezas, que a França acaba de 
~alcar aos pés e de tornar menos efficazes, em cons?quencia ela inj~sta aggressão 
c a sua esquadra e pela presença prolongada no TeJO dos seus navws· de guerra, 
que têem. excitado e exaspe1·aclo o povo ao ultimo ponto, sendo a unica cansa ela 
revolta militar que rebentou ultimamente em Lisboa, preparada e produzida pelas 
communica.ções e correspondencias culpaveis, e segnidas desde a entrada das for
Ças navaes francezas no Tejo, com mai~ actividacle do que nunca entre os inimi

,gos do govemo no interior e os que machinam exteriormente. 
~a penosa situação em que o governo portuguez ainda hoje se encontra, per

;egu~do como está com um encarniçamento inaudito, por uma potencia estrangeira 
ormtdave,I, depois de ter sido surprehenclido e atacado }JOr ella sem nenhuma pro

-vocação da nossa parte e audaciosamente vexado e ultrajado por seus agentes an
t~s, e depois de ter sido injusta e desapiHdadam.ente maltrat::_tdo e reduzido pela 

'~~?lencia a tornar-se ~eu tributaria em ~urne:·ario e navios de guerra e em sacri
L~s d~ toda a especte, que lhe têem s1do chctados em desprezo ele todas as con

~e~lencws e do dir~ito · publico do mtmdo civilisaclo, 'V. ~x." cleve.certamenteNcon
al-se nq que a mmha côrte }Jrotesta de novo contra tao e:x:cess1vas extorsoes e 

cont b ·· · ra o a uso da força commettida a .seu respeito. 
O governo portnguez não poderia jamais compTehender como a Gnl<n-Bretanha 
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possa permittir que seja punido sem appel1açfto por ter tido confiança na fé cl~s 
obriga·çõcs formaes, consagradas por uma longa serie de tratados entre os dms 
}}Hizcs que sua magestade britannica tinha preenchido até agora com desvelo e fi
delidade n.m epochas diversas, em que os acontecimentos exigiram sua applicação, 
e que Portugal tem pela sua parte executado c ainda executa em toda a extensão, 
com as condições onerosas que estes tratados lhe impõem em vantagem da Ingla
terra. 

Como o que é essencialmente illegal e injusto e demais attentatorio ú indepen
dencia de Portugal, não póde definitivamente deixar de merecer a desapprovação 
da leal Inglaterra, 6 para ella, melhor esclarecida sobre a müu1·eza e grav1dade 
das circumstancias, que o meu governo appella novamente por minha via contra o 
abandono não merecido de que é victima, e tenho em consequencia recebido or
dem de renovar sua justa reclamação junto de vós, sr. visconde, e de solicitar 
no;; termos os mais urgentes os bons officios e a influencia prompta e efficaz do 
vosso governo, tanto para obter da França a restituição dos navios da marinha 
real portugueza levados de Lisboa pelo almirante Roussin, apesar de nossos pro
testos fundados sobre sua propria dE.claração ele 11 de julho e sobre o direito elas 
gentes, como para conseguir separar elo Tejo, sem mais demora, as forças navaes 
ti'ancezas que ali se encontram, não obstante nossas representações apoiadas na 
convenção concluída em 14 elo mesmo mez e nas regras e usos recebidos e res· 
peitados por todas as nações . O meu governo se compraz em acreditar que v. ex.3 

nfio deixará de reconhecer, que é não sómente um dever do qnal se clesobTiga para -
com a naç-ão portugueza, dirigindo-vos suas queixas reiteradas, mas que é tam
bem um direito que lhe é incontestavelmente adquirido pelas estipulações elos tra· 
taclos existentes entre Portugal e a Inglaterra, de requerer o vosso soccorro mo· 
ral e o vosso auxilio effectivo contra a:; violentas concussões, os actos de oppressão 
e os golpes descarregados sobre a nossa indepenclencia pelo govemo francez, 

Ouso -supplicar-vos, sr . . visconde, leveis esta communicação ao conhecimento do 
governo ele sua magestaclc britannica, a fim ele que se cligne tomal-a em conside
raç-ao, para fazer justiça ao nosso dir~ito e urgentes reclamações, c peço-vos ao 
mesmo tempo accciteis, etc.= Visconde de Asseca. =(Para lord Palmerston.) 

Decre"t:o 

Tendo sido de antigo tempo as ilhas dos Açores consideradas como comarca da 
província da E:i.tremadura, e estando orclenado ~parn. esta provín~ia no § 21.0 ela 
carta de lei de 9 de setembro ele 1769 e no § 1. 0 de outra carta ele lei ele 3 ele 
agosto de 1770, que fiquem extinctos e abolidos por insignificantes todas as ca
pellas e morgados que não chegarem ao renrlimento liquido de 2008000 réis para 
o administrador: manda a regencia, em nome da rainha, depois de ouvir a jtmta 
consultiva, que a mesma taxa de .200:1$000 réis seja applicavel aos morgados e 
capellas das ilhas dos Açores, para serem havielos por insignificantes todos os vín
culos, cujo rendimento liquido não chegar a ella. 

O ministro e secretario de estado dos negocias elo reino o tPnha assim enten
dido e faça executar. Palacio do governo em .Angra, 13 de setembro ele 1831. = 
Conde de -Villa Flo1· =José .Antonio Gue?'?'ei?·o = J oaq1dm de Sousa de Q:uevedo Pi
zar?'O =José .AnÇonio Fe1·reira B1·alclamy: 

Decrc"t:o 

Não sendo compatível com a m1nlm real dignidade, nem com o brio e acriso· 
lacla fidelidade elo meu exercito, que entre os corpos que compõem o mesmo exer
cito continue a permanecer o 2.0 regimento ele infanteria de Lisboa, depóis que 
parte d'elle, contra o juramento que havia prestado e era elo seu dever sus
tentar, commetteu o horroroso attentado de se rebellar na noite ele 21 de agosto 
proximo passado, saínclo armada do seu quartel, fazendo fogo contra quem se lhe 
oppunha, e proferindo gritos sediciosos no sentido elo nefando projecto que levava 
em vista: sou servido ordenar, por tão ponclcrosos motivos; que se extinga aquellc 
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reg~mento, e que em logar d'elle se crie um outro com a denominação de <<novo 
regtmento de infanteria de Lisboa», da força e organisação ao· presente regulada 
para os corpos d'esta arma. Outrosim sou serviclo que o uniferme elo novo regi
mento de infanteria de Lisboa., quo mando orear, consista em farda de panno azul 
ferrete com canhões da mesma côr, gola escarlate e cabos e vivos brancos·; e que 
0 seu feitio, Hssim como tudo o que respeita aos mais artigos, seja conforme aos 
padrões que em geral se acham estabelecidos para os corpos da TefeTida arma. 

O conselho de guerra o tenha assim cntencliclo e faça executar com os deslJa
ch?s necessarios. Palacio de Queluz, em 13 de setembro ele 1831. =(Com a n~
bnca de sua magestade.) 

· Edi-tal 

O dr. Bento José de Almeida Moura Coutinho, jtliz de fóra com predicaniento de 
cabeça ele comarca, e presidente da camara da villa da Ribeira Grande, por 
sua magestade fidelíssima a rainha a senhora D. Maria II, que Deus guarde, etc. 

~os ribeirenses. - Eibeirenses, o dia 18 do corrente,. marcado para as eleições 
ela~ Juntas ele parochia, deve ser um ªia ele festa para vós ! Pelo solemne acto da 
ele1ção vós pondes em uso um elos mais sagrados direitos consignados na carta 
.constitucional. Debaixo de um governo despotico e feroz, tudo dependia elo tyranno 
e, ele seus sequazes; o cidadão não clava um passo sem que obtivesse licença 
cl aquelles, e, o mais das vezes, compTada por dinheiro ou baixezas que o degra
davam; hoje, porém, tudo está mudado; já não tem precisãe de frequentar as mo
radas elos satellites elo despotismo; é-lhe licito fazer tudo .o que a lei nã0 prohibc, 
~em mais previa licença; porém não foi só este o bem que o governo ela nossa 
Idolatrada rainha e a cm·ta constitucional nos trouxe. O direito ele escolher quem 
yos goveme, quem administre os bens communs da parochia, quem olhe para os 
lnteresEes elos seus parochianos, eis outros bens que ella vos traz, eis o bem ele · 
que estaes pr0xim0 a gosar. Que mudança, ribeirenses! Que clifferença cl'este para 
0 governo feroz do usurpaclor! Este, a1Jenas a peso ele, oiro vos permittia o uso 
cla:s cousas indispensaveis para a viela; aquelle, o governo legal ela nossa adorada 
ramha e da carta, convida-vos, consigna-vos o sagrado diTeito de vos governal"
cles! Que mais póde o l10mem em sociedade pretender? Ellc accusa sempre que 
a sua infelicidade procede dos maus governantes) cl'aquelles que deviam vigiar 
pelos seus interesses. Mas agora que poderá dizel' um ribeirense? _Não escolhe elle 
aquelles que hão ele vigiar e pLmir pe los seus interesses? Porventura é o tyranno 
qne lh'os dá ou são os ribeirenses que os tomam? Errareis vós na esc0lba? Não 6 
de esperar isso, e quando succedesse tal, só teríeis a queixar-vos de vós, e não do 
governo da nessa rainha. · ' 

Ribeirenses, ácucli no dia 18 . á vossa igreja a preencher uma funcção tão au':. 
gnsta; zele cada um ele vós seu voto ; a inclifferença durou só em quanto o usur
pado r vos dominou; hoje a causa é ele tod'os; todos devem tomar inteTesse IJOT 
bll?'; ningnem falte, porque um só voto pócle decidir ela bondade ela eleição. Ri-

en·emses, quem vos falia é o vosso .. juiz ele fóra; elle não vos deve ser suspeito; 
a nova ordem de cousas priva-o ele exercer o despotismo que praticavam seus an
t~cessores; elle não chora a perda cl'esse poderio escandaloso; ama a vossa feli
ctdade; acreclitae-o ainda outl·a vez; _ cop·ei á eleição; seja mais esse um signal do 
v~sso ainor pela carta constitucional e pela liberdade. O ferrete do indifferentismo 
nao a~signale algum ribeirense ! 
v· V1va a rainha a senhora D. Maria II. Viva a constituição. Viva a regencia. 

lVam os ribeirenses. 

C 
Ribeira Grande, 14 de setembro ele 1831. =Bento José de Almeida Moum 

O!ttinlzo. 
Officio 

(N. o 2 55 rcserrado) 

.AI Ill. mo. e ·ex.1110 sr.-Pelas communicações que ~ez 1\fanuel Ma ria Coutinho ele 
bergana sobre o estado da guarnição e tripulação ela corveta ul'(,tnia e charrua 
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01·estes, que elle foi encarreg-ado de examinar na conformidade do que tive a 
honra de informar a v. ex.a, soube que não havia n:.tda a receiar sobre a sorte 
d'aquellas embarcações, logo que estivessem desembaraçadas para seguir viagem. 
Não poae:>J.do duvidar da exacticlão cl'estas informações pelos sentimentos de con~ 
fiança que me merece o i:p.formante, e vendo que o perigo seria demorarem-se a.h 
mais tempo depois de serBm desembaraçadas pelo governo francez, por ficarew, 
desde esse momento, deixando de serem abandonadas a guarnição e equipagem, 
não lhe restando meios ele sustentação, que aliás lhe eram offerecidos pelo particlo 
rebelde, que, de accordo com os francezes, nada poupavam para conseguir esse 
fim, julguei por extremo conveniente os navios partissem quanto antes para L~s
boa, porém todas as diligencias eram infructiferas pela falta ele meios para satis
fazer os gastos ftitos ali e para os fornecimentos para a viagem, por não ter o cón
.sul Cosmelli fundos nem creclitos, segundo elle mesmo disse; recorri ao meio que 
refiro no meu outro o:fficio, esperando que assim em poucos dias estejam no mar. 

Cumpre-me levar ao conhecimento do governo de sua magestacle que a des
treza e habil-idade com que Manuel Maria Coutinho de Albergaria conduziu a de
licada e arriscada commissão fal-o digno de toda a attenção; a promptidão com 

·que se me offereceu para ella, os meios que empregou, sendo ·uma innegavel prova 
dos seus sentimentos, fazem conhecer ao mesmo tempo a · sua aptidão. Seja-me, 
portanto, permitticlo recommenclal-o á ben,evolencia de el-rei nosso senhor, segu
rando que constantemente tem desejado mostrar o desvelo com que deseja empre- . 
gar-se no serviço do mesmo augusto senhor e no bem ela sua causa. 

Deus guarde a v. ex. a Lonch·es, 14 de setembro de 1831.- In. mo c exmo sr. 
visconde de Santarem. = V1'sconde de Asseca. 

Boleti:rn 

(E~trarlo do n. 0 6) 

Ill.mo e ex.mo sr.-O rei dos francezes, vendo que D. Pedro não tratava se
n~o de divertir-se, disse-lhe que a sua posição era de maior melindre, que e1la não 
devia demorar um só momento em pôr por obra todos os meios possíveis tendentes a 
desempenhar as suas promessas solemnes perante a America e a Europa, ele fazer 
sentar sua filha sobre o throno portuguez e a desaggravar a sua honra; que bas
tantes milhares de victimas soffriam por sua causa, que era tempo de pôr um terroo 
aos seus males e impedir que augmentasse ainda o numero cl'ellas. Tambem lhe 
deu a entender que aJ França tem já bastantes infelizes da naç.ão a quem não póc~e 
acudir, e que mal poderá prolongar os subsídios que dá aos emigrados, etc. DepoiS 
d'esta verdadeira exprobração de um homem que o tem acolhido com as demon
strações ela maior honra e clistincção, o ex-imperador tem-se oçcupado um pouco 
com os negocios ele D. Maria ela Gloria ou antes seus. 

Filippe Ferrei1:a de Araujo e Castro, 'Candido José Xavier, um proprietario 
chamado Vasconcellos, ela casa da viuva Vizeu, e, segundo me affirmam, mas não 
tive ainda occasião ele verificar Silvestre Pinheiro formam agora o seu conselho 
em ~arís . Por melhores cousas que estes homens, alguns dos quaes são realmente 
ha:bets, lhe aconselhem, nada fará por causa do seu caracter conlíecidamente vo
luvel, e tambem por lhe faltarem os meios pecuniarios e não querer tentar cousa 
alguma sem g1•ancles sommas, no que tem alguma rasão, visto achar-se r0cleado 
por J3anguesugas, a que~ tudo é pouco. 

E já voz geral entre os emigrados que o ex-imperador não é capaz cle ·fazer 
cousa alguma, que só tem grandes projectos e muitas palavras, mas não execut.a 
nada. Alem d'isso todos têem' concebido icléas as mais tristes a seu respeito; consl
deram-no um homem immora:l e a~jecto. Domingo, 18 do corrente, vem morar .a 
Paris em casa particular, deixando a habitação, que o governo francez lhe havla 
dado em .M:euclon. A família ele Luiz Filippe jà B:i.e mostra a maior frieza. 

O general Saldanha trabalha para obter meios de fazer transportar para os 
Açores os emigrados. O ministerio francez não está longe ele o ajudar para isso, a :fim 
de se desembaraçar cl'elles, mas é provavel que nac1a consiga, porque de um lado 
o governo aqui não pódo fazer c<>m os creditos actuaes eiJJ. favor elas emigrações 

' 
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todas as despezas, c de outro Saldanha não pócle obter nada. Finalmente, os es
peculaclores de Londres perderam toda a confiança nos agentes do ex-imperador, 
vendo que elles insistia.m em querer por força o dinheiro para a sua mão, e aca
b~·am totalmente as esperanças ele conseguir o emprestimo n'aqnella cidade, de
pois de se terem offereciclo tres negociantes e de se ter chegado a assegurar com 
um d'elles as condições fundamentaes. · Isto prova quão grande é a incapacidade 
ou a immotalidade d' esta gente . 

. Agora volvem para aqui as suas vistas, mas Qs capitalistas de París são muito 
ma~s pruçlentes elo que os inglezes, e alem d'isso a má fé que os delegados da 
em1gração mostraram em Londres é conhecida dos especuladores d' esta praça. 
~ortanto, poucas ou nenhun'las esperanças lhe restam de conseguir o empres

.ttmo. 
O official ele marinha que veiu conduzir as equipagens para as embarcações 

portugnezas que estão em B'rest, e á quem os emigrados tentaram incluzir a r e- · 
~onhecer por sua rainha a senhora D. Maria ela Gloria, como annunciei n'um dos 
precedentes boletins, resistiu ás seducções, dizendo que a honra e o seu juramento L oppunham a similhante comportamento. Agora escreveu-lhe o seu amigo ele 
on~res, que o juramento fôra coacto, que portanto era nullo, etc. 

E de presumir qui:( esta segunda tentativa tenha o exito da primeira, e n'esse 
caso bem_ digno será este official da contemplação do governo. 
·. Deus guarde a v. ex. a París, em 16 de setembro de 1831.- In. mo e ex. mo sr. 

Vtscende de Sa.ntarem. =Por ordem do ex. 010 sr. visconde de Canellas, o seu se
cretario particular. 

Decre-to 

':!'endo-se Cl'eado pelo decreto de 14 de junho passado uma commissão para 
~clmmistrar os bens sequestrados: manda a regencia, em nome da rainha, que no 
~m_pedimc_nto de algum membro ela commissão os outros dois possam expedir to-

08 os negocios da sua; competencia; e na falta <f o presidente faça as suas vezes 
o ~embro mais velho em idade, sendo havidos p01: valiosos todos os negocios que 
ate agora tiverem sido expedidos n'esta conformidade. . 
t <? ministro e · secretario ele estado dos negpcios da .fazenda o tenha assim en
~nchdo e faça executar. Palacio elo governo em Angra, 17 ele setembro de 15331 .= 

onde de Villa Flo1~ =José Antonio GM?'?'eÍ?'O = Joacjuirn de Sousa de Que·vedo Pi
za?'?·o =José ~ntonio F~?Tei?·ct Bm1damy. 

Por-taria 

, Tendo chegado á presença ela regencia representações de varios habitantes 
~,estas ilhas d?s Aço.res, q':eix:mdo-se elo grave prejuízo ~ue recebe~ os povos 
. eHa~ com o gtro e mrculaçao ele moedas de cobre estrangmras, espeCialmente do 
ll.llpen.o do Brazíl, as quaes consideradas como mercadoria têem um tão diminuto 
~alo1~ Intrinseco, que a sua introducção e giro nos domínios ela rainha é um ver
c. a.d~rro furto feito aos seus leaes subditos, que por ignorantes 0u incautos as não 
~eJei~am: manda a regeucia, em nome da rainha, que nas alfandegas d'estas ilhas 
15e nao admitta ·á entrada porção alguma ele moeda de cobre estrangeira de qual
quer na.ção que · seja; e que toda a que for encontrada em os navios que aporta
~~lll. á~ Ilhas seja retida at.é que seus donos com effe~to a ree::rportem para fóra dos 

IDinios portu~guezes, ass1gnanclo termo- de a não mtroduz1rem em outro algum 
. ~obtQ ou logar da obediencia ela rainha, sob pena de perdimento d'ella e do tres~ 
t?. ro elo seu valor nominal; e outrosim que todos os correged0I'es e juizes ele 

Sora .e ~ais justiças elas ilhas façam publico por editaes e pregões nos logares ela 
ua JUr a· N 1 I d b t . t . I . I ' t ilh lS JCçao, que moec a a guma e co re es rangeu·a em g1ro ega n es as 

g as, nem pócle ser recebida nas repartições publicas e estações fiscaes; que nin-

p~:dm é obrigado a acceital-a, e que aquelles que a acceitarem ficam sujeitos a 
er todo o seu valor. , 

tu 1° que ~le ordem da rcgencia communico a v. m. ce para sua intelligencia e pon· 
a cumpnmcnto . 
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Deus guarde a v. m. cô Palacio elo governo em Angra, 17 de setembro ele 1831. = 
José Antonio Pe1-rei?·a Bmklamy. =Sr. corregedor ela comarca ele Angra :1. 

Decreto 

Sendo conveniente que os regimentos' ele infanteria ele linha sejam organisa
dos ela maneira mais propria para facilitar a aelministi·ação, instrucção e serviço 
de cada um d'elles : a regencia, conformando-se com a proposta elo marechal ele 
campo commanclante elas forças existentes nas ilhas dos Açores, depois ele ouvir 
a junta consultiva, ha por bem, em nome da rainha, mandar pôr em execução o 
plano de organisação que baixa com este, assignaclo· pelo ·ministro e secretario de 
estado dos negocias da guerra, Joaquim .ele Sousa de Quevedo Pizarro, e que fará 
parte do presente decreto. _ 

O mesmo ministro c secretario ele estado assim o tenha entendiào e faça exe
cutar. Pa1acio do governo em Angm, 20 de setembro de 1831. = Conde de Villa · 
Flo1· =José Antoniç Guerreiro =Joaquim de Sousa de Quevedo Pizar1·o . . 

Organisaçfto de um regimento de infantcria 

Composição do regimeoto 

Estado maior e menor do regiménto. . . . . . 1 
Batalhões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Companhias por batalhão . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Praças do estado maior e menor 
do regimeoto 

Coronel . ... . .. . ... . . .. ... .. . .. .... ... . 1 
Tenente coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante de regimento ....••.......•. : . 1 
Quartel mestre .. . ...... . . .. · ..... ...... 1 
C~pell~~ .............................. 1 
ClrtUgiao mór . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 1 
Mestre de tnusica .... . .... ... . ~. . . . . . . . . 1 
~iusicos .... .......•. .. ... .. .. ..... .... 8 
Tambor mór ... , . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 

Pra.ça.s do Cf:ta.clo mn.ior e menor 
de cada baLa.lhfto • 

Major chefe. de batalhão ................ 1 
Ajudante ele batalhão .................. 1 
Cirurgião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Sargento ajudante ...................•. 1 
Sargento quartel mestre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porta-bandeira .......... ..... ... ...... 1 

Coronbeiro.. .. .... ... ......... . . . . . . . 1 
Espingardeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabo de tambores ... . ... . .. ·. . . . . . . . . . . 1 
Pifanos.... ...... . ... ....... . . . ...... 2 

Praçaa ele cadn. companhia 
Capitão... ... ..... ............ . ..... . 1 
Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Primeiro sargento. :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Furriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos ele esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Anspeçadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Soldados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Tambores.... ... .... . ........... . .... 2 

Recnpitulaçiio 

Praças elo estado maior e menor do re-
gimento.... . . . ... ............... 16 

Praças dos estados maiores e menores 
dos batalhões.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Praças das dezoito companhias . ..... ~ 

Total da força .... ~-

N. B.- O ajudfl<nte do regimento terá a patente de capitão. () ajudante de batalhão terá 
a patente de subalterno. 

Das companhias ·se }JOclerão tirar oito aprendizes ele musica. 
Um soldado ele cada companhia sení. porta-machado. 
As ?ompanbias serão numeradas de 1 a 6 em cada batalhão; a 1.• co1npanhia será de 

granaclen·os e a 6.• de flanqueadores, destinada a esclarecer os flancos e a frente, e a esten
der n'elles sempre que o regimento ou batalhão marchar ou manobrar sem caçadores. 

Palacio elo g9verno em Angra, 20 de setembro ele 1831. =Joaquim de S01.Lsa 
de Quevedo Piza1·rro. 

Decre-to 

Estando determinado por decreto da d~ta de hoje a nova organisação dos cor
pos ele linha de infanteria que serveo;t a causa da legitima soberana e da carta 
constitucional da monarchia portugueza; e não sendo possivel organisar desde já 
todos os 1;egimentos de infanteria do exercito de P<:>rtugal que no a.nno de 1828, 
fieis ao seu juramento, resistiram á usurpação, e que por imperiosas circumstancias 
se não acham todos reunidos n'esta ilha: ha por bem a regencia, em nome da rainha, 

1 Identicas á commissão de fazenda, corregedores de S. Miguel e do Faial, e juiz da alfan-
dega de Angm. · 
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determinar que o marechal de campo commandante elas forças militares nas ilhas 
d?s Açores, alem do regimento de infanteria n. 0 18, que desde já deve ser orga
Ulsado conforme o plano que baixou com o supracitado decreto, proceda tambem 
á organisação dos primeiros batalhões elos regimentos ele infanter.ia n .08 3, 6 e 10, 
e que d'estes tres batalhões reunidos, em que devem entrar todas as praças do 
a?tual regimento provisor.io, forme um novo regimento, qu_e será t~mbem proviso~ 
1'10, até que as circumstancias permittam que ele cada um dos sobreditos tres bata
lhões se possam organisar os re::;pectivos regimentos. 

O ministro e secretario de estado dos negocios da guerra assim o tenha en
tendido e o faç.a executar. Palacio elo governo em Angra, 20 ele setembro de t831.= 
Conde de Villa Flo1· =José Antonio Gt~e7· 1·ei?·o = Joaqtâm ele Sm~sa de Quevedo Pi
zarro. . 

Carta 

Secretaria ele estado dos negonios estrangeiros, 20 de setembro ele 1S31.
Sr. visconde:- Tive a honra de receber a vossa carta elo dia 12, na qual peelis 
que o-governo de sua magestade interponl1a seus bons officios para com o governp 
francez pam übter el'este a restituição dos navios portuguezes de guerra captura
dos no 'l'ejo, e uma ordem ao commandante naval francez n'aquellas pa.rag·ens 
para retirar os navios que estão debaixo da sua direcção. _ 
. Em resposta consenti vos replique, que sobre o primeiro ponto só posso refe

l'lr-vos á carta que tive a honra de vos dirigir em 26 d-e agosto, e emquanto ao 
segundo, tenho a observar · que não é para admirar que o commandante naval f.ran
~ez t0masse para protecção dos subditos francezes em Lisboa as mesmas medidas 
que as recentes desordens e ultrajes n'aquella capital compelliram o commandante 
da força naval britannica a adoptar, com o fim da segurança pessoal elos snbditos 
de sua magestade. 

Tenho a honra., etc.= Palme1·ston. =(Para o visconde de Asseca.) 

Carta 

Secretari.a ele estado elos negocias estrangeiros, 20 de setembro de 1831.
Sr. visconde:- Nas cartas que tive a honra ele receber àe vós em ~3 e 27 do 
lllez proximo passado, referieis que o almirante Roussi n1 commandante da esqua
dra tlltimamente no Tejo, se achava empenhadó em um p,1:ojecto de negociar com 
0 governo portuguez um tratado para o fim de conseguir para a França certas -
vantagens ·no seu coiDmercio com Portugal; e como estas noticias se acham em op
posiçã•) com outras que o governo ele sua magestacle officialmente recebêra ele ou
tra.s partes, ficar-vos -hei muito obrigado, sr. visconde, no caso de me informardes 
se as vossas noticias acima mencionadas se firmam sobme alguma exacta e positiva 
declaração, e se depois d'isso recebestes qualquer relatorio authentico do resultado 
ela negociação de que se trata. · 

Tenho a honra, etc.== Palme1·ston. =(Para o visconde ele As seca.) 

Ord~Jn do dia 

Repartição do ajuclante· genera.l em Angra, 20 ele setembro de 1831.- S. ex. a 
0 sr. marechal -de campo conde de Villa Flor, commandante elas forças nas ilha,s 
dos Açores, manda publicar n'esta ordem, para conhecimento elas forças do seu 
commando, o auto ele corpo de delicto e a sentença elo conselho de guerra que 
condemnou á morte os réus José Antonio Vianna e Domingos José Baião, este 
soldado e aquelle anspeçada do regimento ele infanteria n. 0 1, às quaes, perten
~endo às tropas elo usurpador, de guarnição na ilha do Faial, na occasião da fuga 

a mesma guarniç_ão, o que teve logar no dia 23 de junho cl'este anuo, dispara
ram as suas espingardas contra a pessoa àe Diogo Searle, subclito de sua ma
gestade britmmica, residente na villa da Horta, fazendo n'elle ferimentos de que 
se seguiu a sua morte; assim c"mo que a regencia, em nome ela rainha, mandou 
es:ecut'ar a pena imposta ao primeiTo dos referidos réus, e que, usando do poder ' 
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moderador, commutou a do segundo em dez annos de degredo para os estados ele 
Africa. =Mendes, major. 

_'\..uto de corpo de tlelicto 

Aos 2 dias do mez de agosto de 1831, n'esta villa da Horta, ilha do Faia!, 
sendo presente ao commandante militaT da mesma., José da Fonseca, que Domin
gos ·José Baião e José Antonio Vianna, aqu:elle soldado e este anspeçada do re
gimento de infanteria n. 0 1, haviam ficado pronunciados na devassa a que se pro
cedeu no juizo da correição pelo crime de ferimento, de que se seguiu a morte, 
feito com tiro de espingarda, no dia 23 de junho do corrente anno, a um subdito 
de sua magestade britannica, Diogo Searle, mandou fazer este auto, por mim es
cripto, <:: para se proceder aos devidos interrogatorios aos réus e serem os mes
mos a final julgados, segundo o seu merecimento, pelo conselho ele guerra que 
para esse mesmo fim se mandou formar. 

E eu, Antonio José Pereira Leite, auditor da guarnição, o escrevi e assignei. = . 
Antonio José Pe?·eú·a Leite. 

Sentença 

Vendo-se n'esta villa da Horta, ilha do Faial_, o processo verbal e escripto dos 
réus José Antonio Vianna e flamingos José Baião, aquelle anspeçada e este sol
dado do regimento de infanteria n.0 1, auto de corpo de delicto, testemunhas so
bre o mesmo. perguntadas, interrogatorios feitos aos mesmos réus, acareação entre 
si e as testemunhas da. devassa: decidiu-se por maioria ele votos que se achava ple
namente provado o crime q:ue ao primeiro réu se imputava, e que o segundo réu, 
Domingos José Baião, convencido de ser co-réu elo mesmo delicto, e como taes 
ambos incursos na pena da ordenação, livro v, titulo xxxv, § 4. 0

1 nas palavras: 
aSe alguma pessoa, ele qualquer condição que seja, matar outra com bésta ou es
pingarda, morra por isso morte natural'> .. Cuja pena mandam · que nos inesrnos 
réus se execute, na f'órma estabelecida. · 

HoTta, 3 de agosto de 1831. =Antonio José Pe?·ei?·a Leite, auditor= Manuel 
Joaqui?n de Menezes, major de caçadores 12 e presidente do conselho=João An
tonio Reboclw, capitão do 12 de caçadores = Manuel Elet~te1·io J.~1alhei1·o, capitão 
do 12 de caçadores=José L1tiz de A1·au,_jo, tenente elo batalhão de caçadores 
n. 0 12 = Fmncisco José Fm·nandes Costa, alferes de caçadores 12 =Gonçalo 01·
daz Mangas, alferes de caçadores 9, addido ao 12 batalhão da mesma arma. 

Confirmação do <:,o~selho de ju.stiço. 

Confirmam a sentença do conselho de guerra pelos seus fundamentos, e man
dam que nos réus se execute a pena que lhes foi imposta, no mesmo lagar elo 
delicto. 

Angra, 1 de setembro de 1831. =Ribei1·o Samiva = To1·1·es=Se?'1'ào Velloso = 
Neg?·ão = B1·ito = Almeida. 

Cumpra-se, sendo arcabuzado o réu José Antonio Vianna, e degredado por 
dez annos para os estados de Africa, na conformidade do decreto de 15 do cor
rente mez, o outro réu, Domingos José Baião. 

Quartel general em Angra, 16 de setembro de 1831....:........ Conde de Villa Flm·. 

Disc:ursol 

Senhores cidadãos: -No momento em que deixo a presidenda do nobre se
nà.do d'esta villa; no momento em que perco os interesses que por similhante mo
tivo percebia; no mome~to em que, á primeira vista, parece que diminue a con
dição do meu nobre officw, o coração pula-me de prazer e faltam-me as expressões 
para vos significar meu cont~ntamento! As velhas camaras, escoras do velho sys
tema governativo, ainda ass1m foram valentes para minarem a quéda da consti
tuição, prepararem e apressarem a usurpação! Acaso não serei eu uma victima 
de seus pe1jurios? Não clj.vagam pelas quatro partes do globo milhares de cida-

t Recitado, segundo consta da. Clu·onica, por Bento ,T?sé de Almeida Moura Coutinho, juiz 
de fóra ela Ribeira G1·andc, quando ía. proceder-se á ele1ção ela camll;ra. municipal da mesma 
villa., em 20 de setembro. 
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dãos honrados? Não entulham milhares de cidadãos as mais hediondas masmor
ras, só porque foram christãos, fieis ao segündo mandamento do Decalogo? Não 
exhalaram os ultimas suspiros, no meio das affrontas, no alto de um patj.bulo, 
tantos benerp.eritos cidadãos, martyres da patria e da rainha? Uma joven rainha, 
ventma dos portug·uezes, chegando á Europa, vendo com horror consumm~da a 
usurpação, não foi obrig·ada a atravessar de novo o Atlantico, fugindo ás garras 
do tyranno? A lealdade h1sitana, reduzida a esqueleto, mas com o vigor da mo
cidade, não esteve nos ultimos apuros n'um rochedo cercado de mar? Portugal 
nos offerece hojé tudo mismjas, tudo horrores! ! ! Quem foi a causa de tantos ma
les? Não foi a 'usurpaçfio? E não foram essas· velhas camaras, ·essas falsas pro
curadoras dos povos, quem contribuiu; quem lhe abriu o caminho, quem a apres
sou e quasi a consummou?! E pois que eu vejo derribadas essas velhas camaras, 
que muito mal nos causaram, não hei de exultar? Sim, cidadãos, eu exulto de 
prazer; isto é tudo, o que perco é nada. . 

Porém, senhores, não penseis que motivos de vingança me obrigam a fatiar
vos assim; sentimentos nobres me possuem; se essas fementidas camaras tiveram 
tanto arrojo para nos fazerem mal, hoje que não existem, já d'ellas nada p0demos 
r~eeiar; se ·poderam tanto para nosso damno, porque não poderão o mesm.o, e 
alUda mais, as actuaes camaras constitucionaes, para nos fazer bem?! 8im, cida
dãos, com as mesmas armas, mas virtuosamente manejadas, as actuaes camaras 
C0nstitucionaes podem e hão de sustentar o novo systema de governo e ser bar
r_eira á tyrannia e t~surpação ! Ainda aqui Rão param os motivos noBres que mo
ttyam minha alegria: as velhas camaras eram instituição viciosa, em que o povo 
não tinha parte e só a tinha o desembargo do paço, ou um mâu ministro de es
tado para ·em detrimento dos povos servir seus apaniguados i hoje, porém, que, os 
novos eleitos são filhos da eleição dos povos, · eleição pura e livre, porque não fa
rão elles as vezes de bons paes? O povo, que, em questão de factos, raras vezes 

· se engana, não elegerá um cidadão indigno para a sua camara constitucional i eu 
vejo, po~s, nas camaras constitucionaes cidadãos dignos da confiança publica; eu 
-vejo quem vae com zêlo e amor da patria interessar-se no regimen municipal; eu 
Vejo n'uma camara constitu·cional cidadãos todos iguaes pelo facto da eleição, a 
quem a presença de um magistrado com poder cível e crime, não intimidará e _ 
obrigará a praticar baixezas indignas de um cidadão! Eu vejo, senhores, l!l.Os no
Vos eleitos,. a prova do que acabo de dizer-vos: cidadãos benemeritos, elles pre
encherão com dignidade, zêlo e justiça seus deveres. Permitta Deus que elles não 
aberrem do camiRho da honra que lhes ganhou o triumpho da eleição! Permitta 
Deus que elles requintem nos generosos sentimentos que os animam para felici
dade dos povos d'este concelho, para credito das instituições liberaes, para gloria 
sua ! Senhores cidadãos, findemos este jubiloso acto, entoando hymnos de louvor; 
acompanhae o ex-presidente e ver~adoi·es d' esta camara nos vivas que vae erguer 
a~s sagrados objectos por que pugnâmos: Viva a rainha a senhora D. Maria II! 
Vtva a constituição! Viva a regencia! Vivam os ri.beirenses! · 

Officio 

(N. 0 63 rcscl'\'ado) 

lll.'"0 e ex.mo sr.-Tenho a honra de accusar a recepção -dos despachos de -
-v . . ex. a de n. 05 1 a 3 reservados, e de n.05 1 a 4 ostensivos, e aproveito-me d'esta 
Pruneira occasião para assegurar a v. ex. a da minha obedi.encia, tanto em objectos 
do serviço publico, como do seu particular. -, 
fi ~ sr. marquez de P~lmella chegou a esta cô:·te domin-go, 19 do corrente, e ~~ui 
C~ra o tempo necessano para ver os seus am1gos e entencler-se com este mlllls

te~·~o sobre os nossos negocias. Isto feito irá -s. ex. a para Paris, onde se acha a 
l'atnba nossa senhora e seu augusto pae. 

O emprestimo mencionado no meu officio 'reservado de n.0 60 parece estar a 
po~to de se concluir, com uma péquena modificação, que diminue a somma do 
~l"uneiro pagamento. Os contrata!lores já fizeram comprar duas boas fragatas, que 
e achavam á venda n'este porto, e q1,1e poderão estar promptas de tudo dentro em 



608 

poucos dias. Com estas fragatas e transportes fretados poderá taJvez ainda effei
tuar-se a experução que d'essas ilhas deve ir terminar em Por_tugal a nossa longa 
contenda, e iL testa da qual tem determinado collocar-se süa magestacle o impe
rador D. Feclro. 

D~vo dizer a v . ex.a, que para a dita expedição se conta com um numero ele 
cinc~ mil bayonetas effectivas ela guamição dos Açores, e que os transportes ~e
rão fretados n'esta supposição·. A estação está já muito avançada,· e toda a cele
ridade será necessaria para que a expedição chegue ás costas ele Portugal antes 
de começar o inverno. Confesso a v. ex.a c1ue duvido que isto se possa conseguir; 
todavia bom sedr que ahi se vão tomando as medidas convenientes para que, no 
caso de ser possível, não haja perda de tempo nos àrranjos que possam _fazer-se 
de prevenção. Em todo o caso rogo a v . ex. a, ele me expedir pelo primeiro navio 
mappas exactos da força que deverá formai· a expedição, e elos fornecimentos in
dispensaveis de que se carece, espeeifi.cando os objectos, tanto ele viveres como 
ele munições de gtterra, fardamentos, etc., suas qualidades e quantidades; digo 
inclispensaveis, porque havendo sómente uma somma muito restricta para ser 
a;pplicacla ás despezas ela expedição, cumpre limitar estas aos obje'ctos essencial
mente necessarios. 

Este governo expediu o vice-almirante Parker com duas naus e algumas fra
gatas para o Tejo, com o fim ele exigir satisfação elo governo do usurpador pelos 
novos insultos ali commetticlos contra os subclitos e o commercio britannico. Di
zem-me que as ordens que levára aquelle offi.cial foram fortes e per<::mptorias, 
porém lord Palmerston assegurou-me que tanto a elle como a mr. Hoppner se ha
via recommencladó de se absterem rigorosamente ele toda a ingerencia em nossos 
negocios internos. Entretanto o mesmo ministro me disse que, fallanclo ao visconde 
de Asseca, lhe cleclarára a convicção em que estava ele que nenhuma confiança 
merecia o governo ele D . .Miguel, que não se podia contar com as suas promessas, 
e que elle provocava ele tal modo este ministerio, que não se podia dizer nem pre
ver em que isso viria a parar,. Sei por outras vias, que a irritação produzida aqui 
pelos ulti.mos insultos perpetrados em Lisboa e no Porto contra subditos britanni
cos é extrema. Em França tambem deve haver igualresentimento pelas novas inj n
rias, e estas disposições dos dois govêrnos são mui favoraveis ao bom successo ela 
tentativa que meditftmos, se porventura esta podesse fazer-se immecliatamcnte. 

Lorcl Palmerston tem insisti.do muito commi.go sobre a urgencia ele fazermos 
agora alguma cousa sob os auspícios do imperador, e confio que sua magestade, 
tendo agora ao seu lado o sr. mal'quez de Palmella, se prestará do melhor grado 
a cooperar em favor da causa de sua augusta fil11a. 

O visconde ele Asseca deve ter partido hoje para Falmouth, aonde vae embar
car-se no proximo paquete para Lisboa. Ignoro ainda os motivos ela partida elo 
visconde, que uns attribuem á perda elas esperanças de alcançar o reconhecimento 
do senhor infante, outros a ter sido designado para ministro· elos negocias estran
geiros, e outt·os, 'emfi.m, ao seu desejo de fazer dar a decantada amnistia pelo go-
verno elo usurpaclor. · 

As noticias que aqui ha ele Lisboa, por via ele França, chegam a 3 do corrente. 
Continuavam lá as ]_)erseguições, tendo-se prendido, posto no segredo ou clemittido, 
grande munero ~e sarg~ntos da ~ropa de linha. A a.narchia fazia rapiclos progres
sos, e o governo Já não tmha força para a comprimir ou para a dirigir aos setis fins. 

Lembra-me, a~tes de concluir, rogar a v. ex .a a expedição de um novo pleno po
der para a negomação do .emprestimo, na duvida se será ou não julgado sufficieute 
aquelle de que se acha mulllc1o o sr. D. Thomaz Mascarenhas, e ele que .i á se fez uso~ 

Deus guarde a v . e:N?.a Londres, 20 de setembro ele 1831.- Ill.mo e ex.10 

sr. José Antonio Ferreira Braklamy. =Luiz Antonio de Abn16 e Linw. 

Oflicio 

(1° '112) 

lll.mo c ex.mg sr. - Acabo ele receber pelo correio ele Hespanha dois officios 
de v. ex.a, o 11 . 0 70 em data ele 31 elo p1·oximo passado e o n .0 24 ostensivo e])l 



G09 

data de 27 do dito proximo passado, ficanclo sciente do seu cotlteúdo. 'l'cHc~o s1~a 
s~ntidade reunidO- 1rma congregação de carcleaes, na noite de 2 cl'este mez, e ou
Vllldo-a ác~rca d0s negocias de P<?-rtugal, se decidiu a publicação da çonstituição 
arostolica, que tenho a l10nra de enviar a y. ex.a n'esta occasião, assignada na 
manhã ele 8 d'este mesmo mez. Hontem me foi mandada esta com outros dois 
.exemplares, acompanhados de um bilhete elo secretario de '0staclo qu~ se referia 
ao que eu já sabia. Eu, julgando conveni~n:tre ir logo ao papa, fui hontem mesmo, 
se.m o ter prev;enid01 mas assim mesmo me recebeu optimamente. J\.g-1•adeci a con
shtuição, e pe€li que se apressasse o dia ela entrega das minhas credenci~es, fixando 
sua santidade o dia de ámanhã,.. 21 do corrente, pelas c1e2i horas e :tp.eÍ[l; d.a manhã, 
dizenclo·me, comtuclo, que me concertasse com o cardeal seoreta1•io clE1 estado, o que 
fiz immed:iatamente, ficando a~sim a cousa ajustada. Esta manhã mandei as. em.a 
um bilhete acompanhando a copia da minha credencial, como é costume fazeT-se. 
. O papa deseja que sua magestade nomeie qlHJ.nto antes os bispos para as igre
Jas vagas, e hontem mesmo me tocou n'este artigo. 

Ouço que hoje poclerall_l entrar os austríacos em Bolonh~, nias não posso afian
Ç~r esta noticia como · certíssima. Dentro em poucos dias mandarei D. Luiz ela 
St.lveira e Lorena, que será p0rtador de officios, e que partici1Je a v . ex.a a eff~ 
ctwa entrega das minhas credenciaes, e que talvez levará as que este govemo 
ha de enviar ao nuncio apostolic(i) para serem apresentadas a sua magestaele. 

Deus guarcle a v. ex. a Roma, ~os 20 ele setembro ele 1831.- - Ill.mo e ex:.mo sr . vis7 
conde de Santq,r~m, ministro e secretario do estado elos negocios es tp:tJ1g~iros. = 
ll{aq·quez de Lavra,diçJ J). 4ntoniç, ' 

Gregorius episcopus, servus servoruÚl Dei, ad futu,ram l'ei memoriam; 
. Solicituclo ecolesiarum, qua romani pontifioes éx commissa sibi divin,itus chris" 
t~ani gregis custodia assielue urgentur, eo ipsos impelli't, ut quod in terran~m gen
tlllmque omnium orbe ad recta:m rei sacrae procuratiouem, atque ad animarum 
srulutem magis expecliat, nitautur i1npense conciliare. Ea tamen identidem est tem
porl!l.m conditio, ea in i~perio statuque civitatum vicissitudines, cotulnutatione.s
que, ut incle praepediautur ipsi haud ra1•o 1 , quominus spiritualibus p0pulo:nun n.e~ 
cessitatibüs prompte, libereq~1e subveniant. Posset enim ab i.is potissimtlrn, qui 
secunclum elementa· ID'I.Th).di sapiunt1 rapi in invicliam auctoritas eonunclem, qqasi 
stuclio pal'tinni perrnoti jutlicium quoclammoclo clé persona.rmn juribus ferant1 si 
P.~urilms de princilpatu contenelentibus quidpiam ipsi pro illarnm region;.lm eccle
strs, ac praesertim ad eartlm episcop0s aclsciscenclos clecernant, re cum iis collata, 
qni actu ibidem sumrna rerum potiuntur. Infestam hanc, pemic,iosamque snspicio
llem omni fere aetate insectati sunt romani pontífices, quorum tamti interest1 ipsius 
fallaciam patefieri1 quanti stat- aeterna i1lorum salus1 quibus ob id caussae oppor
tnna deuegenttu'

1 
vel saltem d1ntius, ac par est, clifferantur auxilia. 

Huc sane clumtaxat S}Jectavit felicis recorda:tionis praedecessor noster Cle
JJ~en.s V, qLLÍ in genera,li viennensi concilio saluberrima cons:titution:e- cmüum ecli
xtt, nt si quem sumHtus pontife·x sub titulo cmjnslibet diguitatis ex cm1ta scientia, 
Verbo, constitutione, v:el literis nominet, honoret, seü. quovis alio modo tractet, per 
hoc in _ diguitate illa ipsum approbm;e non intelligatur1 aut qnicquam ej: trilmere 
no vi j uris "-. , . 

. Icl et lLumlen.tissime testatLts est J oannes XXII, quando ad Robertum Brusium, 
~ll~ regem Scotorum agebat, litteras concorcliae caussa se dare sc~~ipsit sub regia 
~.ntt.tulatione, probe gnarus1 per eam' ex Clementiae constitutionis ·pmescripto nec 
.)Llrt. regis Anglíae cletrahi, nec Í1JSÍ novmn aliquocl jus acquiri. Quocl ne dum binis . 
acl.Ipsum Robertum litteris denunciavit1 sed et epístola officii plena expt'esse admo
llutt Eclua1.•dum Angliae regem, cum quo clà Scotiae clominatu contentio illa fer
vebat, ne scilicet per hujusmodi intitulationem censeret quidpiam alterntrius juri 
Vel accrevisse vel esse detractum íl. 

1 . 1 Cap. Si 8'tmmus pon6ifea;. De sent1~1vlia cwoo?mnunicationis in Clemeut. Vide apucl Lab-
Jrtcum acta concilii vien)lcn. circa ·finem. . . 

< Ex:ta.Ht tres in cam rem cp isto~ae Joannis XXII apud Rayna~L1qm aq anuum13j;)O, § 40, 41,42, 
~o 
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Nec absimili consilio Pius li usus cst, quando ele Hungarorum principatu inter 
imperatorem Fridericum et Mathiam Joannis Huniaclis filium climicabatm·. Hes
pondit qcl;}Jpc, illum a se ex ·more nuncupari regem, qui rcgnum t(mexet, quo actn 
nnlli inquit cletrimcntnm se arbitrari illatum t. 

Hanc porro agencli rationem, quam ab apostolica sede vela priscis temporibus 
servatam novimus, constitutione, quam in pm·petuum valituram et irrefragabilem 
dixit, ratam habuit Xistus IV felicis :~,·ccorclationis pm·iter pxaedecessor noster, 
atque specia,tim confirmavit, ut nimirum si qui pro regibus, aut in aliqua clignitate 
constitutis a romanis pontificibus recepti, nominati, aut tractati fuerint tam per se, 
quam per nuntios, aut ipsimet se nominaverint, et ab aliis quibuslibet pro talibus 
nominati, recepti, vel tractati fuerint, ac si penonaliter aut per e01·um 01·atores in 
consistoriis, vel aliis quibuslibet actibus collocati, yel aclmissi etiam coram pontí
fice exte1·int, nullum ipsis ex similibus actibus in regnis et clignitatibus hujusmocli 
jus quomoclolibet de novo acqt~iratnr, vel aliis jus habcntibus praejudicium aliquod 
infera.tur 2. 

Hinc ad praestitutam hisce constitutionibus normam superiori saeculo ' Cle
mens XI immortalis memoriae pontifex nechun titulo catholici regis sereJlÍssimum 
Austriae archiclucem Carolnm nuncupavit, secl et jmium illi aclnexorum usum, 
quoad clitiones, quas tenebat, seu forsan ipsum de cetero tenere contigisset, nÍi
nime in posternm se clenegaturum monuit, cliserte in consistorio professus, se 
praenunciatas praedccessornm constitutiones adproba_re, et :innova1·e, ut ita jura 
e01·um praesertim, qui ele Bispanici regni successione contenclebant, aequaliter 
salva remanerent 3. 

Verum si hoc fuit semper in more positum, iustitutoque ap6stolicae seclis, sub 
memoratis conditionibus rectae sacrarum rerum procurationi ubique instm·e, quin 
ulla inde pro cognoscendis, áecernenclisve clominantium juribus sancita censeretur 
clispositio; icl certe multo magis in tanta rernm publicarum mobilitate, atque in 
crebris _ipsarnm conversionibus curanclum no bis est, ne humanis ex rationibus de
screre quoclammodo ecclesiae causas videamur. 

Qnare auclita selecta venerabilium fratrum nostrormn S. R. E. cardinalium 
congregatione, ele apostolicae potestatis plenitu(!.e, motu proprio, ac de ~atura de
liberatione, praedictam constitntionem felicis recordationis Clementis V, praede
cessoris nostri, quam occasione non absimilium super aliquo principátu ·contentio
num cetori praeclecessores nostri Joannes XXH, Pius II; Xistus IV et Clemens XI 
approbaruut et innovarunt, exemplis eorunclem inélucti, iisque prorsi1s inhaCI·entes, 
SÍ111Íliter approbamus, ac uemt.O sanoimus, declarantes pro futuris quoque tempo· 
ribus, quocl si quis a nobis vel a snccessoribus nostris, acl spi·riturulis ecclesiarun1 
fideliumque regiminis negotia componencla, titulo oujuslibet clig·nitatis etiam regalis 
ex certa sciontia, verbo, constitutione, vel literis, aut legatis quoque hinc inde 
oratoribus nominetur, honoretur, seu quovis alio modo, actuve, quo talis in eo cli
gnitas facto agnoscatur, aut si easclem oh causas cum iis, qui alio quocwnque gu· 
bernationis genere rei -publicao praesunt, tractari, aut sanciri aliquicl contigerit, 
nullum ex actibus, orclinationibus, et cooventionibus icl goneris jus iisdem attxi
butum, acqnisitum, probatumque sit, ac nullum aclversus ceteronun jura et privi
legia àc patronatus discrimeo, jactm·aeque et immutationis argumentum illatm.n 
censeri possit ac clebeat: quam quiclem de jurium partium incohmlita.te condi tio
nem pro acljec~a ac~ibus istiusmocli habe:Q.clam semper esse edicimus, cleoernimus, 
et manclamus, Jllucl Jterum nostro ac romanorum pontificum successorum nostrort1lll 
nomine clemmciantes, in. hujuscemoc~i temporum, locorum, personarumque circum
stantiis ea tantum quaen, quae C~·1sti sunt, atque unice, veluti susceptorum eon
siliorum finem, ea ob oculos versan, quae ad spiritnalom aeternamque populoruill 
felicitatem · facilius conclucant. 

Decernentes hasce literas semper fi1·mas, validas et efficaees cxisterc et foro, 
suosqtle plenarios et íntegros effectus sortiri et obtiJÍere, atque ab eis acl quos 
spectat et ;pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter obserYari clcbere: in 

t Apud Raynaldum ad annum 1459, § 13. 
2 Xistus IV, const. Ela c in 1m·pet~tum l(:.,J. Feb. 1475. 
3 Ita oratione consistoriali haLita in _consistorio di e 14 octobris 1709. 
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contrariam facientibus etiam expressa, speci:fica et indivictuu meutione clignis non 
obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hauc paginam nos
trae approbationis, sanctionis, cleclarationis, clenunciationis, clccreti, manclati ac 
voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraíre: si quis autem hoc attentare 
praesumpserit inclignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolo
rum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae a1Jud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicao 
millesimo octingeri.tesimo trigesimo primo nonis augusti pontificatus nostri anuo 
primo.=B. Ca1·d. Pacca, pro-clat. = Th . Ca1·d . Bernettus 1• 

Visa de curia.=D. Testa= V. Cagnoniu.s. =(Loco >f-c plumbi.) 

1 Eis -aqui a trr.ducç.ão, que foi publicada no A1·auto po1·tuense. 
«Gregorio, bispo, servo elos servos de Deus, in perpetltam 1·ei memoriam. 
«A urgente anciedade das igrejas, pela qual os pontífices romanos, na guarda do r ebanho 

christão a .elles confiado pela divina anctoridade, são constantemente solicitados, os obriga a 
não poupar .pcuas uem trabalhos em conciliar tudo o qtte possa pertencer ao sagrado officio o 
salvat,~ão das almas em todas as r egiões sobre a face da terra. Tal é, com tudo, a ordem dos tem
pos, taes as vicissitudes c mudanças ub governo e estado dos paizes, que ellcs não poucas. ve
z~s se acham inhibidos de administrar prompta o francamente soccotTQS ás cspirituaes ncces
~tdadcs da suà populacvão. Com efl'eito, a sua auctoridade póde ser sujeita a forcvadas c odiosas 
lllterprctaç.õcs por aquelle13 cujas intenções são de mais mundana natureza, como se, influencia
dos por espidto de partido, elles devessem pronunciar um jul,gado sobre os direitos das pessoas 
envolvidas nas contendas pela soberania, ou devessem tratar com aquclles que temporariamente 
podem exercer o actual governo, quando quer que decretam na parte relativa ás igrejas, e mais 
especialmente á nomeação de bispos para os paizes em similhantcs circumstancias. Em quasi 
todas as idades os romanos pontífices 8e têem fortemente opposto a esta perniciosa e repugnante 
suspeita, sendo de tanta importancia para clles expor similhantc erro, quanto convem para a 
eterna salvaç.ão d'aquelles a quem por taes causas podem negar.se, ou, o que vale o mesmo, 
retardar-se o opportuno soccorro. 

«Tal na verdade foi o unico intento do nosso p1·edecessor Clemente V, de feliz mcmoria, o 
qual no concilio geral celebrado em Vienna publicou o mais salutar documento, admoestando 
toJas as pessoas que se o «summo pontifi.ce por palavra de bôca, publico instrumento, bulias, 
"ou de qualquer outra maneira honr~sse ou tratasse a qualquer pelo titulo de uma dignidade por 
«elle assumida, qualquer que c~sta podcsse ser, não se devia por isso entender que mostrava ap
"Provaçào de que similhantes pessoas exercessem -a mesma dignidade, ou concedia qualquer 
«accessão ao,s direitos d'essa tal pessoa.,. 

«O mesmo foi muito explicitamente certificado por João XXII quando, para o intento de 
effeituar uma accommodaç.ão, elle escreveu a Roberto Bruce, que então exercia a dignidade 
real na Escocia com o titulo e tratamento de rei, declarando (conforme o que tinha sido pre· 
scripto por Clemente) que por isto os direitos do rei de Inglaterra não tinham sido diminuídos, 
nem os seus proprios augmcntados. Elle não sómente anuunciou isto em duas c:u·tl-ts dirigidas a 
lloberto, 1aas tambem n'uma epístola cheia de zêlo, expressn.rrientc admoestou Eduardo, rei de 
Inglaterra, a outra parte contendora, a que não considerasse tal applicacvão de titulo como in
fra<·ç.ão ou addiç.ão aos direitos de nenhum. Nem foi Pio li movido por opinião clifferente du· 
rante a contenda entre o imperador Frederico e Mathias Hunuiades ~obre a soberania da Hun. 
gria; tendo o papa respondido. qtle clle tratava como rei aquellc que tiuhp. o reino, o qual, ello 
declarou, não era de detrimento para nenhum. 

«Este modo de proceder, que nós sabemos ter sido observado aindfl. nas ma~s remotas ida· 
eles pela sé apostolica, foi appt·ovado e especialmente confirmado por Xisto IV, taml.Jem nosso 
pt·edeccssor, de feliz memoria, por um. documento que elle declarou ser válido c immutavel per· 
Pe.tuamente; e no qual se acha providenciado que, se algumas pessoas para c em beneficio de . 
l'ets c outras constituídas em qualqu .. er dignidade forem recebidas, nomeadas, ou por qualquer 
maneira tratadas .c correspondidas, on pelos romanos pontífices, ou por seus nuncios, ou se cha
lllcm a si proprios, ou sejam chamados por outros como tacs, ou quer pessoalmente, quer re
presentados por embaixadores, forem introduzidos em consistorios, ou actos publicas qu11esquer, 
ou ainda mesmo admittidos á presenç.a do pontífice, nenhuma addiç.ão de direito d'ali recres
ce~·}t a essas pessoas a respeito de taes reinos ou dignidades, nem prejuízo a outras que tenham 
(stc) direitos. 

•Assim, no seculo passado, c em cstricta observancia das citadas providencias, o papa Cle· 
111ente X[ de immortal mcmoria nito só'mente h-atou o screnissimo archiduque CarloB de Aus
.t.ri~ ~01110 rei de Hcspanl1a, mas alem cl'isso intimou que ell e então e para o clian~e não recu· 
sana o uso do quaesquer direitos annexos que elle podesse pretender, por motlyo das suas 
actuaes possessõês, ou que eventualmente lhe podessem devolver. Elle distinctamentc declarou 
ern consista·io (celebrado em14 de outLtbro de 17m!), que inteira~ente approv?-v~ e renovava 
as J?l'ecedentcmente nomeadas bulias, para o fim de que mais especialmente os dtrettos elos com
pettdores na successão á corôa ele Hespanha ficassem as~im igualmente não p~·ejudicados. 
. «Desde então, portanto, tem sido sempre estabelecido costume c instituição da sé aposto. 

hca,, attender zelosamente, deba,ixo das já mencionadas restricç.ões, á devida administração dos 
oflictos sagrados, de maneira que nenlJUmas disposições por isso hajam de ser consideradas como 
envolvendo reconhecimento, decisão ou sancção dos direitos elos governantes: assim na pre· 
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Carta 

Ill. mo e ex. mo sr.-A demora do navio dá-me logar a ter a honra ele escrever 
a v. ex.a para lhe pa.rticipar que temos hoje paquete ele Lisboa com eartas ele 23 
do cqnenfe, c do Rio com noticias até 25 ele julho. · 

O .primeiro t1:ou-xe nove emigrados, entre elles o capitão de cavalla.ria Bravo, 
que pôde salvar-se e escapar á desgraça elo regimento de infanteria n. 0 4; conti
nuavam a prender muita gente e a fortificar todos os pontos da costa oncle um 
desembarque se reputa ma.is praticavel; ainda não recebi as minhas ca1'tas nem 
as gazetas, que só á noite se nos entregam; por isso receio muito n?io poder re
metter l)Or este navio uma e outra cousa. As noticias do Rio são as de te1· havido 
ali. um levantamento de tropa, que custou muito a subjugar; os europeus corre
ram grande risco, mas á saída do paquete já ficava tudo em algum socego, tendo 
havido mudanças parciaes no ministerio, entrando para o c!o interior o bacharel 
José Lino Coutinho, bem conhecido por sua inimisade aos europeus t; o nosso con-

sente grande fl.uctuii.ção dos publicos negocios e suas frequentes revoluções muito mais nos 
iucumbe tomru.· especial cuidado para que por humanos respeitos não pareçamos de alguma ma
neira desertar da causa da igreja. 

uPortanto, tendo ouvido um escolhido ajuntamento dos nossos veneraveis iTmãos cardeaes 
da santa igreja romana, nós, na plenitude do nosso apostolico poder, ele nossa pTopria vontade 

, e accordo, depois de madura deliberação, guiados pelos exemplos dos nossos referidos prede
cessores., estrictamentc a clles adhorindo, de igual maneira approvâmos e sanccioníLmos a dita 
bulia de Clemente V, que em occasiões de similbantes contestações por soberania, João XXIJ, 
Pio Ir, Xisto IV c Clemente XI appro\·aram e renovaram. Declarâmos, que se para o futuro, 
ou por nós, ou por nossos suecessores, qualquer pessoa empregada no ananjo ele negocias es
pirltuaes, relativamente á direcção das igrejas e dos fieis, for, po1· qualquer titulo de dignidade, 
ainda real, uma vez verificado em palavra, uulla, cartas, ou por legados e embaixadores de 
qualquer elos lados, tratado, honrado, ou por qual!luer acto de onde o facto de tal dignidade 
seja reconhecido; c se para o mesmo fim occorrer t ratar ou ratificar com pessoas que debaixo 
de qualquer diffcrcnte fórma ele governo presidam aos negocias publicas; nenhuma cousa em 
taes actos, decretos ou convenções deverá, ou haverá de ser considerada como concessão, acqui 
sição ou approvação de taes direitos, ou como prejudicial aos direitos, privilegias ou auctori
cladc de outros, ou ser re1mtada como prova de injuria ou allegação para mudança. Esta tal 
condic;ão que assegura os respectivos direitos elas partes, nós annunciítrnos, decretâmos c man
dâmos que seja considerada como annexa a todos os actos d'esta natureza, declarando outra 
vez em nosso nome e dos romanos pontífices nossos successores, que nas presentes occorrencias 
dos tempos, logares e pessoas, nós unicamente fazemos diligencia pelas cousas que são de 
Cbristo, como unico fim a que n:>ssos conselhos são dirigidos, tendo incessantemente diante elos 
nossos olhos o que mais pócle ser conducente á felicidade espiritual e eterna elas nações. 

•·Dec1·etando que as presentes sejam, tanto agora como para o diante, firmes, val iosas e effc
ctivas, .c promulgadas para plen@ e inteiro vigor em todos os tempos, c inviolavclmente obser
vadns por todas as pessoas a quem digam 1·espeito, ningucm, quem quer que seja digno de ex
pressa ou especifica menção, deve obrar em contrario de taes prescl'ipções. Ninguem, pois, te
merariamente se arrogue a infringir, ou de qualquer sorte ~ontr.avir a este documento de nossa 
approva.ção, sancção, declaração, denunciação, decreto, mandato e vontade; mas se alguem 
quizcr levar a sua presumpção tanto adiante, saiba que incorrflrá na indignação de Deus todo 
poderoso e elos bemavcnturados apostolos S. Pedro e i::l. Paulo. 

«Dnda em Roma, em Santa Maria Maior, aos 5 ele agosto no auno ela encarnação de Nosso 
Senhor, 1831, e segundo do nosso pontificado.= 11t. Card . Bernetti.=B. Ca1·d. Pacca, pro. 
clatario.» 

t Pelo seguinte decreto pócle avaliar-se se eram ou não vcrdadeüas aquellas simples pala
vras sobre o carnctcr político do no\·o ministro: 

uSendo notorio que muitos portuguezcs, aliás inimigos do Braz il por se terem opposto á 
sua indepcndencia, chegando mesmo no ponto de empunharem as armas contrn uma c:msa tão 
san-rada, têcm ·sido nté agora escandalosamente considerados como cidadãos brazileiros pelo go
ve~no tl·ansacto, só pelo ~notivo c~c continuarem a permanecer no Brazil depois d'aquella epo
cba, c isto contl·a o ~enumo senttclo da constituição no t.itulo rr, artigo 4.0 ; e sendo tambem 
constante que outros muitos chegados a este impcrio depois da cpocha da independencia, só 
pelo simples facto ele haverem jurado a constituição, se ncham gosando elos direitos e fóTos ele 
cidadão, com manifesto prejuízo da nacion~lidacle brazileira; e cumprindo a todas as auctori
dadcs COJ;~stituidas o velar na guarda da lc1 fuudameutal, defcncleuclo os inter esBCB e garantias 
elos cidadãos bl'azileiros: a l'egencia, em nome do imperador, ha por bem ordenar o se
guinte: · 

« 1.• Que os chefes de cada uma das repartições ciYis, militares c ccclcsiasticas, onde hou
verem empregados de nâscimento portuguezes, escrupuklsamente examinem se cllcs são de facto 
cidadâ:os brazilciros adoptivos ou naturalisados, na fórma da constituição, t itulo u, artigo 4.", 
e por decreto da assembléa gerallrgislativa; e quando tal legitimidade se torne duvidosa a 
respeito de alguns elos primeiros, farão que elles justifique.m perante os juizes territoriaes as 
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sul continuava a prestar relevantes serviços; o br·igue de· guerra C'uncle ele Villa 
F'lo?· já :ficava prompto e armado com dez peças, · que são qL1antas o consul pôde 
obter, tinha mantimentos a bordo, e estava a saír para essa ilha. com emigrados, 
em cujo numero entravam algumas praças de pret. A galera comprada para trans
porte de mais emigrados, e que serviria para se armar em corveta, :ficava demorada 
por falta de meios pecuniaríos. 

Em otltro tempo representei para ahi quanto convinha que se remettessem por 
todas as occasiões um bom numero de exemplares da Ch1·onica para se espalha
rem na ilha da Madeira e em Portugal, oB.de eram lidos com avidez, e onde me 
parecia conveniente generalisar a sua leitura para se conhecerem as providencias. 
~a regencia; em consequencia d'aquellas m.inhas representaçoes foram-me remet
tlclos vinte ·e _tantos ou mais exemplares em todos os navios, e ultimamente vinham 
aos maços ao sr. Lima, que m'os entregava para a devida distribuição; acontece, 
porém, agora que não vieram no navio que trouxe o ex.1110 sr. m~rquez ele Pal~ 
mella,, e que por cousequcncia me vejo na impossibiLidade de continuar a remessa 
~ara Portugal, onde posso assegurar a v. ex. a que as taes Ch1·onicas chegaram até 
as_ mãos de sangue 1·eal; á vista cl'isto, se v. ex. a julgar que convem entreter os 
antmos com a leitura d'aquelle papel em Portugal e na ilha da lVIadeu:a, rogo-lhe 
de cla.r a.s suas ordens na respectiva secretaria de estado para a regular remessa 
de um certo namero cite exemplares, a que eu d:arei 0 destino que açima indico; 
e, em tal caso, devem vir desde o n. 0 .14 em diante inclusive, pois que o ultimo 
numero que temo·s na secretaria d'esta legação é o n. 0 13. 

Vou principiar a copiar a relação â.os presos dos dias 22 e 23 ele agosto, e 
se tiver tempo de a. acabar terei a honra ele aqui a incluir para conhecimento . de 
v. ex. a e da l'egencia 1• . 

Descalpe v. ex."' esta long·a carta e acredite que eu sou com toda a conside
ração- De v. ex. a, muito attento venerador e fiel m·eaclo -Ill. 1110 e ex. 1110 sr. José 
Antonio FeiTeira Braklamy. = José Bulbino de Bw·bosa e A1·at(jo. =Londres, 21 
de setembro ele 1831. 

Decre-to , 

. A regencia, tomando em consideração as repetidas representações que lhe têem 
htdo dirigidas pelas cama.ras, jmltas de parochia e povos, sobre a necessidade qLte 

a. ele acabar com a 'ingerencia que a mesa elo desembargo elo paço tem ticlo at@ 
hoJe no aforamento dos bens de morgado ou-capella, para dar licença para elles 
se fazerem, ou para os confirmar depois de feitos, e da qual não vem garantia 
alguma para os successores dos vincnlos, mas unicamente grancle incommodo e 
clespezas para os que dão ou tomam o fôro; e attendendo ao bem publico· quere
sulta de se diminuírem, emquanto for compatível com a existencia e conservação 
dos vínculos, os males que nascem ela amortisação elos bens vinculados, depois de 
01Wit· a junta consHltiva, ma-nela, em ROlíl1e ela rainha, o segui:l!lte : 

Artigo 1.0 Quando algum administrador ele morgado ou capella quizer clar de 
~Ondições determinadas no citado titulo u, artigo 4.0 da constitu ição elo imperio, dando-se de 
Udo cont}t ao governo, para sua completa intelligencia. 

~c2.o Que toda a auctoridade perante a qual se apresente qualquer individuo, que não se,ia 
nas c~ do no Brazil, para usar de algtlm direito ou regalia pertencente a cidadão brazllch·o; não 
d~ns1nta q~e assim use, ~e ella não estiver pe1:feitamente ~m:tHieada que tal indiviclt~o é cida
fóao adoptlVo ou naturahsado, segundo o dtrelto ou regalia de que preten'da aprove1tar-se na 

rma da constituição. · 
,. cc3.o Que por via dos consules portuguezes, residentes n'este imperio, se remettam, na eôrte, 
a .secretaria ele estado dos negocios 'estrangeiros, e nas províncias, ás secretarias dos respe
ctwos governos, listas exactas ele todos os indivíduos da sua nação, ora existentes no Brazil, 
q~e não são cidadãos brazileiros, bem como de todos os outros que forem chegando com inten
Çao de residirem no paiz . 

"José Lino Coutinho do conselho do mesmo imperador, ministro e secretario de estado dos l1e&'ocios do imperio, o te~ha assim entendido e faça execut~r com o~ decre~os necessarios. Pa
~Cio do Rio ele Janeiro, em 18 de H gosto ele 1831. =FmnclSCO de L~ma e s~lva =José ela Costa 

arvalho = João Bmulio JJ1oniz=José Lino Coutinho., 
1 Comprebende os nomes, profissões e classes d.e noventa e tres indivicluos, na maior parte 

Pra.ças de pret. Em note bene ácrescenta : "Do dia 23 até Jwje 27 ele agosto terão sido presas 
~a.Js de chlZcntas pessoas para as duas ditas prisões do Castello e Limoeiro, al em de oitocen· 
as que foram para bordo ela nau S. Sebaotião,. 
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aforamento algum predio vincubclo, o poderá f~Lzer por arrematação judicial feita 
perante o juiz de f6ra do logar aoncle forem sitos os bens, precedendo avaliação 
do justo fôro e ::mcl:mdo em JJregão, primeiro que se arremate, vinte dias por to
das as pl'ãças e logares acostumados. E o aforamento assim feito será valioso e 
obrigará todos os futnros successores do vinculo. 
· Art. 2.0 Quando o immediato successor do vinculo for de maior idade e tiver 
a livre administração de seus bens, dando elle o seu expresso consentimento pa.ra 
o aforamento, poderá este ser feito por escriptura publica, independentemente da 
arreinatação e mais diligencias judiciaes. ' 

Art. 3.0 Os aforamentos de bens vinculados, que-de ora em diante se :fizerem, 
serão perpetuas pai-a as pessoas que os tomatem e J>eus herdeiros c successores, 
não obstante quaesquer clausulas que sejam postas em contrario, a~ quaes sorrio 
havidas por nenhumas. 

Art. 4.0 ~a faculdacle concedida nos artigos 1.0 e 2. 0 do presente decreto não 
poderão. usar os admjnistradores de vinculo que estiverem debaixo ele tuto.ria ou 
cnradol'ia, nem os seus tutores ou curadores por ellcs. 

Art. 5 .0 E livre aos administradores de morgados ou capellas dar de arren
damento quaesqner bens vinculados, por todo o tempo que for convencionado coro 
os rendeiros, posto que exceda nove, dez, vinte ou mais annos; e, morrendo el
les antes de expirar o tempo do arrendamento, os successores do morgado ou ca
pclla serão obrigados a manter o anendamento pelo tempo que faltar, não exce· 
denclo a seis annos ; potque, se exceder este praso, se entendáá sempre expirar 
no fim dos ditos seis annos. 

As rendas vencidas depois da morte do administrador serão sempre pagas ao 
successor, nos termos do artigo antecedente, ainda que o rendeiro já as tenha pago 
adiantadamente ao antecessor. 

Art. ~ - ° Ficam revogadas todas as leis em contrario. 
O ministro e secretario de estado das repartições dos negocias db reino e da 

justiça o tenha assim ent€ndido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 
22 ele setembro de 1831. =Conde de Villa Flor= José Antonio G~te?-rei?·o = Joct
qtâm de Sousa de Quevedo Piza?TO=José Antonio Fe1Tei1·a B1·aklamy. 

Sentença 

Vendo-se n'esta cidade de Lisboa, em conselho de guerra. mandado-congregar 
pelo real decreto de 2± ele agosto do corrente anuo, que se acha a :fl . 1, o pro· 
cesso verba1 formado n'este mesmo conselho de guerra, que o referido decreto 
manda que se faça para n'elle se julgarem militarmente as praças rebelladas 
do 2. 0 regimento de Íl+fanteria de Lisboa, a fim de serem punidas como devem 
pelo crime ele rebellião,. motim e sublevação, que com armas na mão praticaram 
em a noite de 21 do referido mcz do corrente anno, proclamando um governo ille
gitimo, sem mais causa ou motivo contra o legitimam~nte estabelecido e que ha
viam jurado, que o de receberem o preço por que haviam sido comprados por 
perversos emissarios cl'essa facção revolucionaria, que depois de ter feito a revo
lução na cidade do Porto em 1828 e d'clla ter sido clebellad.a, se foi acolher ás 
fortalezas da ilha Terceira, que roubaram e occuparam pela força d'esses rebel
des ele que se comptmha, e que não ·cessam de promover e atear essa mesma co
meçada revolução não só ·nas ilhas adjacentes, mas tambem no continente de Por
tugal, por acharem ainda em uma e outra parte <il.os domínios portuguézes irmãos 
da mesma seita, que ~anto trabalha pára a revolução gemi cb Em·opa, e acaba· 
rem com as monarchias e com a religião christã, o que não tentariam, se não 
achassem homens venaes e desmoralisados, que, movidos só pe1o sordido interesse, 
não têem duvida em quebrarem o seu juramento, e levantarem-se contra o seu 
mesmo bemfeitor e legitimo monarcha, que nada mais qti"er que a felicidade de 
seus vassallos e da naçâ~o, e sustentar-lhe .a sua antiga e me1hor fúrm a de govel'no 
em desempenho do sagrado jm·amento que tambem sol~mnemente prestára1 seni 
que soffra a menor quebra a religião que herdámos de nossos maiores, e que tem 
feito a felicidade elo reino clcsdc o seu principio. E vcnclo-se tal:_!1bem pelo mesmo 
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pr~cesso que uma grande pa-rte das praças· d'aquelle reg-imento, sem respeito aos· 
ar~1gos do seu regulamento, commetteram no acto d'aquella rebellião di:fferentes 
cnmes, que por aquelles são castigados com a pena ultima; principiando por que
brarem o juramento de fidelidade que haviam prestado, tornando-se assim réus _ 
de pe1jurio, e passando -depois a l'evantarem o silencio mandado observar pelo 
mesmo reg·ulamento, e que só o seu commanclante por caso extraordinario podia 
alterar; . .fazendo tocar as caixas com rebates e chamadas sem ordem superior, e 
s~ pela dos rebelladôs; atirando tiros de noite e ás horas do silencio, contra o 
disposto não só nas leis civis criminaes que fazem este caso de devassa, mas até 
e com maior rasão nas leis militares; atacanclo as guardas e 'sentinellas e desar
maJ?-do as que poderam, tanto dentro como fóra do quartel; matando e ferindo 
Varws officiaes, injuriando e espancando outros seus superiores;· arrombando as 
portas elas casas de arrecadação e elo seu commandante para tirarem as armas c 
roubarem as munições de gLlerra e as bandeiras elo reg·imento para as insultarem 
e s~ ~ervirem cl'ellas em um acto ele perfeita rebellião com motim, proferindo gritos 
sedicwsos e vivas a wn novo e illegitimo governo, que pretendiam proclamar, e 
d_e morra contra o commandante e officiaes que julgavam fieis e que lhes pode
rwm obstar á sua temeraria tentativa; admittindo dentro elo quartel um homem 
estranho e não pertencente ao regimento, fóra ele horas, e consentindo- qne elle 
clesse vozeR de commando d'elle; ob1·iganclo os solclaclos fieis a que seguissem o 
seu pa1·ticlo e pegassem em armas para levar ávante a revolução começada e po
d~rem receber o premio que se lhes havia promettido; erigirem-se alguns em offi.
Ciaes, tomando o commando das companb.ias, e prétcndenclo outros ali mesmo já 
Conferir postos para os moverem a seguir aquelle particlo, desobedecendo formal
mente aos superiores que os pretenderam pacificar e chamar á ordem, servindo-se 
para isso elas armas; atirando pelas ruas tiros s0ltos em alta noite, com o :fim ele 
espalharem terror e pôr em confusão a cidade, e atirando outros para as janellas 
até ele respeitaveis auctoriclades; e finalmente fazendo derramar o sangue de fieis 
ofliciaes e soldaclos que se oppozeram á sua ousada rebellião, como tudo já me
lhor consta do relatorio da primeira sentença proferida n~este conselho em 7. clo
co_rrente setembro contra os dezoito réns que soffren_tln a pena ultima, como cum
phces d~ to elos aquelles clelictos praticados em aeto de rebellião, que por isso -se 
tor~am mais graves e dignos ele mais severo castigo, cuja sentença se ac.ha a 
fi. 1_7, e se publicou pela imprensa, para conhecimento 1)-ublico dos crimes que 
Praticaram os réus padecentes, e da formalidade e · legalidade com que procede 
este conselho na verificação elos mesmos delictos e apuraçã.o dos curnplices n'eiles,. 
t?nclo por isso merecido a real confirmação. E como este conselho tenha de con
t~uar n'esta mesma apuração para julgar n'elle e pela mesma fórma outros si
n:nlhantes réus e a quem a lei manda applicar a mesma pena, e isto em obser
v-aucia do referido decreto e regio aviso a fi.. 13 do 1.0 do corrente, tem este mesmo 
cous~lho apurado até hoje os seguintes réus : . . 

_E o 1. 0 José 1\'faria ele Sousa, · filho de Francisco J os6, natural ele ~isboa, tam
~or da quarta companhia do 2. 0 regimento ele infanteria de Lisbü-c'l1 solteiro e do 

ezeuove annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigi·r as 
suas respo~tas aos interrogatorios. · 

Prova-se pela declaração a fi. . 5 elo conselho de averiguação., confissão d'este 
Proprio r éu a fi.. 31, repeticla a fi.. 2 elos interrog·atorios d'este· processo, testemu
:ila a fi . ~' e ~e outras mt1itas respostas a cli.ffereutes !nte•rrogatorios, que} sabendo 

e réu oito cltas antes ela revolução, que se pretenclta fazer e quacs e;·::tm as pra
~as- que íam a casa do soldado conferenciar com o agente desconhecido, no dia 
1 ele agosto proximo pa>:sado, pelas tt·es horas e meia ela t~Ll·cle, depois ele tocar 

a rancho, lhe dissera o cabo ele tambores q nc ía para casa elo ~l i to soldado saber 
~0lllo se havia ele fazer a revolução n'aquella proxima noite, aonde elle réu podia 
ll' se qnizesse; que víra pelas 11ove horas ela mesma noite int1·ocluzir no . quartel 
0 tal agente desconhecido indo com o cabo ele tambores e sargento Gonçalves, 
escondeuclo-o no quartel dos musi.cos; que o mesmo cabo ele tambores lhe dissera 
que o signal pa~·a o 1)rincipio da revolução seriam clois tiros dentro elo quartel; c 
cltte onYiuclo-os cllc r6u pelas dez horas ela noite,_ peg_~ra na sua caixa e toc:.1ra a 
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chamac1a, pàra o qtic ttnLa sit1o pi•cvenido pelo s.a1·gei1to Gonçalves; e qüe saí!l.clo 
depois com o regimento até ao Rocio; póuco antes de ahi chegar, lhe dera o dJto 
agente uma peça de 7 {fóOO Téis, como tudo confessou nas primeil'as pe1·guntas e 
ratificou !las segundas i provando-se por testemunhas qu~ ao sah· do quartel raro
pêra o mesmo réu a pelle ela sua ca-ixa, ilizendo que já não precisava d'ella po1· 
ter acabado de ganhar quarenta moedas, e ele facto assim se acha rota no quartel. 

Pelo que se acha este ~·éu plenamente confesso e cou;yencido de tm· pcrpetr~do 
o crime de rebellião, em conformidade do artigo 15.0 dos de guena1 que abmxo 
irá. transcripto, não só por sabel' com antecipação ela premeditada revolução, e 
não a delatar, 'mas tambem por concorrer directamente para ella; alem de ter obe-
cleciçlo a ordens que não emanavam ele sens superiores. ' 

E o 2. 0 José ele Moura, solélado ela primeim companhia de fuzileiros, :filho de 
.João Antonio ele Moura, natural de Arcozelo do Cabo, cortcelho ele Catia7 comarca 
de Lamego, solteiro e de vjnte e •seis annos ele idade. · 

Achando-se na declaração que fizera a fl. 40 do conselho de averiguação o sol
dado a cuja casa ía o agente desconhecido, que este rétl ía ali conferenciar c~Dl 
este, e que já o conhecia desde o tempo elos foguetes, foi acareado com o d.1to 
soldado depois de ter negaclo nos interrogatórios que se lhe fizeram a fl. 6 d'este 
processo, e então confessou o que o soldado affirmava., e acrescentou que antes 
ela revolução que se pretendeu fazer com os foguetes, fôra a casa elo tal agente 
clesconhecido1 assim como tinha ido antes d'esta ultima Tevolução i e posto que ne' 
gasse o ter andado a dar tiros na parada em a noite de 21 de ago.sto, prova-se 
comtildo d'aquella. declaração e varias. partés cl'este processo que os dera e fôr:a 
excessivo, e que acompanhára os rebeldes até á impressão regia, para onde, diz 
elle, se esco'ndê1'a. · · 
. E) portanto, acha-se este réu igualmente convencido, até pela sua propria. c~n
fissão, ele que perpetrái:a o crime de rebellião e motim, achando-se por isso ID

ctu·so n~ pena do- artigo 15.0 elos de guerra> que abaixo irá transcripto, por ter 
sabido com antecip::tção da tevolução e a não delatar e ter tido 'parte activa n'ella· 

Acresce, para prova. de sua má conducta antel'io1· e ser incorrigível, o tel' 
vii:i.elo pata este i·egimento do deposito de prisioneiros de Abrantes em 1829, e 
ter estado j~t retíclo no quartel dezeseis dias }JOr fazer motim no qtwrtel ela corn· 
panl~ia depois do toque do recolher, como consta da certidão ele sua praça a :fi . ~ · 

E o 3.0 Antonio Domi.ngues, soldado da oita-va companhia do mesmo regt
inento, :6.iho de João Francisco Pereira, natural de Lisboa, solteiro e de vinte e 
quatro annos de idad~1 pelo que se lhe nomeou ctll'ador para bem clil·igir as suas 
respostas aos interrogatorios que se lhe fizerem. , 

Constando dús i'espostas que dera o cabo José ela Costa a fl. 41 do conselho 
de avel.·iguação1 quo este réu sabia da revo:tução qu'B se preparava oitu dias antes, 
e ql1e ía a casa do soldado aonde conconia o agent~ desconhecido, foi este mesiD0 

réu, intertogaclo a fi. . 8 d'este processo de segundos inteTrogatorios, e ahi negoll 
que sot1besse de similhante revolu~ão, bem como que fosse a casa do soldado; po· 
réi:n 1 senclo a~·areaclo com este e com o clito José ela Costa e com José lVIaria ele 
Ca't:valho, 'todos e:stes sustentaram> na presença elo rétt, que elle ía a 'Casa. elo mesn;.o 
solcl~~o conf'eren?iar com o agente e que prornettêra a este, bate~1do com a In80 

no peito) que hav1a ele sustentar a sua palavra 
1 

e acrescentou o cabo José ela. Costa., 
que este mesmo t·éu pretenclê:ra fica.r n'aquella noite de 21 ele agosto fóra ela es
quaclr:a e 11 _POl.''ta d'ella com al'mamento n:o pé de si, mas que fôra impedido p~lo 
cabo Jóaq\.üm Pedto, e que quando sentira os tiros fôra dos primeiros que saJl'ilo 
Çl.a sun esquacll'a. Negou o. ré'l.l todas estas argui.ções, mas simplesmt:nte sem coar
ctacla, :6.cahdo no fim ta'mtm'no, e allegou que não tinha s:>.i.clo elo quartel corn ° 
regimento i e pata prova d'isto n'Om'eot1 tres testemunhas, que sendo inquiridas de~ 
pozeram: que passado um quarto ele ho:ra, pouco mais 011 menos, dep{•is de tei 
saído o regimento, viei:a •este !:é'u cl~pm: a sua arma no cabide cl'ellas, mas que 
não sabiam se tinha ou não s·aíclo. Mas prova-se d'estas mesmas tcstemullhrus, e 
cllc o não nega, que se armára 1ia 'OC'cà-sião do motim, 'e de vnrias respostas a on-
1ros interrogatorios que elle anclára no quartel a dar tiros. · 

E, portanto, achando-se convencido por aq uollcs Lrcs acurcn.clos) CJUC íoa a casn 
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do l'e~ericlo soldaclo e que sabia ela premeditada revoluç-ão, tambem se acha" assim 
convencido de ter commettido o crime de rebellião, pegando em armas na occa
sião cl'ella e de a nãq delatar, !3 por isso incurso no artigo 15.0 elos ele guerra, que 
abaifo irá transcripto. 

E o 4. 0 :Manuel da Costa, cabo ele porüt-machados da segunda c0mpanhía ele 
granacleiros elo mesmo regimento, filho ele José ela Costa, natural ele Vizeu e de 
trinta e seis annos ele idade. 

Prova-se ela declaração a B. 5 elo conselho de averiguação, si,qnantm· a fi. 9 v., 
tlo interrogatorio n. 0 4. 0 dos primeiros e das testemunhas a fl. 13, que este réu, 
estando deitado quando principiaram os tiros, se levantára logo, sem que alguem 
o ?brig·asse e fôra formar a sua. companhia, entregando-a depois ao sargento Ro'- · 
cl.nçues, e que depois fôra atraz do regimento com uma escolta para não deixar 
fugu· as praças que vinham obrigadas e que se quizessem retirar. 

Foi interrogado a f!. 12 cl'este processo, e respondeu qne, se armára a sua com
]~anbia, fôra porque indo á casa ela arrecadação víra lá o major elo regimento met
ttclo atraz da porta., e perguntando-lhe o que devia fazer, lhe dissera que armasse 
a sua companhia, e que fazendo assim a sustivera sem dar um só tiro ou viva, 
até que chegá.ra o sargento1 para prova elo que nomeou tres testemlmbas, que 
sei_tclo inquiridas com m:üs duas }JOr parte do conselho, todas clepozeram que elle 
sa.1ra sem coacção a.Jguma, que formára a sua companhia e mand:ira ca,.rregar as 
an:'as, até que veiu depois o sargento Rocb:igues tomar conta d'ella; e que se o 
lllaJor lhe disse que a armasse fôra para defeza ele el-rei nosso senhor, o que não 
cumprira, inclo depois a.traz do regimento na referida escolta . 

Pelo que bem se prova que commettêra o crime ele rebellião, tomando n'ella 
parte activa pata a prom<ilver, e como tal se acha incurso na pena elo artigo 15. 0 

dos !le guerra, que abaixo irá t ranscripto . 
E o 5 .0 Antonio Augusto, tambor ela seg1.mda companhia ele granadeiros do 

lll~smo regimento, filho ele João Francisco, natural de S. João da Ribeira, termo 
da vi !la de Santa.rem, solteiro .e ele vinte e cinco annos de idade. 

Ptova·se pelo termo ele declaração a fl . 5, s1:gnante?· a fi. 10, e pelo depoimento 
n fi. 31 do conselho de averiguação,· pela testemunha a fl. 13 elo lJrocesso verbal, 
c testemunhas a fi. 17 dos segunclos interrogatorios, que este r éu em a noite de 
2L de agosto,. ao toque elo reco~her já estava de cintlll'ão e terçado, e que logo 
q~e se déra o primeiro rufo de c11ixa, responclêra pouco depois este réu com a sua 
Catxa ao pé da companhia; que ancli.ÍJ:a depois com o terçaclo desembainhado in
su~tando os officiaes, como fizera ao capitão Luclovice, e que fôra c0m o regimento 
ate ao Rocio, seguindo as praças r ebellaclas, sabendo com antecipação ela rebellião 
:Por ir a casa do soldado fallar com o agente d'ella . 

Foi interrogado a fi. 1G, e confessou só ter ido á frente do regimento até ao 
~ocio, e que ele lá se fôra apresentar a V alie ele Pm·eiro, e negou · ter ido a casa 
? soldado, e o mais; mas sen'clo acar eaclo com este, confessou que fôra lá uma 

80 Ve!lJ, e não deu prova em contrario do mais que se achava provaQ.o. 
E, portanto, tendo. este réu faltaclo ao respeitei clevido aos seus superiores, con

tra o disposto no artigo 7. 0 elos de guerra, tambem se acha incurso na pena elo 
15.o, que abaixo irão trauscriptos, por ter tido parte na rebcllião, e saber d'ella 
com,antecipação, sem a delatar. · 
. .E o 6. 0 Antonio Pereira, pif'd.uo da primeiTa companhia ele fuzileiros do mesmo 
1 ~gunento, filho de Fra-ncisco José cl'Os Anjos, natural de Penafiel, solteiro e de 
'VIU te e dois annos de idade, pelo que se lhe nomeotl curador paTa bem dirigir 
suas respostas aos interrogatorios. 
d. Prpva-se elas testemunhas a fl.. 20, qu:e estando este r éu deitado na sua esqua-
lra, logo que ouv íra ·os tiros na parada se levantára promptamente, sem qne 

a gtlem o obrigasse, e que, sendo um pifano, se armára de espingarda e arma
lllent? j e a fl. õO das pa.rtes ofticiaes se acham tres cartas escriptas por seu pae 
no R10 de Janeiro dirigidas a este réu seu filho, e que foram acbaclas em casa do 
soldado aonde ía1 o agente ela revolução; a primeira ele 2 de setembro de 1830, a 
segunda de 25 ele abril e a terceira ele 6 de maio do corrente anuo, dizendo-lhe 
na primeira que visse clle réu so fazia o que ha muito tinha em sentido, mas .de 

. I 
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modo que não ficasse mal, e nas duas ultimas que não fosse para o Rio de ~a
neiro, porque o imperador tinha d'ali saído, e que elle vinha para a ilha Tcrce1ra · 
com os emigrados que ali se achavam, ele onde diziam que vinham a Portugal 
com uma esquadra. 

Foi interrogado a :fl. 19, e respondeu que saíra o brigado pelos sargentos Gon
çalves e Serra, e que não andára armado, e que só peg<ha em uma pistola que 
achára na parada outro pifimo ; que viera sim até ao· largo da Annunciada, n;tas 
que se fôra d'ali apresentar a Valle de Pereira, e que era verdade ter receb1do 
aquellas cartas, mas que as não dennnciára por se persuaclir que não continham 
causa má. E sendo chamado o soldado para dizer o motivo por que tinha em sua 
casa aquellas cartas, disse que fôra por sua mulher lavar a roupa a este réu, e 
que as deixára lá. E produzindo em sua defeza duas testemunhas, ambas confi~
maram o que fica dito acima, de se ter levantado logo ao som dos primeiros tt
ros, sem que a1guem o obrigasse e de se ter armado. · 

E, portanto, acha-se este r.éu conv.encido de que tivera parte activa na rebel
lião, e que não delatára ao seu commandantc, ou ao governo o conteúdo n'aquellas 
cartas; e por isso incurso na pena do artigo 15.0 elos de guerra, que abaixo irá 
tran~cripto . . . 

E o 7. 0 Antonio Teixeira, solc1ac1o da p'rimeira companhia 'de fuzi leiros elo 
mesmo regimento, filho ele João Teixeira, natural de Moure, comarca de Guima
rães, solteiro e de vinte e oito annos de idade.· 

Prova-se pelo termo de declaração a fl. 5, signantet· a :fl. 7 v. do conselho de 
averiguação, interrogatorio n. 0 13 elos primeiros e testep:nmhas a :fl. 2~ v. dos se
gundos, que este réu fi\ra um elos primeiros que se levantára ela sua esquadra, e 
fôra visto a dar tiros na parada, para uma e outra parte, e o que atirára para onde 
estava o capitão de estado maior, quando este fôra ferido. 

E sendo interrogado a fl . 22, respondeu que saíra ·ela sua esquadra, porque lhe 
foram dar tiros á porta., e que não clexa algum na parada, e qne posto fosse com o 
regimento, logo que na rua ele S . Bento viu que a policia faz ia fog·o contra a.quelle, 
que se retirára com outros solc1ados, e que se fôra esconder em uma casa, ele onde 
fílra tirado por uma patrulha do 4. 0 regimento de infanteria de Lisboa. E nomeando 
para sua defeza tJ.·es testemunhas, todas ellas com as mais que tirou o conselho, 
affirmaram que elle saü·a sem coacção, e que dera muito. fogo na parada, e para 
a porta aonde estava o capitão de estado maior, que appareceu ferido com um tiro 
de baJa. . 

E, portanto, acha-se este réu plenamente convenciclo ele que tomára parte activa 
na rebellião e motim, e que por isso se acha incurso nos artigos 1.0 e 15. 0 dos de 
guerra, os quaes irão aba.ixo transcriptos, por atacar ta.mbem com arma o seu su-
periqr. · 

E o 8.0 J'osé Maria de Carvalho, soldado ela segunda companhia de granadei
ros do mesmo regimento, :filho de Domingos João, natural ele S . Martinho de Rio 
de Moinho, comarca de Penafiel, solteiro e ele vinte e cinco annos de idade . 

Sendo es_te réu dado em relação pelo commanclante do regimento, como um 
elos que se tmhn:m distinguido no acto ela rebellião, á v ista das provas que colhêra 
pelas suas avenguações, foi interrogado a fl. 25 elos seg·undos interrogatorios, e 
re~poncleu que estando deitaGI.o na sua esquadra quando principiaram os tiros, 
san·a a ver o que era, e se fôra armar á casa da arrecadação, e que ahí se armára 
á voz do sargento e seguira o ~·egimento até ao Rocio, de onde se fôra apresen
tar com outros a Valle ele Pere1ro. E apontando pára testemunhas os camaradas 
da sua esquadra, sendo inquiridas as que se acham a :fl. 25 v . e fi. 26, todas dis
seram que este ré?- fôra um d_os primeiros que saíra da esquadra e se fôra _anuar, 
sendo por ellas v1sto a dar tn·os na parada e para as janellas do commancla.nte, 
dizendo em a] ta voz; « Vivn, a liberdade, já acabaram as tres classes, morra o cfi.o 
grande, e não haverá mais rebeldes de '1828)). 

Pelo que se acha bem convencido este réu do crime ele formal rebellíão, que 
co~mettêra, e por isso sujeito á pena decretada no artigo 15. 0 dos de guerra, que 
abaixo irá transcripto. Da certidão de sua praça a fi. 27 tambem consta ter sido 
elos prisioneil'os ele Abrantes, de onde veiu para este regimento. 

, 
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. É o 9. 0 Manuel Ricardo de Oliveira, soldado da primeira companhia de fuzi
len·os &o mencionado regimento1 filho de José Ricardo, do conc.elho de Bem Vi
Ver, solteir0 e de vinte e tt•es ánnos de idad13, pelo que se lhe notneou curador, 
para bem dirigir as suas respostas aos interrogatorios. 

Prova-se do termó de declaração a fi. 5, signantm· a fl. 7 v. do conselho de 
-averiguação, a fi. 11 v. do summario do presente processo verbal, e testemunhas 
a fl. 29 dos segundos interrogatorios, que este réu fôra um dos principaes amoti
nadores em a noite de 2l de agosto; que fôra visto armado debaixo da manta 
antes do signal ·ao motim; que atirára dois tiros ~ís janellas do commandante; que 
fizera saír dos quarteis alguns soldados á bayoneta calada; que fazia companhia 
com o soldado a cuja casa ia o agente ela revolu~ão; que tambem atirára ~a rua 
elo Sol um tiro para a janella aonelc estava o mestre de meninos, dando vivas a 
e l-rei o senhor D. Miguel I; . e que, finalmente, desenvolvêl-a os sentimentos por 
q_ue era já conhecido como um _dos rebellados do Porto, tendo tido baixa de fur
l'Iel, em 1830, como consta da -certidão de sua praça a fl. 31. 

Foi interrogado a fi . 28, e dizendo que_ se armára quando os mais camaradas 
0 fizeram, e que viera até ao Passeio Publico, de onde se retirára; e fôra apresen
tar-se á policia da rua de S. Bento; negou ter dados tiros, e dormir com a arma 
ao pé de si. Po:i:ém, apontando tres testemunhas para sua defeza, foram ellas as 
que confirmaram o que :fica e~osto contrã o mesmo réu. · 

E, portanto, está bep.1 convencido da parte activa que .tomára na rebellião, e 
e:x.cessos que praticára, e por isso inc\].rso na pena do m•tigo 15.0 dos ele guerra, 
que ,abaixo irá transcripto. . 
. E o 10. 0 Antonio José Teixeira, soldado da setima companhia do referido re

f'lnento, filho ele José Teixeira, natural de Santa Marinha de Arouca, bispado ele 
amego, solteiro e de vinte e sete annos ~le idade . 
. Consta da declarração a fi . 5, signante?' a fl. 7 v. elo conselho de averiguação, 

feita á vista das testemunhas que assim o depozeram, que este réu fôra um dos 
que logo se armára e dera tiros no quartel na occasião do motim. 

E sendo inten·ogado a fl. 32, confessou que viera com as praças rebelladas 
~té_ ao Passeio Publico, e 'que fôra preso por um:a patrulha ele policia quando se ía 
~~tn·ando, e confessou tambem ter dado tiros para a policia da rua de S, Bento, 

ecleceudo á ordem que se lhe dera para atirar. 
E, portanto, pela sua mesma contissão, sem necessidade de mais prova, $e 

acha convencido de que tomára parte activa na rebellião que promovêra, o·bedc
cendo às ordens de chefes estraRhos, que iam commandauclo as praças rebeUadas, 
~ COJ\llo tal se acha incurs0 na pena elo artigo 15.0 dos ele guerra, que abaixo irá 
{anscrilJto. Consta tambem ela certidão ele sua praça a fl. 33, ter ·sido este réu 
c 08 rebellaclos elo Porto em 1829, o que tambem .depõe contra a sua conducta e 

' Perv,ersos sentimentos. . 
l E o 11.0 Antonio José Fernandes ele Aquino, soidaclo da_ oitava companhia 
c 0 mesmo regimento, fi]ho ele João de Azevedo, natual cilo logar. de Gundiães, 
comarca ele Bra~a, solteiro e de vinte e nove a~nos ele idade . · 

Consta da parte do commanda,nte cl'este regtmento a :fi!.. 38, .comprovada com 
a testemunha ali nomeada e elo interrogaJtorio ·n . 0 8, que este réu saíra ela sua es
~adra logo que se:otíra os tiros! e _ que fôra um dos. que tinham ido a casa do 
t' llllanLlante para t1rar as bauclmras, aonde :ficára fendo andando entre os amo
clll~c ores, e foi este a quem se acharam dentro ela: sua barretina as di:ag0nas elo 
"'apltão Victoria, que foi morto na occasião do mesmo motim,· mas não se"'prova \ l~e :b' ~· 

~ o:·a. este o _que o matára, e antes que fôra outro. _ 
l Fo1 mterrogaclo a fl. 34, e confessou que tinha vindo cbm as praças ~rebella
c as, :mas que saú·a obrigado pelos soldaclos-, e qLle po1· isso :ficára ferido, e que 
Jlla~to ás rrlt-agonas, quanclo estiveCL·a preso no calabouço da policia em o quartel 
8 a. lua ela Formosa, as achára .ali debaixo ela tarimba embrulhadas em um panno 
J.( 0 de. azeite, e que as t~·ouxera pwra as apresentar logo que saísse ;~mas estando 
t' outros muitos solclados, não cleu uma só · testemunha pam prova do seu dito. E 

1.~}do UOri1eaclo tres para prova de ter si elo obrigado e feri elo, sendo estas i~aq ni-
t ,ts, toclas juraram que não sabiam quando ellc tinha saído ela sua ·esquadra, e 
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que só depois da. maior 'força d.o motim é que e:ntrár~ là já fericlo em um 
braço. 

E, portanto, nada provou em sua clefeza; achou-se-lhe um 0bjecto rou•baclo, per
tencente a um sttperior; e está convenciclo C!le que anclára promovendo n, !re~el
lião, e como tal se acha inc:urso nos àrtigos 15 .0 e 18.0 do'S ele guen;a, que ·aba.1xe 
irão transcriptos. , . · . 

Tambem consta ela referida parte e certidão ele sua praça a íL 3.7, que este 
réu passára para este regimento, vindo elo 4. 0 ele infantm·ia de Lisboa, por incor
rigiveJ, e que fôra castigado por ve~es, pelas suas frequentes irregularidades e 
cl eso bediencias. . 

É o 12.0 Antonio Ribeitó Braga, soldado da primeira com1Janhia ele fuzileiros 
do mencionado regirriento; :fi:lho de João _Ribeiro, natural ele Basto, casaclo e de 
trinta e nove annos ele iciiade. 

Prova-se da declaração, juracla a fl.. 34 do cohselho de averiguação, da test?
munha a fl. 11 v ., do sumrnar.io e intel'roga;tor.ios n. os 16 e 48, <lu e este réu sab1_a 
com antecipação de mais ele oito cliàJ>, que estava para haver revolução n0 regl
meu.to, e qLle em a noite em que esta tivera Jogar elormíra fóra da esqlJlaclra, as
sim como já tinha feito em outras anteriores; que and!ára dando tiros e vivas !ID.a 
parada, e que chegára á porta ela sua esquael:ra, clizentlo aos camaradas: aAincla 
vocês ahi estão! Saltem cá para fóra''· 

Foi inteTrogado a ·fl. 40, e negou o ter dado tiros .e sabeT da revolta; mas 
senclo acareado com os dois ele n. 05 16 e 48, ficou perplex0, e não teve remed•ÍO 
senão 'dizeT, que só tinha dito que os soldad0s andavam mexidos, e que &iúam 
que estava para entrar uma esquadra. Nomemu tres testemunhas para prol'a ele 
que não dera tiros na parada; porém, sendo inquiridas, c<mfi:rmaram que elle tinha 
dormido fóra da esquadra, e uma disse que o víra dár ti~·os e vivas, eom o que 
se confirmou o que já estava provado. E, pm·ta.nto,· está plename:nte convencido ele 
que tomára parte activa na .rebellião, e qLle sabendo d•'ella anteriorme:nte, a não 
delatára, e por isso incnrs0 na pena elo artigo 15.0 elos de guena, que abaixo ir_á 
transcripto. Tambem consta da certiclào· de sua praça a fl.. 42, ter sido dos pn
sion<;liros ele Abrantes, ele onde viera para este regimento. 

E o 13.° Francisco José· FeTnandes, anspeçacla da oitava companhia do mesmo 
regim(3nto, filho ele José Custoelio Fernandes, 11atural da Povoa 61e :Lanhoso, sel
teiro e de vinte e tres a.nnos Gle idade, pelo que se lhe nomeou cl:llraclor, para 
bem dirigir suas respostas aos interrogatorios. 

Prova-se do termo de declaração· a fl.. 5, signante1· a fl. . 9 v., parte official a 
fi.. 27, e testemunhas a fl.. 44 v., que este réu amlára na parada junt@ com os•, 
amotinados, aonde se fizera celebre, para onde saíra, sem ser obrigado, e que no 
dia seguinte se lhe achára no seu bahu uma pistola ele alcance, carregada col11 
bala' e zagalotes. • · ' / 

E sendo interrogado a fl. 43, disse que saíra obr.igaclo pelo cadete LacerGla e 
c~bo da fachina, mas nada d'isto provciu'; e antes confessou que saíra com o re
glmento, e que se retírára na rua ele S. Bento. E, n.eganclo ser sua a pistola:, pro
vou-se que ella foi achada no seu· qahu, qu0 foi necessar.io arrombar-se, ;por estar 
fechado, quando ~lle elizia que estava aberto e; que lh'a poderiam ter lá mettido. 

E, p01:ta~to,. a~ncla que. não haja certeza de que este réu sahiru Gla rev0Jução, ·e 
qu~ na ,~1stnbmçao das p1stolas lhe coubera aquella, ha ~omtud.o vehe:p:1en~e. sHS

peita d rsto contra este réu, é ha a achada da mesma prstela, arma probtb1dru a 
um soldaelo ele infanteria, e ha a prova de que entrára no motim e qae seguírat 
os rebellados, sem que prove que fosse obrigado por uma força irresistivel, e com_o 
tal se acha incurso na pena elo a:rtigo 15. 0 elos de guerra., que abaixo irá transcl'l
pto. Acrescendo a todo 0 referrclo que este réu tarnbem. fôra dos rebellados do 

· Porto em 1828, como consta ela certidão de sua praca a fl.. 46 tornando-se por 
isso · mais aggravaute a reincidencia. • ' 

É o 14. 0 Pedro de ATcantara, soldado ela setima companhia do mesmo regi
mento, :filho de Joaquim Thomaz, natural ele Lisboa, solteiro e de vi~lte e seís 8111-
nos de idade. · 

Prova-se pelo termo ele declaração a fl. 5, signante1· a fl. 9, interrog~11torios 
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n.os 1Q e 12, e teste1nunhas a fl. 48 c'!' estes segundos, que este réu, unido ao sar
gento G;onçalves, commettêra grandes excessos, entrando pelas esquadras a fazer 
s~ír os soldados, a~eaça:ndo os que não queriam saír, dando tiros e viyas sedi
Cl(J)sos pela parada, e dizelíldo : «Morra o commandante ''. 
. Foi interrog·ado a fi. 4 7, confessou ter ido com a:s praças rebelladas até ao Ro

- CIO, indo-se depois apresentar á guarda real da policia da rua FoTmosa, e neganclo 
ter dado tiros no quart<?i; confessou, comtuclo, ter dado·um ao collegio elos nobres 
conltra a guarda real ela policia. 

Nomeou tres testemunhas pa;ra sua defeza, mas todas ellas juraram que eUe 
saíra da esquaGh:a, sem que alguem o obrigasse, e h>go que ouviu os tiros, indo-se 
a.rmar á casa da a.rrecadação; e as que se tiraram por parte do conselho, •confir
Ula·~am o que fica acima exposto, e mais que na casa da arrecadação eng·atilhám 
a espingarda contra o quarteleiro 1 por lhe não querer este dar polvora, fazendo
lh'a assim da·r ou .tirando-a por força, e que andava dizendo: «Vamos, vamos pa.ra 
o c.ampo da honra)). 

?elo qtle se acha plenamente conveneido de ter tido parte muito activa na re
b.:Ihão, e tet ido tirar vi0lentamente as munições de guerra á casa da àrrecacla
~<1;_,0, e por isso ineurso nas penas dos artigos 1•5.0 e 18. 0 dos de guerra, que abaixo 
rrao ,transcriptos. . 

. E o 15.0 Joaquim José Rodrigues, cabo da. quinta compa:nhia do mesmo re
âLme~to, filho de Doming0s José Rod1:igues, natural da cidade do Porto, casado e 
: wuu.te e dois amuos de iclade1 pelo que se lhe nomeou curador, para bem diri-

gr·r suas respostas aos inteiTogatorios. . • 
, - iProv.a-se do termo da declaração a fi. 51 signantel' a fi. 8 v. do conselho de 
a":riguação e elas testemunhas a fi. 52 do presente processo, que este réu, estando 
cleitado na sua esquadra quando principiaram os tiros, se levantou logo e disse: 
«Ora ·ahi está, agora que são precisas as armas, estão fechadas na arrecadação», 
e. saltan.d@ fóra se fôra armar promptamente, e viera para a parada dar tll.·os e 
Vrvas á iiberdade eom a mais canalha rebellada. ' 

Foi interrogado a :fl. 5l, e negando o ter elaçlo ti.ros, ·confessoil ter vindo com 
0~ >rebeldes até a0 Rocio, e te1· ido cl'ahi apresentar-se a Valle ele Perei1·o, e que 
11111gnem 0 obrügára, e que só o sargemto Caetano José Coelho é que o fizera sair 
:. at:mar. E nomeando para prova d'isto tres testemunhas, todas d.epozeram o con-
1~1'10, e sómente .o que fica acima dito e exposto, sendo tambem convencido pela 

re ação que se acha a fL 7 das partes officiaes, aonde se acha'm declaradas as ar
lb.as _que deram fogo pe~os seus nnmeros 1 de que é falsa a sua affirmativa1 8.uanto 
ao d1zer que não tinha dado t iros. · 

E, p0rta.nto, acha-se tambem convencido este réu de que tomára parte act iva 
~~ rebellião, e por isso incur~o na pena do artigo 15.0 elos de gu.erra, que abaixo 
Itá tran~cripto. E da certidão de sua praça a fi . 54: tambem consta que viera para 
~stedregrmento dos prisioneiros de Abrantes, o que se declara para prova €le su'a . 

011 ,neta anterior, e nenhuma emenda que u'ella fez. · · 
:m - E o 1@.0 Manuel José Tavares, soldado ela quarta companhia elo mesmo regi · 
e ~nto, filho de outro, nartural da villa de Estarreja, comarca ele Aveiro, casado 

e (;_Juarenta annos ele idade . 
fl trova-se do termo ele declaração a fi. 5, signanteT a fi. 8 v. e testemunhas a 

·s~"'' ~' que este ré~1 fôra visto na parada a dar tiros e viva~ á liberdade e outros 
U1Cl0SOS.' I 

ao f s.endo interrogado a fi. 61, confessou ter vjndo com as praças rebellaclas até 
1.e· ' oc10, e que d'ali se fôra apresentar com os outros camaradas a VaiJe ele Pe
g~~~; e disse que se saira fôra obrigado pelq cadete ela séxta companhiã e sar
a fó~ G~nçalves, ~ue lhe. c~era uma cor·onhacla com a ar.m~~ }Jara o fazer ir para 
ll.ad ·llla '·e que nao clera tiros. E nomeando para prova cl1sto tres testemunhas, 
COl ~ lTiatS cbsseram, senão que O tiBham visto na fórma i porém as que tirOU O 

uU:selho affinnaram tel-o visto na parada a dar tiros, e aos saltos correndo como 

Clu. .tou1'0, a.crescendo a isto achU~r- se que sua arma. nãQ era das do numero das e llN . h . 
reg· ao tm am dado fogo; e que tambem viera do ~eposito ele Abrantes para eBte 

rmento, se prova ela certidão da. sua l?raçft a fi. 63. 



ü22 

E, portanto, acha-se plenamente convencido elo crime ele rebellião e motim q.ue 
commetf"êra, e por isso incurso na pena do artigo 15.0 dos de guerra, qu~ abmxo 
irá t,ranscripto. 

E o 17.° Francisco Xavier da Costa Ricci, soldado da quarta companhia do 
mesmo regimento; filho de José Ezequiel ela Costa Ricci, natural de Lisboa, sol· 
teiro e ele dezenove para vinte a.nnos ele idade, pelo que se lhe nomeou c~uador 
para bem dirigir suas respostas aos interrogatorios. 

Prova-se do termo de declaração a fi.. 5, signante1· a fl. 8 v. e testemunhas a 
fi.. 65, que este réu fizera muito fogo no quartel e pelas ruas. 

E sendo interrogado a fi.. 64, reS})Oncleu que saíra obrigaclo pelos sargentos 
Gonçalves e Xavier d"a Serra, que o obrigaram com armas que lhe encararam, e 
que se retirára para V alie de Pereira da travessa elo Pombal. 

Nomeou para prova da sua defeza duas testemunhas, que sendo inquiridas, 
disse a primeira que este réu logo que sentira o motim viera para a parada a dar 
muitos vivas sediciosos, c que quando saítl o regimento apertára muito contente a 
mão ao "barbeiro e ao taberneira q ne moram ao pé do quarte1, conhecidos por con· 
stitucionaes, e tanto que o primeiro logo no dia imroediato fugiu; e a segunda 
testemunha jurou, que estando deitado este réu, logo que chegou á porta ela es· 
quadra o sargento Godinho, a dizer que saíssem, elle réu saltára fóra e se fôr~ 
armar; e consta da relação das armas que não deram fogo, que a sua não é ah 
comprehendida. Da certidão de sua praça a fi.. 6G, consta tambem que já estivera 
preso por muito tempo em 1829, por ter dito quo seu pae tinha morriclo por ser 
constitucional e que elle tambem o ora. 

E, pmtanto, acha-se este réu tambem convencido de ter tomado parte na ye· 
bellião que seguiu, e como tal incm·so na pena elo artigo 15.0 dos Je guerra,, que 
abai"fO irá transcripto . , 

E o 18.0 .José Antonio Gomos, soldado ela segunda companhia ele gxanacleíros 
do mesmo regimento, filho de Antonio Gomes, natural de Leiria,-solteiro e do trinta 
annos de idade. 

Prova-se pelo termo ele declaração a fl. 5, -si.qnanter a fi.. 10 e testemunhas a 
fi.. 68, qne este réu na occasião elo motim se armára e fôra na companhia de ou· 
tros para· fazer sair a· primeira de gr'anadeiros. 

Foi interrogado a fi.. 67, e respondeu que se se armott fôra porque o sou ma· 
jor o mandára armar, e que quando o regimento voltára da rua de S . Bento por 
achar ali resistencia, voltando para o collegio dos nobres, elle réu se recolhêra a 
uma casa com mais oito ou dez soldados, e que ali foram presos por uma eseolt~ 
da policia. Nomeou tres testemunhas para prova ele sua defez~t, que sendo inqut· 
riflas disseram qúo este réu apparecêra na arrecadação pnra se armar, e vendo 
ali o major detraz ela porta lhe procuxára que era aquUlo e se se devia armar, ao 
que o major lhe responclett que so armasse, inas em defeza ele el-rei nosso senhor, 

·o que elle fizera, e saíra; porém uma das suas mesmas testemunhas jura de vista 
que elle fõra d'ali em companhia ele outros para a primeira ele granacleiros, a fi.I11 
de a fazerem saí r. 

E, portanto, est~í este réu convencido ele que tomára part<? na rebcllião sem ser 
obrigado, e que longe de cumprir com ·a ordem que lhe dera o seu major, fôra 
seguir as praças 1·ebelladas, e assim se acha incurso na pena. do artigo 15.0 dos 
de guerra, que abaixo irá transcripto. 

É o 19.0 João Teixeira, soldado ela segLmcla companhia ele granaclei.ros do 
mesmo regimento, filho de Mathias Manuel Teixeira, natural da villa ele ;Mel· 
gaço, solteiro e ele vinte e dois anuas ele idade, . pelo. quo se lhe nomeou cw·ador 
para bem dirigir suas respostas aos intenogatorios. 

Prova-se pelo termo de declaração a fi... 5, signante1· a fi.. 10 c testemunha a 
fi.. 71, que este ré11 fôTa sacio elo antcceclente nqs seus excessos em o quartel ~111 
occasião do motim, indo com elle fazer armar a primeira companhia de gra-na· 
deiros. 

Foi interrogado a fi.. 70, c ·respondeu que ninguem o obrigou a armm:, mas 
que como ouvíra dizer que se armassem, fôra á casa da arrecadação, aonde taDl· 
bem ouvím dizer ao major quo se armassem, (j .que viera uté ao Rocio com as 
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praças rebelladas, e que ahi se recolhêra para a guarda da junta dos juros, de 
onde fôra conduzido para o quartel do Carmo por uma patrulha de policia. No
meou parn. testemunhas da sua defeza aquelle co-réu e outro, que d.isseram o mesmo 
que elle respondeu ; mas as testemunhas que inquiriu o conselho affirmaram que 
o virap1 ir com outros para a primeira companhia de granadeiros a fim de a fa
zerem saír, e que logo saíra, e que. este réu fôrà dos primeiros que saíra dá sua 
esquadra assim que ouvira tiros, indo-se unir aos rebeldes. 

E, portanto, acha-se quanto basta provado para se julgar que este réu tomára 
parte activa na rebelliào, sem ser a isso obrigado, e como tal incurso na pena do 
!.l!l'tigo 15. 0 dos de guerra, que abaixo irá transcripto. Tambem consta da certidão 
de sua praça a fl. 72, aonde tem o nome ele João José Teixeira, que tambem 
acompanhára os rebeldes do Porto até á Galliza em 1828, pelq que se mostra in-
corr~gi vel. -

E o 20. 0 Joaquim José da Cruz, cabo ela oitava _companhia do referido regi
mento, filho de João Gonçalves da Cruz, natural de Beiro, termo de Villa Nova 
da Cerveira, casado e de trinta e quatro annos de idade. 1 · 

Prova-se do termo de declaração a fl. 5, signantm· a fl. 9 v. e das testemu
nhas a fl. 74, que este réu andára a fazer saír os soldados da sua esquadra para 
fóra, fazendo-se celebre entre os amotinados que acompanhára. 

Foi in_terrogado a fl. 73, e confessando que tinha ido com os rebellaclos até á 
Pa-~riarchal Queimada, tambem confessou qu~ se andou a fazer sair a gente da 
sua esquadra é porque o cadete Lacerda e o furriel N. lhe mandaram formar a 
companhia. E" nomeando para testemunhas da sua clebil clefeza a tres cama_radas, 
não serviram seus dictos senão para maior condel'lmação do mesmo réu, porque 
todas depozeram que elle andára pela esquadra a fazer saír os soldados, dizen<ilo 
~que _saíssem, senão que morria ali tudo». . 

E, portanto, está bem convenciclo de que tomára pal'te activa na rebellião, e que 
0_bedecê1·a ás ordens elos reb>eHados, e como tal se acha incurso 'na pena do ar
~go 1õ.0 dos de guerra, que abaixo irá transcrípto. Tambem se prova da certidão 
.Ã sua praça a fl. 75, que fôra dos que vieram do deposito de prisioneiros de 
br~ntes para este regimento . 
. E o 21. 0 José Joaquim ·de Sampaio, musico do mesmo regimento, :filho de -r tce~te José de Sampaio, natural de Villa Nova ele Famali:cão, casado e de idade 
e vmte e-sete annos. · 
. Prova-se das testemun,has a fl. 78) que este réu, logo que fôra chamado para 

Vrr · ~Ocar para a parada, viera sem violencia alg~;tma, estando ainda áquella hora 
"~sttdo com mais dois ou tres, estando, comtudo, os mais musicas já deitados; que 
" 1era até ao pé, do Rocio tocando o hymno revolucionario, quando alguns dos ou
tros musi.cos fugiram logo na rua ele S. Bento, e que passando pela rua do Sol, 
~ntrára na ca~a de out~·~ 1?-usico cl~ 4. 0 regimento ele infa~teria de Lisboa? dizen
f: o-lhe que sa1sse, que d1z1am que 1am p11ra V alie de Pereira para seu regimento, 
azendo-o com effeito saír. 

d Foi este réu interrogado a fl. 76 e acareado com outro music~ e cqm o dito 
.. 0 4.o regimento, e dizendo que saíra da casa da musica, por terem atirado dois 
trr?s á porta para s·aírem, foi este dito convencido ele falso pelos dois musicas que 
san·am da casa em ultimo logar, assim como se conheceu ser falsa a causa que alle
gou de ter ido a casa do referido musico. 

E, portanto, está convencido de que seguiu os r ebeldes por sua livre vontade e 
~em_ coacção alguma até onde pôde ir, sem que fugisse senão quando viu que tudo 
~e chspe1·sava, promovendo a revolução ao toque do hymno prohibiclo, e pro·curando 
eno·ros ' o ll i!" • ] 1 1L o o sar a muswa com aque e que wra convtCLar, pe o que se acua Incurso na 
Pena do artigo 15.0 elos de guerra, que abaixo vae transcripto. E da certidão de 
s~~ praça a fl. 79 tambem consta que fôra um dos rebeldes do Porto, e que fôra 
ar~ á Galliza., ele onde voltara em 8 de julho ele 1828, o 9.~e tam~e_m serve para 
Pt va de sua má conducta, e de ser ..incorrigivelna sua op1mão pohtiCa, e clesa.ffe
~ 0 ao governo de sua magesta.cle o senhor D. lVIiguel I, de quem recebia o soldo 

es~'l.va sempre prompto para marchar contra elle. ' 
E, portanto, senclo estes os réns que _até á data cl'esta tem apurado o consellio 
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e que se acham todos elles convencidos de terem .commettido o nefando crime de 
rebellião, com motim e sublevação, se deciclitl uniformemente que as culpas ar
guidas aos ;mesmos réus se acham provadas, e que por isso tambem uniforme
mente os julgam incursos nos artigos 1.0

7 7. 0
1 15.0 e 18 .0 de guerra, debaixo da 

referencia acima declarada a cada um dos mesmos réus, os quaes se expressam 
aSSim: 

« 1. o . Aq uelle que recusar por palavras ou discursos obedecer ás ordens de seus 
superiores concernentes ao serviço, ser•á condemnado a trabalhar nas fortifi.ça:ções i 
porém se se lhe oppozer servindo-se de q11alquer arma, será arcabuzado. 

«7 . 0 Todos os officiaes inferiores e soldados devem ter toda; a devida obeclien
cia e respeito aos seus offi.ciaes elo primeii·o até o ultimo em geral. 

«15. 0 Todo aquelle que for cabeça de motim ou de tra.ição, ou tiver parte ou 
concorrer para estes delictos, ou souber que se urdem e não delatar a tempo os 
aggressores, será infallivelmente enforcado. 

«18, 0 Todos os furtos e assim mesmo todo o genero de violencia,s p~lJl·a extor
quir dinheiro, ou qualquer genero, serão ptmidos severamente: porém aquelle furto 
que se fizer em aTmas, muniÇões ou outras causas pertencentes a sua magestade, 
ou aquelle que roubar o seu camarada ou commetter ftlrtos oom fracção, per•derá 
a vida conforme as circumstancias . » 

E mandam que a disposição dos sobreditos artigos se execute nos referidos 
réus. · 

Lisboa em conselho de guerra, aos 22 dias do mez de setembro ~e 1831. = 
Antonio Joaqtdm de Gouveia Pinto, auditor, desembargador da casb. da stipplica
ção=José Antonio de Azevedo Lemos, brigadeiro graduado e commandante do 1. 0 

regimento de infaute):ia de Lisboa=Francisco Eliziwrio de Ca1·valho, brigadeiro 
graduado, commandante d.o 2. 0 regimento de cavallaria de Lisboa= José da Rosa 
(3 Sousa, coronel de caçadores da Beira Alta=Joêio Jo:;é Dou/tel, tenente coronel 
commandante do regimento de Abrantes=Joêio Antonio Rebocho, ajudante de or
dens de sua magestade e commandante do 4. 0 regimento de inf~mteria de Lisboa{. 
· 1 Deu-se exetmção á sentença no dia 24 ele sctembl'o, pe)as nove horas da manhã, sendo 
os vinte e um indivíduos passados pelas armas no mesmo si~io gue os rn;eoeqente~ . 

. ' 
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O Papa recebe o viscomlc de Asscca ntt <[Uttlid:J:tle ·de cmhaixtt(lOI' c ministro. plcnipotencial'io de D. Miguel; crede ncíal 

qu e se di rige n.o nun c i.o apost.otico em Lisbon. para aqui n.prcsc ntn.1· qna.ndo lh e conccllcrem audi cnc ia publica. 
lnrorma.ções poli tica.s rc-rnettilln.s Ue Londres c Pn.ris.-Entrcvista. de ltapha.e l dn. Cruz Gnol'reiro com lorcl Heytcs· 
bury, c nota. do mesmo agente na Russia. ao c.ondc de L aval. - Ca•·tn. do mn.l'l)UCz de Pn.lmclla a lord 1-Iolln.nd . 
Avi so rccomme udn.nllo a maior vigilan_cia c energia da policjn. na rcpt·cssã.o de r:cntativn.s rc voluciontl.! rins.-Dccre· 
tos qne determinam os loca.es oude os ré us devem cumprir a pena. ele dcgTcdo.-Ordcn s ela rcgencia relat.ivamont.e 
ao plano oq.{mlico de bat:1lhões (lo caçadores, nss im comO n.o rateio do empr cstimo patriotico.- José Antonio PdiTeira 
llt·n.klu,my pede a exo ne ração de minist.I'O de cstn.do;: é provido n 1aque ll e cargo José D ionyrdo da Serra.. - Disc urso 
do presi<.lcutc de um.a. cleputa~~iio, so licitando que D. 1Jec1ro d e B1·aga.uça. se enca,.rreglte de dirigh· os negocios d e sun. 
1~Ht.gcstndc fi. dcliss ima ; respos ta do cx-imp e1·ndor, quo onvin uma carta a. Jos~ Antonio Guerreiro.- Docmncnlos 
acerca. da.s trcs co rvetas pm'tu.guezas re tidas no porlo de llrest. - .i\'Ii sSi-v a. do pae da ra inha D. l\1a,ria li ao snmm o 
j)Qntifi ce Grcgot·io X\7J, q'ue ixa.nclo-sc do proccdimeuto da sa.nta. sé a beneficio de D . lHigncl, c protestando contra s i
lllilhant.e n.cto. - U ltima-se n transacçiio financeim com o banqueiro AI'doin.- Ollicio do ,João Pctlro Migueis de Car
va lho, rcforindo-so ao que se passou em H.omn. com a ccrc moui a. d a. e ntt·egu. de crcdc ncines.- Actns das primeiras 
sessões dos comrn issioua dos p:wa. cuitlarc rn de comp ras e cmp1·ego de f. 100:01)0 destinadas :i. exped ição libera.l. 
Sente nça (3 .n) do conselho ele g ucrl':l., contlc mnando .à morLe trint3.1 militares, a. degredo porpetno dois e absolvendo 
d ez.-BJ'C\' CS (Htl n.v l·ns sol>re os t.rcs accorclãos; consulta. ou pa.rccer do conde do Da.sto, .quando nm sacerdote sup
Plicou qnc se demo l'as~c .. por a.lgum as ho1·ns o tol'l'ivel castigo para as victimas l'Ccobcrem os soccorros da igrcj:t. 
Novos promenorcs vindos da cõ1·te pontiflcia, concernentes a successos qu e iute rc!isnm ii qnes trlO portu gueza. 

Alguns documentos já transcriptos mostram claramente a r elucta.ncia .qúe tive
ram os papas Leão. XII e Pio VIII em estabe~ecer relações políticas com o governo_ 
de. Lisboa, permittindo apenas que o nuncio se conservasse n'esta cidade para 
cutdar de negocias espiritnaes; refe1·em tambem que as cousas Jimdaram de face 
quanclo subiu ao solio ponti.ficio Gregol'lo XVI, o qual seguiu norma differente de 
seus predecessores e attencleu as supp1icas do 'agente de D. Miguel junto ela santa 
sé, auxiliado ali por indivíduos da cm·ia e em Portugal pelo arcebispo ele Potra, 
que fomentava perseguições contra partidarios da rainha, expedia breves cheios 
de calnmnias e impiedades, consoante a linguagem de fr. Fortunato ele S. Boa
ventura; falta, portanto, conhecer outras peças elucidativas, em parte ineclitas, 
subsequentes á promulgação ela bnlla ele 5 de ag:osto. 

Oflicio 

(N. 0 I) 

Il1.mo e cx.mo sr.-Tenho a honra ele poder participar a v. ex. a, com a maior 
satisfação, que hontem, pelas el~z horas da manhã, fui recebido por sua santidade, 
n.o :palacio do Qu\rinal, nn. qualidade ele embaixador extl'aordiuario e plenipoten
c~ano ele sua magestacle fidelissima, entl'egando em suas proprias mãos as creclen-

• ~taes ele qtte me achava munido., as quaes tive a honra de tracluzir a sua santi-
ade. O mesmo senhor lançou a sua benção apostolica a sua rnagestade, e 

l'ecommenLla muitíssimo os bispos , desejando que possam ser nomeados immeclia
tarnente. Depois ele termos uma conferencia ele algum tempo, pedi licença para 
lhe· apresentar, tanto o secretario como o acldiclo d'esta embaixada, os quaes fo
ratn muito bem recebidos por sua santidade. Acabada a auclieneia desci. á visita 
costumada elo ·secretario ele estado, e logo depois _á de outro cardeal palatino, o 
~-at:de al J ustiniani, secretario d0s memoriaes . S'eguiu-se a visita ela basílica constan-
tn.tana, e, em ultimo logar, a do cardeal decano, que com toda a formalicladQ me 

Vetu receber á escada, levando-me á sala do clocel, onde depois fiz entrar o se
Cretario e o adclido. Na saída tornou o cardeal até á escada, vesticlo ele pmpura, 
com. os Cl"eaclos em ala, e acompanhando-me parte da escada os concluctores, ou 
gentts-homens. Espero mandar por D. Luiz da Silveira, tanto este officio como 
08 breves creclcnciaes para o nuncio apostolico. -

Será neccssario que v. ex. a me informe ela pessoa que sua magestade teni des
<to 
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tinatlo para prOJJOr para o cardinalato que tocar·a essa curte, assim como auctol:i
sar-me para eu poder aqui escolher, ou, ao menos, propor nuncio em caso que ha;J_a 
de ser chamado monsenhor Justiniani. Poderia convir muito, entre outros, o VI

gario geral dos dominicanoa, que, apesar ele ser regular, tem uso da côrte. Por
tanto, n 'estes termos, convem que v. ex.a me responda logo que for possível a 
todos os quesitos que ora tenho a honra de fazer n'esta occasião . Espero que antes 
de ferias se possam concluir alguns negocios de dataria que se acham paralysa: 
dos pela'S circnmstancias, mas que logo hontcm mesmo eu encaminhei. Farei 
cl'isto parte ao )llinistro elos negocias ecclesiasticos. 

O corpo cliplomatico aqui r esidente continüa a estar incommunicavel commigo, 
c, portanto, não me quero exp01·, porque, nas circumstancias actuaes, seria com
prometter a cligniclacle ele sua magestacle fi.cleli~sima. 

Deus guarde a v. ex.a Roma, 22 ele setembro ele 1831.~Ill.mo e ex.mo sr . vis
conde ele Santarem, rninistro e secretario de cstaclo dos negocias estrangeiros.= 
.Jltla?-quez de Lam·adio, D . .Antonio. 

O.Cficio 

(N .0 S)· 

Ill.mo e ex.mo sr.-Ante-hontem tive a honra de participar a v. ex.a que sua 
sant idade havia r ecebido as creclcnciaes que me acreditam junto á sua pessoa 11a 
qualidade de embaixador extraordinru:io e plenipotenciario de sua magestade fi
delíssima, e na mesma data tinha j á escripto a v. ex. a o meu officio n. 0 1, o qual 
irá junto com este, sendo portador D. Luiz da Silveira e Lorena. Este mesmo 
leva comsigo os breves credenciaes que eleve apresentar n'essa côrte monsen:hor 
o nuncio. 

Não quéro nem posso omittir quanto se tem passado n'estes dias entre este 
·governo e a minha pessoa. Na: mesma noite de 13, em que o papa ele palavra 
me fixou o dia e hora em que cu lhe devia apresentar as minhas crede.nciaes, 
me recommenclon que não fizesse espalhafato, e me disse que Saint-Aulaire não ti
nha feito uma apresentação em grande trem, etc. Eu cuidei, portanto, ele ver como 
se podia combinar a vontade de sua santidade com a dignidade de sua magestacle 
fi.cleli ssima, e o modo por que fui foi o seguinte : 

Tres carruagens a clois cavallos; na primeira eu com unifm:me r ico, com o 
secretario ao meu lado e o adclido na cadeira de diante, ambos em uniforme; na 
seg·unda dois gentis-homens de capa e espada , na terceira um outro creado de 
capa e o mestre ela casa. As librés eram agaloadas, os cavallos tinham plumas, 
como se costuma. Na trazeira da primeira carruagem íam dois lacaios e nm ca
çaclor, precedendo-lhe mn volante a pé, e o outro á portinhola direita da minb~ 
carruagem. Na da segunda ía um lacaio e um preto á mameluca. Na ela terceira 
dois lacaios. Eis-acjui todo o meu trem d 'aquelle dia. D evo advertir a v. ex.a que 
na vespera me veiu um bilhete da secretaria ele estado, sem assignatura, apres· 
sando meia hora a minha audiencia, e, portanto, fui com effeito meia hora mais 
cedo . 

Quando passei pela praça não r ecebi as continencias devidas, e o mesmo • 
aconteceu com a guarda suissa. A antecamara do papa tambem não estava com 
as form alidades do estylo, mas eu com o papa não m e dei por entendido, apesar 
de me ter claclo uma desculpa monsenhor mestre ela camara, e o mesmo papa.taro
bem se deixou cair com alguma especie de escusa. Descendo ao cardeal secreta
rio de estado, como é usado, o achei sem os vestidos proprios, dando~me uma sa
ti sfação fundada em eu ter ido com uma gala e publicidade que n ão se esperava. 
Tivemos nossa contestação sobre isso, e eu, por ultimo, lhe clisse que, se s. em. a 

não mandava que á minha s~ícla se me fizessem todas as honras devidas, que eu 
mandava buscar os meus vestidos ele négligé, e que assim sairia elo Quirinal. Ello 
immediatamente deu ordem para. que se fizesse o que eu ·exigia, e saí triumplw.nte. 
A causa ele tudo isto foi o emba1xador de França, que foi m etter medos ao car
deal. 

Agora r esta-nos as tres questões de grande ponderação, que são : 1.a, fazer 
abaixar as armas na casa do conde elo Funchal; 2. ", a entrega, da casa de Santo 
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Antonio; 3.a, o archivo da embaixada. Tenho di sposto indircctamente o govemo 
para, que ceda á minha pretensão, que consiste em auxiliar-me em todas tres. 

Amanhã hei de mandar duas notas ao cardeal para os dois artigos mais im. 
P,ortantes, ~r mas e igreja ele Santo Antonio, porq ne . depois · tratarei do archivo. 
EsJ?er.o que hei de vencer, aliás darei parte a v. ex.a de tudo quanto occorrer de 
ma1s lillportante. 

A Alem de Saint-Aulaire, sei que mais dois membros d'este col·po clip]omatico 
teem feito grande bulha ao governo . O embaixador da Austria tem sido nullo, e 
no dia da minha apresentação não quiz receber o Migueis, qt~e o foi IJrocurar, 
D'este lVIigueis, me disse hontcm um cardeaJ, qnc pedira os seus passaportes, o 
que vae partir. EU e teve uma audiencia elo papa no mesmo dia em que eu apre
sentei as minhas credenciaes, naturalmente para exigir respos ta do papa a uma 
carta do imperador elo Brazil, que· o mesm6 · papa me disse, na noite de 19, ter 
recebido d'aquelle senhor. 

A certeza da tomada de Varsovia anima-me muito que possa consolidar este 
llas_so do santo paclre, que os liberaes procuram ele fazer tremer, e, portanto, nno 
cre~a v. ex." que é m{L vontade tudo quanto acabo de referir, que só procede ele 
multo medo, mas que, com paciencia e diplomacia, espero desvanecer. Q.uanto aos 
~gentes ele Lond.res de todo não me pagam,· e a figura que presentemente devo _ 
aze1; não se póde sustentar sem dinheiro . 

E impossível que chegue o ordenado de ministro para o que tem obrigaçno ele 
fazer n'esta côrte um embaixador. ' 

Deus guarde a v. ex.a Roma, 24 ele setembro de 1831. - ru.mo e cx .mo sr. vis
conde ele Santarem, ministro e secretario de estado dos negocias estrangeiros.= 
111a?'Cjuez ele La·vntdio1 D. Antonio. 

Credencial 

Caríssimo in Christo filio nostro Michaeli, Portugaliae et Algarbiorum regi 
fidelíssimo, Gregorius P .P. XVI. Carissime. Has ficlelissir:pae magestati tuae.lit
teras redclet ven. frater Alexander, archiepiscopus Petrae, cui nostri, sedisquc 
a
0
• po~tolicae orclinarii isthic nuncÍÍ lUltnUS COD:firmamus, ut apud te, carÍssime ÍI!, 

hr1sto fili noster, resiclcat, nostraque, et religionis scilicet, ecclesiaeque catholi
cae negotia gerat . Ipse, ut ei manclavimus, explicabit tibi diligenter, quam magno 
a~ucl nos in pretio sis ob eximium, quo animaris, religionis stndimn, et r egias 
ali~s virtutes tuas, et quanto propterea majestatem tuam prosequamur effusae cari· 
ta~1s affectu. Tum vero in hac re, tum in ceteris omuibus, de quibns nostro no
illiU~ ma:iestatem tuam alloquetur, eamdem cupimus illi :lidem acljungas, q,nam 
hobts ipsis tecum coram agentibus aclhiberes. Porro non dubitamus, quin nuncium 

1lllc nostrum, cujus illustria natalia, egregiaeque animi dotes jamdiu tibi prospe
ctao, ao exploi·atae sunt, regia tua benevolentia prosequi pergas. Adln.l.C tamen 
bun:dem majestati tuae impense commencla.mus, rogamusque ut tL~ae erga illum 

eu1gnitati nostri hujus officii gratia aliquid cuntuli adjicias. Quae quiclem com
lllendatio nostra eo potissimum spectat, ut nuncius ipsc regio tuo patrocínio sufful
tu.s .commissum sibi munus alacriter, ac laudabiliter exequi valeat acl majorem 
Dtvtni nominis gloriam, catholicaeque religionis ornolumentnm. Quod superest, 
Patrem Misericorclinm enixe deprecamlir ut fidelissimam majestatem tuam incolu
mem servare, e t coelestibus suae gratiae donis quotidie magis locupletare dignetur; 
atq~e apostolicam benedictionem ex intimQ cordis depromptam tibi, carissime in 
Ührrsto fili noster, regiaeque tuae clomui, et r egno universo aman~issime impertimm•. 

Datum Romae die 14 septembris 1831, pontificatus nostri anno primo t. 
1 Traduzido á letra, vem a dizer o seguinte : . 

G "Ao 11osso cari.ssimo filho em Clll'isto Miguel, r ei fidt:liss imo de Portugal e dos Algarycs, 
regorio papn XVI. Carissimo. Entregará estas letras a tua magestade fidelíssima o venera

V'edlrrmão Alexandre, arcebispo ele Pctra, a quem ratificâmos o cargo denuncio ordinario nosso 
e a sé lLposto lica, para que r esida junto a t i, caríssimo filho nosso em Christo, e trate os nos
sos negocias, isto é, os da r elig ião e da igreja catholica. Elle te explicará, como lhe mandâ
~os, o grande apreço em que és tido por nós, IJelo grande amor que tens á religião c pelas 
l'l~as butras regias virtudes, e quanto por essa causa te amâmos. D escjâmos, pois, que t11,nto 
d'este negocio como em quaosquer outros em que em nosso nome fallar a tua magcstade, lhe 
d es o mesmo credito, que dar ias a nós mesmos se pessoalmente os tratassem os. Estamos certos 
e que continuarás a conceder a tua regia benc>olcucia a este nosso nuncio, cujo illustre nasci" 

.. 
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Carta 

Londres, 23 de setembro de 1831.-Senhor:-Assim que recebi a carta com 
que vossa magestade imperial me honrou, dispuz-me a obedecer à. ordem que 
n'ella se continha, e só me demorei em Angra os dias necessarios para esperar 
pelo regresso do conde de Villa Flor, que se achava então em S. Miguel, e. a 
quem, na conformidade elo decreto de vossa magestade imperial, era necessar10 
transferir a presidencia do governo. 

Chegado a Londres no dia l9 do corrente, soube que vossa magestade se 
achava agora .em Paris, para onde seguirei a minha viagem com o alvoToço que 
naturalmente me inspira o desejo ele beijar quanto antes a mão de vossa mages
tade e a de sua magestade a sua augusta filha . 

. Julguei, porém, que não devia perder està occasião, uma vez que passava por 
Londres, de me avistar com loTd Palmerston, e com aquelles de entre os seus 
collegas no gabinete que têem comn:llgo ha mais tempo relações de amisade, a fim 
de sondar as suas idéas ácerca dos negocies de Portugal, ele os instigar quanto 
dependesse de mim a favor da nossa causa, e de me habilitar pelo menos a infol'
mar com exacticlão a vossa magestade do grau de cooperação, ou pelo menos de 
favor que se poderá esperar d'este governo. · 

Já dei para est~ fim os primeiros passos, e estou esperançado de que hei de 
conseguir orientar-me completamente dentro de tres ou quatro dias o mais tardar, 
e por certo me não demorarei em Lonches nem mais um minuto alem do qu~ jul
gar que exige o serviço de vossa magestade. 

Vieram na minha companhia de Angra o conselheiro Theotonio de Orn€llas, 
o coronel Raivoso e o ajudante de ordens do conde de Villa Flor, D. Carlos Mas
carenhas, na qualidade de deputação em nome da Tegencia, da tropa e dos habi
tantes das ilhas dos Açores, para apresentarem a sua respeitosa homenagem á 
rainha, minha senhora,, e solicitar instantemente de vossa magestade o ,poderoso 
apoio e direcção que sobretudo convem para assegurar o triumpho á mais justa 
causa. 

Na esperança ele ver a vossa magestade com muita brevidade não serei mais 
extenso n'esta carta, a qual só tem ·por objec.to informar a vossa magestade de 
que obedeci, como sempre, ás suas ordens, e motivar a minha demora de alguns 
dias n'esta capital. 

Os preparativos que se estão aqu..i fazendo me dão a firme convicção de que, 
debaixo dos auspícios directos de vossa magestade, cedo se "terminarão as desven
turas da nação portugueza, e vossa magestade se cobrirá de uma gloria indelevel. 

Beijo respeitosamente a mão da ·rainha, minha senhora, de sua magestade a 
imperatriz e a de vossa magestade imperial, cuja preciosa saude o céu conserve 
como precisa a nação portugueza. 

A sua magestade imperial o senhor duque de Bragança. = .Marquez de Pal
mellct. 

Bolethn. 

(Eximi o• do n. 0 7) 

O marquez de Palrnella, que o ex-imperador do Brazil tinha ~andado chama1· 
da ilha Terceira, desembarcou em Londres, e hoje ou àmanhã deve chegar a estll 
cidade, onde o senhor D. Pedro d.e Alcantara reside agora n'uma casa particular 
que alugou. 

O conde do Funchal deve chegar ~e Roma ao mesmo tempo. A vinda do Pal-
mento e raros dotes ele espírito ha muito tens visto e apreciado. Aindn, comtudo, o rccom
mendâmos muito a tua magestade, e rogâmos que augmentes a tua benignidade para com elle 
pela sua posição official. Á qnal nossa recommendnção tem principalmente em vista que o mesmo 
nuncio, robustecido com o teu patrocínio, possa desempenhar alegre c lomravelmente o cargo qnc 
lhe foi commettido, para maior gloria do divino nome, e pt·oveito ela religião catholica,. Final
mente, rogâ.mos ao Pae das misericordias que se digne conservar incolume a tua fidelíssima p1a
ges~a~e e locupleta1-a cad!l' dia ma;is co~n ?S celestes dons da sua. graça; e a bcnçào apostolica 
do 1~ttmo do coraçao lançamos a tt, canss1mo filho nosso em Chnsto, a tua regia casa e a todo 
o reino. 

Dado em Homa no dia 14 de setembro de 1831, anno primeiro elo nosso pontificado.» 
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mella tem dado algum alento aos emigrados, cuja maior parte está persuadida que 
a sua presença pócle promover alguma actividacle no ex-imperador a favor ela sua 
causa, a qual, como tive a honra ele communicar. a v. ex.•, tem effectivamente 
negligenciado sem embargo elas observações e demonstrações por cscripto que 
alguns dos emigrados lhe enviaram sobre o compromettimento em que se acha para 
com elles, e a necessidade ele executar a slla palavra, pondo no throno de Portu
gal. sua filha, para cujo fim julgam estes insensatos que bastaria apparecer ahi o 
ex;-tmperaclor á testa de alguma gente armada, porque isso, dizem elles, cleter
mmaria uma grande parte da nação a sublevar-se contra os direitos ele el-rei nosso 
senhor . 
. · . O alevantamento que fizeram na ilha ele S. Miguel, emquanto a tropa comba

tia fiel e corajosamente a expedição elos rebeldes, dá-lhe esperanças ele que o 
mb esmo ha ele acontecer em Portugal, e confessam que só n'esse caso poderão ter 

om exito estas suas ultimas tentativas .. 
. O~ agentes do ex-imperador em Londres, animados pela lingc1agem do minis

~en~ mglez nas camaras, e pelo facto ele ter mandado novas embarcações, sem 
d.nv1da para acabar de cxhaurir o nosso m·ari"o, tentaram em Londres, onde já ti
~h~m, perdido a esperança de eonseguir o emprestimo, novas medidas; e tão po
sttrvos são o's dados que têem para concluir d'esta vez alguma cousa, que j~í, rece
beram á conta ;f, 23:000 esterlinas, destinadas pa1·a a compra das duas embarcações 
q?-e estavan;t ajustad~s, como annunciei precedentemente, e n'uma das quaes já têem 
ctncoenta homens de triptuação. Este acontecimento tornotl os agentes tão desde
n~osos, que rejeitaram o offerecimento que se lhes fez em Londres das embarca
Çoes necessarias para o transporte de seiil mil homens; porém asseveram-me que 
c.sta rejeição não deve tanto attribuir-se á certeza de concluir o emprestimo quanto 
ao acinte que têem contra a ·pessoa que tal propunha. 

, Na ilha Terceira ha quatro embarcações a que elies chamam ele guerra. Uma 
~ ellas é o P1·incpe Real/ mandado ultimamente do Brazil, d'onde já tinham vindo 
tguaes presentes á chamada regencia. N'um dos outros veiu o Palmella clesem
~arcar a Porstmouth, onde entrou mui afoito com a comica bandeira azul e branca. 

i ste regente, antes ele sair elos Açores, induziu ou obrigou os habitantes de S. Mi
guel ~ fazer uma subscripção para pagar os atrazaclos devidos á tropa, e deixou-a 
em d1a. Veiu com elle uma deputação cl'esta mesma ilha para comprimentar a se
~hora D. Maria da Gloria; consta de tres individuos, que são o irmão do marquez -

e Fronteira, um Mascarenhas e o Raivoso, morgado cl'aquella terra. 
Apenas o Palmella chegou a Londres, lorcl Holland foi vi si tal-o; outro tanto 

fez no di:a seguinte lo1·d Palmerston, e os refugiados que estão n'aquella cidade 
hnc~eram constantemente a sua casa. Todavia, se se demorasse n'aquella cidade 

avta de ser inquietado pelos cre_clores da regencia. 

di 
Todos os emigrados continuam a dizer que ·o ex-imperador do Brazil tem muito 

nheiro, mas nada quer largar por ora, nem mesmo a parte com que prometteu 
que havia de concorrer para o emprestimo, o que muito quereriam os rebeldes 
Para se transportarem aos Açores . 

.. O Geraldes, ex-constu do Havre, já expediu para S. Miguel as duas embarca
.Çoes _de que fiz menção n'um dos precedentes boletins. Está agora para expedir 
~rcetra, na qual vão: Caetano Manuel Pereira Brandão, ex-provedor de Vizeu; 
. arlos Vieira de Figueiredo, medico; Fe11x Pereira de Magalhães, advogado da 

1 el~ção do Porto; Antonio Fernandes da Silva Ferrão, ex-oppositor. Muitos outros 
e~tgraclos têem pedido para irem, mas ninguem sabe por que mysterio se lhes 
~rffi.culta a passagem. O celebre coronel Falvier, que foi depoi.s ela revolução de , 
~~lho general em Paris durante alguns mezes, par"tiu com as primeira~ embarca
doe? para os Açores, levando em sua companhia dezesete elos chamados 1mmortaes 

e ]u1ho e tres portuguezes. 
d Estes factos, em cujo conhecimento vim por canaes ordinariamente seguros, e 

os quaes, IJOr outras vias, v. ex:. a ha ele sem duvida ter algumas infoTmações, 
l)l' ' ovam quanto é necessario preparar para o choque final que eleve preceder o re-
conhecimento de e1-rei nosso senhor. 

~eus guarde ·a v. ex.a París, 23 ele setembro ele 1831.-Il1.010 e ex.010 sr. vis~. 



630 

conde ele Santarern.=Por ordem do ex.mo sr. visconde ele Canellas, o seu secre
tario partieular. 

Carta 

Londres, 24 de setembro · ele 1831.- Senhor: - Tenho a honra, no meu cara
cter de consul geral de Portugal, ele declarar ter recebido a communicaçâo de -v. s.a 
do clia 20, dirigida a_o -visconde de Asseca, ntt qual -v . s.a pede qtte o ínformc se 
as noticias contidas na carta do -visconde ele Asseca a respeito dos projectos elo 
almirante francez para negociar com o governo portuguez, a fim de obter certas 
vantagens commerciaes, se firma-vam sobre algumas inftJrmações exactas e positi
vas, e se o -visconde recebêra algum relatorio authentico do r'esultaclo da nego~ia-
ç~i.o ele que se tratava. . 

Peço licença para referir em resposta que, ancioso ele condescender com o de
sejo de -v. s.n, .quanto couber em minhas forças, passei immediatamente a tornar 
informações sobre os artigos das commuuicações do visconde ele Asseca feitas a 
v. s.a, e da sua correspondencia official com Lisboa. 

Pelas indagações em que entrei se conclue, que no te:iupo em que o visconde 
de Asseca chamou a particular attenção de v. s.a, pelas suas communicações dos 
dias 23 e 27 de agosto, aos projectos feitos pelo almimnte francez em 'Lisboa para 
assegurar-vantagens commerciacs aos seus concidadãos, sobre o pretexto da grande 
disparidade existente entre o commercio que a França e a Inglaterra tinham com 
Pol'tugal, e tendente a collocar ambos debaixo das mesmas relações, assim o fez 
em harmonia com as ordens expressas do governo portuguez, e se o -visconcle não 
apresentou logo a v . s.a uma copia d<> ajuste feito entre s, · ex.n o -visconde de 
Santarem e o almirante Roussin, foi porque esta-va con-vencido de que v . s. a não 
deixaria de ser· ad-vertido ele quanto se passa-va em Lisboa por -via do consul de 
stta magestade britannica. Acho-me mais fortemente induzido a tirar esta conclu· 
são, pois v . s.n terá observado qúe o -visconde de Asseca, na sua commnnicação 
de 23 de agosto·, cleclara sem rebuço que o barão Roussín já obtivera certas con
cessões preliminares, que só poderiam referir-se. ao ajuste mencionado, e elo qua-l 
deveria presumir que -v. s.a esta-va informado. 

Conhecendo, porém, pelo teor da polida commnnicação ele -v. s. a do clia 20, 
q1.1e o ignora, me apresso a remettor-lhe um. exemplar da copia authentioa en
viada p<:>lo meu governo ao visconde de Asseca; documento quo contém o ajuste 
acima mencionado, assignaclo por s. ex.a o visconde de Santarem e pelo barão 
Houssin. 

Espero, senhor, que julgareis esta explicação satisfactoria, desejoso como estou 
de preencher as -vontades de v. s . a, de quem agora, como em outras quaesquel' 
occasiões, tenho a honra, etc.= F1·ancisco Teixej1·a ele Sampaio.= (Para lord Pal
merstoJL) 

Carta 

Lemon;s hotel, ce 26 septembre 1831.-J.\:Ion cher lord Palmerston: - Apres 
avoir pris. totltes les informations nócessaires, je puis vous assurer pat· écrit et de 
la maniere la plns formelle que l'on n'a acheté aucuu bâtiment à Londres ni dans 
auctm autre port d' Angleterre; an nom de l'emperem· D. Pedro ni ele la reine sa 
fille. J e puis vous assurer également qu'il n'existe aucuu bâtiment dans ce pays, 
à l'exce1Jtion de celui qui m'a amené des Açores, à borcl duque! on ait h!issé le 
pa-villon portugais. Enfio je puis -vous garantir aussi qu'il n'y a personne qui soit 
autorisé à recruter eles soldats ou eles matelots pour le ser-vice portuga.is; j e sais 
seulement qu'on a inscrit quelques personnes comme colo11s pour le Brésil, et s:ms 
clire au nom de qui. 

Ce renseignément m'ayant été clonné par des personnes d'honneur et cligncs 
ele toute confiance, je ne crains pas de prendre sur moi la responsabilité de vous 
les transmettre eomme parfaitement -véridique. 

Agréez, mon cher lord Palmerston, l'assuranee eles sentiments dévonés avec 
lesquels j'ai l'honnem· cl'être -votre obéissant serviteur et ami.-A S. E . lord Pal-
merston.=Le llfm·quis de Palrnella. · 
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Officio 

(N . 0 9 3 resenado) 

IIJ.mo e cx.mo sr. - Cumpre-me accnsar a recepção do despacho circular etc." 
v~ ex.a 11. 0 33 e de dizer qae, visto ter v . ex. a deixado ao meu arbitt:io o fazer ou 
nao uso do seu conteúdo, tanto para com este ministro dos negocias estrangeiros, 
c?mo pa.ra com os indivíduos d'este corpo di plomatico; depois de ter feito leitura 
d ellc a este embaixador ele Inglaten a, julguei que era melhor guardai-o em miro , 
ao menos por algum tempo. Lord Heytesbury, depois ele me dizer que duvidava. 
que da parte elo seu gove.rno se desse ao nosso a segurança, como diz aquelle des 
pacho, que o dá a F rança, se houvesse obrigado ao da Inglaterra a não fazer ne
nhum ataque ao territorio portuguez e de me querer provar, com a nota ele lorcl 
Palmerston ele 18 de iunho proximo passado, qne nada tínhamos feito para satis
~z~r aqnelle governo até á chegada ela primeira esquadrilha franceza á bôca elo. 
eJ~, e que então, em logar ele uma satisfação, on ao menos ele entrar em expli

c~çoes com o commandante fmncez (que nada mais peclia elo que de nós se ex.i
gta a_o principio) n?s· contentê\mos em declarar-lhe que a decisão cl'este negocio fôra 
~~fenda aos nos.sos. alliados,_ sem saber se c1 'ella se quc::eriam enc~rregru:; depois, 

Jgo, de me ter d.tt0 tudo tsto, acrescentou, · que em v ao procuranamos agora fa
zer responsaveis outros goveÚ).OS do que nos tinha succedido ;. que toda esta r es
ponsabilidade r ecaia sobre o nosso, o qual não podia ignorar e lhe cumpria, por
tanto, prevenir as consequencias com que, havia tempo, nos ameaçava a mú. 
Vontade que nos tinha em França um partido ao qual o governo era. ebrigado 
de fazer sacrificios; que tendo este feito o de proteger os revolucionarias italianos 
01U Italia, não podia abanclonar os francezes ein Portugal, q11e, em consequencia, 
a prndencia e o nosso interesse nos cleviam ter mostrado a necessidade de dar 
ouvidos e seguir os conselhos que o governo britannico nos deu na' precitada 
nota de lorcl Palmerston, de satisfazer a França em todos os pontos e o mais de
pressa possível', tanto mais que não podíamos esperar que. o governo inglez obstasse 
a que o de França fizesse o que elle mesmo acabava ele pôr em pratica a r espeito 
ele Portugal. Em uma palavra, concluiu mylord, é necessario confessar que em 
tudo isto, como tem succedido desde o principio ela nossa q nestão, sois vós mes
Jnos quem tem promovido os interesses de D. lVIaria da Gloria e facilitado os pro
gressos que têem feito e estão pa&·a fazer os seus partidistas ela França. Aqui in
terrompi mylord, pedinclo-lhe que não fossemos ávante para evitar recriminações, 
porque, qualquer que fosse a inadvertencia ou imprevidencia com que tínhamos 
oJ:rado, nada justificava a injustiça com que. fomos tratados c o desampaJ.'O inau
chto em que D ministerio inglez nos deixou em detrimento da sua reputação, mesmo 
dos seus interesses; que, fl.bandonando -nos, não só abanclonára a península á. França, 

, rn~s dera a esta a grande satisfação, que tanto ambicionava, ele ir plantar a ban
t~Ira tricolor á vista d 'aqnelles mares, de onde saíu o exercito anglo-portuguez que 
Ot plantar p. bandeira ingleza no territorio francez dm·ante o poder de Buonitparte. 

Que, ele r esto, nada me admirava ele um ministerio cego, como o seu, depois que 

d
se _tapou os olhos com o desastrado bill ela reforma, que nenhuma outl:a cousa lhe 
etxa ver. 

Á. vista cl'esta declaração ele lorcl Heytesbury, que já tem feito soar por toda 
~ pa~·te e mais farú soar se me vir fazer uso do despacho circular, julguei, como 
Já rhsse, qLlC era pmclente e conveniente mesmo guarc1al-o em mim, tanto mais 
qu~, sinto di:zel-o, não só a opinião ele mylorcl ácerca das cousas de Po;rtugal tem 
llluüo peso com este governo e com este corpo cliplomatico, mas succede clesgra
çalldamente que, nas circumstancias ele que se trata, é geral aqui· a opinião que 
e e manifestou áquclle respeito. . . 

Devo agora accusar a recepção elo despacho rescr1aclo n. 0 62, em o qual y, ex.", 
respondendo ao pezar que tomei a liuerclacle ele lhe manifestar por me achar pri
"ado, nas differ entes conjuncturas, ele alguma parte da informação neccssaria para 
El'Oll10Ver aqui a nossa causa e justificar os actos do. n_osso governo, me faz a 

onra de me dizer «que tendo-se visto no conselho ele rnLmstros toda a minha-cor
responclencia., e conhecendo-se por ella que este governo imperial tem até agora 
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pcrmittido em dar á Inglatena. a iniciativa sobre a decisão da negociação d_e re
conhecimento, c conhecendo-se que o governo britannico tem-sempre commumcado 
a este as instrncções que rnandára aos seus agentes em Lisboa, julgou dever:m.e 
só comm1micar o qne occortesse com o governo inglez quando na realidade siml
lhimtes negocios tivessem um andamento», etc., etc. 

Não ha duvida que este governo e tambem as mais potencias allíaclas deixaram 
it Inglaterra a iniciativ::1J no negocio elo reconhecimento, assim como inalterav~l
mente a deixaram orn tudo o mais qne anteriormente se tinha passado a respe1to 
de Portugal; mas n.ão ha tambem duvida que, se não havia e:::perança que este 
goT"erno tomasse a iniciativa n'ct;te negocio, havia, eomtuclo, a neee!'lsidacle de o 
poder bem instruir de tndo quanto nos fosse vantajoso para o persuadil', e elle 
persuadir o governo britannico da necessidade ou conveniencia de clecidir fa
voravelmente a nossa questão. Eu posso segurar a v. ex. a que sempre observei no 
conde de Nesselrocle pezar, todas as vezes que esta questão recuou, e satisfação 
quando viu approximar-se do sen desenlace. Entre otltras provas viu Y. ex. a, no 
seu devido tempo, a anciedacle com que, na occasião em que o reconhecimento 
parecia a ponto de e:ffeitüar-se em Londres, o conde me convidou a jantar para 
brindarmos um tão feliz acontecimento. Ainda mais, eu posso ·actualmente clizer 
a v. ex. 11 o que a.té agora não estive em libCI·dacle de manifesta1·, que o conde man
dou varias das minhas cartas ou ·memorias ao príncipe de Lieven em Londres, 
para que, sem fazer d'isso um negocio official, apToveitasse as occasiões que se 
o:ffereccssem para fazer valer em nosso favor os argumentos e reflexões que eu 
tinha apresentado. De certo Y. ex. 11

1 que conhece a má vontade que nos tem lord 
Heytesbm·y, não póde deixar de approYar que eu desejasse ter, ác!:'rca. elo inaudito 
procedimento da Inglaterra, e, sobretudo da França, todas as informações para 
o poder combater, e esclarecer este governo e o corpo díplomatico. 

Persuáda-se v. ex. a e digne-se persuadir a el-rei nosso senhor, que este meu 
<lcsejo e aquelle pczar que expressei pela falta de informação completa nunca teve 
por fim a curiosidade ou. o querer-me entremetter onde me não pertenee. O meu 
motivo deduzia-se do ardente desejo de servir o mesmo augusto senhor, e de poder 
rebater as falsidades ou más interpretações que pessoas illudidas on mal intencio
nadas não têem eessado e não cessam de apresentar contra a sua l'eal pessoa e seu 
governo. 

Na carta inclusa achará v. ex.11 mais uma prova cl'esta necessic1acle e do JPeu 
incansavel zêlo. . 

Tenho a honra de passar ás mãos de v. ex. a um o:ffieio que lhe dirige o consul 
geral J. F. Borges, pedindo a sua ~missão do emprego que exerce. 

Deus guarde a v. ex.a S . Petersburgo, ~de setembro de 1831.-Ill.mo c ex.mo 
sr. visconde de Santarem.=Rcphael dct Cruz Gtte?Tei1·o. 

Carta a11neAa 

Saint-Petersbourg, §i: septembre 1831.- Monsieur le comte: -Lorsq1.1'au moi 
de mai dcrnier j'ai eu l 'honneur de vous écrire pour vaus faire voir quelques ar
tieles qu'avait publiés le journal de Sa.int-fetersbourg ct favm·isaicnt eles principe~ 
q uc tons lcs gouvcrncments monarchiques et indépendants étãi ent intéressés a 
combattrc, surtout aujourd'hui que l'antcl ct le trône se trouvent menacés par ce~ 
ruêmes príncipes, >ous m'avez répondu, mr. le comte, que je prêchais un converti 
dont les príncipes étaient les miens, en ajoutant que votre feuille ne faisait que 
raconter les faits et qu'il lui était imposúble de ne pas en rendre compte. 

Si votre feuille racontait indistinctement tous les faits, je n'aurais pas de mot 
1l dire. Mais il n'est pus ainsi . Elle en fait un choix pour ce qui regarcle le Por
tugal, en présentant constamment ct exclusiv:ement les articles qui tendent à ra
valcr la réputation d 'un prince, objet de la hainc l::t plus invétérée de la part du 
lib6r l.isrne qu'il collJbat, et à abaisser lc caractere d'une nation héro'ique, qui, e? 
défenà.ant sa religion et ges antiqucs institutions contre une poignée de mauv~JS 
portugais ouvertement protégés par leurs freres et amis Lafayette et compagnJC, 
a garanti jusqu'à ce moment la. péninsule ibérique de la. contagiou révoluti01mai:re 
c1ui s'cst propagéc dans une grande pnrtic cle. l'Europc. Oui, mr. lc comtc, ele tcls 
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artides sont pu.bliés saus qu'eu même temps, comme la justice, l'impa.rtialité et 
Ia_charité chrétienne l'ordonnent, d'autres m·ticles favorables au véritable Portugal 
sotent insét'és en même temps da.ns votre feuille, tels que le discours de lord 
Aberdeen, les décrets publiés clernierement à Lisbonne (qui se trouvent dans tou-
tes les gazettes) pour réprimer (et punir même) le zêle que dans la cléiense de la • 
patrie et de l'indépendance nationale avaient montré et continuaient à montrer les 
~nal~eureux portugais, sensibles comme ils devaientTêtre à l'humiliation que l'in-
J~ttce soutenue par la force leur a fait à la face de cette même Europe monar-
ch1que dont ils soutiennent aujourd'hui les príncipes, comme ils lui ont dGnné, il 
n'y a pas longtemps le noble exemple de résistance à ce même pavillon tricolore, 
9-ue les armes portugaises eut aidé à chasser de la péninsule et que l'on a vu au
Jourd'lnú, non seulement avec indifférence, mais auss1 avec satisfaction ftotter, 
comme il a été dit d'un trône incontestablement usurpé, sons les mm·s de Lis-
bonne. Le cmur se serre de douleur et ~e remplit en même temps d'étonnement 
quand on voit favoriser ainsi dans la patrie eles bons príncipes une cause' ouver-
~ement et évidemment l'ennemi déclaré de ces mêmes príncipes. Oui, mr. le comte, 
·ll est bien douloureux de voir la presse, mêmo dans les pays monarchiques1 pré-
senter article sur article pour prôner D . Pedro, ebef de révolutionnaires et usur-
patenr d'une couronne sur son pere et sur sou pays 1 tandis que Charles X fut 
aceablé d'exeerations et ensuite plongé dans l 'oubli. 

Pour conclure, je ne demande, mr. le comte, que de l'impartialité à noh:e 
égard, que votre feuille eontienne ee qui se fait eles deux côtés. Cela est d'autant 
plus nécessaire, que n'admettant point de réfl.exions da.ns ses colonnes, étant la 
seule qui se publie à Petersbourg, il s'en suit qu'elle doit nécessairement tourner 
l'opinion publique contre le parti en faveur du quel rien n'estjamais, Otl bien·ra-
rement publié. · 

Au reste, sait-on à Petersbourg ce qui a servi de prétexte au gouvernement 
de la révolution de juillet pour aller faire subir à celui de Portugall'humiliation 
qu~ vos articles ont mis sous les yeux clu public? Eh bien, c'était pom avoir 
exüé un français naturalisé en Portugal qni avait comploté contre le gouverne
ment clu pays, ct põur avoir infligé la punition preserite par les lois à l~n autrc 
français qui avait commis le crime ele saerilege dans une église, crime dont lord 
Aberdeen parle eu ees term.es dans son discours dn 5 aoút: A sac1-ilege so beastly 
that h e coulcl not -ventU?·e to name) etc. Vous n' a vez pas oublié qu 'un individu de 
cette m.ême nation a été puni à Petersbou~·g, il n'y a pas longtemps, pom· s'être 
assis dans une église. Plus récemment encore un autre a été mis à la frontiere 
pour eles raisons que vous savez aussi bien, et mieux que moi. J e pourrais ajou
ter ee qui s'est }Ja.ssé tout à fait dernierement. Et seülement le gouvernement 
portugais doit être obligé à se laisser bafouer, souffieter, et .ne pouvoir pas même 
s' eu plaindre. 

Excusez, mr. le comte, ce que la pureté de mes intentions vient d'aclresser . 
à_ la pureté reeonnue eles vôtres, et daignez agréer l'assurance de ma haute con
Stdération. = Le Commandmw de G-l.te?'?'eÍ?·o. =A S. E. mr. le comte do Lavai. 

Carta 

Londres, ce 27 septembre 1831.-Mon cher lord Holla.ncl: - Vous m'avez 
pe1:~is de vous adresser eon:fi.dentiellement et avec l'abanclon qu'autorise l'ancienne 
an:ntté dont vous m'honorez, un exposé par écrit, eles considérations qui pour
l'atent en ce tnoment décider le cabinet de sa maJesté britannique à en venir à 
llue résolntiün prompte sur les affaires du Portuga.l, et à prendre le p.a.rti qui me 
paraí:t à la fois le plus simple et le plus digne de l' Angleterre. 

Je profite avec empressement de cette permission qui me met dans le ea.s de 
Parl?r avec encore plus de fra.nchise, que je ne pourrais le faire dans une piece 
offieu.me, bien persLiadé, mon cher lord Holland1 que votre bienveillance pour moi 
'Vons engagera à faire ·de cette lcttre l'usage qui vous paraí:tra le plu( eonve
l!able. 

Plusieurs questions se sont succcssivement suscitf:\es au sujet eles malheureuses 
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affaires du Portugal, ct malgré les raisons qui auraient du peser dans la balance 
en notre faveur, elles ont toujours· été décidées, un mo ins de fait, contre nous! Il 
est peut-être trop tard, à cette hem·e, pour examiner, par exemple, si le cabinet 
britanniqut~, est ou n'est pas, en purtie, r esponsable de la promulgation de 1~ 

• charte constitutionnelle en P01tugal? Si les engagements pris }Jar D . Miguel a 
Vienne, consignés dans les protocoles, auxquels l'ambassadeur d' Angleterr.e a pris 
part, ne constituaient pas un traité véritable, que D. Miguel a violé? Si la pré· 
sencc des troupes anglaises à Lisbmme, à l'époque de l'usm·pation, n'a pas, de 
fait, aidé D . .Miguel à l 'accomplir ? Si les traités existants entre les deux com·on
nes et r éclamés au nom de la souveraine r econnue par l'Ang·leterre, ne la met
taient pas eu ·droit d'obtenir des secours? J e mettrai donc de côté ces questiona• 
ct beaucoup d'autres encare, pour eu venir .de suíte et nettement à l'exa,men de 
l'état actuel des choses. . 

L'iufant D . Miguel domine en Popngal clepuis plus de trois ans, mais le 
monde entier saít comment il s'est emparé du sceptre et comment il le manie! 
Véritable fléau du Seignem H a entrepr.i s d'exterminer une partie considérable et 
distinguée de la nation portugaise, et·ne se croira ferme sur le trône que lorsque 
tous ses ennemis auront disparu de la face de ·Ia terre. Un trait.é entre eleux par
tis est souvent possible, ele même qu'une amnistie apres tme r évolution, mais 
l'accommodement et la paix entre nn tymn et les victip1es qu'il persécute depuis 
trois ans, ne me paraí:t pas clans la nature. 

De toutes les puissances ele l'Em·ope, l'Espagne est la seule qui ait r econnu 
jusqu'à présent l'infant D. Miguel comme roi. Les autres paraissent décidées à 
suivre à cet égarell'exemple de l 'Angleterre. Tous s'accordent cependant, j e Cl·ois, 
à faire eles vreux pom· que la longue maladie politique du Portugal se termine, et 
que les rapP.orts eliplomatiques puissent se r établir entre le Portugal et les autres 
pays . Sur ce point la voix ele l'humanité parle avec auta11t de force que l'intérêt 
européen! 

Mais l'ordre et la tranquillité pourront-ils avant ele longues années se rétab1ir 
eu Portugal sans intervention étrangcre? Voilà la premiere question qu' il faut 
aborder . franchement pour juger si cette intervention devient nécessaire et le-
gitime! · · 

Depuis troi s ans ot demi l'infant D. Miguel, malgré toutes les atrocités qu'iJ 
commet, · n' est p::ts parvenu à eliminuer le parti qui hri est contraíre; il r éus si t 
seulement à lo comprimer en Portugal. Mais la force de ce parti existe dan~ 
l'émigration et a clernierement ótabli un point el'appui aux í1es eles Açores, qm 
lui promet des avantages politigucs ~t militaircs, ·et présente aux yeux du monde 
la monarchie portugaise partagée en deux portions, in éga1es saus doute, cepen
dant assez considérables pour prolonger, Dieu sait pour combien de temps, une 
guene civile, qui polurait même éventucllement amener un démembrement de la 
monarchie, et déranger ainsi l 'orelre ele choses reconnu ct garanti par les traités . 

Ce n'est clone pas dans une qt~ercllc contre, un gouvernement ele fait, ot poul' 
soutenir un prétendant clétrôné, mais dans une guerre civile existant entre deu){ 

· parties de la monarchie, que l' AngleteJTe comme gara.nt et intéressée à son int6-
grité, serait appelée à intervenir, et son intervention est en ce moment récla.mée 
})ar le chef même de l'auguste famille de Bragance, auquel en cette qualité le 
gm.1Vernement britannique en a appelé plus d'une fois depuis le commencement 
des troubles elu Portugal, et qui se t rouvant maintenant en Europe clébarrassé de 
toutes -l.cs complications qui auraient pu provenir eles intérêts. elu Brésil, paralt cle
voir être considéré comme le plus légitime et naturel organe eles intérêts ele la 
maison régnante elu Portugal, intimement liés à ceux de la nation porttigaise . 

La position actnelle eles choses étant telle que j e viens ele l'exposcr, et en 
admettant comme vrai ou comme trcs probable que la nation portugaíse abandon
née à ses seuls moyens, ne se tirera pas longtemps de l'abime elans lequel elle se 
trouve, et qui nuit plus ou moins aux intérêts de toutes les autres nations de 
l'Europe, il ne rest.erait polll' le gouvernement britanniqtle el'autre parti à pl·en
dre que de se charger lui-même clu rôle que ses relatio11s le mettcnt elans le ca~ 
el'cxcrcer, et ele prendre ouvertcment parti ou pour l 'infant D. l\liguel, ou pom 
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l'empereur D. Pedro ct son auguste fille! Or dans cette alternative j'ose espéreu 
que le choix de l'Angleterre ne peut être elouteux. 

Observez enc01·e, mylord, que si D. lVIig·uel triomphe et s'íl est reconnu par 
l' Angleterre, l'état de soufli·ance du Portugal n'en climinuera pas pour cela, ear 
l'~xi stence ele plusieurs milliers ele portugais est incompatible avec la sienne. Tan
Qlts que ele l' autre côté !e rétablissement du trône légitime mettrait incontinent un 
terme à toutes les persécutions; et à cet égarel les partisans de D. Miguel savent 
parfaitement ;,\ quoi s'en ten1r, surtout apres ce qui vient de se passer apres la 
conquête des 1les Açores; car la gnerre ne ·se fait de la part de tout les. bons por-
tngais, que contre un seu! homme ! . 

Le príncipe de non intervention ·qui pourrait être allégué pour empêcher le 
gou~ernement britannique de se mêler eles affaires portugaises, ne me parait pas 
apphcable au cas présent. Il est clair qu'aucune pui~sance n'a besoin ele se mêler 

' eles que~·elles. intestines d'un autre pays; si ses propres intérêts ne s'y trouvent 
pas compromis. Mais il est également évident qu'elle eu a ,Je droit si la durée ou 
~a nature de ces querelles compromet ses intérêts politiques ou commerciaux, et 
11. serait facile d'énumérer une longue liste de précédents poui· prouver ce que je 
Vtens âe dire. 

J e crois dane que pour motiver sou intervention, d~sormais indispensable, dans 
les affaires portugaises, sa majes té britannique n'aurait qu'à dire que l'intérêt de 
ses sujets l' oblige à hâter !e moment clu r établissement des relations qui se tron
"Vent interrompues entre les deux couronnes, et que si le. territoire portugais se 
trouve partagé entre deux partis qui se font la guerre, l'Angleterre est forcée de 
choisir entre les eleux, et qu' elle se déclare pour celui que lu i para.it le plus juste, 
et qui en tous cas est le }Jlus humain, et celui qui inspire le plus d'intérêt à tou-
tes les nations étrangeres. , 

Les insultes et les provocations fréquentés qui ont eu lieu de'la part ele D. Mi
~nel et de ses employés contre les sujets britanniques ajouteraient encore Ulil mo
ttf de plus à ceux que j e viens d'incliquer ;p.our justifier pleinement la résolution 
àe 1' Anglet€rre. 

On paraít avec raison mettre beaucoup d'importance à la craintc d'un chan, 
goment quélconque cn Portugal, par l'influence qn'il pourrait avoir en Espagne 
clont la tranquillité importe à la paix de l'Europe. 
, A cela j e répondrai: P, que les sentiments ct les dispositions manifcstées par 

1 empereur D. Pedro, et consignées dans la lettre qu'il a aclressée à lord Pal
-~erston, doivent ~ervir ~ rassurer les cabinets européens, et que d'a:ill eurs sa ma._ 
Jes té impériale n'ln.ésitera certainement pas à prendre -à cet égard explicitement 
ou Gl.e toute maniere qui paraitra lillns eonve::nable eles engagements formeis; 2°, 
qtle le plus granel danger que courrait l 'Espagne scrait celui de voir àllumer la _ 
g_uon·e civil e clans la part[e portugais <l ele la pén~nsule, et qu 'il serai,t bien cliffi
Cl]e, da.ns ce cas d'empêcher toutes les étincell es de l'iucendie d 'éclater hors du 
terntoire portugais; de façon que l'Espagnc doit sartout désirer que la question 
f,?rtugaisc se termine prompte et paisiblement, · ce qui ne peut avoir li eu qU:c par 

tntervention de l'Angleterre. . 
~nfin permettez-moi, mon cher lorcl Holland, de vous présenter enc0re une 

lleru1àre considération et ele l'adresser non seulement au jngement, mais aussi à 
a conscience politLque et à la générosité de vous ct ele vos collegues. 

I Vous n'ignorez pas, et l'em1Jereur D . Pedro vous l'a con:firmé lui-même, qL~e l gouvernement fran çais serait disposé à !ui prêter un appui décisif, et à agu 
c ans l'affaire du Portuga[ conformément aux vreux qu' exprime presqne 'tout le 
don;le em .France; et -:ons savez que la. réalísation ~le ces .vceu:::c ne dépend que 

e I assentJ.m ent (pas meme ele la concurrence) du cabmet bntanmq~e, av~c lequ~l 
Po1.w ce ql1l regarde cette affaire, il est naturel qne la France vemlle agn· parfm-
teruent d'accord. · 

N'est-il pas bien clur quo dans une semblable ciroonstance l'Angleterre non 
8~11l~ment ne tende pas la main à D . Pedro, mais qu'elle :Q1ette un obstacle in
~~0~11?le it ce qu 'une autre main g6néreuse lui soit tendue, et qu'apres trois ~ns 
l he::ntation, l'allíé nncien ct int ime du Portugal clerneurc indécis et attende pour 
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ainsi dire voir l'un eles deux partis des portuga.is exterminé par l'autre, apres une 
sanglante lutte dont ou n'apperçoit pas le terme? 

Non, permettez-moi de le dire, je ne saurais croire, qu'en envisageant avec 
candem ionte cette question, un cabinet composé comme l'est hemeusement le 
vôtre, eu appelle encore au temps, et s'enveloppe dans une froide indiffércnce, 
qui me paralt aussi coritraire à une saine politique qu'au príncipe immuable eles 
sentiments d'humlllni·té. 

Vous excuserez sans doute ce qui, cn cl'autrcs circonstances moins grave~, 
pourrait vous paraí:tre déplacé clans cette lettre écritc à la hftte; et vons me crol
rez tol"ÜO!U'S avcc les sentiments invariables de considération et cl'attachement que 
je vous ai voués, mon. cher lorcl Hollan.cl. Votl·e, etc.- A S. E. lonl':J~Iollancl. = 
Le Ma1·quis de Palmellct. 

A.. viso 

El-rei nosso senhor é servido que v. s.a recommencle aos magistrados seus su
bordinados toda a vigilancia, actividacle e energia na adopção e exC"cução de quaes
quer medidas que possam interessar a segurança publica, tendo sempre em vista, 

·reprimir vigorosamente as tentativas dos maus e sustentar e apoiar o bom e lou
vavel espirito de que os povos geralmente se acha.m animados. Deverão elles com 
muita particularidade procurar descobrir, a fim de serem devidamente castigarlos, 
os auctores das falsas e assustadoras noticias que de tempos em tempos, para seus 
fins perversos, espalham os revolucionarios, os quaes jà deveriam estar desengana
dos, principalmente depois que viram o invencível enthusiasmo e lealdade com qu.e 
a nação se uniu ao seu rei nas ultimas occasiões de perigo; e tendo tantos moti
vos para conhecer que essa intervenção que sonham de alguma nação estrangei~a 

' 6 um caso politicamente impossível, porque iria directamente contravir os mais 
claros e incontestaveis princípios ele direito elas gentes, princípios que são abra
çados e ~eguiclos poT todos os governos, e. que se pócle bem dize-r c1ue têem sus
tentado e hão de sustentar a ordem e,. a paz da Europa. V . s.a lhes fará entender 
que se o seu comportaiQento indica.r, ainda que levemente, a mais pequena inde
cisão, isto bastará para que sua magestade os considere indignos de continuarem 
no seu rea.l serviço. Entretanto é tambem necessario que elles conheç.am que n'isto 
se lhes nã-o recommenclam rigores clesnecessarios, arbitrariedades e excessos, que, 
alem de serem sempre contrarias á justiça, bem longe de trazerem vantagem, são 
prcjudiciaes, porque descontentam os bons, que o;:; não podem approvar, desacre
ditam a ~uctol'idade que os pratica e mesmo a que os consente, e lhe tiram por 
cousequencia a força moral, que principalmente a deve sustentar. Sua magestacle 
quer que o seu reinado seja o reinado da lei e da justiça, e por isso desappro
vará sempre quaesquer procedimentos que as auctoridades tenham em contrario, 
e só verá com satisfação aquelles que em si mostrarem o cunho da justiça e elo 
bem publico . Ordenamlo-se a v. s .a que faça estas recommendações aos magistra
dos. seus subordinados, não se dirigem •tambem a v. s. a, porque sua magestacle 
está certo que mesmo sem isso v . s.a as ha de seguir e praticar. · 

peu·s guarde a .v. s.n Palacio de Queluz, em o 1.0 ele outubro de 1831.= 
L1Hz ele Pctula Fu1·tado ele Cast1'0 do Rio de Mendonça. =Sr. Joaquim Gomes ela 
Silva Belfort. 

Decre-to 

Por justos motivos, que me foram pTesentes, sou servido que para os domínios 
ultramarinos se não condemnem réus alglms em degredos ele menos ele quatro an
nos, condemnando-se ?s que mer~cerem ser degredados para ali por menos tempo 
em degredos para a mdade de JYI11·anda na prov.incia de Traz os ].\fontes, e para a 
villa ele Sagres, no reino elo Algnrve, que por outro decreto da data ele hoje tenho 
detc~·mi:q.ado que fiquem de ora em di.ante su~stituindo os degredos. para Cast:o 
JY!arun, compensando-se a menor grav1dacle destes degrcclos pela maior chu·açao 
d'elles; excepto, porém, quando o crime for elos commettidos contra a minha real 
pessoa, contra a segurança do estado, ou ele salteador, ou quando por circumsta.n
cias especiaes c ponderosas se conhecer que não convem ficarem no reino alguns 
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réus a quem s1í possam competü· degredos de menos de quatro annos para o ul
tramar, porque então serão para ali condemnados p~lo tempo que for correspon
dente ás suas culpas, não obstante a providencia d'este meu real decreto. 

Luiz de Paula .Furtado de Castro elo Rio de Mendonça,. do II).eu conselho, 
presidente da mesa da consciencia e ordens, e interinamente encanegado do mi
nisterio elos negocias ecclesiasticos e de Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar, sem embargo de qualquer legislação ou ordens em contrario, que clerogo 
para este effeito sómente. Palacio de Queluz, em 3 de outubro de 1831.=(Com 

- a ?'~tbrica de el-Teí nosso senho1·.) 

.Decreto 

. Havendo-me sido presente que, tendo melhorado muito a villa ele Castro Ma
l'lm, os juizes quasi já não conclemnam réus alguns em degredos para ali, mas s~to 

. mandados para fóra do reino muitos que be~ podiam expiar as suas culpas em de
gredos dentro d'elle, se houvessem designados logares para isso apropriados, resul
tando d'aq:ui o inconveniente de qui?, augmentando-se o numero elos degredados para 
0 nltratnar, se faz mais difficil a sua remessa aos logares para onde sfto destinados, 
e são por isso demorados ás vezes bastante tempo nas cadeias eni que se acham, 
a~tes de irem principiar a cumprir os degredos com prejuízo seu e do bem pu
bhco; T3 querendo eu a isso obviar: sou servido que de ora em diante, em logar 
da villa ele Castro lYiarim, os juizes condemnem a degredos para a cidade ele Mi
r&uda, na província de rrraz os Montes, e para a villa de Sagres, no reino do Al
ga1·ve, da mesma maneira: que até aqui se conclemnava para a referida villa de 
Castro Marim. • 
. Luiz ele Paula Fui·tado ele Castro elo Rio de Mendonça, do meu conselho, pre
s~dente da mesa da consciencia e ordens, e interinamente encarregado ~o min:iste
l'lo dos negocios ecclesiasticos e de justiça, o tenha assim entendido e faç~ exe
cutar, sem embargo de qualquer legislação ou ordens em contrario, que derogo 
Patra este effeito sómente. Pala:cio de Queluz, em 3 de ontubro de 1831. (Com 
ct 'I'Ub?·ica de el-1·ei nosso senho1') 

Decreto 

Tomando em consideração as grandes vantagens que resultam para .o serviço 
a . que são destinados o;; bata!lh0es de caçadore,s, de que estes corpos sejam orga
Ut~ados conforme o plano 'designado no artigo 6.0 elo regulamento ele 21 de feve
retro de 1816: a -regencia, conformando-se com o que propoz o marechal de campo 
commandante ' das forças nas ilhas dos Açores, ha por bem determinar, em nome 
da rainha, que q sobredito plano de organisação seja posto em pratica desde logo, 
augmentando-se a cada um elos referidos batalhões o numero ele praças correspon
dente a cada dasse, na conformidade do mesmo plano; com exclusão, porém, ele 

- ~m mestre de musica e oito musicos, por continuar por ora a ficar eni. vigor a or
e em que extinguiu as musicas nos corpos ele caçadores. 

O -ministro e secretario ele estado elos negocios ela guerra o tenha assim en
tendido e faça executar. Palacio do. governo em Angra, 4 de outubro de 1831. = 
Concle ele Villa Flm· = José Antonio Gum·~·ei1·o = Joctquim ele Sousa de Quevedo Pi-
za1·ro. ._ 

Dec1~eto 

. A regencia, tomando em consideração o que lhe foi representado pela com
~tssão creada pelo decreto ele 12 ele setembro proximo passado, encarregada de 
da~er na ilha de S. Miguel o rateio do emprestimo patriotico ordenado no mesmo 
t ecreto: ha por bem mandar, em nome da rainha, que a mesma commissão se 
t~rne ~ reunir, e tomando conhecimento de todas as queixas e reclamações que 
eem s1do feitas contra aquelle rateio e do. quaesquer outras que ele novo lhe sejam· 

al)resen:taclas, as decida como pedir a justiça o ig·ualdade relativa, que se deve 
g1.1.ardar em 1iaes casos, e no fim do quinze dias improrogaveis, contados elo dia 
~~1 que tiver recebido a copia do presente elecreto, feche clefinitivamentn os seus 
labalhos, remettendo a esta secretaria ele estaclo e á repàrtiÇão da fazenda esta-
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belecida n'aquella ilha, listas das alterações que tiver feito nos rocs primitivos, e 
participando as mesmas alt~rações ás partes interessadas. . 

E porq_ uanto e~tas di! igencias U[LO cabem J.cntro do praso marcado pelo decreto 
de 12 de setembro- pro.xi(,IlO p~ssado, para o primeiro pagamento do cmprestimo, 
a regencia ha por bem, em nome dà. rainha, ampliar os prasos marcados no mesmo 
decreto, para qLw o primeiro pagamento se fitça no ~lia 15 de novembro, o se
gando no dia 15 de dezembro do corrente anuo, e o terceiro n.o dia 15 de janeiro 
do anuo que vem de 1832. 

O ministro e .secretario de estado dos negocias da fazenda o tenha assim en
tendido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 4 cle .outubro ele 1831. = 
Conde de Villa Flm·= José Antonio Gtten·ei1·o= Joaquim ele Sousa de Quer;edo 
Pizar?'O =José Antunio Fe?"?'ei?·a Bralclamy. 

Oflicio 

(l'\.0 90 rescrYado) 

In.mo e ex.mo sr .-A conferencia que tive no domingo com o ministro de es· 
tado D. Manuel Gonzalez Salmon, ainda que não adianta naJa sobre os nossos 
assumptos em Londres e Par.ís, comtudo ha uma circmnstancia que merece avisar 
a v. ex." 

Salmon, dias antes cl'aquelle, tinha recebido officios de Londres por via extra
ordiuaria; não achando conveniente declarar-me o que continham a respeito ele 
Portugal, tomou o expediente de me dizer que aincla os maços estavam cerra
dos, e que não tinha tido tempo de os ver, sem duvida P?rque primeiro os qui
zesse levar ao conhecimento de sua magestade catholica; porém, no seguimento 
da conversação, me declarou que sua magestade catholiça ía enviar noyas in: 
strucções ao conde de Montealegre, e, segundo elle me explicou, devem ser mtll 
energicas sobre a situação.actual de Portugal, que compromette a tranquillida.de 
da península; no caso que o governo de sua magestade fidelíssima não se preste ao 
accordo que pretendem as potencias da EUI·opa, o governo hespanhol desiste de 
toda a intervenção. 

Não posso afiançar este meu juizo, porém o estado elos successos ultimamente 
succedidos em Lisboa com os inglezes e francezes, que aqui tem feito muita bu
lha no corpo diplomatico, me- faz cret que as noticias que este governo recebeu 
de Londres não sã_o muito satisfactorias-para nós. O correio, que Salmon e:x:peclirá 
para Lisboa, nunca poderá partir d'aqui antes do dia 15 do corrente. 

Deus guarde a v. ex.a por muitos annos. Madrid, 4 de outubro de 1831.
lli.mo e ex. 1110 sr. visconde de Santarem. =Conde da Fig~wint. 

Carta 

Paris, 5 de outubro de 1831.-Ill.1110 e ex.1110 sr.-Aproveito a ida do sr. Ro
cha Pinto paTa annunciar a v. ex." a minha chegada aqui. Esta manhã vi a sua 
magestade o imperador, que me receb'eu com a maior affabilidad.e, e parece-me in
dubitavel que está prompto a partir logo que for tempo, e a declarar-se regente 
em nome de sua augusta filha. 

Será, pois, necessario que v. ex.a quanto antes me avise do clia exacto ela saída 
das nossas embarcações para Brest, e que me informe cabalmente do Pl·ogresso 
que tem feito o recrutamento J?rojectado por sír John Lillie, e do qual tenho ainda 
alguma duvida. Tambem deseJO sab_er se o Sartorius conta vir a Paris ou se de
vemos logo ir ter com elle a Brest. 

Ainda não ~i Sebastiani n~n~ os ou:ros membros d' este .gabinete,. mas sei ctue 
ha alguma cluvtda de se permtttlr a sa1da da corveta U?·ama j tratarei, se for pos

. sivel, de aplanar isso e de lhes mostrar q_Lle em nos serem favoraveis seO'uirão os 
desejos secretos do gabinete inglez. Muito desejo que sáia bem a segunda leittu'a 
do bill para os ter todos ele bom humor. 

V. ex ." dará sem duvida parte do oontcúllo cl'esta carta ao Thomaz abl·açan
do-o da minha parté, e Clizcnclo-lhe que muito desejo saper noticias da s1~. a D. 1\l[a· 
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ria Margarida; abraço o meu rico sobrinho .Alexandre, e peço-lhe que dê recados 
aos srs. Miranda, Carvalho, Sartorius e Menclizabal. 

Sou com a maior estima, etc., etc. =Ma1·quez de Palmella. = lll.mo e ex. mo 
sr. Luiz Antonio ele .Abreu e Lima. 

Decreto 

Convindo ao bem do serviço que n 'csta ilha se organise mais um batalhão de 
caçadores: a regencia, conformando-se com a proposta do marechal de campo com
mandante das forças nas ilhas dos Açores, ha por bem, em nome ela rainha, cle
t~rminar que das praças do coqJo ele sapadores e elo batalhão de infanteria ele 
hnha da ilha de S. Miguel, que ficam extincios pelo presente decreto, se forme o 
batalhão de caçadores n. 0 3, com a organisação determinada no decreto de 4 do 
conente mez. 

O ministro e sec1:etario de estado dos .negocios ela guerra o tenha assim en
tendido e passe para a sua execução as .ordens necessarias. Palacio do governo 
em AngTa, 10 de outubro ele 1831. = Conde de VillcG Flo?·=José Antonio Gue'l'
?·eiro = Joaqu·i11~ de Sousa de Queveclo Pizcvrr·o. 

Decreto 

Tendo representado. o desembargadoi· José Antonio Ferreira Braklamy as gra
ves molestias que padece, e que ultooamente mtúto se têem aggravado, IJelas quaes 
se acha impossibilitado para continuar no exercício de ministro e secretario de es
t~clo, para que foi nomeado por clecreto de 2 ele julho elo presente anuo: a regen
Cta ha por bem,_ em nome da rainha, em attenção ao que re1n·esenta, desonerai-o 
do sobredito cargo de ministro e secretario ele estado, dando-lhe, pelo presente 
decreto, um testemtmho ela sua satisfação pela honra e zêlo com que se houve 
Por todo o tempo em que serviu . 

. O ministro e secretario de estado elos neg0cios da guer'l.'a e ela marinha o tenha 
assun entendido e fa.ça as participações necessarias. Palacio elo governo em Angra, 

alO de outubro ele 1831.=Conde de Villa Flo1·=José Antonio GumTei?·o = Joaquim 
e Sousa de Quevedo Piza1·ro. 

Decreto 

n· Attenclendo ao merecimento e mais partes que concorrem na pessoa ele José 
.wnysio da Serra: ha por bem a regencia, em nome da _rainha, de o nomear mi

ntstro e secretario ele estado das repartições elos negocios da fazenda, do reino, 
ecclesiasticos e de jusLiça, ficando a repartição dos negocios estrangeiros unida ás 
repartições. elos negocios ela guerra e da marinha. 

O ministro e secretario de estado dos negocias da guerra e da marinha o tenha 
~ssim entenàido e faça as participações necessarias. Palacio elo governo ew Angra, 
dO de outubro de 1831. =Conde de Villa Fl01· =José Antonio Gtcenei?·o = Joaqtdm 
e Sousa de Quevedo. Piwrro. . 

Discursol 

.Senhor : -A regencia m·eada I)Or vossa mag·estade imperial, e estabelecida na 
capital elos Aç01·es, em nome de sua magestacle fidelíssima a senhora D . .Maria II, 
dttgusta filha ele vossa magestade imperial, comrnettett-nos hoje o honroso encargo 
e trazermos, na presença de vossa magestade imperial, aos pés do throno de sua 

d~gusta filha e nossa legitima rainha, o devido tributo elos mais puros e mais gor-
taes sentimentos de respeito, de amor e ele lealdade, que se prezam de professacr 

a sua ~agestade fidelíssima e a seu augusto pae, os membros ela regencia, os bra
Vos defensores e os leaes habitaNtes d'aquellas ilhas . 
E Logo que na capital d'ellas constou o feliz regresso 'ele vossas magestaeles á 
r uropa, um enthusiasmo mais Ütcil de sentir-se que ele descrever-se, se apode-

Olt de todos; e a regencia, obedecendo ao sentimento elo seu dever, e mais ainda, 
ge

1 
-~Proferido a . lO de outubro, em París, na presença ele D. Pedro, sua esposa e filha primo· 

lL a, pelo presidente da dPputação a que já. alhtdimos. 
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se é possível, ao impulso generoso de tão geral c tão bc:::a merecido alvoroço, des
tinou desde logo enviar á presença ele vossas magesta.des a expressão sincera de 
tão nobJ'es e tão Jeaes sentimento.s; mas então, senhor, as bravas tropas de sua 
magestade fidelíssima haviam começado a nobre empreza da trazer todo aquelle 
archipelago á obediencia da mesma augusta senhora, e . a regencia, confiada no 

· · bom exito de um intento que a justiça guiava e que o valor e a lealdade prose
!l'Uiam, preferiu aguardar o momento em que podesse augmentar aquclle primeiro 
b·ibuto de respeito e de amor com os protestos de submissão e os votos unanimes 
de todos aquelles povos. 
• A regencia não esperou em vão ; apenas saíndo do porto de .Ang1·a uma força 

protectora da justiça e da rasão opprimida pôde cruzar os mares elos Açores, umas 
elas suas ilhas espontaneamente ergueram o grito ela lealdade, e nas outras aonde 
uma gaarnição mal aconselhada conseguiu abafal-o, forças~ lhes foi ceeler ao im
pulso generoso dos povos e ao brio denodado das tropas ele sua magestade. 

Taes foram, senhor, os acontecimentos que a Providencia tinha reservaclo para 
marcar com elles a epocha do regresso cte vossas magestades á Europa, epocha 
destinada a formar a mais bella pag·ina da historia portugueza, na qua;l é justo 
esperar que os sub ditos fieis de suá. magestade :ficlelissima a. senhora D. Maria II, 
pela sua lealdade e pela sua coragem, assombrem os feitos espantosos de Alju
barrota e a deliberada e gloriosa em preza de 1640; e pela ~scassez tlos seus meios, 
pela sua resignação, pelas suas privações e pela sua constancia, tomem o passo 
aos portentosos defensores ele Diu, c deixem maito atraz ele si as heroieicladcs o 
os sacrificios que seus gloriosos avós obraram na Inclia. 

Tem, pois, a regencia que nos envia, a mais bem fundada confiança em que 
mna epocha tão bem marcada, seja precursora da completa feliciclade elos povos 
portuguezes e da restauração ela patria e da carta constitucional, que vossa ma
gcstade imperial generosamente outorgou; e n'esta certeza nos encarrega ele snp
plicarmos fervorosamente a vossa magestacle imperial duas graças: sendo a pri
meira, que permitta que sua augusta :filha, a senhora rainha ele Portugal, vá 
afortunar com a sua presença os habitantes dos Açores, estabelecendo a sua resi
clencía na séde actual da monarchia; com isto pagará sua magestaele -ficlelissima 
largamente o bem merccitlo amor d'aqnelles povos; fará desenvolver aincla mais, 
se -é possível, o fogo da lealdade n'elles tão vivamente ateado, crem·á e levantará 
uma nova e mais bem fundada esperança nos corações elos seus leaes subditos, 
que jazem opprimiclos no reino e nos clominios portuguezcs. 

Mas para que esta medida, que a i·egencia tem por muito conveniente, possa 
ser coroacla pelo mais feliz resultado, é indispensavel que vossa magestade imperial 
se identifique com a cat1sa ele sua augusta filha e com a nobre causa da lealdade 
portugueza, Cltle 6 hoje por muitos titulas a mesma causa ele vossa l]lagestade i 
de vossa magestade a quem com tão granclc alvoroço os corações portuguezes, 
prcsagos de futuras desgraças, juraram em outro tempo obediencia, que vossa 
magestade imperial generosamente transferiu para sua augusta filha. 

Este desejo, eminentemente gravado no animo ç1a rcgencia, forma 0 importan
tíssimo objecto da outra supplica, que ella no.o encarrega ele pôr na presença de 
vossa magcstade imperial. 

Sirva-se, pois, vossa magestade imperial de pôr-se ostensivamente á testa dos 
negocias ele sua magestade iidelissima, e de desemba-raçar e ele ~:;eguir por todos 
os modos o fio delicado e importante que eleve conduzir a um fim glorioso os no· 
bres esforços da nação portug~eza; n'isto, senhor, prcenchedt vossa magesta~e 
imperial os clcvm:es de pae, tão caros ao seu coraçã0 ;- pagará o tributo á patrHJ. 
que o viu nascer, e que é sempre tão sagrado para o. homem ele bem; recompen· 
sará todos os sacri:ficios q nc tem fci to á causa ela legitimidade e ela rasão a fiel nação 
portugueza, que tão digna se tem tornatlode tão illustre recompensa; n'isto, final
mente, achará vossa magestade imperial com que eompletar os nobres sentimen
tos de seu magnanimo coração. 

. Com efieito, senhor, tentar todos os meios para restaurar generosamente a s~la. 
augusta filha uma corôa e para afortunar uma nação inteira com as generosas 1~
stituições que vossa magestaclc imperial mesmo lhe havia dado, é hoje a obra 1na15 
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digna e será no futtu·o o mais claro ornamento da mcmoria de um príncipe, qttc, 
tendo abdieado duas corôas, só qtlÍz fundar na sua · generosidade e na sua inde
pcnclencia o monumento mais duradouro da sua gloria. 

Resposta de D. Pedro 
. . 

l Em nome da minha augusta filha, a rainha ele Portugal, c em meu nome agra-
c eço á regencia os sentimentos de respeito e de amor que a animam; e ás valo
rosas tl'<!lpas e leacs povos dos Açores os sacrificios que têem feito e a lealdade qtle 
e~n tão clifficcis circumstancias têem tão exemplarmente provado, e tomando na ele- . 
Vtda c~nsicleTação quanto a deputação expõe, farei tudo o que houver· po1t maisç 
0?nvemente aos interesses da causa de minha augusta filha e da carta constitu
ClOnal. 

Carta 

~r. José Antonio Guerreiro: - Não quero perder està occasião ele mostrar-lhe 
a llllnha satisfação e dar-lhe os meus agt·aclecimentos pela lealdade c desvelo com 
çue te~1 cooperado para sustentar a causa de minha augusta filha a rainha de Por
ngal~ Juntamente com os seus dois collegas, a cada um elos quaes já por circtun

staucms fiz constar separadamente estes mesmos agradecimentos; e posto que a 
;,erdadeira recompensa de tantas fadigas e de tão acertados e bem dirigidos es-
~rços seja sómente o gosto de ver um dia, que devemos desejar e suppor pro

Jrtmo, salva· a cansa ela rainha, e com ella a ·clà carta constitucional c a da patria 
que me deu o ser, não me pareceu, comtnclo,justo cliiferir por mais tempo esta ex
pressão elos meus pessoaes sentimentos ao sr .. Guerreiro, que tã9 lealmente se tem 
votaclo e tão utilmente concorrido para aqucll~ glorioso fim. 

Com esta expressão receba igualmente a ela estima com que sou seu aifei
coado.=:D. PEDRO, DUQUE DE BRAGANÇA.=París, 10 ele outubro ele 1831. 

Offi.eio 

(N. 0 7 7 rcsrmdo) 

IlJ.nto c cx. 010 sr.-Pelo sr. marquez de Palmella tive a honra ele receber o 
offici? reservado sem numero, que v. ex.a me dirigiu em data ele 25 ele agosto 
P~x;nno passado. Agradeço a v. ex.a a honra com que me trata n'aquelle citado 
0 

_1cto, e rogo-lhe o favor ele levar á presença da regencia, em nome da rainha, a 
eXpressão do meu respeitoso reconhecimento, pelas novas provas de confiança com 
qne acaba de h01U'ar-me. 
d. Apenas tive conhecimento ele que o almirante ·Roussin havia tomado a csqua
t ~~ }Jortugueza qlte se achava no 'l'ejo, qnanclo ·aquellc almirante forçou a sua cn
t1~ a, dirigi-me logo a este governo, pedindo-lhe: 1. 0

, para que nos entregasse 
t ~ os Otl uma parte dos navi.os tomados ; 2. 0 , que não querenclo fazer-nos 11ma cu
/ega ostensiva, para não oifencler o principio ele não intervenção, que nos fizesse 
llll.a venda simulada. , 
p ? meu primeiro pedido foi rejeitado in limine; quanto ao segundo foi-me res
p 0~~ tclo que seria tomado em consicleraxão, e que me seria daela uma resposta; 
e 

01 
.,m, a-l?esar elas minhas diligencias, nunca me foi possível obter uma re~osta, 

ob~ao VCJO possibilidade, apesar das boas disposições a favor ela nossa causa, de 
er resposta favoravel. 

A.. tD~us guarde a v. ex.a París, B ele outubro de 1831.-Ill. 010 e ex. 010 sr. José 
11 0 l1Lo Ferreira Braklamy. =D. F1 ·ancisco de Almeida. · 

Offi.eio 

(N. 0 78 rcscmt!o) 

Ça IU.mo e ex. 100 sr.-Depois de haver quasi ou inteiramente perdido as esperan
B ~ de conseguir que as tres corvetas portuguezas que se achavam no porto ele 

lest fizessem a sua submissão ~í ra.inha, achando-me alem d'isso sem meios al
•H 
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g-uns pecunLarios })ara tentar por meio da seducção o que não havia conseguido 
por persuasão, resolvi-me, comtudo, a mandar um ag·ente meu áquelle }Jorto p~ra 
coadjuv"lr o vice-consul de Portagal na util emprcza de conseguir para o serviÇO· 
de sua magestade aquelles tres navios. Foi nos primeiros clias do mez passado 
qac fiz partir o dito agente com as instrucções cujas bases eram ns seguintes : 

1. a Persuadir aos commandantes das sob-reditas corvetas que era da sua honra 
c elo seu interesse o fazerem a sua submissão á rainha. 

2.a Que esta submissão me devia ser enviada secretamente, e só clevia fazer-se 
publicar depois ela sua saída elo porto ele Brcst, para não compromettermos o go
Yerno francez, que se achava obrigado, pelo artigo 18.0 ela convenção de 14 ele 
julho, a restituir os trcs ditos navios ao governo ele facto que hoje opprim.e Por
tugal. 

3. a Qne feita a submissão elles deviam consentir a receber a seu borclo o nn
mero ele portugnezes emigrados que eu lhes cletermiÚasse, isto como unica garan
tia que en podia ter da sua boa fé. 

4. a Que elles se de v iam dirigir immediatamcnte á ilha Terceira, aonde elles 
r eceberiam as ordens da rcgcncia em nome da rainha. 

Quanto a promessas mu nome ela regencia reduzia-me ás seguintes : 
1. a Não só esquecirnento do passado, mas que a regencia consicleraTi::t. a su:J. 

submissão como um relevante serviço. 
2. a Conservação dos seus postos, e que elles :ficariam em activo sel'viç.o. 
Promettia-lhes, emfim, os meus bons officios para obter que lhes fosse conce.-

dido um posto ele accesso. _ 
Muitos dias se passaram depois da. chegada do mett ag~nte n Brest, sem qu.e 

elle podesse obter dos commandantes mais do que promessas vagas, c conhecenclo 
en que elles procuravam demorar a conclusão elo negocio, para o terminarem con
forme os acontecimentos, resolvi me a dirigir-lhes uma circular, que sob letra A 
tenho a homa de inclusa enviar a v. ex .a Tive noticia de que a minha circular 
lhes havia feito impressão; comtuclo não se decidiram a fazer co usa alguma, nen1 

me accusaram a recepção, como era ele esperar. · 
Esgotados todos os meios de conseguir o fim desejado por meio dos chefes, 

foi neccssario recorrer aos segundos e mesmo a pessoas ela tripulação; prevendo ~ 
cu, porém, que todos os meus trabalhos poderiam ser infructuosos, se houvesse -
:alJuma declaração publica dentro do porto, era tão sómente a minha pretens?to 
que a guarnição se snblevasse no mar, prendendo os commandantes e dirigindo-se 
ú Terceira. Foram, porém, mal entendidas as minhas novas i:nstrucções, e a suble
vação, que só devia fazer-se depois da saída elo porto, teve Jogar no dia 23 do me~ 
peoximo passado, como v. ex. a verá pelo documento incluso sob letra B, que é/~, 
copia do auto feito a bordo da corveta Umnia) pelo qual as lJCssoas n'-elle ass1·· 
gnadas prestaram jmamento de obediencia á rainba. ' 

Tendo-me sido communicacla esta noticia, fui logo procurar os ministros dOS 
negocias estrangeiros e marinha, os quaes já tinham noticia do acontecimento 0 

se me queixaram amargamente, dizendo-me que us queria comprometter, quo o 
que aeabava de acontecer era nma violação ao direito das gentes, etc. . 

N'esta primeira entrevista nfio foi pof\sivel calmal-os, porém, voltando no chn. 
seguinte, e explicando-lhes novamente tudo quanto eu havia feito e as instrucções 
que havia dado, consegu i pcrsuadil-os ela minha boa fé e uom direito; não podendo, 
comtuclo, consegui!· a promessa de dcixa~·em ::;aír a corveta, obtendo, porém, a ele 
conservar as cousas no estado em que ellas haviam ficado depois da sublevação~ 
promessa que foi levada a effeito, como v . ex. a verá pela inclusa copia sob letra O 
do officio dirigido pelo vice-almirante Roussin, prefeito mm·itimo de Brest, ao co1u· 
mandante interino da Urania. 

Cumpre-me recom.menclar á benevoloncia ela regencia o commanclUJnte interino 
da corveta U1·ania e mais pessoas n'ella empregadas; todos têem feito o seu de· 
ver e são merecedores de contemplação. 

Tambem julgo dever recommenclar mr. Bersolle, vice-consul no porto ele Brcst, 
assim como o agente que mandei :iquelle porto, Pedro Antonio de Carvalho; aJJl· 
bos elles prestaram grandes serviços c são clig·nos da particular. attcn~ão da regeu· 
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cia; se o segundo excedeu as suas instrucçõcs foi por excesso de zêlo . l'rlr. Bcr
so_llc prestou-se a fazer os primeiros fornecimentos para a cliaria sustentação da 
t~·lpulação; tive logo depois quem 1nc emprestasse a somma ele 10:000 francos, e, 
finalmente, sua magestacle imperial o senhor duque ele Bragança dignou-se em
prestar a somma ele 20:000 francos, com a qual paguei os adiantamentos feitos 
P0 l' nw. Bersollc e os 10:000 francos que me haviam sido emprestados, o o resto 
vae-se app1icauc1o ás clespezas cliarias da corveta c elo navio Plmninense, que sua 
lJlagestadc imperial offereceu para o serviço de sua augusta filha, e quo tambem se 

E
acha no porto de Brest, prornpto a partir logo que receba as ordens ela rcgcncia. 
i ste ultimo navio é ele 400 toneladas e está em bom estado. 

Deus guarde a v . ex.a París, 11 ele outubro de 1831.- Dl.mo e ex."'0 sr. José 
Antonio Ferreira Braklamy. = D . Fmncisco de Almeida. 

Do.C1.1.mcutos anuexos 

A 

lltmo sr.--Achando-me n'esta côrte munido de plenos poderes da regencia em 
nome ela rainha, e constando-me que v. s. a se acha no porto ele Brest comman
~anclo a corveta N., pro:xima a saír cl'essc p01to, cumpre-me ordenar, em nome 

a _regencia, a v. s .a haja de seguir viagem para a ilha Terceira., aonde v . s.a e 
l~ats pessoas quo se acham a bordo ela corveta debaixo elo seu cornmanclo cleve
\ao fazer a sua submissão á rainha nossa augnsta soberana, e receber as ordens 
ca rege11cia em nome da. mesma senho1·a. Se v . s .3 se conformar a esta ordem, 
como espero, a regencia7 em nome ela rainha, não só esquecerá os serviços que 
v. s. a prestou ao usurpaclor, mas tomará em grande consideração a execução da 
presente ordem c a premiará como um relevante serviço prestado a sua mages
tade e á nossa opprimida patria. Se, porém, v . s.a, em logar de seguir viagem 
~ara a ilha Terceira, se dirigir a Lisboa para prestar novos serviços ao usurpa-

ar, devo declarar -lhe, em nome da regencia, que não só o constitu,o responsavcl 
~e i odos os males que se seguirem ela sua resolução, mas tambcm lhe annuncio que 
everá ser exclu ído da amnistia geral, que ha ele ser concecliél.a áquelles que ti

~e~·anl a desgraça ele servir o usurpaclor . Espero que v. s.a. nFto ser{L surdo á voz 
. : honra e da justiça, e que antes de saír d'esse porto me enviará a sua submis- · 
:ao i rainha, poclenclo v . s .a Hstar certo que ella ha ele ser summamente apreciacla., 
anto pela nossa augusta soberana como pelo seu augusto pae c tutor, o qual t o
~ará ein grande consideração os serviços pr estados por v. s. a c seus cama
laclas. 

Deus gtlarcle a v. s.a París, 1G de setembro de 1831.-Ill.mo sr., etc., com
lllandante ela corveta N. = D. F7:ancisco de Almeida. 

13 

b ~os 23 elo mez él.c setembro ele 1831, a bordo ela. corveta U7·anirt1 surta. na 
r ahia elo Brest, os officiaes abaixo assignaclos, assim corno toda a guarniçr-to, de 
rvre e espontanea vontatle proclamaram c })restaram obccliencia a sua magestaclo 

a .senhora D . l\Jaria II, rainha ele Portugal, como sua legitima soberana, a quem 
r:.es ~arn o seu juramento ele fidel idade e obediencia e ~1s auctoridacles por ella con
n lttuclas ; e para constar em toclo o tempo o logar que foi de sua livre e esponta
a ea Vontade, e que não foTam angariados ou arrastados, se fez o presente termo, 
d fim. de constar a verdade. Borclo da sobredita, em td supm. = José Be1·na1·do. 
a SLlva, segundo tenente ela armada nacional e real = Fmncisco de Assis e S·ilva~ 

~~arda marinha = Ccwlos C1·ar;eit o Lopes, voluntario = lgnacio Chanto? ·d~ primeiro J ot~=Antonio JJ1aria Mctr'qlles = José Rocl1·igues de Anclmde, mestre= Antvnio 
t-~ Nccs.cimento Rozendo, escrivrio da armada real.=(Seguém mctis qua1·enta e 1)1ta-
1 ° ctss~gnctttwas ela gtta?'I2Ít;ão e o devido Teconhecimento.) 

c 
1· Brest, le 26 septembre 1831. - 1\'Ionsieur : -Par suite du mouvemont qui a eu 
de~ à borcl de l' Umnie, vous êtes anjourd'htú commanclant ele ce bfLtiment. J e 

018 eu conséquence m'aclresscr à vous pour vous informer que l' U1·anie cloit être 
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retenuc à Brest jt1squ'à ce que le gouvcrncment françaJ1s ait reçu satisfaction cl? 
ce qui s'est passé récemment à Lisbonnc. Ainsi, soit que 1' Umnie appru:ticnne a 
D. Mi~u.el, ou à D. 1\Iaria, ce bâtiment nc doit quitter la rade que sur mon or
dre. J'ai l 'honneur de vous recommancler comme je l'avais fait à monsieur votre 
prédécesseur de vous conformer à l'ord.l'e de servicc établi sur la rade. 

Recevez, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. = Bcwon de 
Ro1~ssin. 

Róponsc 

J'ai eu l'honnenr de recevoir la lettrc que vous avez bien voulu m'adrcsser à 
la date clu 26 courant. · 

L'obéissance à toutes les autorités légitimement établies c' est la clevise eles 
sujets de sa majesté la reine de Portugal D. Maria II. Dans cette qualité je ne 
ferai que mon clevoir de suivre cxactement les ordres que vous voucb·ez bien me 
transmettre penclant mon séjour dans cette rade. , 

Recevez, monsieur, l'asstuance ele toute ma considération et respect.=Jose 
Be1·nm·do da Silvct. 

Car-ta 

Beatissimo padre :-A certeza que tenho de que vossa santiclaclc, em todos 
os tempos, fez a devida justiça aos meus sentimentos, não só de piedade christã, 
mas de particular devoção e affecto á santa sé apostolica, fazia pelo menos super
flua a repetição das sinceras protestações que faço, tanto em meu nome, como no 
ele sua magestacle fidelíssima minha augusta filha e pupilla, do nosso ardente de
sejo e firme esperança que temos de persistir, com o favor divino, até ao ultimo 
sopro da nossa vida, n'estes religiosos sentimentos, se eu me não visse n'este Jn~· 
mento forçosamente obrigado a manifestar -a viva dor que me causa o procech· 
mento usado por vossa santidade a beneficio do ttsurpaclor da corôa ele minha au
gusta filha a senhora D. Maria li, em quem sómente renunciei e clepositei os im
prescriptiveiS' direitos que tenho á corôa de Portugal, como filho ]Jrimogenito e 
legitimo representante da dynastia de Bragança. Eu exprimo, santíssimo padre, 
as minhas queixas, com aquelle amor que sente um filho obediente da igreja fal
lando com o pae commum dos fieis. Doe-me particularmente a escolha que vossa 

· santidade fez (para acceitar e receber as credenciaes elo agmlte elo usurpaclor) elo 
momento em que, voltando eu á Europa, a toda el la se fez notaria a minha ten
çao firme e inabalavel ele empregar todos os meios que a Providencia tem posto 
por 01·a á minha disposição e todos os qt~e para o diante me conceder, pura cler
rabar a perfida nsmpação elo sceptro portnguez, recuperar á minha augusta nll~a 
o throno de seu pae e avós, e muito especialmente, corno natural consequencH1 

d'este glorioso fim, para acabar de uma vez com esta lwrrencla carniceria e espo· 
liaçãô injusta, que se está fazendo, ha quátro annos, elo mais puro sangt'le e da; 
melhor substancia elos seus e que já foram meus fielelissimos subditos. 

. Eu li as auctoridades dos summos pontífices Clemente V, João XXII e Xisto IV, 
citados na bulia de 5 de agosto, para justificar antecipadamente o proceclim~nto 
actual, das quaes o sentido parece ser o de annullar de presente e pm•a o futuro 
todo o effeito politico e religioso que deveria produzir nos a.nimos verdadeiramente 
catholicos o reconhecimento feito pela santa sé ele qualquer dominante, com clara 
ou duvidosa justiça, collocado sobre um throno. 

Do acerto ou incongruencia d'este restütac1o para o decoro ela santa sé, voss~ 
!;lantic1ade é o melhor juiz; eu sómentc lhe observarei que esta doutrina., se fol 
praticada em tempos remotos, foi tambem aoandonada e }JOsta de parte, ha se
cuJos, pelos summos pontífices mais proximos á nossa idade, e não parece que os 
princípios, usos e costumes dos seculos xrv e xv sej am os que mais convem fa· 
zer reviver e pôr em vigor no seculo presente. 

Eu não necessito, santíssimo padre, ele allegar outra nem mais concluc1ent~ 
prova elo que digo, senão o exemplo do que foi praticado com meu angns~o avo 
o senhor D. João IV, glorioso restam·a~lor da indepenclencia portugueza. E be)ll 
evidente que, se a doutrina dos summos pontífices Otemente V, João XXII~ e 
Xisto IV fosse a clontrina de Urbano VIII, Innooencio X e Alexandre VII, Díl0 
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teri~~m estes .ultimes recusado a instituição canonica aos bispos designados pelos 
senhores reis D. João IV e D. Affonso VI, nem os reis Filippes, até 1640 intru~ 

. sos na posse do reino de Portugal, se teriam opposto, como fizeram com tanta 
vehemencia7 a esta concessão da santa sé, se ella fosse acompanhada de uma re
serva tal, a sou favor, do direito da soberania. Nem os ·summos pontífices Ur
bar:-o VIII, Innocencio X, Alexarndre VII, nem os reis tão catholicos de Hespanha 
teriam preferido o arbítrio ele cleixar toda a monarchia portugneza, nas quatro 
partes elo mUJ~clo, exposta pelo espaço ele vinte e oito annos a ficar, como ele facto 
se achou em 16681 sem um só bispo com diocese . E evidente que ambos os con
thnclentes juJgavam que o reconhecimento ela santa só era decisivo a favor elo se-

. n or D. João IV, que era ele direito e ele facto rei. 
t · Em vão se tem dito, para interpretar a resolução constantemente negativa de 
res papas successivos, que os tempos são muito clifferentes, que o perigo dos po

vos destituídos ele pastores é maior agora do qne foi ele 1640 a 1668. 
~em entrar n'esta questão, que pediria um miudo exame, eu observarei a vossa 

~~~ttdade que o remeclio que se quer applicar presentemente, torna maior o pc
ligo, po1:que a escolha não pócle caír senão sobre pessoas capazes ele approvarem 
0 P81:J1WZo e a traição~ de que lhes dá o exemplo quem os ha de nomear; e não 
ll1e póde tranquillisar o processo de costt1rne que haja de ser feito pelo nuncio de 
"Vossa santidade, monsenhor Justiniani, á pessoa do qual ponho eu a mais vehe
ll1ente suspeição, pelo pessimo comportamento que tem tido desde o principio da 
llSlU'pação . Foi em virtude d'estas considerações e da doutrina contraria á que 
"Vossa santidáde deseja agora estabelecer para o futuro, que os dois santos prede
cessores ele vossa satDticlade, L eão XII e Pio VIII, se exprimiram repetidas ve
zes ao embaixador men e ele minha augusta filha, e tambem aos embaixadores de 
outras potencias, com a seguinte phrase: <<que a santa sé seria a ultima. a reco-. 
nh~cer o usurpador, e nunca tomaria a iniciativa sobre as outras côrtes a tal res-. 
l1etto». 

d Eu sinto pr9fundamente na alma de me ver obrigado a declarar a vossa santi·
acle que não reconheço desde já, nem reconhecerei para o futmo, como validas, 

~s nomeações ele bispos feitas pelo usurpa dor da corôa ele minha augusta filha; 
ntes f~u:ei intimar a todos os candidatos que as acceitarem e negociarem em Roma 

a expedição ordinaria ele suas bulias, que se abstenham ele o fazer, sob pena de
~e~em por mim considerados e tratados como traidores e rebeldes a sua mages-
a e fidelíssima, e se a Providencia favorecer, corno é de esperar, a justiça da sua 

causa, ele serem expulsos elo reino e exceptuaclos expressamente da arnnistia que 
eu, enJ, nome de sua magestade fidelíssima, tenho tenção de conceder áquelles ele 
~eus subclitos que se deixaram illt1dir ou se mostraram temerosos, ficando os ditos 
IUtr.usos destituídos de toda a esperança a pensão algt1ma sobre os bispados a que 
a~pn·avam. Eu protesto diante ele Deus e ele v0ssa santidade, ·que nenhum prin
Ctpe .foi, nem é mais alheio do que eu, elo temerario desejo ele excitar um scisma, 
?ll atnda a m~liis leve interrupção da boa harmonia com a santa sé; mas eu não 
~gnoro que se os tempos estão mudados, vistos de um lado, tambem o estão vis
noh do outro; e que eu, violentado, poderei realisar o qne meu augusto avô o se
)~ or D. João IV, atribulado com mais ele uma guerra externa, se não atreveu a 
h~r em execução. Eu poderei seguir o conselho que lhe foi dado por eminentes 

eologos e fieis catholicos d' aquelle tempo. 

8 
·~e levar as cousas a este extremo, póde ser um bem para a igreja, se vossa 

1 
a~ticlade se não resolve a achar no tnesomo inexhaurivel ela mesma igreja outro 

1~eto _de acudir ás necessidades cl'ella, senão o de usurpar, ou fazer usm·par a pre
J>ogattva de nomear aos bisrJados vao·os que os senhores reis meus augustos avós 
!Ot·a o ' . d a 111 sempre tão zelosos de manter illesa e inviolavel; cu ao menos, prevenm o 
~ . . tempo, provo evidentemente a Yossa. santidade e ao mundo inteiro, o vivo cle
d~Jo que nutro ele evitar á igreja ele Portugal um scisma que a pertui·be, com to-
as a~ consequencias que se não podem prever de ~'tmanho ~esastre. 

" Dtgne-se vossa santidade de lançar a sua bençao apostohca sobre este- De 
l~s~"\ santiclacle o mais Gbeclientc:filho.=D. PEDRO, DUQUEDEBRAGANÇA. =Paris,_ 

e outubro ele 1831. · 
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Oflicio 

(N. 0 G-1 resenailo) 

111. mo e cx. 1110 sr.-Finalmente, depois .ele muitos trabalhos e di:fficulclades, as si- · 
gnou se no dia 23 elo l_Jassaclo o contrato do emprestimo, como v. ex. a verá pelos 
trcs (liplomas juntos por co1Jia. Já depois de haverem voltado de Paris nquelles 
cliplomas, approvaclos pelo imperador D. Pedro, lembraram-se os contxataclores de 
que nfio convinha transcrever nas apo]jces parciacs a clausula annullatoria que se 
acha no penultimo paragrapho ela obrigação geral, e que esta, portanto, deveria ser 
trancada na dita obrigação e inserida em um elos outros dois diplomas. Os letr?'
dos assentaram que isso se podia fazer, porém que em mister que nu. Ardom 
assistisse á operação, deixando-se esta por consequencia para quando aqui voltar 
ele Paris aquelle ba:p.queiro. 

Este emprestimo, que por agora nos ministrará apenas as sommas sufficíentes 
para fazer face ás despczas de uma expedição contra o usurpaclor Jo throno de 
Portugal, foi feito depois de muitas consultas e discussões, em que tiveram parte 
os srs . D . Thomaz Mascarenhas, José da Silva Carvalho, Manuel Gonçalves de 
Miranda, e precedentemente os srs. Candiclo J osé Xavíe1· e José Xavier Moasi
nho <.la Silveira. O letraclo que escolhemos foi mr. Young, o qual consultou sir 
Edwal'Cl Lugdcn e mr. Ba1·ber, jurisconsultos ele grande saber e reputação. . 

V. ex. a verá que a primeira prestação é ele .t 12õ:OOO, das quaes 100:000 sf.o 
exclusivamente applicaclas para a expedição e as 25:000 restantes ao pagamento 
elas letras sacadas por conta das ;E 12:000 elo credito não realisaclo ele sua mages
tacle o imperador D. Peclro, de dois mezes aos. emigrados e ao coTpo diplomatico, 
ele letras do Rio de Janeiro e de varias outras clespezas urgentes que foram dc
tenÚinaclas em uma conferencia que em 30 do passado se celebrou n'esta legaçào 
entre mim e os srs. marquez de Palmella c D. Thomaz Mascarenhas. No numeJ'O 
d'aquellas Jcspczas entra um clecimo . a favor dos portadores dos bonds c1o 
s1·. D. Thomaz. 

Devo dizer a v. ex.a que sua magestacle o imperaclor D. Pedro me mandon 
entregar .t 3:000 mais (alem elas outras 3:000 que eu julguei dever remetter para 
essa ill1a, c que ahi foram effcctivamentc recebidas), por eont.o'l elo mencionado 
credito de ;E 12:000. Na conformidade elas ordens da regencia, fiz en~rcga cl'esta 
nova prestação ao sr. D. Thomaz l\1ascarenlws, que clmá conta a v. ex.a do seu 
emprego. 

Julgo necessario que a regencia envie ao sr. D. Thomaz um novo pleno po
der mais amplo, que possa remover o eserupulo sobre a validade do precedente 
ele que já se havia feito uso. 

Tambem me parece urgente que a regencia n.nnulle quanto antes, formal c po
sitivamente, a procuraçãó dada a ror. lVIaberly para receber as sommas que oBra
zil deve á corôa ele Portugal. 

V. ex. a achará junta ao emprestimo uma carta elo sr. D . Thomaz Mascarenhas, 
explicativa ele um dos seus artigos. 

l\~ais remetto ~v. cx.n as copias ele uma carta que me dirigiu Henriqnc José 
ela Stlva, e da rnmha resposta sobre o objecto ela commissão da sua agencia, r~
g~ndo a v. ex. a de me commtmicar as ordens da regeneia áquelle respeito. A opt
mao elo sr. rnarquez de Palmella era de que se lhe conceclcssc 1/2 por cento do 
capital real. · , 

Deus guarde a v. ex.n Lonch·es, 13 de outubro de 1831.-Ill.mo c ex.111 ' sr. Jose 
Antonio Ferreira Braldamy. =Lzdz Anton·io de Ab1·et~ e Lima. 

Documentos annexos 

i.• 

To l\11'. Augustiu Arduin and 1\•Ii'"l. I. & I. Ricardo 

Lonclon, 26th Septomber 1831.- Gentlemen: -In the contract for a Joan fOI' 
thc service of Hor Most Faithful l\1njesty D. Maria li Quecn of Po'rtugal, 
which we executocl ou fric1ay cvening last, thc following a~·ticlc origiually agreed 
upon betwccn ns, is not corrcctly clefincd: 
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. Articlc -c< In the event of the f: 100:000 placecl at thc disposal of tbe commis
~ton _as per article .... , being ccinsufficient for the expenscs it is cbargecl with,>, the 
efictency to be macle good out of the ;t 67:000, the remaincler o f the first instal

~ent; but if, on the contr:wy, there shall b e a surplu~ after thosc ex penses ar e 
efrayeel, sueh surplus to b e pa icl at the same periocl. of the ;t 67 :000" . ' 

I beg therefore to amenel this error, anel I hereby declare that I wm abicle Ly 
the original couclition as above stateJ. 

I have the honour to be, gentlemen, your most obeclient serva.nt. = D . Tho
maz J.l!lasccwenhas . 

2.• 

Par:J. Luiz Antonio (lc Abreu c Limn, 

Londres, 28 ele setembro de 183 L- Ill . mo e ex. mo sr.- Tenho a honra de lo
val: á. presença de v . ex. a a seguncla via do despacho incluso, do ministro e seCl·e· 
tarw de estado da regencia, com data de 20 de · março do anuo passado, pelo qual 
v. e:x." observará que a regencia houve por bem conceder-me a commissão de 1 
por cento sobre o emprestimo de que então se tratou. Por este documento fiquei 
eu com jus a f: 11:500, quantia correspondente á commissão elo emprestimo con· 
tratado com João Maberly. 

Como por mo,tivos, que a v. ex.a são bem conhecidos, aquelle empt·estimo se 
anuullasse (sem que l)ara isso eu concorresse de algum modo), tratei de substituil-o 
por outro, por me haver sido isso muito recommendaelo, especialmente por s. ex." 
0 s~· · Mousinho (então secretario de estado), durante o tempo que ultimamente 
aqu1 esteve quando s. ex. a me ratificou verbalmente a mesma commissão de 1 por 
cento sobre qua1qner emprestimo que cu negociasse. 

Havenclo agora negociado o que acaba de concluir-se, deveria cu, segundo 
a,9.uella attctorisação, perceber a quantia de ;t 20:000, correspondente á commis
sao ele 1 por cento sobr e o actual emprestimo; attendenclo, porém, ao estado des
graçado em que a nossa patria se acha, disse eu ao ex. mo sr. marquez de Palmella, 
elu uma entrevista que tive ultimamente com s. cx.a, que eu não desejava pre
valecer-m e do meu direito para reclamar a commissão por inteiro, e que em ne
lilhn~ caso eu receberia uma maior elo que a corresponclente á elo primeiro em
rh·est uno . Depois cl 'isto, disse-me S. ex." que, attentas as circumstancias actuaes, 

e parecia j11sto que eu percebesse a ele i/2 por cento sobre o capital actual, ao 
que me conformei ele boa mente . Rogo; pois .. a v . ex. a se sirva fazer-me a graça ele 
:me f~rnecer um titulo pelo qual eu fique habilitado a reclamar, em tempo com
Í~e t~.r;tte , a r eferida commissão, visto que etl não desejo cousa alguma que não sej a 
egtttma e legalm ente sanccionacla. 

~on com a mais distincta consideração c cstima.-De v. ex. a amigo fi el e obri
gadtssimo servo.= Hem·ique José ela Silvá. = IlLmo c cx. 1110 sr. Luiz Antonio de 
.Abreu c Lima . 

Pa ra Henrique Josó ela Silva 

Jl J. mo sr .-Recebi a carta de v. s.a, em data ele hontcm, na qual v. s.a me pede 
qtte lhe forneça nm titulo pelo qual fique habilitado a reclamar em tempo compc
te::tte a commissff.o a que a dita carta alludc, r elativa á negociação do emprestimu 
contratado n 'esta praça com mr. Arcloin, em nome da r egencia ele Portugal. 

· V. s.a tem demasiada intelligencia para ignorar que -eu nenhuma auctorisação 
tenho para lhe fornecer aquelle documento, e o que eu posso fazer, e o que f.'lrei 
~0111 muito gosto, é peclir á r egencia, pela primeira occasiào, ordens e instrncçõcs 
q nclle respeito . 

. Devo ponclerm· a v . s.a que elo offi.cio que v . s·.a me l'cilletteu, como documento, 
e. qne é r elativo á commissão que lhe fõra eoncodicla pelo anterior e fatal empres
tuno ele mr. l\Iaberly

1 
não é expresso nem claro se aqtwlla commisS'ão devia ser 

calclllada sobre o valor nominal ou sobre o 1•cal. Quanto á do n.ctual, não poderá. ella 
ser fixada senão pela regencia1 pois que só assim ficará salva a responsabilidade 
~os agentes q ne a satisfizcrem1 os quaes de outro modo ficari~m s1~eitos aos cas
~J gos c bem merecidas ccnsmas cht repr esentação naciônal, por haverem gasto a 
<tzcucla publica sem a competente auctorisação do governo. 

.. 
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Para facilitar a decisão ela r egencia sobre este negocio lhe r emetterei as cop~as 
ela cat·ta de v. s.n, e .d'csta minha actua], e não duvide que ella não faça just1ça 
á sua r ec]ama<;ão . 

Deus guarde a v. s. 3 Londres, 29 ele setembro ele 1831. = Ltõiz Antonio de 
Ab?·eu e Lúnct. = In. mo e ex.1110 sr . Henrique José ela Silva. 

Oflicio 

(N .0 30) 

Ill.mo e ex."'0 sr.-Inclusa achará v. ex.a a copia ele um officío que em22-do 
corrente me dirigiu J oão Pedro Miguei"s de Ca.~:valho, participando-me a resoluçã_o 
tomada pelo papa, ele receber como embaixador o agente secreto elo infante D . MI-
guel, que havia ti'es annos vivia n'aquella côrte. . 

Levei immcdiatamente aquelle officio á presença de sua magestacle imperial 
o senhor duque ele Bragança, que se decidiu escrever a sua santidade, queixan
do-se d'aquella r esol-ução, cujas consequencias podem ser prejuc1iciaes á causa de 
sua augusta filha. -

Pelos srs. marquez ele P~•lmella e concle do Funchal terá v. ex.a conheci
mento das instrucções· que vão ser _. mandadas ao encarregado .de negocios em 
Roma. 

Deus g uarde a v. ex.a París, 13 de outubro de 1831.-- IJI.mo e ex.lllo sr. José 
Antonio Ferreira Braldamy. =D. Fmncisco de Almeida. 

Officio a que se ref'ere o anterior 

Til. 100 e ex ."'0 sr.- Sua santidade resolveu-se emfim a dar o passo do reconhe
cimento c1:o senhor D. Miguel, receb endo hontem, 21 elo corrente, as creclenciaes 
elo seu agente aqui, e enviando no nuncio em Lisboa, pelu correio ele an te-hon
tel'n, as que elle deve apresentar ali p0r parte de sua santidade . 

Aquelle passo foi prececliclo pela publicação ela. bulia, de que remetto a v. ex. a 

um exemplar incluso. Esta bulia, posto que datada de 5 ele agosto, foi tida em 
grande segredo, e só communicada no corpo cliplomatico c carcleaes, dois ott tres 
dias antes que sua santidade recebeu o mencionado agente, que agora é acreditado 
aqui como embaixador, sendo secretario ela embaixada Camillo Luiz ele Rossi. O 
corpo diplomatico, porém, aqui residente, está por ora firme em não receber os 
novos acrec1itaclos. 

No palacio ponti{icio não se fizeram as ceremonias e honras elo estylo, achan
do-se expressamente as c~maras ele · sua santidade não só sem as guardas e mais 
pessoas que é costume convocar em circumstancias analogas,' mas até faltara 
aquella mesma guarda c antecamara que ordinariamente estão de serviço nos dias 
em que sua santidade dá aucliencia aos seus proprios ministros) tendo sido ele pro
posito escolhido para este acto o dia ele hontem, feriado, poJ.· sex o ela fes ta ele 
S. Matheus. 

A guarda s1ússa, que se acha sempre ~1s portas elo palacio, e a principal com
posta ele tropa ele linha, postada na praça elo mesmo, tiveram ordem antecipada 
para não fazerem as honras militares, apesar q;uw o clito agente se· apresentou) con
tra a vontade do papa, como me assegm·aram) com todo o trem competente aos 
embaixadores. 

O sr. ~conde elo ]\mcbal, antes ele partit· para o seu destino, dirigiu uma carta 
ao santo padre, para o fim de despedir-se de sua santiclacle e pedir-lhe a sua bell
çao apostolica. 

Para a entr ega cl'esta carta eu solicitei um a aud.iencià, e o santo padre, para 
dar uma }Jl'OVa da sua boa fé, segundo se me disse, designou para aquella au
diencia o mes1no dia ele hontem, em que r ecebeu o agente elo governo ele Disboa, 
que teve a sua audi oncia duas horas all!tes da rl1inha. 

Depois ela entrega ela carta elo sr. conde, que o santo padre r ecoueu com 
agrado e leu na minha presença, promettenclo-me a resposta para que eu a fizesse 
chegar ás mãos de s. ex . a, me disse sua santidade que havia julgado conveniente 
ao bem c1a igreja, o qual tinha unicamente em vista,o a medida qnc acabava ele 
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to:nar; e dizenclo-lhe eu, que esperava, segundo os principias envolvidos na bulia 
ac1ma mencionada, que fosse respeitado pelo governo de sua santidade : 1. 0 , o facto 
~a posse do archivo da embaixada, que estàva nas mãos e clebai_xo ela responsabi
ltdade do sr. conde do Funchal; 2. 0 , o facto de se achar a r eal igreja, casa e 
hospital de Santo Antonio elos portuguezes governada e aclrninistracl::J, em nome 
da rainha nossa senhora, e ele se dar por sua magestacle a collecta diariamente na 
n;tissa; 3.0

7 o facto de se acharem as armas de Portugal collocadas no palacio ela re
Sidencia do dito sr. conde; esperava, digo, qne estes factos fossem respeitados, e 
peclia a sua santidade que me desse a segurança que d'elle não dimanaria, ou dos 

·delegados do seu governo, ordem alguma tendente a destruir os mesmos factos. 
Sua santidade me respondeu a que ignorava os usos diplomaticos; que, em taes 
casos, elle fazia lmicarnente o que o cardeal secretario de estado lhe inclicava, e 
qúe, portanto, me dirigisse a elle ». 

Assim o fiz, passando immediatamente a procurar o dito cardeal, que se mos
trou muito descontente e que clesapprovava a meclicla que sua santidade acabava 
de tomar de receber o agente elo governo ele Lisboa, medida que o cardeal me 
assegurou que sua santidade havia tomado sem que elle tiv~sse sido prevenido. 
· Queixou-se muito e repetidas vezes de Camillo Luiz ele Rossi, hoj e seeretario 
ela embaixada, attribuinclo a elle esta snrpreza, como elle caraeal lhe chamava. 

Assegurou-me s. ex." que o governo pontificio nem por si, nem por seus de
l~gado s, faria acto algum contrario aos tres .factos acima r eferidos, que continua
rtam a ser respeitados. 

Não obstante as seguranças. verbaes elo cardeal, eu julguei dever dirigir-lhe hon
tem mesmo uma carta, pedindo-lhe aquellas mesmas seguranças por escripto, para 
cl'ellas fazer o devido uso . Ainda não recebi re~:~posta sobre este assumpto. 

Do mais que se tem passado n'estas circumstancias tão desagradaveis não 
posso hoj e informru· a v. ex .a, e o faJ:ei pela primeira occasiii.o. Limito-n;w uni
camente ao que deixo dito, pedindo a v . ex .a que leve tudo ao conhecimento de 
sua magestacle .o imperador e á rainha nossa senhora, mandando-me sem perda de 
tempo as saas instrucções pan11 meu g·overn.o, porquanto vae ter logar o provi
mento elos bispados vagos e das igrejas elo · paclroado r eal a té agora su:;penso. 

V. ex .a me fará o ·favor e honra de beijar, em meu nome, as ínãos ele suas 
magestacles , assegurando-lhes que, se este desagraclavel acontecimento teve logu.r, 
não foi por falta elas miahas diligencias, que têem sido as maiores para o evitar, 
c?mo v. ex .3 poderá informar os mesmos augustos senhores, e, com mais conhe
ctmento ele causa, o sr. conde do Ftmchal. 

V. ex. a me fará tambem o favor de dar conhecimento cl'este officio ao mesmo 
81' . conde elo Funchal, a quem hoj e não posso escrever, assim como á regencia do 
reino e ao nosso ministl·o em Londres. · 

Deus guarde a v . ex." Roma, em 22 de setembro ele 1831.- Ill.mo e ex.mo sr. 
D. Francisco ele Almeida . =Joãe Pedro · Jligueis de Cw·vallzo . 
. P. S.- Transmitto a v. ex.a a primeira via d'este officio pelo· correio ordina

l'to, e expeço esta segunda por um meio offerecido pelo embaixador de França. 
V. ex. a terá a bondade de me accusar o dia preciso em .que recebeu, tanto a pri
meira c0mo a. segunda via, para meu governo. 

,Officio 

(N.0 65 rcsemdo) 

Ill. mo e ex.mo sr.- O objecto principal do ernprestimo ·sendo a expedição que 
eleve ir a Portugal restaurar o throno legitimo e a carta, tratou-se sem demora 
ele começar os preparativos d 'ella, apalavranclo duas fragatas que se achavam no 
'l'amisa., e encomrnenclando os objectos de fardamento e fornecimento que parece
ram. necessarios. Os contrata~ores, sentindo que a expedição era. a mais solida 
garantia das sommas que deviam adiantar, quizeram sempre, e proclu-aram por 
Varios modos; ter um agente seu que velasse sobre os preparativos. Alem cl'este 
fim tiuham elles n'jsso tambem em vista. fazer comprar taes objectos ele marinha 
e gnena, que, no caso ele mau snccesso da expedição, ainda lhes offerecessem al-
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guma inclemilidade, e assim não perdessam tudo . Recusámos sempre ele admittit· 
aquelle agente, que ora nos foi pedido como condição expressa, ora ~presentaclo 
encoberto com grosseira astLtcia, parecendo-nos indecoroso consentir que o em
prestado::: tivesse ·parte e ingerencia no emprego do dinheiro emprestado, e c~m 
isso mostrasse assim uma desconfiança injuriosa da nossa probidade . Era, toclav1a, 
inclispensavel encarregar um negociante ele fazer compras, ajustes, etc., e parn. 
esse iim recommenclou mr. Ardoin a mr. Men.clizabal, que já tinha tido parte Dft 

negociação elo emprest.ilu0, e que já se dizia comr>ro·mettido pelo ajuste elas duas 
fragatas . Ett bem percebi que este era um novo arclil para obter a admissão de 
agente; pol'ém como o dito Menclizabal me parecesse homem probo, activo e in
telligente, e eu tivesse .cl'elle boas informações, julguei conveniente não me oppor 
mais aos desejos elos contrataclores. Nomeei então uma commissão para cuidar das 
compras e do emprego ela somma das ;t 100:000 destinadas à expedição, com
posta ele l\1:anuel Gonçalves de Miranda, elo capitão Sartol'ius e do dito l\icncliza
bal. Esta commissfio retme-se todos os dias, e juntas achará v . ex. a as actas elas 
sttas primeiras sessões. Não me pareceu conveniente, nem compatível com o se
grcqo e cautela que exigem os preparativos, que a commissão tivesse maior nu
mero ele membros, e posso ~ssegtuar a v. cx.a, que até agora só tenho motivos · 
pará me compraze~r d'esta resolução, que se prova compatível com a regularidade, 
cxactielão e rigorosa fiscalisação elas contas. 

A combinação ela expceliçfto ainda não está terminada, mas o será provavel
mente dentro em poucos dias. Parcc"e que sua mag·estaele o imperador D. Pecl•rO 
~stá resolvido a ir á testa d'ella e assumir a rcgenqi~ logo que chegue a essa ilha. 
E, pois, neeessario que ahi se vão tomando as medidas convenientes ele conformi
dade, para que logo que chegue a esquadra e os transportes, não haja demora no 
embarque elas tropas. O sr. marquez ele Palniella escreverá provavelmente á re
gcncia sobre estes c outros assumptos importantes ; entretanto remetto a v. cx.a 
a acta inclusa das res0luções que se t0maram em uma conferencia celebrada n'esta 
casa, que devia servir em Paris de me1noramdum a s. ex.a 

Não dou a v. ex.a parte elo que se tem passado em França, na certeza ele que 
o nosso ministro n'aqllelle paiz terá preenchido aquelle dever. As disposições elo 
governo francez continuam a ser-nos favoraveis, por6m o estado debil e vacillantc 
ela nova dynast ia c das novas instituições obrigam aquelle governo a contempm;i
sações e submissões porventura indecorosas, parn. neutralisa.r os desejos hostis das 
potencias continentaes, e consolidar a nova ordem de consas resultante da ultima 
revolução e ela cleploravel transgressão da lei ela successão legitima. Em taes cir
curnstancias os bons desejos ela França ficam r ecluziclos a boas mas estereis pala
vras, como se prova pela r ecusa ela entrega da corveta Uq·ania, cuja tripulação 
se declarár.a em maioria a nosso favor . Segundo o que me escreve D. Francisco 
ele Almeida, em data de 12 çlo corrente, o governo fra.ncez tinha, todavia, permit· 
tido que as nossas fi·agatas poclessem entrar em Quiberon, na ilha Rhé on em 
Bclle-Isle. -

Deus gn.arclc a v. cx.a Lonch·es, 14 de ouütbTo de 1831.- Ill.mo e ex.mo sr. 
José Antonio Ferreira Braklamy.= Ltâz Anton'l:o ele Aún3tb e Lima. 

l~csoh.l.ções tomadas na conferencia alludida 

A 

Presentes: Marquez ele Palmclla, D . Thomaz Mascarenhas, José ela Silva 
Carvalho, Manu<?l Gonçalves ele Miranda, o capitão Sartorius, 1\{. lVIenclizabal e 
Luiz Antonio ele Abreu e Lima. 

1.0 Assentou-se mandar diariamente um relatorio succinto dos trabalhos ela 
commissão para París. 

2. 0 Assentou-se que o sr. rnarqu.ez ele P~hnella proporia ao imperador a con
servação da commissão elos preparativos, tal qual ella. se compõe actualrnente. 

3. 0 Decidiu -se que o sr. ma.rquez; proporia ao i in pcraelor de ficar em França, 
até que os pret>arativos marítimos ela expedição estejam concluiclos, e ele se em
barcar em França. 

4 . 0 Decicliu-sc mais, que conviria que o impcra.clor não assumisse um caracter 
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político ostensivo antes ele se embarcar, a menos àc não saber que os governos 
francez e inglez o desejem. 

5.o Deciclitl-se que o imperaclor se embarcasse logo que um elos navios de 
guerra esteja prompto. 

6.0 A com.missào pensa que os navios poclerão estar promptos em Brest at6 15 
elo mez proximo ele outllbro, e que bastarão trcs on quatro dias para ali acaba
rem toclos os preparativos e sa-írem. 

7 .o A comrnissão, tendo conhecimento da acqt1isição da corveta Urania, cuja 
guarnição proclamou a rainha, decidiu que tomaria as mecliclas necessarias para 
prover ás necessidades cl'esta tripulação e mais clespezas ela corveta. 

8. 0 O capitão 8artorius clcciclin que conviria que a corveta o esperasse em 
B_rcst, e para as:::egurar esta acquisição lembrou, como meio, ele metter a bordo 
vmte ou trinta officiaes emigrados, sob pretexto ele lhes dar passagem para a Ter-
ceira, commanclaclos por um d'elles ele toda a confiança. · 

. 9. 0 Decidiu-se que a escuna Tm·cei?·a acabaria os seus concertos e seria expe
cl1da como correio, levando os objectos ele fardamento, etc. 

1 O. 0 O almirante Sartorius conta, reunir em Brest duas fragatas, dois barcos 
ele vapor, alem elos navios que ali se acham já. Os seis transportes serão todos 
~maclos mais ou menos, partirão quinze dias depois elos navios ele guerra, e se 
chrigirão á Terceira. 

11. 0 O almirante Sartorin::: se entenderá com si r J ohn Scott Lillie para o au
ctorisar a começar o rccrntamento ele um corpo estrangeiro de mil e duzentos ho
mens, o que se farà por companhias, e estas serão curigiclas á ilha Terceira, com
tanto que o alistamento e mais despezas ele fardamento, etc., nrio excecla a somma 
de f, 6:000 ele contado, e o resto depois ele feitlc!- a ex}Jeclição. 

12.0 Assent0u-se que conviria formar uma cspecie de batalhão sagrado, com
posto dos o:fficiaes emigrados existentes em Ing-laterra, França e Paizes Baixos, 
os quaes se embarcarão nos trans}JOrtes como passageiros,· podendo levar, a titulo 
ele creaclos, alguns soldados francezes ; bem entendido que não se aclmittirá 
n'este eorp0 emigrado algum que não seja ou sé faça militar e possa pegar em 
armas. 

13.0 Assentou-se ele pedir a rur. 1\Ienclizabal ele empregar a sua in:B.uencia com 
1'?rs. Arcloin e Ric::n·cles, para que o pagamento ela segtmcla prestação elo empres
ttmo não s~ja rigorosamente segunclo a letra elo contrato, mas se effeitue antes 
mesmo ela cheg-ada ela expedição ?- Portugal, uma vez que o estado elos negocios 
apresente, bonct jide, uma perspectiva ele segurança e ele bom successo. 

B 

Scssion clu 13 septcmbre 1831.- La session a été ou verte à htút hem·es et 
demie clu matin. L'esquisse ele la session précéclente a été lue et approuvée. 

J. A. y 1\fenclizabal a renclu compte clu succes ele la commission clont iJ 
avait bien voulu se charger, en rap}JOrtant qu'il avait à contracter l'aehat eles 
cleux frégates l'Asict et le Cong1·e$ pour f, 21:000, et la vente ele ces deu.x. bâti
ments f;tait en conséquence arrêtéc. 

La commission approuve cette clépense ele f, 21 :000. Par eles consiclérations 
!Jarticülieres, l 'achat ele la frégate Fai?·lie a été ajourné pom cleux ou trois 
JOtu·s. 

, R. G. Sartorins a jugé que chacune des trois frégates pourrait porter à peu 
}Jtes trois cent cinquantc hommes; clans cette hypothese on a estimé que pour 
lUcttrc les cleux preniieres en état ele guerre on pourrait clépenser f, 3:500, et pour 
ht troisieme la Fai?'"lie f, 400. · 

R. G. Sartorius a bien vou lu se charger cl' aller à borcl eles deux frégates, 
1' Asia et le Cong1·es, avec eles o:fficiers, et avec des personnes habiles ele sa con
fiance, pom avoll.· les aprêts clont clles ont besoin pom les mettre en état de 
guerre, a:fin que le tout soit expéclié avec orclrc et sans clélai. 
l' Il s 'est chargé aussi ele song-m· tout de suíte au personnel 11 écessaire pour 

aprovisionnement eles frégates. 
Tout cela 6ta.nt arrêté, on. a lcvé la session fl ncnf. heures et demie. 
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Jot1rnnl do In commlssion ch,nrgéo de l'nchat ct do l'nrmemcnt dcs b!tLimcuts de guert•c . 

qui doJvcnt inccssammcnt !ltre armés pau r I e servi co do sa majcsté trcs·fidclo la reine du Portugal D. Mana li 
sous les orclres de l'amiral R. G. Sat-toriua 

Session prépamtoire et premib·e du 12 septembre 1831.- J. A. y l\IJ:eJ?-diza· 
bal et lVI. G. de Miranda, s'étant rendus ehez R. G. Sartorius ce matin. 12 
septembre à huit heures et demie, avec les pouvoirs ci-dessus rapportés sons les 
n°5 1 et 2, ils se sont occupés tout de suíte et conjointcment avec R. G. Sartorius 
ele l'objet de leur commission. 

J . A. y Mendizabal a pr6senté les états de vente eles deux bâtimcnts de 
guerre, lu. frégate Asict de 783 tonnes et de ·quarante canons, et la frégate ·Con

' fj?'eS de 1:123 tonues et quarante six Calll.OUS 1 i' une et 1' autré examinés ei; approu
vées par R. G. Sa~·torius. 

Le prix demandé pour ces deux Mtimcnts, ~ 23:000, a été considéré par la 
commission comme tres-avantageux, et apres les états de vente. 

Cependant J. A. y Mendizabal a observé qu'on poul'l'ait peut-être les avoir 
encare à meilleur marché, et a bien_ voulu se charger ele ce ·soin, mais tont de 
suíte, et sans le moindre délai, car ia commissi0n a été d'accord, que cet aohat 
était avantageux, quand même on ne fairait aucune récluction dans le prix de
mandé. 

J. A. y Menclizabal a présenté aussi l'état de vente d'une troisieme frégate 
de 755 tonnes et de quarante c~mons, tout le prix clémanclé est de ;f, 3:700. H. 
G . Sartorius a jugé que cet achat était convenable, toutefois par les consicléra
tions qui ont été expos6es on n'a ri.en arrêté ele dénnitif par rapport 'à ce bâti.
ment. 

On a fai.t ensuite quelques observations générales sur le but, et sur l'objet 
ele la croisiere faite par ees bâtiments, et ou a r emarqué qu'il serait tres-utile 
d'avoir une presse iL bo1·d, pour répandre eles cit·culaires dans l'intérieur clu !Por
tugal. Les membres de la commission, aya.n,t en Vit;lC lru haute im1Jo~·ta:nce dul tra
vail clont ils ont été chargés, ont arrêté, qu'ils auraient une session tons les jours 
chez R. G. Sartorius, à huit heures et demie du matin. 

Cette résolution prise, la session a été levée à clix heures clu matin. 
N. B. - Les pieces ci-clessns rapportées n°5 1 et '2, font les cleux elépêches 

de S. E . mr. Abreu e Lima pour J. A. y Mendizabal et M. G. ele Miranda. 

Carta 

París, 14 ele outubro de 1831.-Dl. 1110 e ex.1110 sr.- Antes ele hontem pedi a 
O. Francisco de Almeida que escrevesse a v. ex. a para lhe }Jarticipar a resolução 
d'este governo, visto que eu me aehavru na impossi'biliclade ele @ farzer, e cteve pe- ' 
dir a v. ex. a que desculpe o sile1icio que teniho guardado, motivado em -parte pela · 
multidão de affazeres, mas sobretud0 pela incerteza• em que me conservei por 
muitos dias ácerca das intenções cl 'este gab inete. 

Agora confirmo o que D . Francisco lhe havia de escrever antes ele hontem, · 
isto é, que os nossos navios devem vir para Belle-Islc, para Quiberon, ou para a 
ilha ele Rhé; clão-nos a esco~ha entre estes tres T'lortos, e creio que se deve deixar 
a escolha ao alrnirante Sartorius. 

Recebi hoje a carta de v. ex .a de 11 do. corrente e uma do sr. lVIirancla ela 
mesma data. Sinto bem que se suscitassem duvidas sobre a _ cempra da arti·lheri'a 
em Flessing·ue, e que cl,ahi resulte tambem poder-se ainda annullar a venda ele uma 
das fragatas. A0 menos isso é o que mr. Ardoin me deu hoje a entencler; mas 
espero em Deus que se snpperem estas novas Llifficulclacles, e que nada se opponha 
á prompta partida dos navios para um dos tres portos acima indicados . 

.Julgo que será bom que o almirante Sartorius venha commancla.nclo os nav.ios, 
c que assim que chegar ao porto ele França, para anele se dirige, .expeça uma 
pessoa ele confiança (a nã0 querer vir elle !Lilesmo} para dar essa noticia ao impe
rador e concertar todos os pequenos detalhes relativos ao embaTCfLle. 

Posso affirmar a v. ex." que 0 imperador est.á 1iliccic1iclo a emba•rcar immedia·. 
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tamente, assumindo o titulo de regente em nome da senhora D. Maria II, e q,ue 
até está ancioso de que isso possa verificar-se quanto antes. 
, Pelo que toca á corveta U1·anict, não é facil obter d'este ministerio a sua en

trega, porque temem de ser accusaclos de faltar á convenção assignada em Lisboa, 
e o emb.aixador de Hespanha tem intrigado mnito a esse respeito. Mas espero que 
possa achar-se algum mezzo te1·mine para saír d'este embaraço, como, por exem
plo, o fazel-a escapar de noite, estando ele accordo as auctoridades francezas de 
fecharem os olhos . Este estratagema é lembrança espontanea de uma pessoa grande 
d'este governo, e creio que com geito a levaremos a effeito. Fico de accordo de 
se expedirem para a Terceira as encommendas em navio inglez e de ir a escuna 
Te1'cei1'Ct com uma porção de emigrados. · 

Queira v. ex.a dizer á commissão, e principalmente ao sr. Manuel G. de Mi
randa, que tenho recebido tres officio~ seus, os quaes têem sido presentes ao im
perador, e que por via de v. ex.a lhe faço saber as cletenninações elo mesmo se
nhor, sobre os diveraos artigos que carecem ele resposta, devendo v. ex. a, por 
conseguinte, communicar-lhe o que julgar opportuno do conteúdo da presente 
carta. 

Espero com i.J.n,paciencia a chegada de lord Granville, que deve ter Jogar hoje 
ou ámanh~, para ver se traz instrucções do governo inglez a nosso respeito . 

Sou com toda a amisade e estima, etc.=Mcl?'qttez de Palmellct.=Ill.mo e 
ex.mo sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima. 

.. SentenÇ\a 

. Vendo-se n'esta cidade de L isboa em conselho de guerra, CI'eado pelo real de
creto de 24 de agosto do corrente auno, junto a fl. 1, para n'elle se julga1·em 
militarmente as praças rebelladas do 2. 0 regimento de infanteria de Lisboa, 
agora extincto, o auto do conselho ele averiguação, que se formára para o corpo 
de delict0 praticado pelas mesmas praças rebellaclas em a noite de 21 do referido 
mez e anno, e veáficação elas aggrruvantes ci1·cmnstancias que o acompanharam, 
o processo verbal formado 'por este conselho, summario de testemunhas a que o 
mesmo procedêra para aJuda da prova da existencia do mesmo delicto e apuração 
do~ réus que mais concorreram para que se chegasse a pôr em effeito, interroga
tonos que se têem feito aos mesmos e testemunhas por ellcs produzidas em sua 
defeza e inquiridas por parte do conselho para apuração elos factos criminosos que 
ll1es eram imputados e da verdade que sómente tem em vista o mesmo conselho, 
para sobre ella poder com certeza fazer o seu juizo, desempenhar a confiança que 
d'elle fez o soberano e proferir a competente sentença, sem que gema a innocen
cia, nem fique affrontada a justiça, que tanto pede que se castigue o verdadeiro 
deJinquente, como que se absolva o inn0li<ente; e vendo-se igualmente <1ue o crime 
de que este mesmo conselho tem a apurar se-us cumplices, se revestira das ag
gravantes qualidades e circmnstancias que já ficam expostas com a narração do 
facto da rebellião na primeira e segunda sentenças proferidas contra trinta e nov~ 
réus qne padeceram a pena -ultima, e qúe mereceram a real confirmação po1• se 
fttndarem nas exuberantes provas que o processo offerecia de terem os mesmos 
l'éus, com o facto da sua escanclalosa rebellião, commetticlo em o mesmo acto tan
tos crimes quantos se expozeram sem exageração aos olhos do mundo na presença 
da lei que os classifica; não pó de o mesmo conselho, para desempenhar bem o seu 
dever na continuação dos julgados que tem a proferir contra outros similhantes 
l'Ó~ls, deixat· ele fazer uma breve exposição da natureza e gravidade de similhante 
Crune e elas penas que a lei lhe manda applicar, para que, sendo uma e outra 
cousa bem conhecida, se não repitam similhante3 attentados por falta ele conheci
mento ela sua gravidade, pois qtw bem sabido é tambem que tres sff.o os fins das 
Penas nos crimes publicos: 1. 0 1 reparar o damno feito á ordem social; 2.0

, dar o 
e:remplo aos membros da sociedade; 3. 0 , impedir o culpado ele repetir o damno, 
e qu,e a impunidade elos crimes é a ca;usa primaria da sua re1Jetição. 

E, pois, o crime da rebellião o maior ele todos os crimes que os homens jun
to1:! em sociedade podem commetter, por isso que vae atacar directamente o go-
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vcrno n'ella existente, e não havm1do segurança ~'este, o seu resultaclo e conse
quencia é a ana1:chia1 a desordem e a guerra civil, monstros que devoram a mesm.a. 
sociedade, e é por isto que em toclos os codigos das nações c1..utas achâmos cast~
gado este hon·o1·oso crime com a pena ele morte mais ou menos atrozmente in:Bl
gicla, e que em Portugal se chama crime ele lesa-magestacle de primeira cabeça 
ou de alta traiçào, e que se define o projecto formal e manifestado por factos ele 
attentar contra a soberania do estado, ou exteriormente offendendo a sua indepen
dencia, ou no interior, impedindo o livre exercício do poder supremo do impe
rante, e em que incorrem todos aquelles que macbinam hostilidades contra o es
tado Otl contra o imperante, como os traidores que se levantam com as fortalezas, 
que dispõem da força armada ou que d'ella se servem contra o legitimo governo, 
que clão entrada aos inimigos, que se corresponclem com elles ou lhes dão avisos, 
e os regiciclas, os quaes todos são r éus de morte atroz, como é expresso na· ordena
ção do reino, livro v, titulo LXXIV, pr., livro v, titulo vr e alvará de 17 de ja
neiro de 1759, sendo cumplices cl'cste mesmo execrando crime os que dão ajuda ou 
concorrem para elle, ou que, sabendo-o, não o descobrem em tempo, conforme a· 
mesma ordenação, livro v, titulo vr, § 12. 0

, por onde se regnlou o artigo 15.0 elos 
de guerra, que com a· moderação propria elo nosso augusto monarcha tem sido 
m~nclado applicai: aos referidos réus, mandando-lhes commutar pena vil de forca 
sem a confiscação dos bens, ordenada por aquellas leis em que tinham incorrido, 

. na de arcabnzamento, sem degradação das honras milita~es que tinham lJcrclido 
pelo crime atroz que haviam 1Jer1Jetrado e posto em execução. A conjuração con
tra o prinôpe supremo1 a sedição, a facção, a confecleração, ajuntamento, vozes 
sediciosas e tumulto ou sublevação do povo ou dos grandes, para o :fim de se op
porem os amotinados ás leis e ordens do imperànte, foram· pelo decreto de 9 ele 
dezembro de 1768 e carta regia ele 21 de outubro ele 17'67 incluidos no crime de 
lesa-magestade ele primeira cabeça, e sujeitos toclos e1:1tes clifferentes crimes ás 
mesmas penas que as que se acham estabelecidas contra o crime de Hlta traição, 
por isso qne todos elles tendem directamente á tlestnüção da sociedade e dos que 
a representam, sendo por isso as suas consequencias as mais extensas e ele incal
eulavel detrimento e damno publico. 

E é por isto que, eonheeendo-.se tambem pelo andar dos tempos e pela expe
riencia dos acontecimentos revoltosos, que as sociedades secretas se entraram a 
converter em conventiculos e conspirações contra o êstado, que orclenára. a provi
dente lei de 30 de março ele 18 18 qne incorressem nas decretadas penas d'aquella 
ordenação, livro v, tittuo Yr, §§ 5. 0 e 9 .0 , todos aquelles que fossem membros de 
qualquer loja, club ou sociedade secreta ou se correspondesscm com elles, não se 
admittindo n'cste crime como exceptuado privilegio, isenção ou concessão algmna, 
ou seja ele fOro ou de pessoa, ainda que sejam dos privilegias encorporaclos em 
direito, ou os réus sejam nac_ionaes ou estrangeiros habitántes em o reino ele Por
tugal ou domiuiós cl'elle, e que assim abusem da hospitalidade que recebem, o que 
não fôra derogaclo pela carta de lei ele 20 ele junho de 1820, nem pelo decreto 
de 5 de junho ele 1824, e antes confii·mado respectivamente áquelles que conti
mlassem a frequentar as mesmas lojas e sociedades, como mui perniciosas á se· 
gurança elo estado e conservação da religião catholica apostolica romana., e em 
cujas sociedades se têem tramaclo todas as proximas passadas revoluções que se 
têem feito e pretendido fazer em Portugal, bem como a presente de que se está 
conhecendo n'este conselho como fonte e origem ela depravação elo seculo, da cles
moralisação e revolução geral elo globo, e, o que já hoj e ninguem ignora, pela pro
pria experiencia e pelo que cumpre a todo aquelle a quem é delegado pelo sobe
rano o poder jL1cliciario, fazer pela sua parte que bem longe de se respeitar c 
temer esse colosso e força moral ele similhantes socicclaclcs, se cortem antes quanto 
seja possível os sens ramos, até qúe chegue o feliz clia em que ele todo se veja 
(ao menos em Portugal) secco o tronco ·da arvore (l 'essa liberclacle tão mal enten
dida e que tão pestíferos frnctos tem derramado sobre a terra. 

E, portanto, sendo assim conhecida a disposição das leis do reino, bem como 
a natureza e gravidade ele sim.ilhantes crimes e as penas em qtle incorrem os seus 
cumplices, c em cnja applicação o conse1ho não póde ter m·bitrio algum, logo qne 
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e~les se achem provados, pois que tem um fiscal que por parte da soberania offen
d1da deve logo apontar a lei que lhe corresponde para se executar, emqna.nto não 
manda o contrario o auctor da lei ou alta e soberana parte offendida, e até por
que sempre á nação portugueza causou horror qualquer movimento que podesse 
pai·ccer infidelidade ao seu soberano, a quem os seus subclitos respeitam mais com 
amor de filhos que ele v~ssallos, supplicanclo-lhe antes em taes casos a execução 
da justiça que a clemencia elo poder supremo, de que nos refere varios exemplos 
a historia port1,1gueza, e em que não achâmos um ele caso tão inàuclito como o ela 
presente rcbellifio posta em pratica para destruir o governo legitimamente resta
belecido e vindicado elas espantosas facções ele 1820 e 1826, que calcaram aos 
pés as leis funclamentaes· da monarchia para lhes substituírem essas infames e des
truidoras ela ordem social, e que depois ele preparadas nos clubs secretos da ma
çonaria se pozeram em publico, sem pejo nem veTgonha, fazendo-as jurar á força 
armada, até pelo proprio sobérano que j á tinha jmaclo fazer guardar as funclamen
taes elo reino, cleSJ)Ojando-o do seu proprio poder e anctoridade, pretenclenelo ele
pois fazer o mesmo ao legitimo herdeiro ela corôa (o senhor D. Miguel I), que o 
e~·a incontestavelmente desde o momento em que seu augusto pae passou a melhor 
V1da pelos. acontecimentos que tinham pTecediclo á sua fatal morte, o que formal 
e legalmente se legitimo.u (sem necessielade e s6 para inteiro convencimento elos 
rebeldes) pelo assento elos tres estados elo reino juntos em côrtes legaes; por to
dos estes motivos, pois, cumpre continuar na apm·ação elos cumplices e réus ele 
tão execranclos delictos, que para o serem bastava não terem os rebellados nem a 
mais apparente eaus·a de se levantarem contra o seu legitimo monareha, ele quem 
não recebiam senão repetidos beneficios, para accla.marem um governo illegal, es-
b·anho e ingrató, ~·ecebenclo em troco o vil preço ela sua infame venda. · 

São, pois, d'estes perversos réus os que tem até .hoje apurado o conselho, os 
-segujntes : 

E •O. 1.0 Antonio da Qq~ta, soldado ela primeira companhia de fuz ileü·os, filho 
de F~·aneisco ela Costa, natural ele S. Thomé do Couto de Conelhão

1 
termo de 

Barcellos, casado e ele trinta e um annos de idade. · 
Prova-se pela declaração a fl . 5, signcmter a fl. 7 v. do conselho de averigua

ção, por outra ele fi.. 31, pela testemunha a fl . 26, pelas respostas dadas ás per
guntas ele fl. 3õ e fl. 41 1 e testemunhas elo summario elo presente pTocesso verbal 
a :8. 5 v., que este réu . fôra o que frauqueúra a sua casa, para n'ella entrar_ o 
agente ela revolução, e irem ali conferenciar com este os sargentos, tambores e 
solclados do 2. 0 regimento extineto de Lisboa, e que q uizeram com este réu 
tornar parte na rebellião, sendo elle elos primeiros que apparcceram no acto d'ella 
em a parada, promovendo-a com todas as suas forças, seguindo as praça::; rebella
das até o Rocio, d'onde se foi apresentar ~í guarda da jtmta elos iuros, sendo d'ali 
conduzido p~ra o quartel ela policia ~To Carmo por uma patrulha el'esta. 

Não deu este réu defeza alguma, e antes, sendo interrogacln a fl. 38 v . elo con
selho ele averiguação, confessou logo ele plano e sem constrangimento o que fica 
c.xposto, referindo os cumpliccs ele que tinha noticia e ia.m a sua casa, e faZJenelo 
outras importantes declarações para bem da segmança publica, o que ratificou 
nos interrogatorios que se lhe fizeram a fl. 2 por este conselho e se repetiram a 
fl. 3 dol:! terceiros iriterrogatorios, dizendo que nada recebêra em premio ele pres
t~r a sua casa para as revolucionarias conferencias, e que só se lhe tinha promet
t~do a sua baixa, que ha muito desejava, e por lhe ser penoso o serviço militar 
tnlha desertado em 1819, e sendo preso em 1830 fôra solto em 31 ele janeiro do 
corrente anuo, como tambcm se verificou pela -certidão de sua praça a fl. 4. 
. E, portanto, como a confi ssão, ainda que importante, fosse extemporanea, e a 
1&"norancia a que recorre o réu não possa ser attenclivel na presença da lei, é bem 
Vlsto que se acha incmso na pena elo artigo 16. 0 dos de gLlerra, que abaixo irá 
kan~cripto . 

_E o 2.° Clarimundo José Joaquim, sargento ele brigada elo referido regimento 
extlllcto, filho ele Manuel ela Silva e Almeida, natural ele Lisboa, casaclo e de qua
renta annos ele idade. 

Consta elas testemunhas elo summario a fl. 14 e fl. 17 v., e das fi. 7 v . elos terceiros 
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interrog::ttorios, que este réu apparecêra na parada primcirr.mente sem es1)ada, _c 
depois com ella, e q11e sem ser obrigado por alguem fGr::t visto á frente do regt
mento, quando este vinha do centro da parada para saír pelas portas do norte, 
juntamcilite com o agente da rcvoluç~io, c estranho ao mesmo regimento, e que 
vendo o mesmo réu que este agente instava com tlm capitão que ali se achava 
para tomar o commando do regimento e que o capitão recusava, lembrára elle, réu, 
o capitão Costa, e que se dirigíra para a parte elo seu quartel como quem o que
ria ir cham a~r. 

Foi este réu interrogado a fl. 5, e respondeu que, quando principiaram os ti
ros, estava no seu quarto, e qu,e, saíndo para ver o que era, encontrára o capitão 
Luclovice, que lhe dissera fosse ver se achava o tenente c01·onel, e que indo, fôra 
impedido pelo cabo de t:'tmbores e por outro soldado, apontando.:Jhe as armas, e 
que depois anclára por ali até que o regimento se formára, com quem fôra sem dar 
palavra; e que logo que chegára á travessa (sic) de Santo Ambrosio se retirára para 
o quartel. E nomeanclo tres testemunhas, nada mais disseram que o terem-lhe ou
vido dizer que fôra obrigado pelo cabo (!e tambores e por outro soldado a vir para 
a fórma, e que passado pouco tempo depois de ter saído o regimento, apparec:êra 
no quartel; dizendo outras testemunhas que este réu não gosava de boa opinião 
desde que anuára com o batalhão de operações em Lamego no anno de 1827. 

E, portanto, não tendo provado que saíra por meio de um formal constrangi
mento, e provando-se antes que tJ"atára com o ag·ente da revolução, indicando-lhe 
commandante para o regimento subJevaclo, é evidente que consentiu na rebellião 
e que a seguira por algum tempo, ou até que se desenganou de que não poderia 
ir ávante, e por isso se acha incurso na pena elo artigo 15. 0 dos ele guerra., que 
abaixo irá transcripto. 

É o 3.0 José Jorge, segundo sargento da quarta companhia do mesmo extincto 
regimento, filho ele lVIanuel Jorge, natural do Carvalhal elos coutos ele Alcobaça, 
solteiro e ele trinta annos de iclacle. 

Tendo sido este réu preso por constar que elle principiára ele formar a sua 
companhia e que viera com os rebeldes até o Rocio, foi interrogado a :fl. 9, 
aonde respondeu que era verclade ter vindo com as praças rebelladas até ao Ro
cio, mas que d'ali se fôra apresentar a Valle de Pereiro, e que saíra porque fôra. 
obrigado pelo sargento Gonçalves e com medo de o matarem. Nomeou em sua 
defeza tres testemunhas, que sendo inquiridas, disse uma que quando principia
ram os tiros viera este réu bater á porta do quartel ela companhia, dizendo que 
saíssem para fóra, e que depois levára a companhia para a fórma com o sargento 
Goclinho, e que ambos estes a foram commandanclo, e as outras duas com mais 
tres que se tiraram por parte elo conselho, disseram que este mesmo réu fôra o 
que entrára a principiar de formar a companhia, e que estando n'isto chegára o 
sargento Gonçalves, que, apontando-lhe a árma1 dissera: «Ainda você aqui está, 
seu mono ? Forme a companhia'' . E _ dizendo-lhe o réu : «Pois que é isto ? » Fal1a
ram ambos {t parte e continuou este a formar a companhia, até que chcgotl logo 
o sargento Goclinho e a levaram para a parada, saínclo depois ambos a comi~an
dar a mesma companhia; e acrescentaram qtle este réu tambem anclára no bata
lhão ele operações em Lamego no anuo de 1827, mas que não tinha má opinião 
no regimento até ali, e antes passava pela ele ser realista. 

Porém, como se prove que elle ajuclára a formar a companhia, e que a vierl1 
tambem commanclall:clo até ao Rocio, sem que procurasse evadir-se senão qaando 
viu desfeita a rebelllão, é claro que a promoveu e que l)Or isso se acha incurso nl1 
pena: do artigo 15.0 dos de guerra? que abaixo irá transcripto. 

E o 4. 0 José Gonçalves Mat'tmho, segundo sargento da sexta companhia do 
referido regimento extincto, filho ele Antonio Gonçalves, já fallecido, natural de 
Lisboa, solteiro e ele vinte e quatro annos ele idade, pelo que se lhe nomeou cu
rador para bem dirigir suas respostas a_os interrogatorios. 
. Constando do auto elo corpo de dehcto e declaração a fi. 5, signante1· a B.. 9, 

que este réu fizera serviços á rebellião, em q ne se singnla.risára, foi interrogado a 
fi. 13, e respondeu que estando a despir-se no seu quarto quando principiaram ~s 
tiros, lhe viera perguntar o capitão Ludovice que era aquillo, c dizendo que não 
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sabia, veiu ~1. porta c viu dois soldados na parada a darem tiros, do qt1c fôra dar 
P~1te ao dito capitão, e saindo este á porta gritou ú primeira companhia : «A quar
tets», ao que lhe responderam com dois tiros , c retirando-se o capitão, fôra cllo 
respondente á terceira esquadra dizer ao cabo que não deixasse saír alguem da 
esquadra para fóra, mas que os soldados entraram a dizer que se queriam armar 
para se defcnelerem, pois tinham medo que ali os viessem matar, e que então lhes 
o~clcnúra qne se armassem, mas que se recolhessem ~L s~u1 esquadra ; que depois 
fora á casa ela arrecaclàção e dissera ao furriel que depois ele dar os armamentos 
aos soldados se fecliassc dentro e de lá não saísse, o que não fiz era, nem lhe qui
zera dar a chave; que depois viera o primeiro sargento Berra, que fôra o que le
vára a companhia para o alinhamento, e que retiranclo ·se clle réu para a porta 
do seu quarto quando o regimento estava mettido em C~iÜumna, viera ter com olle 
um homem desconhecido (que ora o agente da revolução), que lhe perguntou ele 
que com1~anhia era, e dizendo-lhe que da sexfa, lhe deu duas pancadas com o flo 
rete, dizendo-lhe que se tmisse á sua companhia, o que então fôra para ella, e 
que logo o l'Cgimento entrúra a marchar; mas que quando chegou á rua de S . Bento, 
~ ~ouve barulho lH? mesmo r egimento por cansa elos tiros que lhe dispan\ra a po
~c1a, elle se retirára e viera apresentar-se a Valle ele Pereira. Nomeou1)ara prova 

_c seus dietas quatro testemunhas; porém o que ellas disseram e as cinco quo se 
ttr?-ram por parte do conselho não serve senão para a eonclomuação cl 'este réu, 
po1s que juram que elle com o primeiro sargento Luiz Antonio Xavier da Serra é 
qu.e fizeram armar a companhia, e que vendo que alguns soldados não queriam 

b
san· das esquadras se foram armar de espingardas e armamento, largando as ala
ardas, indo assim ambos com a companhia, dizendo aos soldados quo saíssem, 

senão que ficavam desgraçados, e sondo elle o que conduziu os soldados ela com
,panhia á cas~ da arrecadação, c1~a porta fizera abrir ao quarteleiro para os fazer 
anua•·. 

E, portanto, tendo este réu tomado uma parte trio activa na rebellião, como 
fiba· provado, está visto que se acha incurso no artigo 15.0 elos de guerra, que 
a atxo irá transcripto. 

É o 5 .0 J oão Baptista, cabo ela sexta companhia elo mesmo e:x:tincto regimento, 
fidlh? ele Manuel José, natLmÜ ela cidade de Braga, solteiro é do vinte e seis annos 

e 1clade. 
, Constando n 'este conselho que este réu anclára pelas esqt adras armado a fazer 

81111' até o ultimo .solclaclo, para virem promover a rebellião, foi interrogado a fl. 17, 
e respondeu que era verdade ter acompanhado as praças rebellaclas até ao Rocio, 
de onde se .fôra apresentar a Valle ele l'ereiro ; mas que saíra obrigado, porque es
tando deitado na sua esquaclra, o fôra 9 sargento Serra fazer saír a elle e seus 
camaradas á força ele coronhadas . Mas nomeando para prova cl'isto tres testemu
nh~s, sendo inquiridas ·só disseram que era verdade que quando se deram os pri
lUetros tiros estavam com elle, rén, deitados ; mas que como elle fôra dos primeiros 
~ue ~~íram, o não viram mais, nem sabiam o que ello fizet·a depois. Sendo, porém, 
1lqtll_nclas quatro por parte elo conselho, a fl. 18, todas j uraram uniformemente e 
d 0 . Vtsta, que este réu anclára a fazer sair os soldados ela sua esquadra, até não 
erxa~· um que estava com licença, dizendo-lhe que ele nada lbe valia n 'aquella 

0?cas1ão ; dizendo a outros cabos que não e1·am nada, por não fazerem a cliligen
c~a que elle fazia, sem que algum o obrigasse, mostran(lo toda a vontade no ser
Vtço que andava fazendo. 

E, porta,nto, achando-se plenamente provado que este réu anclára promovendo 
abr~bellião, tambem se acha incurso na pena do artigo 15.0 elos de guerra, que a a' . , 

< .-~w trA transcripto. 
E o G. 0 Joaquim Martins, anspeçacla ela primeira companhia de fuzileiros elo 

. ~esmo regimento extincto, filho de João Mmtins , natural ela Cortiçacla, priorado 
° Crato, casado e de trinta e um annos ele idade. · · 

Constando pela r elação . dada pelo commanc1ante elo r eferido regimento elas pra
~as que mais se distinguiram na rebellião que este r éu fôra uma d'ellas, foi inter-
1,0gado a fi. 21, e respondeu que. é verdade que saíra elo quartel com as praças 
tebelladas; mas que logo que saíu a porta para fóra fngíra pelo largo da Paschoa., 

42 
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e que se fôra met.ter em casa .de sr:m sogro, aoncl~ estivera dois dias escondido; e 
que saíra el-a sua esquadra por lhe terem -ido atirar dois tiros .pela·p0rta dentr0, e que 
qnerén<~o fhgir pela porta elo quartel fôra embaraçado pela sm!ltinella. E nomeando 
tres testemunhas para prova de sua clefeza, disse a primeira, que é verdade que 
este réu estava deitado perto d' elle, testemunha, qHando principiaram os üros i 
mas entrando dois sujeitos no quartel saíra logo atraz d'elles, e que otwíra dizer 
clepois que est•3 mesmo rétl! fôra o que formára a coml~an.:&ia até chegar o furriel, 
e as outras duas ft.isseram que o furriel Honorato é que os viera fazer saír da es
quadra, aonde estavam com o clito réu, que-fôra dos primeiros que saíram; mas 

' que na.da mais sabiam d'elle. Porém, inquirindo-se ciRco testem~mhas }'lOl' parte do 
eonselho para apuração da verdade, todas ellas depozeram de vista, que e~te ~·én 
fôra quem chegára ~ gente ela companhia }Jara a fórma, antes de chegar o furrrel, 
que logo atpparecêra armado á porta do quartel ua mesma.-companhia, e <!!lle se 
conservára no centro d'esta ajtldanclo o mesmo farriel. . 

E, portanto, achando-se plenamente prov:ado que sem coacção alguma viera 
formar a companhia, que ajudára um dos principaes rebeldes e· que por isso co
operára para que a rebelliã0 fosse ávante, e como tal se. acàa incurso na pena 
do artigo 15. 0 dos de guerra, que abaixo irá transcripto. · 

É -o 7. 0 Manuel Antonio Hemiques, soldado d~l. segtmda companhia de g~·ann
deiros do mesmo extincto regimento, filho ele l!'erna.nd0 Henriques, n.atural da villa 
da Mecla, comarca de 'francof)o, so~teiro c de trinta e tres annos ele idade. 

Constando pela deelaraçr:o a fi. 5, signante1· a fi. 10 do auto do corpo me ue· 
li.cto, que este réu se fizera celebre pelos excessos que commettêra na 0ccasião do 
motim, foi interrogaclo a fi. 24, e respondeu .que estando cleitad0 na Sbla esqua
dra, quando principiaram QS tiros, dissera o cabo de porta-machados: "Temos iJIDU· 

roteira no qua;rtel, vamo~ armar-nos para dar cabo cl' aquelles ma;rotos », e qnc 
saíl!ldo, se fóram armar á casa da ai-recadação, que já acharam aberta, e que fôra 
clle rétl para a fórma, seguindo o regimento até á rua de S. Ben•t0, e que log0 

que volUtra o regimento por causa dós tiros que recebêra da p0~·ieia, se Tetirár~b ao 
fundo da travessa ào Pombal e fôra para as pedras da Patl·iarchal Queimada paQ·a 
ali se esconder; mas que tornando a passar ali o regimentGI, se tornára a encor· 
porar com elle, indo até á praça da Alegria, aoncle recebeu uma ba.lru em UB1 pé 
na acção ele ir a fug_ir pa.ra casa de seu irmão, como foi, maí\ que ;precisa;ndo de 
se curar .fôra no outro dia pela manhã para o h0.spiti1l de S. José, cortando ó bi
gode e disfarçando-se para ali se poder recolher. Nomeou para te·s'temunhas de sua 
defeza tres, as quaes foram inqairidas, mas nada p1·ovaram em favor elo réu, e an
tes com mais tres que · se inquii·ira_m por parte do conselho, se pnrva plenamente 
que este réu era de pessima condt,lcta no regimento, que l<!lgo qne saiu da esqua· 
dra e se armou,_ principiára a dar vivas á liberdade e tiros pela parada, fazenclo 
tudo quanto era mau; que tinha mui ta amisacle cem .o ::;olclaclo João Pereira: Car· 
risso, protegido e beneficiado pela família do ex-conde de Villa Flor, que tam'IDe:O 
fôra chamar a este réu á esquadra e que elle dissera:. '{( Prompto», e se fôra l'eUBll' 
á primeira companhia de fuzileiros, aonde começ~\ra o f0go; que passado 1Jouco 
tempo fôra á casa da arrecauação buscar out.m arma, indo com a primeira que
brada, e que alli clissera ao n1aj'or que n'aqnelle dia é que se conheciam os homens 
e que chegúra o da nossa liberdade; "havendo toda a suspeita de que quebrá11a !\ 

arma no arrombamento das pQI·tas para a tirada das bandeiras. 
E, portanto, está este perverso réu plenamente convencido, até pela s·lRa pro· -

pria confissão,. de que seguír~ a rebellião por sua vontade, praticando todos es 
excessos proprws. d.a sua pess1ma conclucta c que :ficam notados, e por c0nsequel'l" 
cia i~cnrso nos artigos .1ó.o e l.s.o dos de gnerra, que abaixo irão transcript<lllS· . 

E o 8.0 João Pereira Ca.ITisso, soldad0 cila terceira companhia elo dito reg1-

mento extincto, :filho de Joaquim Pereira Carriss0, natural elo Ioga~· elo Carrascwl, -
termo da villa de Alcobaça, casado e de vinte e cinco annos de idade. 
· Constando pela testemunha qualificada a :fl. 29 do auto do corpo ·de clelicto, ·e. 
pelo i-nterrogatorio n. 0 17, que este réu andára dando tiros e vivas á liberdade na pa· 
rada em occasião do motim, e pelo de n. 0 64 a ·fl. 2õ dos terceir0s interrogato1·ios, 
que fôra chamar o seu amig·o Manuel Antonio Hem:iques,_ foi interrogado a. fi. 28, e 
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respondeu qne se arm~ha porque ouvíra dizer ao sargmlto Óa.cta~o Alberto, que se 
armassem, sem saber pam o c1ue, e que seguíra o regimento, porque vira lá o sett 
ten.clite, e que não dera. tiros nem vivas, para prova do qtle nomeou tres teste
munhas, que sendo inquiridas disseram as duas primeiras que nao vit·am este rétl 
senão na fórma, e a terceira que ouvíra. dizer que elle fôra um dos que vinlwm 
a:ompanhando as bandeiras quando as foram roubar ao quartel. l\Ias sendo inqui
~·tdas qttatro testemunhas por parte çlo conselho, disseram que este dito réu fôra 
por ellas visto ele guarda ás bandeiras, quando vieram ·para a parada, e que este 
Inesmo réu era suspeito no regimento, pela. muita arnisade que tinha com o sar
gento Caetano Alberto, um dos principaes motores da rcbellião, e com Manuel 
Antonio Heuriqucs, e pelas notícias que .por yezes vinha dar da ilha Terceira, tra
zendo-as de casa tlo ex-conde de Villa Flor, aonde recebia asylo1 por ter lá pe!>soa 
s~a parenta. E pelas testemunhas que se inquiriram em o novo conselho de ave
nguação que se fez no quartel, a fl.. 10 v . e fl.. 11, se prova tambem que fôra in
fluente na revolução e que dera vivas sediciosos na parada. 
. E, portanto, tendo tornado parte activa na rebellião, como fica provado, acha-se 
Lllcnrso na pena do artigo 15.0 dos de guerra, que abaixo iní trauscripto. 
. E o 9.0 João Felix ele AndraÇl.e, soldado da terceira companhia do mesmo cx

huct0 regimento, fi lho ele José Vicente de Andrade, natuml ele Lisboa, solteiro c 
ele vinte e um mmos de idade, pelo que se lhe nomeou cmaclor para bem dirigir 
suas respostas aos intcrrogatoTios. · 

Constando pela testemunha a fl. 29 do auto do corpo de clclicto e interrogatorio 
n;o 17, que este réu, tendo dormido em a noite da rebellião fóra da sua e!'quaclra, 
fora um dos primeiros que deram vivas sedici0sos, foi interrogado a fl. . 32, e re::;
po~deu que era verdade que costumava dormir fóra da esquadra por estar dentro 
1~l~to quente, e r1ue, sentindo dar tiros para a parte da primeira companhia ele 
fuZileiros, fura dentro ela esquadra saber o que era, e que lhe disseram que era 
el-rei o senhor D. Miguel que estava fóra, e que por isso viera dar vivas ao mesmo 
senhor, mas que logo passára por o pé d'clle uma ba.la e de outro camarada, e 
que vindo depois o sargento Fernandes, se fura armar por o1'<1em d'este e fôra 
~m as praças rebelladas até ao Rocio, indo d'ahi apresentar-se a Valle de Pereira_ 

nomeando tres testemunhas para prova de sua debil defeza, apenas disseram 
q;te o sargento Fernandes fôt·a o que quizera armar a companhia, e que este réu 
~ora n'ella visto; porém as testemunhas que se inqnir iram por parte do conselho, 
~m como duas que se acham a H. 10 v . c fl. . 11 do novo conselho de averigua

Çao, clepozeram de vista que elle, réu, acompa.nhára as bandeiras quando vinham de 
ser tiradas violentamente elo quartel do com mandante, ficando ele guarda a -cllas, 
sendo um dos influentes na occasião do motim. 

~~' portanto, acha-se convencido de ter tomado parte activa na rebellião e como 
tal 1~curso na pena do artigo 15.0 elos de guerra, que abaixo ixá trans0ripto. 

E o 10.0 Antonio J.e Paula1 soldado da segunda companhia de granadeiros do 
lllencionado extincto regimento, filho dé outro, nattu·al de S. l\Iartinho do Bispo, 
termo de Coimbra, solteiro e ele trinta e tres annos de idade. 

~onstanclo n'este conselho que este róu fôra . ajudar a fazer saír das esquadras 
a Pnmeira companhia de gr::vnacleiros, foi interrogado a :fl.. 35, e respondeu que 
esta-r:-do deitado fóra da sua esquadra, por estar mais á larga, quando principiaram 
08 tn·os na }Jarada, se fôra vestir e depois para a casa da arrecadaç.ll.o, aonde o 
sargento Rodrigues o fizera armar, dizendo-lhe tambcm o major D. José que se 
armasse, e que não fôra á primeiTa de granadeit·os, como se lhe dizia, e que logo 
la volta da rua ele S. Bento se retirára pela praça elas Flores, indo para a guarda 
c 0 commissariaclo e para prova nomeou tres testemunhas; porém, inqtúrindo-se 
esta ' b s e mais duas por parte do conselho todas depozeram que este réu era em 
conh ·a ' ' li · fi · ec1 o no regimento pela sua má condncta, e que n aque a noite se zera ma1s 
~onheccr, porque fôra á casa da arrecadação e trouxera para fóra um braçada de 

· <~.tmas, dizendo que queria escolher uma que desse bem fogo, achando-se-lhe a 
sua no outro dia debaixo ela tarimba, e que assim armado partira para a primeira 
dolllpanhia de granac1eiros, dando vivas á liberdade e dizendo: «Agora é occasião 

e dar cabo d estes caos -c corcundas, e que se não qnizessem saír que se lhe ati-
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rava á bala>); c o mesmo se provou e:n ab~mclcmti pelas testemunhas a fl. 18 e 
fl . 18 v. elo novo conselho de averiguação feito no quartel do referido extincto re-~ 
giment0. 

E, port;tnto, acha-se plenamente convencitlo de ter entrado na rebellião coro 
animo deliberaclo, promovendo-a com toda a energia propria ele sua má condição, 
c como tal se acha tambcm incurso na pena elos artigos 15.0 c 18 .0 elos ele gucHa, 
que ,abaixo irão transcriptos. _ 

E o 11.° Filippe José da C~·uz e Mello, solclaclo da quinta companhia do mesmo 
e:s:tincto regimento, filho ele José Joaquim ela Cruz e Mello, natural de Lisboa, 
solteiro e de vinte e cinco annos de idade. · 

Constando pelas testemunhas do summario do presente processo verbal, a 
fl . 5 v ., qt1e este réu se clistinguíra entre os revoltosos em a o ocasião do motim, 
foi interrogado a fl. 39, 'e respondeu que saíra da sua esquadm, porque o seu sar
gento Caetano José Coelho o fizera sair, e que não dera vivas nem tiros, e que 
chegando ao Rocio com as praças rebella.clas se tora cl'ali apresentar a Valle de 
Pereiro; e nomeando para prova da sua defeza duas testemunhas, sendo estas in
quiridas, disse uma que o não víra na occasião elo motim, por anelar tudo em des
ordem, e outra que o víra sa.ír da esquadra quando saíram os primeiros, e que era 
de má conducta, pelo que estiver a preso por vezes, c sendo inquiridas tres po1· 
parte do conselho, depozeram todas de vista que tanto que ouviu os tiros este réu 
logo se levantára e se fôra armar, e assim que se armou veiu rlar vivas á liber
dade, ao senhor D . Peclro e á senhora D. Maria da Gloria á porta da esquadra, 
e que d'ahi partiu para onde estavam os revoltosos, por ser reprehendiclo pelo sol
dado João Faustino, e o mesmo se provou pela nova averiguação feita no quartel 
c testemunhas a fl. 12 c fl. 12 v. 

E, portanto, acha-se tambem pJenamcnte convencido de que tomára parte activa 
na rebeUião, promovendo-a espontaneamente, e por isso incurso na pena do ar
tigo 15.0 dos de guerra, que abaixo ü·á transcripto. 

É o 12.° Caetano José Luiz, soldado da segtmda companhia de granacleiros, fi
lho ele José Luiz, naürral de Santarem, solteiro e de trinta e seis annos de icl~.ae. 

Constando n'este conselho que este réu se excedêra na occasião do motim e 
dera tiros em o transito que fizeram as praç~s rebellaclas, foi interrogado a fl . 421 
c respondeu que era verdade ter acompanhado o regimento até o Rocio~ inclo cl'ah 
paTa Valle de Pereiro apresentar-se com outros camaTadas, e que dera um tiro na 
rua de S. Bento, porque o mandára o sargento Joaquim RodTigues, mas que para 
não dar mais mettêra na espingarda uma buxa e que a carregira depois, e que . 
no quartel se ·armára por dizerem que se armassem, fazendo o que os mais fize- · 
ram. Não quiz nomear testemunhas, mas inquirindo-se por }Ja.r·te d:o conselho qua
tro, e sendo acareado com duas, se pTovou por ellas que este dito réu fô1·a colll 
outros á casa ela arrecadação, aonde estava o major D. José, a quem disse que 
largasse a espada, o que executou o major pelo susto em gtle estava, mas que a 
não levára por causa de um motim que se sentiu fóra; indo ver o que era, ·que 
fôra visto o réu na esquerda da companhia fóra d'esta, dizendo: <<Üs nossos ma
jores não vem, appareçam)); e que depois fôm procurar o tenente coronel, fazendo 
abrir, a porta ao seu impedido para o fim de o levar, indo com outros revoltosos, 
e esta mesma já ext1berante prova se corroborou com a das testemtmhas a fl. 18 
e fl. 18 v. da nova averiguação. 

E, portanto, alem elo insulto que fez ao seu major, entrou na rt:bellião coi11° 
parte activa, e se acha por isso incurso na pena do artigo 15.0 dos de gncrra, que 
aLaixo irá transcripto. 

É o 13.0 Domingos José Gomes, soldado da setima companhia do mencionado 
regimento, filho de outro, natural ele Lisboa, solteiro e de vinte e quatro aDll05 

de idade, pelo que se lhe nomeou curad.or para poder dirigir suas respostas aos 
interrogatorios. 

Constando n'este conselho que este réu fizera na occasião ela rebellião exces- · 
sos remarcaveis, foi interrogado a fl . 45, e respondeu que se armára porque cu
trára pela esquadra dentro o sargento Gonçalves, dizendo aos soldados que se ~1·
ln~ssem senão que eram ali mortos, e que então fõra buscar o seu armamento e 
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fôra para a fórma, e safra sem dar uin tiro ou viva, até que chegando á rua de 
S. Bento, conhecendo ahi que era trjtição, se rctirára c.se fôra apresentar a Valle 
de Pereiro, para })l'OVa do que nomeou duas testemunhas, e sendo estas inquiri
das, ~isse uma que não tivera occasião de ver o réu, c a outra com mais quatro 

)~ue mterrogou o conselho, todas jurm·am de vista que elle andára a dar vivas á 
lberdade e tiros pela parada, gritando que saísse a setima para fóra senão que 

dorria ali tudo, e isto mesmo se comprov.ou pelas testemmli1as a :B.. 13 e :B.. 13 v. 
a nova averiguação. 

E, portanto, é bem evidente que tomou parte acti~ra na r ebellião, que clevia 
logo ·conhecer aos primeiros gritos, que faltou á verdade em suas respostas, e que 
dendo assim um revolucionaria mentiroso, se acha incurso na pena do artigo 15. 0 

os ~le guerra, que abaixo irá transcripto . 
. E o 14.0 lVIanuel da Costa, soldado da terc~ira companhia do mesmo extincto 

t·egnnento, filho de Bernardo José Soares, natural ele Santa MariaJ de Prozêlo, 
termo ele Penafiel, solteiro e de vinte annos completos, pelo que se lhe nomeou 
curador para bem dirigir as suas respostas. 

Constando pela testemunha a :B.. 29 do auto elo corpo de clelicto que este réu 
se fizera. celebre em a occasião ela. rebelliao pelos seus excessos, foi interrogado a 
B.: 48,, e respondeu que estando elle responclente na sua esquadra quando princi- ~ 
baram. os . tiros, log·o depois entrára ali o tenente Onofre José da Silva e o capitão 

• fi· L tuz, dizendo: «Rapazes, hão dêem vivas senão ao senhor D. Miguel, e sej am 
rmes)), e que depois vendo o dito tenente que não havia mais remedio, lhes cli.s

sera que se armassem e que assim elle o fizera, mas que não dera tiros nem vivas, 
e que chegando até ao Rocio se fôra apresentar á policia de Santa Rita, e para 
prova. nomeou tres tes temunhas. 1 

Sendo, po1·ém, acareado com o referido tenente, disse este que era verdade 
que fôra ali dizet· aos soldados que fossem firmes e não dessem outros vivas, mas 
que os não mandára armar senão quando entraram a gritar que se queriam armar, 
lUas com o fim ele defenderem a causa de el-rei nosso senhor, mas qne quem os 
fizera safr fôra o roarg·ento Fernandes, que não deixou senão um solclado apxesen
tado, e que o capitão D. Luiz lhe dissera depois que este réu fôra um dos que o 
~erseguiram, contra o que nada disse o r éu, e só. que o queriam deitar a perder . 

. oram inquiridas as testemunhas nomeadas, porém nada disseram a favor ou con
tJ:a por não terem tido oecasião ele o verem; porém sendo inquiridas tres por parte 
~? conselho, juraram ele vista que este r éu andára a procurar no quartel e f0ra 

elle o capitão D. Luiz, saindo e entrando })ela j anella elo quarto cl'este e por 
onde tinha fugido, e que logo que se armou atirára dois tiros para o ar na parada. 

~' portanto> fica provado que este réu não seguitl a ordem do seu tenente~ 
J:l~ se afastou da fórma J.::ra perseguir o capitão .e dar tiros, e que por .isso an
lcÍla promovendo a rebelhao, e éomo tal se acha mcurso na pena elo arbgo 15 .0 

c os ~le guerra, que abaixo irá transcripto . 
. .E o 15. ~ José Pinto Engeitado, soldado ela terceira companhia elo mencionado 

1cg1mento, filho ele paes incognitos, natmal de Vizeu, solteiro e ele vinte e seis 
'annos ele idade. 

Constando da parte do commandante do regimento ' a fl. 64 elas partes officiaef", 
;ue este réu em a occasião do motim entrára violentamente na arrecadação, tra-
al~el? mal o qnarteleiro e arrebatando-lhe elas mãos as chaves ela polvora, que elle 
e~gm, d,izenclo ser para matar os patifes dos corcundas, e que depois de o conse
gtu~· safra a dar vivas sediciosos e muitos tiros, nomeando para prova do r eferido 
;anas testemtmhas, foi interrogado a fl . 51, e sendo-lhe lida aquella parte e o in
de·rrogatorio n. 0 17, em que tambem se dizia que elle dormiu fóra da sua esqua-

ra, respondeu que tudo era falso, .e que antes dissera: «Rapazes, não façam fogo)), 
~ que logo ao fundo ela rua do Sol se retirára para o quartel; para prova nomeou 
ll~~. testemunhas, e sendo estas inquiridas naL1a disseram por não terem tido oc

cas~ao ele o verem. J\{as sendo inquiridas quatro por parte do conselho, todas ellas 
verificaram as circumstaneias ela parte, acrescentando que estivera na casa da 
bl'~·ecaclação clistriblJinclo as armas, aonde entn1ra com o soldado Antonio José Ri-

cn·o e o sargento Fernandes, dizenclo: «V amos contt·a estes patifes, que assim 
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~e fez no regimento n .0 G», alludindo :I, rcbcllião de 1828 no Porto, e da certidáo 
ele sua praça a fl. 53 consta ter vindo elo de11osito de Abrantes com um elos 1'C

belcles d' aquelle anuo. 
E, portanto, está bem convencido de que não só tomou uma }Jarte muito activa 

na rebcllião, querendo imitar a de 1828, mas que até fôra roubar as lntWições de 
gu.eí-ra com violencia, pelo que s~ acha incurso nas penas dos artigos 15.0 e 18." 
d0s ~e guerra, que abaixo irão transcriptos. 

E o 16. 0 José Francisco, soldado da setima companhia do mesmo regimento, 
filho de Matheus Francisco, natural da villa de Alcoent.re, solteiro e de trinta e 
sete annos de ·idade. 

Constando do summario a fl. 11 que este réu fôra um dos revoltosos, e que se 
distinguira pelos seus excessos, foi interrogado a fl. 54, e respondeu que se saiu 
da. sua esquadra fôra obrigado pelo sargento Gonçalves, que quando se fôra al·
l}1ar já não achárn. a sua arma, e que tanto que chégou á Patriarchal Queimada 
se fôra apresentar ao quartel da policia na rua. Formosa., e que não dera ti1·os on 
vivas, para o que nomeou tres testemunhàs, que, sendo inquiridas, disse a primeira 
rtne este rén lhe tirára a sua patrona da esquadra, e vendo-o com ella defronte da 
mesma esquadn1, a tinha: aàiante, timndo cartuchos e carregava a arma, <!J.Ue tam~ 
bem ent d'elle testemunha, e a achou carregada; a segunda disse que, estando ~í 
porta da e3quadra, lhe perg·untára o réu se já tinha a sua arma carreg?lcla, e di
zendo-lhe que não, lhe dissera que a carregasse senão que dava um tiro, e que 
então não teve outro remeclio senão metter a mão á patrona para fa,zer que a car
regava e então que se foi embora; c a terceira disse que nada sabia cl'este véu 
pelo não .ter visto n'aquella noite. E inquirindo-se quatro por parte elo consciho, 
jnrou ,a primeira que este réu fora á casa da arrecadação com o' soldado Pedro ele 
Ale~mtara e o sargento Gonçalves, pedindo-lhe o dinheiro elo desconto elas cop~s 
das barretinas, e· não lh'o clanclo o foram tirar aonde estava, d<}ixando apenas dOJS 

cruzados novos, levando o resto, que eram cinco mil e tantos réis, todos t'res; a 
segunda e terceira disseTam que o tinham visto a dar tir0s na parada; e a q·narta 
que lhe fôra dizer á esquadra que se armasse senão que o matava por seT traidol'· 
E esta exuberante prova ainda foi corroborada pelas testemunhas ele f!. 13 e fl.. 13 v. 
da nova averiguação no qmn·tel. 

E, portanto, a1em ele se achar convencido de traidor o está tambem de ladrão, 
c r.omo .tal incurso nas penas dos artigos 15.0 e 18.0 elos de guerra, q-ue abaí?'o se 
descreverão. 

É o 17. 0 Antonio. Cm.·closo, soldado da setima companhia do referido regimento 
cxtincto, :filho de Alexandre l\1a.rques do V a.lle, natural de Lisboa., solteiro e ele vinte 
e dois annos ele idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigir suas res-
postas aos interrog·atorios. ' . · · 

Constando n'este conselho que este réu na occasião do motim .se distinguíra 
pelos seus excess·os, foi intei:rogaclo a fl. 57, e respondeu que nenhuns :fizera e saírf~ 
obrigado pelo sargento Gonçalves, sendo a sua éompanhia a 1.utima qt~e foi para a 
fó irma, e que posto seguira o reg·imento-até o Hocio de lit veiu acompanhando um:t 
bancleira até á rua Formosa, onde a foram entregar, e para prova nomeou d11as 
testemunhas, que sendo inquiridas com mais dnas por }Ja.rte do censelho, todl.15 

disseram que foi o primeiro que saíu, pegando na sua arma que ali tinl1a, por ser 
um dos nomeUJclos prura 0 destacamento que ía no outro dia para Queluz, e que 
dizendo-lhe os camaradas que não abrisse a porta e 11ão saísse, teimou e clisse: 
«Eu cá vou, quem quizer ·sair sáia, senão morrem todos», c foi-se unir aos revol
tosos. 

E, portanto, acha-se plenamente provado que fui este réu sem c0acção alguma 
ajudar a rcbellião, e que por isso está incurso na pena do artigo 15. 0 elos de 
guerra., que a baixo se transcreverá . . · 

E o 18.0 Manuel da Fopseca, soldado ela primeira çompanhia de fuzileiros do 
mencionado regimento cxtincto, filho ele outro, natural do logar das Cottas, terrr.O 
de Pombalinho, ·solteiro e ele quarenta c dois annos ele idade. 

Constando n'este conselho que este réu tambern se excedêra na. occasião do 
motim c no t'l:ansito das pra~as rebel1ac1as, foi interrog·aclo a fl. 60, e responcleú 
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que fôra obrigado a sair, andando uns dentro da esquadra com espadas e· outros 
com alabardas a fazer sair os soldados, dando-lhe n'elle, respondente, uma coronhada 
pe~o motivo ela qual viera n 'essa noite para o hospital, aonde lhe deram tres sa.n
gnas; mas que não vira quem lh 'a deu, nem quem anelava a· fazer aquelles ex.-· 
cessos, c não deu testemunhas em sua clefe:z;a; mas inq uirinclo-Fc por parte elo con-
se~ho duas, ambas juraram que este réu vinha na rua elo Sol mui Jeve e JigeiTo, e que··· 
aht batê r a na porta elo eapitão V e lasco, dizendo : <<Sá ia cá para fóra», c pegando 
n~ arma para lhe atirar um tiro á j anella fôra impedido pelo soldado José ela 
SJhra, dizendo-lhe que não fizesse tal, e que as sangrias que levára. foram por causa.. 
ele p_ancadas que lhe deram quando o prenderam em. uma casa onde se tinha es
condido na volta da rua de S. Bento, e a isto acresce a prova que resultou con
tra elle das testemunhas a f!. 9 da nova averiguação no quartel, e que juram se1~ 
llJn dos principaes rebellados no quartel, juntando-se aos prineipaes. 

P~lo que é bem visto que tomára. parte activa .na rebellião, e. que com() tal se 
acha, mcurso na pena do artigo 15.0 dos de guerra, que abaixo irá transcripto . 

. E o 19.° Francisco Feliciano, soldado ela sexta companhia elo mesmo extincto 
1ieguuento, filho ele Fcliciano Rodrigues, natural elo Carvalhal ele Turq_uel, contos 
c e Alcobaça, solteiro e ele trinta e quatro annos ele idade. 
l Constando pelo interrogatorio n. 0 7 que este r éu dera um tiró para um,::t Janel'la 
c efroute ela impressão r egia, e que outro tanto havia feito no. quartel antes de sair 
co~ as praças rebelladas, foi interrogado a fl.. G3, e :responcleLl negando, e que 
s~n·a obrigado pelo sargen-to Xavier da Serra, indo até o Rocio, e que de lá se 
fora apresent'.o'tr a Valle ele Pereiro, e para prova nomeou tres testemunhas, que, 
sendo inquiridas, nada disseram por não sauerem o que fez depois que saíu da cs
qlladra. E sendo inquiridas duas testemunhas para yeri6car o que tinha dito nas 
r~spostas ao interrogatorio n. 0 7, ambas depozeram que viram a este réu cla.r dois 
t1ro~ na parada, e que dissera a um rancheiro que se fosse farda.r e armar. E pela 
cert:dão de sua praça a f!. 65 bem consta que a sua conducta não é boa. 

E, portanto, tendo tomado parte acti v a na rebellião, como fica provado, é evi
dente que se acha incurso na pena elo artigo 15.0 elos de guerra, qne abaixo irá 
kan~cripto. 

E .o 20. 0 José Moreira, soldado da primeira companhia de fuzileiros, filho ele 
Franctsco Moreira, natural elo Porto, solteiro e ele vinte e dois annos de iclacle, pelo 
que se lhe nomeoLt curaclor para bem dirigir as suas respostas aos interrogator.ios. 

Constando n 'es te conselho por alguns interrogatorios feitos aos soldados cl'esta. 
e outras companqias que es tavam presos a borçlo ela nau S. Sebastião) que este 
~?u viera na gnarcla avançada elas praças rebellaclas, presumindo-se por isso que 
?1'a um dos que atirara m na Alegria, ou perto cl'esta praça, ao conde de S~ 1\iar-. 

tn1ho, e que fizera outros excessos, foi interrogado a f!. 66, e respondeu que er;t 
f~lso o que se lhe argttia, .pois que elle saíra ela sua esquadra obrigaae )!>elo fnr
l'tel Honorato, e que não fizera excess~ algum, e tanto que chegott á rua ele 
S. Bento se retirára e viera apr esentar->1e ao quartel da policia ela rua Formosa, 
c para testemunhas ela sua defeza nomeou tres, as quaes, sendo interrogadas, elis
~eral_U que nada d'elle sabiam por não terem tido occasião de o verem. lYias sendo 
d~quu·idas outras tres por parte elo ~~nselho, a.fL ~7, p~ra v:erificar a accusa çri?~ 

tsseram que no quartel em a occaswo elo mot1m fora v1sto 1r ela sua companhm 
á terceira buscar o sargento Caetano Alberto, abra9anclo-o e dizendo: «Aqui estú 
0 nosso commandante da primeira», dando vivas sediciosos e dizendo: a Morram 
os patifes»; e que no transito vindo o capitlio Bernardino de Senna a retirar-se 
COl)l algumas praças qne que;·ia levar para o qum·tel na rua da Quintinha., viera 
este réu com elle e outros r ebeldes da sun companhÍ!a para o embaraçar, clizendo
~he ~ne aquillo era falsi c~acle, e qt:e gne1·emlo ali atirar a um soldad~ urba~Q que 
a passando e a um officw.l de marmha, elles testemunhas o embaraçm am, d1zenclo

que cleixas~em passar quem ía passando e uma ·das ditas testemunhas disse que 
~lle viera até á praça ela Alegria., e que 'vinha na avançada aonde se deram os ~i: 
los para o conde ele S . .Martinho, não podendo, comtudo, affirmar se este r éu fo.11 
dlll elos que atirm:am e só que elle era de má conclucta, e que fôra dos ·rebeldes 

0 G.o r egimen to exti~cto, como clepozeram tambem as mais testemunhas. 
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E, portanto, tendo este réu tomurlo uma parte tão activa na l'ebcllião, como 
fica provado,, é visto q11e incorreu na pena do artigo 15.0 dos de guena1 que abaixo 
irá ~ranscripto. . 

E o 21.0 Man'uel Tiberio Pires; cabo da sexta companhia do mesmo regi
mento, filho de José ·Pires, natural ele Lisboa, solteiro e de trinta e dois annos 

· de idade. 
Constando n'este conselho por alguns i:O:terrogatorios de outros réus e praças 

rebellaclas, que este réu fizera saír para a fórma a gente da sua .esquadra com 
ameaças, foi interrogado a fl.. 68, e respondeu que não fôra elle, mas sim o sar
gento Martinho que fizera sair os soldados da sua esquadra, que n~o dera um só 
tiro nem fizera excessos, e que posto seguh·a o c~.·egimento até o largo da Annun
ciacla se fôra d' ali aprésentar a Valle de Pereiro, para provÇL do que nomeou tres 
testemunhas, que, sendo inquiridas, disseram que lhe não tinham visto fazer ex
cesso algum, e que os sargentos · e cadete N. é que haviam feito formar a compa
nhia; mas inquirindo-se mais tres por parte elo conselho, disseTam que era verdade 
que os sargentos Serra e Martinho entraram na esquadra para fazerem saír a 
gente cl'ella,. mas que depois dissera este mesmo réu que sa;ísse a esquadra senão 
que lhe dava com um diabo na cara ao que nfio q1.lizesse sair, e qne por isso en
traram a saír1 cujos dietas se corroboram com os de duas testemunhas a :fi. 16 do 
novo conselho de averiguação feito no quartel, que tambem juraram que este réu 
deu grande impulso á companhia para se formar. 

E, portanto, tendo ell e tomado parte activa na reb~llião, sem que provasse que 
fôra formalmente obrigado a isso, é claro que está incurso na pena do artigo 15.0 

üos ~e guerra, qne abaixo irá transcripto. 
E o 22. 0 Antonio Perei:ca da 8il va, soldado da quarta c0mpanhia do m~smo 

extincto regimento, Iilho ele outro, nat~1ral elo concelho de Baião, com~rca elo Porto, 
ele vinte e cinco annos de idade e 0asaclo. · 

Constando n'este c.onselho que este réu na occasião do motim se exccclê1·a e 
anclára, dando vivas seclicjosos, foi interrogado a fi. 71, e respondeu que saíra obri
gado pelo sargento Godinho, e que ehegamlo até o Rocio se fora apresenta!l.' a 
Valle de Pereiro, e que não fizera excesso algum, para prova do que nomeou tres 
testemunhas, que sendo Ü1quiridas ~fi. 71 v. com mais um.a por parte do ·conse
lho, todas juraram de vista que o réu anditra dando vivas sediciosos e que era 
muito constitucional, e que dissera á testemunha Manuel Ri~eiro que viessem para 
baixo, que estavam tropas no Rocio á espera do regimento. 

· E, portanto, não tendo provado que saíra com coacção, e provando-,se antes 
que andára chamando ÍL rebellião, mostranuo ter d'ella noticia com antecipação, é 
visto que se acha incurso na pena do artigo 15.0 dos de guerra, que abaixo irá 
tran~cripto .. 

E o 23. 0 José Alves da Silva, pifano da primeira companhia de fnzileiti·os, fi· 
lho de João Alvel:l ela Silva, utural de Picamill10, termo ela v.illa de Porto de Moz, 
solteiro e de trinta annos de idade. 

Constanclo n'este conselho que este réu andára dando tiros e vivas sediciosos 
na l)arada em a occasião elo motim, e que ameaç~1ra um soldado realista em a nau 
aonde estavam presos, foi interrogado a fl. 3 v. dos quartos interrogatorios, e ne
gando só disse que quem o obrigára a vir para a frente fôrn um homem desconhe
cido que ali anelava, c que logo que chegára él. rua de S. Bento fôra ap1·esentar·se 
á companhia da policia que ali estava; porém senclo acareado com seis testemu
nhas, affirmou a primeira que lhe vira dar tiros e viva,s sediciosos na parada; a 
segunda que, increpando-o d'isto em a nau, lhe dissera que se era muito realista 
tempo viria em que lh'o havia de pagar, sendo capaz de lhe tirar a viela, o qu.e 
tmíllbem ouviram dizer ao mesmo réu as mais testemunhas; e outra élisse que ou
víra dizer , ao sargento Silva ela policia que dera muito fogo na rua de S. Bento, 
o que elle não pôde contestar na presença ele taes testemunhas, que se inquiriram 
a fi . 72 elos terceiros interroga.torios. · 

E, ])Ortanto, tendo-se armado ~:éndo elle um pifano, e tendo praticado taes e:s:
cessos com ameaças, é evidente que se arha incurso na pena do artig·o lõ-. 0

1 que 
abaixo irú transcripto. · -
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É o 24.0 José Francisco, tambor da segm1da companhia de granadciros do 
mencionado regimento extincto, fi1ho ele outro, natural de Agueda, e de vinte e 
quatro annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigir as snas 
respostas aos interrogatorios. 

Constando n'cste conselho, pelo termo de declaração a :B.' 31 elo auto elo corpo 
de clelicto, que este rétl sabia com antecipação da revolução que se pretenrlia. fa
zer, foi interrogado a :B. 7 4, e respondeu q LlC o cabo ele tambores 6 que o fôra cha
mar á sua esquadra c o fizera sair, e que logo' que chegou á Patriarchal Queimada 
se fôra. apresentar ás milicias que estavam em S . Pedro de Alcantara, e apontando 
trcs testemunhas para sua defeza, sendo inquiridas, foram as propria.s que. o con
demnaram, pois juraram de vista que não 'fôra obrigado por alguem a saír, e que 
saíra logo que principiaram os tiros, indo chamai-o o cabo de tambores, e que co
meçando a apertar a caixa para tocar a rebate, lhe dissera a primeira testemunha 
qu~ não tocasse, e que elle teimou e tocou a rebate, e foi para a parada unir-se aos 
ma1.s tambores, como se vê a :B. 7 4 v. e :B. í51 mas não se provou se com effeito 
sab1a antecipadamente da revolução. 

Mas como não pl'ovou. a necessaria coacção e tocou a rebate, é visto que quiz 
voluntariamente tomar parte na revolução, e que por isso se acha incurso na pena 
do artigo 15.0 elos de guerra, que abaixo irá transcripto. 

E o 25 .0 José Antonio Ximenes, caixa de rufo da primeira companhia de fuzilei
ros do mesmo regimento, filho de Martinho José, natu·ral de Lisboa, bairro de Be-
lem, solteil:o e ele trinta e dois annos de idade. · ' 

· Constando do auto do corpo de delicto e dec~aração do commandante do regi
mento a fi. . 5, sig1~anter a :B. 7 (feita á vista das averiguações q tLe fizera no quar
tel sobre os qtre tinham influído mais para que a revolução se verificasse e que a 
promoveram), que. este réu apparecêra na parada promptamente sem que alguem 
o obrigas~e, e que fizera muitos toques que lhe não pertenciam, como de chama
das, sa1·gentos e pontos, foi interrogado a fi. . 77, e respondeu que fôra obrigado a 
~ah· para fóra do quarto da: musica pelo cabo ele tambores e sargento Gonçalves, 
lncl_o hater-lhe á porta e dando-lhe um t iro para dentro, e que então saíra com os 
illa1s companheiros e fôra até á rua de S. Bento, aonde, vendo os tiros da policia, 
se retiníra para a Patriarchal Queimada, indo d'ali entregar-se aos milicianos que 
estavam em S. Pedro de A! cantara, e para prova da sun. coacção nomeou por tes
temunhas a tres musicos seus companheiros; mas todos elles juraram que elle saíra 
sem violencía e logo que sentiu os tiros da parada, e que ninguem viera-dar tiros 
á_ porta elo quarto, e que só muito depois d'elle saír com outros musicos é que 
VIeram fazer saír a elles testemunhas; que chegando á rua de S . Bento se retira
ram logo, e por isso não sabiam cl'onde elle se tinha retirado. 

E 1 portanto, estando convencida de falsa a sua defeza1 e vindo para a parac1a 
vohtntariamente, tocando o que lhe não pertencia, é bem visto que tomou parte 
activa na rebellião, e por isso se acha incurso na pena do artigo 15.0 dos de guerra, 
que ,abai."Co irá transcripto. 

E o 26 .0 Antonio José Ximenes, corneta de chaves do mesmo extincto regi
lll~nto, filho de lVIartinho José Ximenes, natural de Lisboa, banTO de Bel em, sol
~n:o. e de vinte e um annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem 

l'Ig1r su'as respostas aos interrogatorios. 
Constando pela dita declaração a ditas fi.. 7, que este réu logo que se disse na 

P?-.rac1a «Venha a musica», viera sem que alguem o obrigasse, e que havia ficado 
nessa mesma noite no quartel, contra o seu costume, e ·que logo toc~h·a na corneta 
0 hy1uno constitLlcional, indo pelas ruas a tocar a avançada e a fogo, e por constar 
tan~bem da declaração a :B. 3 l do mesmo auto do corpo de delicto que este rén 
~ab1a antecipadamente da revolução, como outros ali apontados, foi interrogado a 

· 80, e respondeu q Lle ni.nguem o obrigára a saíre a vir com o regimento, e que 
ficára no quartel, porque tendo vindo de uma funcçãe do sitio ele Oliveiras, che
gando ao quartel ao toque de recolher com os mais companheiros para ali deixar 
a ~arda e barreti.na, estando a conYersar com o musico Croner, sentira tocar uma 
caiXa a c.hamada, e principiando os solclados ·a darem vivas e a pedirem o hymno 
ele 1820 os foram bnscar á casa aonde estavam, disparando para lá dois tiros, e 
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que por isso saíl'a indo até aro ·R0cio, e que de lá se fura apresentar a Valle ~e 
Pereira . E nome~ndo para testemunhas do seu dic.t@ d61s musicas seus cmnpanhel
ros, sendo estes inquiridos, disseram qne quand0 }H'incipiaram os ti'l'OS estavam 
elles já deitaâ.os, e que o ~·éu com outms musicos estavam vestidos a cGtwersar, e· 
que não atiraram ti"ros alguns á porta do quarto, e que só depois d'estes terem 
saído é que viera1u dar coronhadas á porta: do quarto .pa.ra.- saírem os que tinham 
ficado. E inquirin€lo-se mais cinco testemunhas por parte do conselho, todos jura
ram, como aquellas, que elle réu saíra muito de sua vontade, e que aNdava para 
baixo e para cima muito á sua satisfaç?to, tocando o hpnno constitucional,. e que 
na rua do Sol ·viera tocando a avançada de caçadores e a fogo. E dos interroga- · 
torios e testemunhas que de1Jozeram sobre o réu, que logo abaixo se segue, se 
póde tambem concluir que este réu sabia da revolução, e que assistira a algumas 
conferencias que se fizeram para se leva.r a effeito. 

E, portanto, acha-se plenamente convencido, até }Jela propria eOlufissão, este 
rén, de que seguíra voluntariamente a rebelliião, e que a promovêra até com to
ques que. lhe não pertenciam e_ que proclamavam a revolução, e c01110 tal se acha 
incurso no artigo 15.0 dos de guerra, que abaixo irá tpnscripto . 

- E ·O 27.0 José Croner, musico do mesmo regimento extincto, filho de Joã0 Cro· 
ner, natural de Francfcirt, no imperi.o da Allemamil1a, casado com mulher iJ!lOl'tu
gueza, morador em Lisb9a e de quarenta e quatro annos de idade. 

Constanclo tambem na mesma dita cleclaração a fl. 7, que este réu saíra log0 
que fôra chamado; e que ·se ·arvoníra em mestre de musica, fazendo tocar os mais 
music0s, e que fôra visto fallar á parte com o agente da revolução, f0i interro· 
gado a ff. 84, e respondeu que saíra forçadamente, porque entraram a dar coro
nhadas á porta do quarto da musica, e que então não tivera OtÜI.'O reme61io senãe 
saír e tocar o qne elles quizeratm, e que chegando a.o Passeio Publico se retirára 
d 'ali pam Valle ele Pereira, vindo já· de volta elo Rocio. 

E tendo âl.ec1arado o sgJaaclo Antonio fjla Costa, em sua confissfio esp<mtane[l;, 
a fl. 2, que este réu, no domingo ela desordem á noite, lhe dissera que tinha pre
parados mais de trezentos paizanos para a :revoh1ção, lhe foi pergu.ntado se era 
isto verdade, e neganclo foi 'Chamado o dito soldado, e acareado coin eHe, e··ne
gando assim mesmo, sustentou o dito s0ldaclo ·a sua affirmativa, dizendo 11a sua }Jre
sença o lagar e a llQra em que lh'0 havia dito. E sendo a :lil. . 85 acareado tambcnl 
com tres testemunhas seus CGmpanheireJS, como elle 1·éu tinha requerido, Qlisseral11 
estas que, qliando principiaram os tiros, estavam eUes deitados l'l.as suas camas, e 
elle réu ainda levantado, com a porta s6mente cerrada e n~o fechada, cgnversando 
com o Ximenes e Sampaio, os quaes saíram t0clos par::ll a parada,, assim que os 

. ehamaram, sem que ·algue:p1 os obrigasse, e só depo[s que estes sah·am com o réu 
é que vieram cl.ar as coror).haclas á p0Tta, para saír o rest0 dar mus-ica, 0 que elle 
réu não pôcle contestar, apesar dos esforços qu·e faZiia, a fim de se esquivar e se 
não apurar a verdade.: ' 

Con~tandl.o, ]!lOrém, mais que este réu tiaha dito em a nau, onde estivera preso, 
ao mus1co Nicolau Fleignar<i1, q·ue tivera em sua casa oite> ou dez mil cruzad.os, 
para fazer a revolução do. regimento, mas que não dorm~l·am lá senão uma 1101te, 
que para se conferenciar sobre iss0 se jnntavaWJ. em casa do mestre da :rp.qsica 0 

'líl.O qu.arto de Antonio José Ximenes, que era }JOr cima elo mestre da musi.e~, 0 

que se muuára para ali por isso, vindo do collegio dos nobres, porque clescon- . 
fiavam da mulher do mestre, e que em .a tarde do dia 21 de agosto esti:ve1!' ~.Ill 
casa de João elos Carneiros. comendo e bebendo com alguns soldados do regimen~o, 
pagando um paiz;ano tudo, e que indo esperar a0 caminho 0 àito Ximenes, o 1~
mão e musico Sampai01 aos Terremotos, ós trouxera para a dita casa, onole esti
·veram tambem a comer e beber, o que tudo referíra em a na-tl o Glito Nicola;tt 
Flei.gnarcl~ veiu este á presença cl' este coRselho com mais cinc@ testemu®.has, que 
lhe tin~am ouvido o exposto, e não negando em summa e aates dizendo <1'11e 0 

réu. estivera ~entando aqnillo em a nau, foi cl.a.amado o m!3smo réu e o ou~ro An; 
tomo J~osé X1menes, que ouvindo todo o referid0, quç se lhes leu e repetiran'l! 0ó 
acar~ados, fazendo seceas explicações, tudo negaram aque1les réus, coofessanclo s 
o Xrmenes a s1ita mudança de casa por ficwr mais pert® do qnartel, c o Croner g-ue . 
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~ôra comer a casa de João dos Carneiros, mas que pagára com Q seu di ribeiro, 
llldo esperar os seus companhejros. E dizendo mais as testemunhas, que quando 
estavam todos em a nau, e subiu uma embarcação estrangeira para cima, viera 
hlie réu cleitar a cabeça ao postigo e cllissera muito satisfeito: (( Ahi vem quem nos 

a. de resgatar»; saltando-lhe logo os realistas em cima a descompol-o, tambem 
quiz negar, rindo-se como &e o caso nfio fosse tão serio como é o presente, e isto 
~le1:U ele outras circnmstancias que mais .declararam as testemtmhas; o que tudo 
111diCa que este rétl sabia da revolução com antecipação elo dia d'ella, negando 
tHdo, sem dar urna só coarctacla que o podesse escusar · de seguir uma rebellifio, 
co:n.tra o seu bemfeitor, abusando da hospitalidade e beneficcncia qve sempre en
contrára n'este reino. 

, E, portanto, está plenamente· convencido ele ter seguido a rebellião e tomado 
n el~a parte voluntariamente, e por isso incurso no artigo 15.0 dos ele guerra, que 
abar~o árá transcripto. 

~ o 28." Fmncisco José Reinart, musico elo mesmo regimento extincto, filh~ 
ele V1cente José Rcinart, já fallecido, natural ele Barcelona, reino ele Hespanha, 
elle réu nascido em Castel1o de Vide, solteiro e ele trinta annos de idade. 

Constando n'este conselho que este réu, estando em sua casa fóra do quartel, 
logo que sentiu a musica n'este, viera e se armára de espingarda, foi interrogada 
a fi .. 89, e responcleu que esta a do em a noite ele 21 ele agosto em casa da sua la
va.deu·a, lhe vieram dizer que estava o regimento formado c a musica a tocar, e 
~aindo a ver o que era, entrára pela porta do quartel e que já vinha o regimento 
or~uado com bandeiras, e que como estavam a clar armas pegára em. uma, e que 

dSSJffi que viu a qualidade de vivas que se davam, a largou e entregou ao corneta 
Se chaves, indo depois encorporar-se na HJusica; mas logo que chegou á rua de 

· Bento e viu que se deram tiros, se retirou para o quartel, mcttendo-se em sua 
casa. Nomeou para testemunhas da sua clefeza tres musicas seus companheiros, 
que disseram que lhe viram uma. arma na mão, e que largando-a se viera encor
P0rar na musica. E inquirindo-se, por parte do conseJho, duas testemua:~h.as, dis
~~~a;m que estando ellas ·dentro da casa da arrecadação, enti:ára n'esta o réu e ~ôra 

netto aonde estavam as armas, e que pegando em uma, smra com el la para fora, 
e que a este tempo já soavam os vivas sediciosos que se davam por todo. o quar
tel, como se ·vê a :B. 80. E sendo chamado o réu para ser acareado com estas tcs
telntulhas, não pôcle negar o referido, c só disse que, saínclo com a arma, a entrc-
gára logo ao coi·ueta de chaves Francisco Martjus. · · 

E, portanto, não tendo provado que fôra obrigado com violencia, e antes con
fe~sando que viera ao quartel s·em alguem o chnmar, c que se quizera armar, sem 
que alguem tambem o instasse para isso, é visto qne qniz vohmtariamente tomar 
parte na rebellião, e que como tal se acha incurso na pena elo artigo 15. o dos de 
guerra, ~ue abaixo int tra.nscripto. . ' 

. B o 29.0 José Nunes da Costa, musico de requinta do 4 .0 regimento ele infan
t~rta de Lisboa, filho el e Diogo Josê da Coata, natural de Lisboa., solteiro e ele 
~uute e um annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigi.r suas 
respostas aos interrogatorios. 
d Co~H!~a.nclo ela testemunha condecorad~u, que clepoz a :B. 27 elo auto do corpo 

e cle.hçto, e ela; parte que se acha a fl. 32 das offic1aes, que este réu apparecêra 
ao pr1ncipio da rua de S. Bento, e que tu·ando da. algibeira o seu instrumento se 
encorporára na musica dos rebellados e principiára a tocar, e que então contra
lha.rchát•a o regimento para a rua de S . Bento, parecendo que este musico~ lhe fi
der~ mudar a d~recção, foi interrogado a fi. 90, e respondeti ·que moranclo na rua 

0 Sol, e estando deitado lia sua cama., lhe fOra bater á porta o musico Sampaio, 
~ que entrando dentro com soldados o fizeram sair, mas que ehegando ao fundo 
a rua fugira pela. travessa ele Santa Quitcria com o musico Fortunato, e que viera 

~etter-se em casa, sem que tocasse cousa alguma, apesar de levar a sua requinta. 
A. ome~u para testemunl1as Oi=! tres musicos Sampaio, Mannel Joaquim e F'ortunato 
lll~~ont?, e, sendo inquiridas, cliss·e a segunda, que viu se batêra á porta cl'este réu, 

8 não quem, e que passados uns cem passos o víra na banda ela musica a to
car a requinta, e que o vira até ao fundo da rua elo Sol, mas que como elle tes-
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temunha se retirára, não sabia até onde fôra o réu: A tm•ceira disse que o víra ao 
principio da rua ele S. Bento encorporaclo na musica ·tocanclo a requinta; mas q~e 
chegando á primeira tr::vessa elo lado direito, que é a de Santa-Quiteria, se ret1· 
raram ambos por ali, indo elle réu para casa. E o musico Sampaio, sendo aca· 
reado com este réu, disse que entrára em sua casa prura pedir um lenço á mãe, e 
que já lá vira Antonio José Ximenes a pedir ou a tirar a sua corneta ele . chaves, 
que lá tinha, e que já o vira quasi. vestido, e só lhe dissera se queria vir, porque 
diziam que iam para o seu Tegimento de Valle ele Pereiro . Porém o réu sustentou 
que os soldados que íam com elle é que o obriga.ram a saír, e· só confessou que 
o Ximenes é que batêra priineiro á porta a pedir a sua corneta, e que entdra 
para isso; mas nâo provou essa coacção, nem q:ue os solclaclos entrassem, e antes 
o mesmo Ximenes, que- tambem foi ouvido n'esta acareação, como se vê a fi. D4 
cl'estes interrogatorios e a fi. 77 elos segundos, não cli,sse que víra lá solclaclo al
gum, e só o Sampaio. 
. E, portanto, não tendo provado a sua clefeza, excepto 11a parte ela sua breve 
retirada, e tendo-se provado que saíra ele sua casa e viera encorporar-se na mu
t>ica de um regimento q1:1e lhe era esü·anho, e com effeito tocára, está visto que 
tomou parte na rebelliã;o cl'aqaelle regimento, e que por iss<D se acha incurso na 
pena: elo artigo lõ. 0 elos ele guerra, que abaixo irá traoscripto. 

E o 30.0 Duarte Roque, pifano ela primeira companhia ele fuzileiros elo men· 
cionaclo regimento extinct0, filho de Manuel Ferreira, natural ele Lisboa, ele cle
zeseis para clezesete annos ele idade, pelo que se lhe nomeou curador pa11·a bem 

. dirigir as ·suas respostas aos interroga.torios. 
' Constancl0 pelas testemunhas elo summa.rió a fi. 13, que este réu anelava na 
occasião elo motim na parada ariJílaclo ele pistola dando tiros, foi interrogado a fi. 96, 
e respondeu que safra obrigado, e que ·pelas ruas não pôde fugir, p~rque davam 
coronhadas nos que se queriam retirar, e q_ue por isso levára a.]gumas, e viera nté 
ao Rocio, incl0 de là apresentar-se ás milícias que estavam em S. Pedro ele Al
eantara, a quem entregára a pistola que levava e achára el!n cima ele uma cama 
que esfava fóra ela sua esquadra, trazendo-a pari!: ~h'a não tornarem, com o sen
tido ele a vender, como lhe havip.m dito os camaradas .a quem a mostrou quando 
a achou, mas que · não dera com ella tiro algum. Nomeou para._prova ele sna cle
feza tres testemunhas, das quaes disseram duas, qne saínclo o réu para fóra ela 
esquadra, entrára depois para dentro com uma pistola ele alcance na mão, dizendo 
qtle a tinha achado em cima ele uma cama,. e a terceira, que, venclo-o com a pis
tola na mão, lhe dissera que atirasse com ella fóra, o que não fez, e se foi' com 
elia na ~ão pelo quartel abaixo. E inquirindo-se por parte elo conselho quatro tes
temunhas, disse uma quali:G.cacla, que víra este réu no meio elos rcbellaclos a gri
tar muito, com a pistola levantada na mão; disse outra, que vendo-lhe a pistola 
na mão, lhe dissera «Bota isso fóra, creança)), e mettencl0-lhe a vareta viu que 
estava carregada, e que lhe vin~ra as costas e se fôra embora, e outra cl.isse que 
vira quando o capitão D. Luiz estava dizendo «Camaradas não dêem vi.vas, e nin
guem sáia para fórall, atirar-lhe este réu um tiro com 'a pistola, dizendo logo o 
dito capitão <c Ai q ne estou ferido>>, e que o fôra ao pé elo nariz com um quarto 
ele chumbo, como tudo se vê a fi . 97 e 98. , 

E, portanto, acha-se este réu convencido ele que tomára parte tão activa na re
bellião, que até atirára a um seu superior, que estava fazendo pela suffocar, e 
como tal se achava incurso na pena elo a.rtigo 15.0 elos ele guerra; porém como a 
lei ela ordenação, livro v, titulo cxx:xv, favoreça a sua menor idade, não podendo 
caber-lhe a pena ele mm·te por não ter completos os clezeset~ annos, e fique elll 
tal caso a merecida pena a arbitt·io elos julgaGlores, o conclemnam na immecliata 
ele degredo pe1·petuo para as Pedras ele Encoge, indo assistir ao supplici0 dos réus 
julg~:J.dos pm· esta sentença. , 

E o 31. 0 José ele Matos, solclaclo ela quarta companhia elo mesmo extincto re
gimento, filho de Agostinho José ele Matos, elo logar de Paranhos, comarca elo 
Porto, solteiro e de idacle. ele dezoito para dezenove annos, pelo que se lhe nomeou 
curaclor para bem dirigir suas respostas aos interrogatorios . . 

Tcnclo sido interrogado este réu a fl. 33 elo auto elo corpo ele clelicto c consc-
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lho de averiguação, confessou que dias antes da revolução o soldado Manuel Braga 
lhe dissera que brevemente havia de haver uma causa, do que não :fizera caso, e 
que só quando soube do acontecimento da noite de 21 de ngosto, na Cruz Que
brada, anele estava destacado, é que se lembrára qne havia de .ser o que aquelle 
soldaclo lhe havia dito. Da parte do furriel que ·estava destacado no mesmo sitio 
a fl.. 20 do mesmo auto, constam circumstancias mai~ aggravantes contra este réu, 
e que bem mostram que já não peccava por creru1ça, mas sim com refinada ma
lícia. :B-,oi, l)orém, novamente interrogado por este conselho a fl.. 100 e acareado com 
o réu Antonio Ribeiro Braga, e ahi tornou a confessar ·que cousa ele oito dias an
tes do acontecimento, vindo a casa d'este Eoldado, lhe procurára que novidades 
havia por lá, e dizendo-lhe que tinha entrado um brigue muito bonito com ban
deira de cstrellas, elle Braga lhe dissera que estava para haver uma revolução no 
regimento, e que andavam a dizer entrava uma esquadra, o que não pôde negar o 
dito Braga. Inquirindo-se, porém, por parte do conselho as testemunhas a fl.. 101, 
para verificar o objecto da parte a fl.. 20, se provou plenamente que com effeito 
o réu tinha ali dito á sua lavae1eira no dia ímmediato ao da rebellião, que elle. 
.~uito bem sabia o que estava para acontecer, e que não era só aquelle regimento, 
~as que entravam mais corpos n'ella, e que dizendo-lhe a lavadeira por que o não 
tlllha dito a -el-rei nosso senhor quando ali fôra, ou ao seu chefe, dissera que elle 
não queria fazer outros desgraçados para se fazer a si feliz_ 

E, portanto, estando provado, até pela sua confissão, que sabia da revolução 
premeditada, e que não quizera prevenir, tendo tido occasião e tempo pru·a isw, 
é bem evidente que estava comprehendido na pena de artigo 15.0 dos de guel"ra; 
n1as como deva haver alguma contemplação á idade do réu, e na conformidade da 
lei na referida orrlenação, livro v, titulo cxxxv, se deixa ao arbítrio dos julgado
res a pena que se eleve impor aos réus que não completam vinte annos, conde
mnam o mesmo réu em degTedo perpetuo para as Pedras de Encoge, indo pri- , 
llleirp assistir á execução elos mais co-réus julgados por esta sentença. 

E o 32.0 Joaquim Hemeterio de Carvalho, tenente da segunda eompanhia ele 
granadeiros do mesmo extincto regimento, :filho de José Carlos de Carvalho, na
tu.ral de Lisboa, viuvo e de trinta oito annos de idade. 

Sendo interrogado este réu a fl.. 103, e lendo-se-lhe os a:rtigos da sua accusa
ção e culpas, constantes da parte a fl. . 18' do auto do corpo de delicto e conselho 
de averiguação, respondeu que estando no seu quarto na companhi11 do alferes 
Francisco Ramos Chaves c de outros, quando principiaram os tiros na parada, 
saíra elle alferes a ver o que era e a acudir á guarda, e voltára dizendo qtltl o 
sargento da guarda o tinha atacado, e !'altá.ra logo da janella abaixo, e que vindo 
elle respondente ver tambem o que era, vendo dar tiros na parada e tudo em re
v-olta, dissera ao sargento Manuel Joaquim da Costa H.eis formasse a companhia, 
para ver se com ella podia fazer algum serviçe a el-rei nosso senhor, e que depois 
fora para a frente d'ella, conservando-a em socego e boa m·clem, e pedinde aos 
soldados que não carregassem as armas, e que ali se conser~ára pru·a ver ge vinl1a 
alguma força que o coadjuvasse; a :fim de poder socegar o regimento, e vendo que 
não, saíu, indo com a sua companhia, parar ver se encontrava alguma força a quem 
se poéresse tmir com ella, até que chegando á guarda da impressão regia, se en
contrira ahi com o capitão Bernardino ele Senna, que saía ele dentro d'ella, e lhe 
dissera c:Be'rnarclino, vamo-nos embora para o quartel», ao que o outro respondêra 
«V amos metter-nos aqui dentro ela companhia ela policia>>, e batendo á porta, a 

· não quizeram abrir, e que então tornaram o pl:trtido de voltar para o seu quartel, 
com alg·uns soldados que poderam reunir, indo depois apresentar-se ao seu briga
deiro commanclante. Que quanto á arguição que se lhe faz de ir fechar a porta elo 
quartel, que era verdade, entregando clepois a chave ao sargento Reis, e que não 
fngíra, por querer ver se com a companhia fazia alguns serviços a el-rei nosso 
senhor. Que qttanto a dizer-se que estava ao facto da rebellião, era falso, porque 
não dera signal algum d'isso, pois que se o soubesse o iria logo denunciar ao seu 
commandante, como fizera em 13 d_e setembro ele. 18301 a respeito ele outra, para 
que fôra convidado, tendo aliás muitos documentos com .que provasse a sua boa 
conducta anterior e de realista. E quanto ás relações que dizem ter com o tenente 
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Pinto, nenhumas tinha particulares com elle, e só o conhecimento cl'elle desde 
quando serviram ambos na policia, e se n'aquelle dia foi ao quartel o dito tenente, 
fôra, por acaso, e que não fall.,tra com clle em particular, e só juntam ente com o 
tenente Pinheiro. Nomeou para -testemunhas de sua defeza quatro, e requerendo 
ser acareado com o cnpitão Bernardino, sendo este chamado, sustentou o que jll. 
havia deposto a fi.. 27 do ~uto do corpo de delicto, asseverando que não vira _o 
réu senão qnn.ndo saíu da guarda ela impressão regia e se dirigiu para a da poh
cia elo collegio para. se recolher ali, vendo o mesmo entre a porta do quartel e o 
portão do collegio dos 'llObres, e que pergtmtando-lhe que fazia ali e se queria vir 
para Valle de Pereira ou para Campo de Ourique, lhe resp011dêra que já agora lhe 
parecia melhor seguir as bandeiras; mas que dizendo-lhe elle capitão, que o ca
minho ela honra era aquelle de irem para 'um outro quartel, e que elle responde
ria por quem qnizesse seguir- aquelles passos, então se . resolvêra o réu a segnil-o 
com quatro ou cinco soldados que ali tiJ1ba comsigo, indo todos com os soldados 
que poderam reunir, para Campo de Ourique. Negou o réu a resposta qtwnto ao 
seguimento cl~s bandeiras, e affirmou ter fallado primeiro com o capitão, quanclo 
este saía da impressão regia, mas o capitão sustentou o seu clicto com firmeza, como 
se vê a fi. 104 e 105. 

K sendo interrogadas as testemunhas por elle réu nomeadas a fi. 105 v., dis
seram todas unanimemente que este réu é que tinha feito formar a companhia. e 
puxai-a para o alinhamento, indo sempre á frente cl'ella até que se retirou depois 
de ver o fogo que :fizera a policia na rua de S. Bento; que elle estava .ao pé ela 
porta do qua-rtel, e que muito bem se podia retirar com ella. ou mandar carregar 
c dar fogo contra os rebellados, o que de certo todos faziam por estarem sujeitos 
sem se moverem, esperando as suas ordens e terem proxima a porta para a reti
racla quando fossem atacados, o que não :fizera e antes mandára fechar a. }J01·ta. 
elo quartel como elle mesmo confessa; que quando o sargento lhe fôra dar parte 
do acontecimento, procurando-lhe o que era aqulllo e que devia fazer, :ficára im
movei como quem já sabia o que era; e que só senclo instado disse que se for
masse a companhia; qne formada esta, e estando o réu á sua frente, chegára ao 
pé d'elle um homem desconhecido no regimento, mas com farda d'este, e lhe dis
sera: «Senhor teR~nte commandante, é hoje o dia de se lavarem as nocloas de 
todos os homaclos portugneze::;; v. s. n é um official honrado, marche já com a com· 
panhia }Jara o alinhamento,,, e então o réu mandou : «Hombro armas, direita vol
ver, contra-marcha esquerda, dobrado marchaJJ, e que assim conduzíra a compa
nhiJI, para a massa rebelde, e :finalmente q1.1e tendo este réu por onde se podesse 
cv.adir, e a mesma janella por onde saltára o commandante da guarda., o não fi
zer!.l!1 e que por isso seguira voluntariamente as praças rebelladas. E isto mesmo 
se comprova por quarenta e tres praças da sua companhia, que foram interroga
das, e que confirmaram em sumrna todo o i·eferído, bem como pelas que se inqui
ril'am nos conselhos de averiguação que se :fizeram no quartel. 

E, portanto, não tendo este réu }Jrovaclo a sua necessaria coacçao1 e achando-se 
_. al?-t.es exuberantemente provado que quizera seguir a rebellião JJOr sua vontade, e 

que tendo-se-lhe ofl:'@recido occasião opportuna de poJer com a sua companhia ata
car ã força rebel'de o não :fizera e antes obeclecêra á voz de um homem estranho, 
é bem visto que se acha incurso na pena elo artigo 15.0 dos de guerra, que abaixo 
irá transcripto. . 

E, portanto, sendo estes r éus os que de mais tem apurado o conselho, corno mais 
influentes na mencionada rebellião e ·que se acham convencidos ele terem tomado 
parte activa n'e1la por sua vontade, se decidiu uniformemente que as suas culpas 
e arguições se acham provadas, e que por isso tambem unifonnemente os julgam 
incursos nos artigos 1 õ. 0 e 18. 0 elos ele guerra, que assim se expressam: 

«15. 0 'iJ.'oclo aquelle que for ~ cabeça de motim ou ele traição, ou tiver parte ou 
concorrer para estes clelictos, ou souber que se urdem e não delatar a tempo os 
aggressoref, será infallivclmente enforcado. 

al8 .0 Todos os furtos e assim mesmo todo o geneTo ele violenci_as, para extor
quir clinheiro, ou qualquer genero, serão punidos severamente; porém aquelle 
furto que se :fizer em armas, munições, ou outras causas pertencentes a sua ma-
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gestade, ou comm~tter fq.t'tos com fracção, perderá a viela conforme aJ! circumstan
cias. » 

E mandam que a disposição dos sobreditos artigos se execute nos referidos 
réus, a qHem vão com·petentemente applicados, com-a excepção declarada nos dois 
a quem se applícou a pena de degredo perpetuo, indo assistir á execução d'aquel
les, o que tambem PJ.andam se execute. 

Absolv-em, porém, de toda a culpa e pena, pelos fundamentos que .abaixo irão 
decl1;1rados, os seguintes réus: 

E o 1. 0 Bernardino de Senna e Figueiredo, capitã,o da primeira companhia ele 
granadeiros, filho de Antonio Lniz de FigLwiredo, natural ele Lisboa, casado e de 
quarenta e dois annos de idade . 

. Constando n'este conselho, pelos primeiros interrogatorios e auto elo corpo de 
delwto, que este official e os tres mais que adiante se seguem, acompanharam as 
praças J'ebelladas até differentes pontos ou ruas da cidade, era forçoso que tendo 
composto o numero das praças que se diziam rebelladas, viessem responder a este 
co.nselho, e por isso solicitou elle a sua pTisão, para o poderem fazer conforme á 
le1 e se purificarem de qualquer arguição que lhes fizessem as praças verdadeira
lllente rebelladas, para se defenderem a si. 

Foi por isso interrogado este a fl.. 1091 dando-se-lhe como artíg·o da sua accu
s,ação o ter elle tomado o commando da sua companhia, que seguiu até á rua de 
S. Bento, retirando-se depois d'ali pela impressão regia e v-oltando ao quartel. 
E respondeu que era verdadeiro o artigo da· sua accusação, e que elle teria in
corrido no horroroso crime de rebellião, se não fosse formalmente obrigado a se
guil-a, sem poder de a.lgum modo escapar-se sem perder a vida; porquanto, es
tando elle respondente deitado em cima ela .cama em mangas de camisa á fresca 
e em chinellos em o seu quarto, aonde estavam os dois alfere3 da sua companhia, 
ouviram rufo de tambores e logo tiros, e vindo assim mesmo ver o que era, obser
You que a primeira de fuzileiros e a oitava estavam qnasi formad~s, e varios sar
g·entos e soldados espalhados pela parada, dancl:o tiros e fazendo motim, mas que 
uão distingníra bem o fundamento d'este i que logo voltára dentl:o e dissera aos 
companheiros que lhe procuravam o que era, que julgára ser desordem ou traição 
a el-rei nosso senhor, e que lançando mão da barretina, sobrecasaca e espada., sem 
gola, sem banda e em chinellos, saiu direito ás esquadras da sua companhia e a 
chamou, pa.ra vir á casa da arrecadação com o fim de a reunir e armar, para se 
0Ppor com toda a força ao progresso elo motim, e indo assim.armaclos os soldados 
para as esquadras, os mandott ali estar até esperarem ordem; mas vendo n'este 

· momento que se tratava de irem tirar as bandeiras, fez chegar á fórma a compa
nhia, com o fim de evitar similhante insulto; poréni, logo que veiu para o alinha
mento, os soldados elo flanco opposto lhe encararam as armas e gritaram: « Fóra 
o capitão, morrà o capitão», e dizendo-lhe os soldados, que se retirasse, senão que 
0 IUatava.m, não tendo por onde fugir por aquelle lado, foi procurar o major D. José, 
a fiu1 de lhe expor o occorriclo e exigir ordens, ao que lhe respondeu, que (illle se 
achava insultado, desarmado e desobedecido pelos amotinados, e que por isso não 
P~clia esperar bom exito de suas determinações, e então voltou, porque tambem 
nao podia salta.r ela janella abaixo do quarto do major, por ser de grande altura, 
00IU o :fun. de procurar algum asylo aonde poclesse escapar á morte i mas sendo 
logo á saída do quarto (aonde o esperava o seu alferes José Felix) acommettido 
P~elos rcbellados, o levaram aos empurrões para onde estava a maior força, e en
tao viu ali um homem desconhecido, vestido com farda de soldado e barrete de 
Policia, exclamando «que tinham alcançado uma grande victoria, e q.ue era neces-
8~tt'io que o regimento se pozesse quanto antes em marcha>>, e a.pproximaudo-se a 
eUe responclente, lhe procurou se era officíal, e dizendo-lhe que sim, lhe disse que 
comn1anclasse o regimento, e dizendo-lhe elle responclente que não comm~ndava 
gente revoltosa, e que era :Qiais facil morrer que ir commandal-a, o chamou de 
Pa~·te o mesmo desconhecido, e agarrando n'elle e levando-o para o corredor da 
qutnta e perguntando-lhe o seu nome, dizendo-Jh'o, fez uma pequena pausa e disse: 
«Bem. sei, não é dos honrados; mas se se portar bem ha de ser feliz e lavará as 
l:ltlas nocloas; commande o regimento», ao que lhe responcleu que não comman-
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dava. Vieram n'esta occasião alguns sargentos chamai-o, ~ :fi•Jando elle responclente 
ali, veiu o sargento Caetano Alberto, de espada curva, e abraçando-o o conduziu 
até ao c.cntro aonde estavam as bandeiras; e logo que ali chegou se deram as vo
zes de <'marche, marche», e saín o regimento, indo elle respondeu te envolto nas 
fileiras, sem ter outro remeclio senão seguir, até que chegando á rua ele S. Bento, 
junto á travessa elo Pombal se retirou por ella acima com algtms solclaclos, e che
gando á impressão regia se quiz ali esconder; mas vendo lá já alguns soldados, 
e temendo lhe dessem algum tiro, saíu a procurar a guarda ela policia, que lhe não 
quiz abrir a porta, e vendo ali o tenente Remeteria, o convidou para irem para 
Valle de P ereiro ou Campo ele Ourique, o qual mostrando alguma indecisão, como 
já havia deposto na sua presença, sempre o seguiu e foran;t para o quartel com os 
soldados que pôde reunir, dando vivas ao senhor D. Miguel I, r ei ele Portugal, o que 
não fez primeiro por lhe see impossível, vindo atraz elo· regimento uma guarda, a 
fim ele evitar que alguem se evadisse, vindo elle na maior affiicção e constrangi
mento por ver que era uma rebel1ião contra o seu legitimo monarcha, a quem 
sempre respeitou e respeita. Para prova cl'esta sua clefeza, nomeou .cinco teste
munhas, que todas a comprovaram sem a menor duvida, e o mesmo fizeram qua
renta e uma praças ela mesma companhia, quando foram iilterrogaclas com outras 
muitas de out1·as companhias, em suas respostas, que todas clepozeram da boa con
ducta e opinião ele que gosava este habil official, e que sendo incapaz ele seguir 
por vontade similhante rebellião, elle 'viera violentado s_em que poclesse ter occa
sião de se evadir, senão no logar em que o fez, e ainda assim mesmo pretende
ram alguns soldados na rua da Quintinha embaraçai-o, como já fica dito em ou
tro logar e consta a fl. 67 , tendo vindo pelas ruas até em chinellos e sem banda. 

E, portanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 3.0 dos ele guerra, que abaixo 
irá transcripto, e tendo este official provado plenamente a coacção em que viera 

- e seguíra os rebeldes, evadindo-se logo que pôde, ·e tendo tambem provado sua 
boa e fiel éonclucta anterio r, o absolvem de toda a culpa e pep.a que lhe poderia 
resu1tar ela accusaçfi.o . 

E o 2.0 Onofi·e José ela Silva, tenente elo 2. 0 regimento extincto ele infan
teria de Lisboa, fazendo o serviço na terceira companhia, filho de José da Silva, 
natural ele Olivença, casado e ele quarenta e qnatro annos ele idade. 

Sendo lida a sua accusação, que consistia em ter commandado a sua compa
nhia e seguido os rebellados até ao Passeio Publico, e isto nos interrogatorios que 
se lhe fizeram a fL ll;j, responcleu que antes de principiar o motim se achava no 
quarto do capitão Victoria, conversando com outros officiaes, e · saindo pa.1:a o seu 
quarto na companhia elo tenente J oaqúim Antonio da Silva, indo defronte das co
zinhas, sentiu um rufo ele caixa e logo tiros ela parte da primeira companhia, a 
que correspondeu a oitava, a que se seguira toque ele rebate, e correndo cada um 
para o seu qttarto, se encont\·ou elle com o capitão D. Luiz, e assentaram em irem 
buscar as suas espadas, para socegarem aquelle motim, e · dirigindo-se elle respon
dentc ás e::;quaclras ele sua companhia, gritou aos soldados, dizendo «Viva el-rei 
o senhor D. lVIigttel h, impond0-lhes silencio, subordinação e ordem; porém foi 
desattencliclo por alguns soldados e :perseguido por outros ele tlifferentes compa
nhias, que fazendo fogo vieram revoltar a sua, obrigando-a a saír p,ara fóra, sendo 
mais obedeciclos os sargentos, que os chamavam á revolta, que attendida a sua 
auctoriclade, o que obrigou elle responclente a occultar-se cletraz da porta da quarta 
esquadra, o que lhe não bastou para deixar de ser tumultuosamente conduzido 
pelos rebeldes ao centro do regimento, de onde, podendo ainda escapar-se, fôra 
segunda vez .retido, e entre ameaças ele morte e coronhadas que lhe davam os sol
dados, o obrigaram a voltar_ ~o centro da columna que formava o regimento e a. 
segni1· a sua marcha até o srt10 do Passeio Publico, de onde ainda, com risco ela 
sua vida, ::;e pôcle escapal' á sombra elas arvores para u largo ela Annnnciada, aonde 
pôde reunir umas cincoenta praça~, e}JlqL1anto a multidão foi para o Rocio, fazen
do-lhes logo ali dar vivas a el-ret b senhor D . Miguel I, e dizendo aos solclaclos 
que deviam seguir o caminho da honra, que era irem para o 4. 0 regimento, 
que estava fiel a sua magcstacle, e não seguirem aquellcs rebeldes, o que conse
guiu, sendo logo depois ajudado por um sargento elo mesmo 4. 0 regimento, que 
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logo conheceu os sentimentos d 'cllc respondentc, pela pratica que csta>a fazendo 
a?s soldados, que promctteram logo de lhe obedecer, c que estando n'esta reunião, 
Y1era ali ter das partes da rua das Portas ele Santo Antão o alferes José Felix, 
que tambem conduzia muitos soldados que pôde reunir, e que assim foram todos 
para Valle de Pereira, dando muitos vivas ao mesmo senhor, nrio tendo feito pri
meiro a sua retirada como desejava, e pretendêra fazer ao Rato e na travessa ele 
Santa Qniteria, por ter sido impedido, dando-lhe coronhadas e ameaçando-o ele 
morte, e vindo até ao Passeio como escoltado, paTa não fugir, o que lhe causava 
grande magna por ser sempre amante ele sua magestade e vir envolvido em uma 
rebellião contra o mesmo senhor. E nomeando para prova ele sua defeza cinco 
testemunhas, sendo inquiridas a fl. llõ, todas verificaram as circumstancias da 
mesma defeza, jurando todas de vista que este official viera violentado, e que o 
levaram na parada elo quartel aos empurrões para o centro do regimento, e que 
~lle sempre gostl.ra a opinião ele real~sta e ele um habil official, sendo o melhor 
1nstructor ele recrutas que conheciam . E isto mesmo já constava n' este conselho 
")?elas respostas a differentes interrogatorio;:, e· se acabou de comprovar, quando se 
Inquiriram trinta e oito praças da sn.'t companlüa, quo estavam presas em a nau 
S. Sebastião. 
. E, portanto, em vista do mesmo at·tigo 3. 0 elos de guerra e da prova plen is

Sima que produziu este réu, e que resulta do processo ela coacç?to com que seguíra 
as praças rebelladas, chamando-as depois ao seu dever, absolvem o mesmo de 
toda., a culpa e pena que lhe poqia resultar da sua accusação, se prov-ada. fosse. 

E o 3.0 José Felix ele l\1oum e Lima, alferes da primeira companhia de gra
nadeiros, filho de Felix José de Moura e Lima, natural da villa ele Cascaes, sol
teiro c de vinte e seis annos de idade . 

Foi interrogado a :fl. llG, e sendo accusado por ter acompanhado as praças 
l'ebelladas até ao Rocio, respondeu que estando no quarto com seu irmão e oca· 
pitão Bernardino de Senna, quando se ouviram tiros no quartel, vindo o eapitao 
Ver o que era, voltou dizendo, que· ou era desordem ou traição contra el-rei nosso 
senhor; que fôra tal a precipitação com que se entrou a yestir, que calçára as 
botas elo uito capitão em lagar das suas, e que assim saíra logo, c que indo dil:eito 
á arrecadação, ali achára o mesmo capitão, que estava dizendo aos soldados que 
não fizessem desordens e que não se rernlissem ao tumulto, que era uma facção, 
o que por algum tempo se podéra conseguir; lJorém os tiros que andavam dando 
os rebeldes pela parada, a vontade que elles mostravam de matarem o capitão e 

. ofliciaes realistas, que se lhe querialD. oppor, o estar a porta fechada no lagar pro-
1Cimo aonde estav-a a companhia, fazia tudo isto inutil qualquer esforço que po
dessem fazer sem cooperaçào de patente superior i. e por isso assentou elle res
ponclente, com o dito capitão, de irelD. ao quartel elo tenente coronel e do major; 
ruas sendo só este encontrado, e dize11do que fôra desobedecido, insultado e cles
armaclo, e que esperava ser por momentos assassinado, e que por isso mal podia 
dar orclens que podessem ser executadas, voltaram, e então, sendo encontraclos 
pelos rcbellados, foram levados aos empurrões para o centro elo regimento, per
dendo assim a esperança ele se escaparem em algum esconderijo, v-isto qne no 
l~gar em que estav-am não podiam lançar-se abaixo de alguma janella, antes de 
Vtrem ob1·igados para a eolumna. Qu.e ainda quando saiu o regilD.ento, se escondêra 
com seu irmão detraz da guarita que está á porta do quartel, mas que logo houvera 
um que disse «Ali ficam aquelles clois marotos>>, e então os fizeram logo sair, indo 
d'ahi em diante como escoltados; que querendo por vezes escapar-se no transito 
q~te fizera até o Jardim elo Regedor, pela vergonha que lhe causava o it· envol
Vtdo em uma. rebellião contra el-rei nosso senhor, sen,do elle responclente tão co
nhecido como realista e amigo do mesmo senhor, o não pôde conseguir por irem 
Sei:npre de guarda a elles rebeldes e dando-lhe pontuadas, até que chegando ao 
Pé do Rocio, pôde ali convencer alguns soldados para o acompanharem até V alie 
de Pereira, o que effeituou vindo unir-se ao tenente Onofre, que estava já com 
Urna grande ,porção no largo ela Annunciada, uuico serviço que pôcle n'aqnella in
fausta noite fazer ao mesmo senhor. Nomeou para prova da sua defeza quatro tes
temunhas, que, senclo inquiridas, todas compro>aram com seus dietas a coacção com 

·13 
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que este official fôra levado para o centro elo regimento, e com que viera pelo tran
sito, as diligencias que fizera para se escapar e para reduzir os soldados a qne o 
seguissem para Valle de Pereira, acresceutancl0 que t:1nto e1le como seu irmão 
foram sempre reputados realistas decididos, pelo que já tinham padecido em ou
t~·o tempo, e que por isso tinham os rebeldes mais empenho ele os trazerem e in
sultarem. E isto mesmo se comprova por innumeraveijl dictos ele outras testcmu
munhas e respostas a differentes interrogatorios .constantes cl'este processo. 

E, portanto, achando-se plenamente provada a coacção eom que seguíra os re
beldes este réu, e que a rebellião não podia ser da sua approvação, .pelos senti
mentos de que é dotado, e em vista · do referido artigo 3. 0 elos de guerra, absol
vem do mesmo modo este réu, como os outros 3/ntecedentes, de toda a culpa e 
p@~ . 

E o 4.° Felix José ele Moura e Lima, alferes ela prüneir[L compaFlhia de gra-. 
nadeiros do mesmo extincto regimento, filho de outro·, natural de Cascaes, solteiro 
e de vinte e sete annos de idade. 

Foi interrogado a B.. 119, sobre igual accu:;ação á que se fizera a seu irmão, 
e respondendo pela mesma fórma .que este o fizera, por terem seguido os mesmos 
passos, e s6 com a differença d'este réu ter tido lagar de se escapar na rua de 
S. Bento pela travessa de Santo Amaro, indo-se apresentar á guarda dos volun
tarios realistas a S. João ele Deus, aonde pediu auxilio para vir contra os mesmos 
rebellados; nomeou para prova de sua clefeza cinco testemnnbas, que, sendo per
gunt[Ldas, todas a comprovaram sem a menor .duvida, dizendo tambem que este 
réu sempre fôra reputado como um vet'dadeiro realista e ámigo de el-rei noss~ 
senhor, o qne já constava tambem por clifferentes interrogatorios existen.tes n'este 
processo. . 

E, portanto, absolvem ao mesmo réu de toda a culpa e pena, pelos mesmos mo
tivo~ que· absolveram a seu dito irmão. 

E o 5. 0 Secunclino Fortunato Malheiros ele Sousa e Menezes, alferes acldido 
ao 2.0 regimento de i_rifanteria de Elvas, .filho ele José Malheiros ele Sousa e Me
nezes, natural de Ponte de Lima, solteiro e de vinte e sete annos de idade. 

Sendo este réu mandado pôr á disposição cl'este conselho pelo aviso a fl. lZ 
das partes officiaes, com os documentos juntos até f!. 201 foi interrogado a fl. 12Z 
sobre a accusação resultante do~ · ditos pa;peis e partes officiaes, que consiste em 
se ter apresentado á guarda ela j~mta elos juros, peb m.eia noite ela l'ebellião, de
pois de ter acompanhado os rebellaclos, tendo sido apanhado o seu cavallo junto 
do Passeio, e respondeu, que estando em casa ele seu tio, na ~·ua (sic) ela travessa . 
Larga, n. 0 13, sentíra musica e tiros, e querendo saber o que era e até paJra se 
unir a qualquer força que houvesse a favor de el-rei o senhor D. Miguel I, saíu 

·a cavallo, e ao subir. ela praça da Alegria para a Patriarchail Queimada, em votta 
da rua encontrára a avançada ela força rebellada; mas como já n~o poclesse voltar 
c corressem a elle os sargentos e soldados que vinham adiante, encarando-lhe as 
armas, parou, e perguntando-lhe «Quem vive?'' respondeu ((Vi v a el-rei 0 senhor 
D. Miguel h . . E então logo ouviu uma voz «1\iata esse cão•>, porém um official 
que vinha a cavallo os susteve, e chegando ao pé d'elle respondente, lhe procurou 
quem era., e então para se livrar da morte, disse que era nm alferes desligado elo 
regimento 22; e então disse o official «Acompanhe, mas cnid~~clo com elle, C3ima
radasll; e assim vieram para baixo até ao Rocio, vindo sempre ao pé d·'e1le 0 tal 
official, que bem c!'mheceu a que regimento pertencia.; porém como o seu fim erll 
escapar-se, logo que no Rocio se cler[Lm tiros, se deitou do cavallo abaixo, coroo 
se fosse ferido, e largãnclo o cavallo, se ;recolheu para x guarda da junta dos jtt
ros, a .procurar o seu abrigo e aonde esti'Vera causa de uma hora, indo depois 
unir~se ~í IJolicia do Carmo que estava no Rocio, para a coadjuvar, sendo LJ.eces
sario; que elle era e sempre fôra realista, e tanto qne emigráTa para Hespanha 
em 1826, e que se achava em Lisboa a serviço do regimento a que pertencia· 
Pelos mesmos documentos, que se acham a d. 17 e 18, se prova a sua defezl'll, 
men.os o que se passou no encontro com os rebeldes; por~m, sendo .verbalmente . 
inquiridas varias praças elo regimento rebellaclo, que chegaram até ao Rocio, nada 
disseram cóntra elle, e antes bem cop.stou que é de bons sentimentos e realista~ 



675 

E, porta,nto, não se provando que elle tomára parte na rebcllião, c que antes, 
tendo sido surprehendido, se cscapá.ra logo que teve occasifio, largando o seu ca
vallq, o absolvem de toda a culpa e pena, por falta ele prova. 

E o 6. 0 João At1gusto Alenconrt Braga, cadete elo 3.0 regimento de caval
l~ri~ de Lisboa, fiU10 de João da Silva Brag<t, natural ele Lisboa, solteú:o e de 
VInte e tres annos de idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigir suas 
respostas aos interrogatorios e concedeu o dar sua defeza por escripto. 

Foi interrogado a fl. 123, e se lhe lett a sua accusação constante do aviso a 
fl. 67 d:.us partes officiaes, e consis t i ~L sómentc em ter estreita amisacle com o 
cadete Caboclo, um ·elos rebellados do 2. 0 regimento extincto de Lisboa, e que 
fôra visto com elle na tarde do mesmo dia da rcbellião; ao que respondeu que era 
verdade ter amisade com o dito cadete e anelar com elle ás vezes, mas que isfo 
era em rasão ele ser seu parente, e que era falso o ter estado com elle n'aqnella 
tarde, porque fôra ás onze horas da manhã para Cacilhas, aonde estava seu pae, 
c ele onde voltúra só á noite, e que nada soubera ele similhante rebellião. E para 
prova ele sua clefeza nomeou seis testemunhas, qtte, sendo inquiridas, todas depo
zeram de vista, que este réu chegára n'aquelle dia a Cacilhas, ao meio dia, }Jouco 
mais ou menos, e voltára para Lisboa ao pôr do sol. E as praças do regimento 
rebellaclo, que vet·balmente se inqui1·iram, para se saber se elle réu acompanhára 
o regimento, nada disseram a SÍJJ?-ilhante respeito. E, portanto, absolvem ao mesmo 
réu çle toda ~ culpa e pena, por falta ele prova. 

E o 7. 0 Antonio Luiz Cruzeiro, soldado elo 4. 0 regimento ele infanteJ;ia de 
Lisboa, filho de JHanuel José Barroso, natural ele Duas Igrejas, comarca de Pe
nafiel, solteiro e de trinta anuas ele idade. 

Sendo este réu mandado pôr á disposição d'este conselho, em consequencia da 
parte a fl. 33 elas officiacs, e se julgar suspeito, em rasão de ter vindo do quartel 
da parte do Campo ele Ou.rique, na occasião elo motim, foi interrogado a fl. 130, 
e respondeu que era verdade ter vindo cl'aquelle sitio, quando o regimento elo 
Campo ele Ourique estava em desordem, mas que fôra por estar em casa. ele uma 
mulher aonde costumava ir, e que. logo que sentiu os tiros se recolhêra para o 
quartel na companhia elo cabo Manuel Lourenço, que costuniava · ir com clle, c 
que para prova o produzia por testemunha e ao tenente Vieira, elo 2. 0 regi
mento, que chegára com elles a<;> seu quartel, fugindo elo Campo ele Ourique, en
contrando-o ao Rato. Foram inquiridas as clita.s testemunhas e verificaram a de
feza, acrescentando o tenente que no cam illlho os víra possuídos ele bons senti
mentos, e do processo não resultou culpa alguma contra este réu. 

~' portanto, o absolvem de toda a culpa e pena, por falta de prova. 
E o 8. 0 Davicl Antonio Corazzi, cirurgião ajudante do 2.0 regimento extincto 

de infantecia ele Lisboa, filho de Antonio Davi.cl Corazzi, natural ele Lisboa, sol
t-eiro e ele trinta e dois ann0s ele idade. 

Sendo este réu preso á orclem do commanclaute do regimento, por haver con
tra elle algumas suspeitas que fizeram objecto da sua accusação, foi interrogado 
a fl. 132, e respondeu que elle não seguíra o regimento, apesar de estar no quar
tel, no quarto do tenente Lopes, quando principiaram os tiros, e que se clle rcs
ponclenfe não saltou· pela janella como este fizera, fôra pela ver muito alta e pre- ~ 
sumir que não seria incommodado· por não pertencer á força armada, e que não 

- dera outro motivo ele suspeita contm si, nem dissera que ía com o reg-imento. No
meou para sua clefeza duas testemunhas, e inquiriram-se outras duas por parte 
do conselho, e o que resultou dos setts dictos foi sómente que este réu dissera ao 
cadete NegL"ão, se vinha para baixo para ir com o regimento, e ·que dizendo-lhe 
0 cadete que não e que saltava pela janella, elle réu dissera que ía para baixo a 
fim de ver a face que tomava o negocio, e que saíra, mas elle com effeito não se
guiu o regimento. E, portanto, não havendo contra elle senão leves suspeitas, não 
podem ellas servir para a sua condemnaçlío, e por isso o absolvem ele toda a culpa 
e pe}1a, por falta ela necessaria prova. . 

E o 9. 0 Vicente Antonio Alves, segundo sargento ela oità'Va companhia do 
tn~smo extincto regimento, filho ele Antonio José AlYes, já defunto, natural de 
L1sboa, solteiro e ele trinta e um annos ele idade. 
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Sendo accusado este réu de que estando ele guarda ele reforço ao Limoeil'o em 
a noite da rcbcllião, dera alguns signacs ali de inquietação, pelQ que fôra man
dado prenclcr, foi interrogado a fl. 13õ, e respondeu qne era falso, pois que pe
gára em armas logo que o seu capitão o mandou, quando ali chegára a noticia elo 
acontecimento, e e:;;tivera :fil·me sem dar a mais leve suspeita. Foram interrogadas 
as duas testemunhas que nomeon e o proprio capitão da guarda, e 11ão resultou 
àc sct1S depoimentos suspeita alguma, ou prova ele algum facto que poclesse incln
zir sci~ncia previa do acontecimento elo seu regimento. 

~~portanto, absolvem ao mesmo réu ele toda a culpa e pena, por falta de 1n·ova. 
E o 10.0 José Ribeiro ela Silva, soldado da oitava companhia elo mesmo ex

tincto regimento, filho de outro, natnral ela Bm-ralha, junto a Aguecla1 ele vinte e 
dois annos ele idade, pelo que se lhe nomeou curador para bem dirigir suas re::i
postas aos interrogatorios. 

Constanclo pela parte a fl. 27 elas o:fficiaes, que este réu, apesar de estar no 
hospital em o dia ela rebellião, havia •contra elle suspeita, por se dizer qtte fôra 
dias antes na companhia ele mais dois camaradas para a parte do Campo ele Ouri
que, levando pistolas, aonde ca-íra e torcêra um pé, foi interrogado a fl . 137, e 
respondeu que era verdade ter saído a passear ele tarde com os dois camaradas 
l)ara Campo de Ourique, mas que adiantando-se elles e indo elle re§ponclente a 
saltar um vallaclo, caíra e torcêra um pé, vindo ~lepois a muito custo para o quar
tel, mas que não viu que elles levassem pistolas, nem elle a levava, e que só ou
vira ao lcmge um tiro, mas não dado por ellcs, e depois um assobio para a parte 
para ond~ elles caminhavam. 

Foi acareado com os ditos soldaclos, e cl'estas acareações e testemunhas que 
se inquiriram, não resultou suspeita ou culpa alguma contra este réu, e antes dis
seram que era bom solclaclo e muito asseiado no serviço. 

E, portanto, não resultando contra elle culpa a~gUina, o absolvem por falta de 
prova, bem como a todos os mais réus que :ficam referidos na ultima parte cl'esta 
senten)a, a uns por falta d~ prova e a OLltros por terem provado a formal coac
çã.o .com que seguiram as :praças rebelladas, favorecidos pelo m·tigo 3. 0 dos de 
guerra, que se expressa assim: 

«3. 0 Todo o o:fficial ele qualquer graduação que seja, ou official inferior que, 
sencl{) atacado pelo inimigo, desamparar o seu posto sem ordem, será p1! niclo de 
morte. Porém quando for atacado por um inimigo supm·ior em forças, será pre
ciso provar perante um conselho ele guerra que clle fez toda a defensa possível, 
e que não cecleu senão na maior e ultima extremidade.» 

E mandam que os sobreditos réus sejam soltos, não estando por outro motivo 
presos, merecendo este julgado a competente e necessaria confirmação regia. 

Lisboa, em conselho de guerra, aos 17 dias elo mez de outubro ele 1831. = 
Antonio Juaqlâm de Gouueia P.into, auditor e desembargador• ela casa ela suppliea
ção = José Antonio de Azevedo Lemos, brigadeiro graduado, presidente e comman
clantc elo 1.0 regimento de infanteria de Lisboa = li'mncisco Eliziario de Ca1·valho, 
brigadeiro graduado, · aommanchnte elo 2 .0 regimento de cavallaria ele Lisboa= 

• José da Rosa e Sm~sa, corone] de · caçadores da Beira Alta== João José Doutel~ 
tenente coronel, com mandante elo rcgjmento de A brantes =João Antonio Rebo
cho.- ajudante ele ordens de sua magestadc e commandante elo 4. 0 Tegimento de 
infantaria de Lisboa ·L. 

I O dr. Henriques Secco, no seu curioso livro citado a 'pag. 538, .referindo-se ás trcs sen· 
tenças,, diz : -

"E a maior hecatombe de que no nosso paiz h a memoria; trinta e nove homens supplici~
dos _sobre sessenta e nove condemnados ao ultimo supplicio! Não nos parece mesmo que haJa 
pio auto de fé que mandasse junta btnta gente a uma só fogueira, apesar dos instinctos ferinos 
e 1·apaces do tribunal pseudo-cb_ristão! 

uE seriam setenta e mo, se a uma creança ele dczeseis annos, Duarte Roque, poclesse c~· 
ber mais pena ·elo que a de desterro perpetuo l?ara as Pedras elo Encoge, alem da l1ssistencJP. 
obrigada ao moralisador espectaculo elo suppii.ClO elos camaradas, e se a um~·apaz ele dezoito an
uos, José de Matos, eondcmnado por contemplação sómente em outra tanta pena, fosse possi· 
vel encontrar maior crime do que o ele ter dito á sua lavadéi.ra, no dia immediato ao ela rcbel
lião, q1.1e elle muito bem sabia o que estava para acoJltccer! 

«Não desculpâmos nenhum crime, quando o direito o não mitiga nem perdoa, nem mesmo 
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O~cio 

lll. mo e ex. 1110 sr.- 'l'i v e a honra de receber o despacho n. 0 1, datado de 2'1 
de agosto proximo passado, pelo qual v. ex.a teve a bondade de me informar da. 
sua nomeação para ministro e secretario ele estado nas r epartições dos negocias 
·do reino, ccclcsiasticos, justiça, fazenda e estrangeiros; r eceba v. ex. a as minhas 
congratulações pot• tão acertada .escolha, e o offerecimento que lhe faço para tudo. 
quanto seja do seu serviço especial. 

Igun.lmentc lhe rogo de acceitar os meus agradecimentos pela participação que· 
:me faz dos gloriosos acontecimentos que tiveram em resultado a libm;dade de 
toda essa província do jug·o que a opprimia; vantagens tão g randes, alcançadas 
com meios tão pouco a-deqtlaclos, cobrem ele gloria as valorosas tropas que as al
cançaram, e o illustre general que dingiu e commanclou as operações. Digne-se 
v. ex.a fazer chegar ao conhecimento da regencia as minhas felicitações por tã(} 
plausível motivo . 

. Cumprirei com o que v. ex.a .determina ácerca de quaesquer maços que das 
mtssões portuguezas possa por acaso receber para a secretaria ele estado. 

A. tentativa feita em Lisboa na noite de 21 de agosto, pelo r egimento ele in
fante.rJa n. 0 4, para restaoelecer a legitima auctoridade da rainha fidelíssima, foi 
s~gmda por outras em Coimbra, Figueira, Moimenta e no Algarve, durando 
11 aquelle primeiro Jogar o governo pela rainha quarenta c oito horas; com tudo, 
0 bataJhão de caçadores n. 0 8,~ que tudo havia intentado por seus soldados e sar
gentos, sem concorrencia ele um só official de patente, foi atacado por força tã<'t 
superior que se viu obrig~tclo a render-se, e em toda a pm·te o goYet·no pôde sup
plantal' o partido leal, e consta-me que já haviam cheg·aclo presos a Lisboa no
~enta individuas implicados n'aquellas tentativas; não se deixava transpirar cousa 
alguma em Lisboa sobre taes acontecimentos. 
08 de ordem política. Mas crime é já provocar ao crime, c não é maior ele certo o cl'aqucllc qu e 
0 P

1
ommcttc na pntça publica, do que o cl'aquelle que no g11binete cl:i o exeínplo do desprezo. 

pe as eternas leis da justiça. · · 
.. "Conta-me o sr. f . . . (do concelho de Poiares, ao tempo official inferior do corpo de po~ 

}'cta de Lisboa, convencionado de E vora Monte no posto de alferes ele infanteria, e um dos que 
ornuwam o contingente do seu corpo que foi assistir ao arcabuzamento), que, quando depois 

da.
1 
de.scargn. homicida, os diversos contingentes desfilavam para qumtcis, os commandantes dos 

Pefiotocs davam a estes a voz de mando olha?· á clireita ou á esqtte1'Cla, para obrigar os soldados 
a tarem os olhos no sitio do morticínio, e que então, ao lado dos infelizes que pereceram in
stautaneameute pelas balas, outros se viam estrebuchando no chão, e alguns mesmo elevan
~o-se a meia altura, clamando que acabassem de os niatar, o que se fazia em seguida, mandan-
o-se disparar-lhes tiros á queima-roupa nos ouvidos.'' 
. Um escrupuloso sacerdote, a ntepondo a voz da consciencia e os preceitos cllt r eligião á 

"'nl:lança }Jartiaaria, pediu que o poder moderador concedesse mais alguns momentos ele vida 
ao~ tnfclizcs militares sentcuciados a pena ultima, para receberem os socconos cspirituacs, mas 
a. 1sso r espondeu o miuistro elos negocias do reino com a seguinte r epresentação ou consulta: 

«Senhor: -É sem duvida que as leis ele vossa magcstade ordenam que os réus conclemna
~os em pena ordinaria tenham quarenta e oito horas para se confessa.r c commungar com ar
~~peudimento e contricção de suas culpas. Esta legislação verdadeiramente é entendida dos de
teto~ regulares; porém não é assim dos clelictos de rebeldia, sedição e outros, que pela sua 

Auahdadc exigem immediatamente a pena de dclicto, 11ara que esta sirva de termo e exemplo. 
d s o~·deuaoças de 1708 e 1710, no caso. de rebeldia que praticou o 2.0 regimento de infantcria 
.e Ltsboa, mandam que os individuas d'este corpo fossem quintados, e, quando se lhes impo

zes~e tal pena, talvez que não houvesse mais tempo do que o. ele os absolver. Na guclTa .da, 
Penlnsula um soldado, atirando aos seus camaradas, matou um d'clles, foi immediatamcntc preso 
e no dia seguinte foi fuzilado. Quando se publicaram as decretacs ainda não Lavia corpos 
dl'l'~gimentn.dos, e como estes se não podem conte1· som. que a pena se sig·a immcdiàh1mentc ao 

eltcto, fi ca sendo uma excepçi'to ele que prescr eveu o direito ca.nonico. Alem tl 'isto n. smltcnça 
rnarca vinte c quatro horas para a exccuç.ão, e não cabe na fa.culdn.cle do prior obstar ao jul
gado. Parecem-mo muito pias as suas intenções; mas só lho falta com binar que a~ pessoas a 
qrne~n os Téus tiraram a viela morreram sem confissão, e se as tençõcs d'cstcs réus ttvessem os d ettos que ell es dcsejava~1, qual seri.a n s.ortc dos habitantes cl~ Lisb?a e talv~z elos 1einos 

e vossa magestade? Demms, tem hav1àQ rcus contunmzcs, que so no d1a da e:xecuçao se con
Vertem, e commungam de 111,.n.hhã, que não obstante n 'esse mesmo dia soffrem .a pena, sem cs
fetar para o dia seguinte. A vista cl'cstas ponderaç.õcs, p:trece que a duvida do prior é sem 
llndamcnto, c é pela primeira vez que a vejo exposta. -Sobre tudo vossa magestatle mandará 
~ dC[Ue for servido, que sempre será o melhor c o mais justo. Beija a real mão de vossa muges
a e= O seu fi el vassallo, Co nele de BastO." 
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O santo padre acaba de dar uma prova ele escandalosa fraqueza reconhecendo 
o senhor infante D. Miguel como rei de Portugal, e em conseqriencia d'isso já o 
governo ele Lisboa nomeou o prior mór de Christo pal'a arcebispo de Braga, a 
fr. Fortunato de S. Boaventura para arcebispo de Evora, e a um padre conheci~o 
em Coimbra pelo padre ladrão, para bispo, creio que de Portalegre, e o Yigano 
geral de Evora para ontro bispado. Logo que soube d'estas nomeações escrev:i ao 
ill.mo c ex.mo sr. marqucz de Palmella, lembrando a necessidade do conde elo Fun
cbal clirigir uma nota ao cardeal secretario de estado, protestando solemnemente 
contra cllas, c declarando que o governo legitimo as não admittiria nem reconhe
cm·ia as confirmações pontificias; dizem-me agora que o dito protesto se :fizera, muito · 
antes ele eu o lembmr, e que sua mag·estade imperial o senhor duque de Bragança 
escrevêra tambem sobre o reconl1ecimento em termos mui~fortes a sua santidade. 

Nas Gazetas de Lisboct., qne hoje remetto a v. ex.a e nas que anteriorment.e 
enviei por S. Miguel, encontrará. v . ex. a as sentenças dos infelizes compi·ehencli
dos nos acontecimentos da noite de 21 de agosto, que já fol'a.m fuzilados, e pelo 
ultimo paquete tivemos a noticia de que trinta e s.ete inâ.ividuos mais estavam já con
dcri:mados á morte; dizia-se, IJorém, que aquella pena lhes e1•a commutada na de 
degredo perpetuo para: a costa de Africa. O notavel padre José Agostinho ·de Ma
cedo, que ncára sacl'amentado, tinlm sido i11tel'dicto pelo nuncio em consequencia 
do que escrevêra ele sua santidade, no ultimo numero do seu Des·engano. Conti
nuavam os preparativos ele defeza, que pareciam, comtudo, limitar-se ás margens 
do Tejo; recrutava-se com gTancle rigor, mas essa mesma medida augmentava o 
numero dos desaffectos ao govemo. 

Espero que v. ex.a me continuará a mercê das suas ordens. 
Deus guarde a v. ex.a Londres, em 1·7 de outubro de 183L-lll.mo e ex.mo 

sr. José Antonio Ferreira Braldamy. =José Balbino Ba?·bosa de A?'Cwjo. 

Oflicio 

Ill.mo e ex.010 sr.-Remetto inelnso um offieio em fórma de carta, com a dàta 
de 30 de setembro, e uma carta absolutamente particular, com data de 3 de ou
tubro, que me escreveu o conselheiro J. P. lVIigueis de Carvalho, encan egado de 
negocias de sua magestade fideli~Jsiina em Roma, os quaes, pel<t sua importancia, 
foram postos na presença ele sua magest:'tde imperial e qne devem, portanto, :ficar 
a cargo ele v . ex. a · 

Deus guarde a v . ex. a muitos annos .- In. mo c ex. 100 sr. Candiclo José Xa
vier.= Conde do F~tnchal. =París, hôtcl du Nord, legação franceza, 17 de ou
tubro de 1831. 

Documento n. que se refere o officio supra 

Ill.mo e ex .mo sr.- Terá chegado j{l ao conhecimento de v. ex.a, pelo meu offi
cio dirigido ao sr. D. Francisco de Almeida em 22 elo corrente por primeira c 
segtmcla via, o desagradavel facto que aqui teve log'ar no dia 21, isto é, o reco~ 
nhecimento elo senhor D. Miguel pelo santo pacTre. ' 

N'aquelle officio eu rião pude refel'ir exactamente todas as c1rcumstancias 
cl'este facto; porquanto, devendo ser expedido pela posta ordinaria a primeira 
via, e lJor um meio ele que eu nào estava inteiramente seguro a segunda, não me 
quiz arriscar a que a minha relação fosse lida não s6 aqui, mas em mais alguma 
parte no caminho, e mesmo a que não chegasse a París. Assim limitei-me a sim
ples exposiçã.o elo facto, que agora vóu referir com todas as circumstancias que 
o precederam e seguiram. · . 

No dia 16 do corrente procurei o embaixador de Anstria, para lhe commuru
cm· a copia da carta que v. ex. a esçrevcu ao papa, e pedir a sua intervenção para. 
a poJer entregar eu mesmo a sua santidade, tudo conforme as instrucções de 
v. ex.a a esle respeito. 

O embaixador leu a copia, e, seg undo ett observava, com desgosto; acabacl~ 
a leitura disse-me que eu faria melhor se não entregasse a carta. Esta lJroposi
ção me fez logo julgar que havia mudança na pessoa do embaixador, e me c:.:-u· 
sou grande surpreza, porquanto via qne a cm'ta era inteiramente innocente, mtuto 
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civil e muito religiosa, c que nada continha que podesse offendcr. Ass~m o reflecti 
ao embaixador, acrescentando que não podia deixar de obedecer ao meu superior, 
que _me determinava a entrega da carta; e que pedia a elle embaixador, que se 
cons1derasse no meu caso, e certamente pensaria como eu. A estas reflexões res
pondeu que assentava que eu serviria melhor a minha causa se não entregasse 
a ?arta, porquanto, sendo v. ex.a um particular, e já sem caracter publi.co de
pors da morte de Leão XII, eu me expoúa a algum insulto da parte do papa actual, 
que, como soberano, poderia nfio querer acceitar a carta de v. ex.", ou aeceital-a 
com alguma mostra de desagrado. «Em todo o caso (terminou o em,baixadox) eu: 
Vos peço que me deiteis fóra d'este negocio>> .. «Sim (lhe disse eu), mas ea não cedo 
da pretensão de entregar a carta, uma vez que a minha rasão e consciencia não. 
me clictam que dou n'isto um passo prejudicial á causa que sirvo; e portanto com
mc~teria, segundo o meu juizo, um crime se desobedeeesse, o que não farei ja.
mars. N'estes termos, sr. embaixador, como eu tenho sempre seguido os dic.ta
mes de v. ex. a e desejo continuar a seguil-os, quánto seja possível, peço a v. ex. a 

que me diga qual meio lhe parece melhor para conseguir o entregar eu mesmo a 
carta ao papan. Aconselhou-me, que fosse fallar ao cardeal secretario ele estado, e 
que lhe expressasse os meus desejos sobre o assumpto. 

ND'o me agradou o conselho, e tomei a resolução de escrever uma carta mui 
·polida ao cardeal, em que lhe dizia, que v. ex. a, devendo ausentar-se tempoTaria
~ente da Italia, chamado por sua magestade imperial o duque ele Bragança, havia 
Jtligado do seu dever dirigir uma carta ao santo padre, não só para o informar 
d'esta aircnmstancia, mas tambem para se despedir de sua santidade e pedir-lhe 
a ~ua benção apostolica; que esta carta .estava na minha mão, e que eu muito de
seJava, que se me permittisse entregal-a eu mesmo a sua ·santidade, para ter umtli 
nova occasião de beijar seus pés, e obter a sua benção apostolica. Se, porém, al
g:um obstacttlo se oppozesse á execução d1estes meus ardentes desejos, eu remette
rr~ a carta a s. em. a, para que a fizesse chegar ao seu alto destino. A resposta 
fot, que sua santidade me veria de boa vontade no dia 21, meia hora antes do 
llleio dia. (Aquelle dia 21 do corrente · foi o mesmo e~ que o santo padre recebeu 
as credenciaes do agente do governo de Lisboa.) 

Prosigo a relação da entrevista com o embaixador de Atistria, que durou pelo 
espaço de mais de uma hora; e n'esta relação só mencionarei, por brevidade, e 
como mais essencial, o que elle proferiu, .omittindo as minhas eoarctaclas, que fo
ram dadas com grande calor, como v. ex. a póde imaginar. Continuou elle: que 
re~peitando a alta jerarchia de sua magestade o duque de Bragança, não podia 
derxar de estranhar o modo com que saíu do Brazil; o ter-se dirigido a França, 
e. não a Inglaterra, e sobretudo o ter acompanhado o rei dos franeezes nos tres 
dtas de julho; e emfim, a continuação da sua residencia em França. Vituperou a 
conducta elos francezes em Lisboa; que esta era clescaraclamente em favor da se: 
nh?ra D. IVIaria ela Gloria, para ali estabelecer o seu governo, sendo este o unico 
obJecto que os francezes tinham em vista, como elle embaixador sabia de certo 
pelo que lhe constava que a este respeito se dizia em casa do embaixador de 
~rança; mas que tudo isto, pelo contràrio, havia augmentaclo o partido do senhor 
~· Miguel nas côrtes estrangeiras, e era muito em seu favor t que em confu·ma

t~~ cl'isto eu veria que a santa sé, como disposição preliminar ao provimento dos 
tspados vagos, a que o santo padre procecleria-, não no primeiro consistorio, mas 

no que a este se seguisse, passava a publicar uma bulla (que agor.a torno a re
lll.etter inclusa com o n. 0 11 e que aqui se conservava ainda com Ill.G'lximo se- ' 
gred0 ). 

Terminado este .discurso, eu conheci logo que me achava no meio •de uma nova 
atlllosphera., e mui densa. Comtudo, pelas respostas do embaixad0r ás minhas in
stancias, não pude julgar que estava nas intenções da santa sé o tão proximo acto 
do recon11ecimento do senhor D. IVIiguel; antes, ponderando eu ao embaixador 
qnal seria a _sorte dos bispos, quando a senhora D. Maria II entrasse na posse do 
~en throno, e respondendo-me elle, que estava certo que a santa sé, muito fertil 
~n mezzo tennine, escolheria para bispos indivíduos que fossem agradaveis aos dois 
Partidos da senhora D. Maria e do senhor D. 1\ligncl, conclui por esta rçsposta, 
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<]_Ue a sn.ntiJ: sé tencionnva. unicamente prover os bispados 'elo rnotu JYI'Op?·io, com.o 
havia praticado com a America hespanhola, sem se embaraçar com o l'CC011hec1~ 
menta. 

(Ac_ilÜ devo informar, que vindo a proposito nas minhas interlocuções dizer, 
que tudo seria brevemente terminado, porquanto a senhora D: Maria H nãe tm·
daria a. occupar o throno de Portugal; estas minhas expresilÕes produziram grande 
sobresalto no embaixador, que acucliu logo a perguntar-me se eu estava .seg·uro 
c1'isto; respondi-lhe sim}Jlesmente que assim o esperava.) 

Apesar, como digo, ele não ter dados sufficientes para julgar que o reconhe· 
cimento fosse tão proximo, passei comtudo a dal-o por certo ao embaixador de 
França, a quem referi parte elo que tinha ouvido ao da Austria. 

O embaixador ele França, em quem tenho sempre encontrado o mais cordial 
npoio 1 não tardou em clirigir-se ao cardeal sec1·etario ele estado, e voltando ele es
tar com este, me disse, que as minhas desconfianças relativamente ,ao ·proximo re~ 
conhecimento elo senhor .D. Miguel eram infundadas, e que mesmo não se tra
tava por agora elo provimento dos bispados vagos. 

Note v. ex:a que isto me foi dito pelo embaixador ele França na manhã do 
dia 19 do corrent~, poucas horas depois de elle ter fallado com o secretario cil:e 
estado sobre o assumpto. 

No dia 20, junto da noite, foi-me dito que o rnarquez entregava as suas cre- · 
denciaes no dia seguinte. Pareceu-me esta noticia pouco .Provavel, attendendo ao 
que o embaixador de França me havia assegurado no dia 191 e cheguei-me alem
brar que haveria alguma equivocação, nascida de saberem algumas pessoas que 
o papa me havia concedido mna audiencia para o dia 21. 

Na madrugada, porém, do mesmo ~ia ~1, tive a confirmação da npticia, e não 
obstante a inconveniencia da hora, fui ter com o embaixador de França, que 'sem 
demora me recebeu, e foi por mim assegurado ela realidade elos rumores elo dia 
antecedente, que tambem haviam chegado a seus ouvidos . 

Ás 'nove horas da man:hã d' este dia 21 (não reeebenclo o cardeal ordinaria~ 
mente antes d'esta hora, por se achar Óccupaclo com o papa) se apresentou o em
baixador ao mesmo cardeal, queixando-se amargamente de que havendo elle in~ 
terrogaclo s. ern.n sobre este assumpto, na manhã elo dia 19, s. em.a lhe desse 
seguranças tão oppostas ao facto que ía a ter logar. O cardeal pretendeu justifi~ 
cm·-se, dizendo ao embaixador, que n:aquella hora em que fallára com s. ex:a 
ignorava inteiramente esta. resolução de sua santidade, que só lhe fôra commum~ 
cada na no i te do dia 19. 

O facto, porém, de se terem expedido as credeneiaes ao nuncio em Lisboa, pelo 
con:eio do dia 20, se não contradiz absolutamente a asserção do cardeal, ao me~ 
nos dá motiYo para se poclel' duvidar ela sua exactidão, p01:quanto a resolução 
de enviar ao nuncio as creclenciaes devia ser discutida; as credenciaes deviam 
escrever-se, e serem assignadas pelo papa. Em tudo isto era natural que o car~ 
deal entmsse corno secretario de estado, e a noite do dia 19 e a manhã do cUa 20, 
em que o correio parte pelas duas horas da tarde, não parece muito tempo para 
aquellas operações, se bem que em caso de urgencia fosse sufficiente. 

O:fferece-se-me, comtuclo, uma reflexão em apoio da segurança dada pelo car
deal ao embaixador, e é que, sendo o passo do reconhecimento aconselhado peln. 
Austria, como todo o mundo crê, e o indica a mudança ele linguagem do conde 
de Lutzow, este conselho podia chegar a H.oma a sua santidade pelo correio do 
dia 19, que aportando aqui muito tarde n'aquelle dia, poderia o mesmo conselho 
e a resolução que em virtude d'elle se tomava, chegar ao conhecimento elo car-
deal na noite do mesmo dia, como elle affirmou. . 

Dis~e mais ·O cardeal ao embaixador, que sua santidade, pàra clar uma prova 
manifesta da sua boa fé n'este passo, hav,ia ele proposito concedido a mim uroa 
audiencia na mesma manhã em que recebia o rnarquez ele Lavradio1 e que, sendo 
as intenções de sua santidade ele receber este muito em particular, e sabcnclo~.se 
que elle vinha em granel e trem, se lhe havia mandado dizer por Armelini, offiCJal 
da secretaria de estado, que não se apresentasse assim; e alem el'isto que se ha~ 
via dado ordem á guarda de suissos, que está á porta do palacio de Monte Ca-
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vallo, e á de tropa postada na praça, que lhe não fizessem as continencias militares, 
como effectivamente praticaram quando o dito marquez ent.rou; mas quando saiu 
não succedeu assim, havendo a guarda receb~clo contra ordem, em consequencia 
da reclamação violenta, como o cn.rcleal se exprimiu, do mesmo marquez. Quando 
0 embaixador de França saiu ela casa elo ca.rdeal, que seriam dez horas, viu já no 
pateo de 1\ionte Cavallo as carruagens do marquez em grande gala . 

Approximanclo-se a hora da mi~ha ancliencia, parti eu para Monte Cavallo, 
pa~sanclo }Jrimeíro por casa do embaixador de Austria, que me não recebeu1 c de
pols pera elo de França, que' me referiu tudo o qu'e o cardeal lhe havia dito e ; 
eu acabe de expor . ' 

Apresentei-me em Monte Cavallo1 e no tempo que esperei que saísse o gov.er
u~clol~ ele Roma, que estava com o papa, se poz a conversar comrnigo .o rnaestro 
rlt cama1·a ele suH santidade, fallando-me do recebimento que acabava de ter Jo
gar, e pn,ra que elle não es'tava prevenido; fez-me observar, que não havia ante
c?mara, nem guardàs no palacio; que elle ignorava absolnta.mente que tal auclien
Cla devesse ter logar; que similhante resolução fôra concertada na secretaria de 
estado; e emfirn que para meu governo me cornmunicava1 que sabia, que na noite 
antecedente áquelle dia 21 1 havia sido expedido da mesma secretaria um bilhete 
co~ letra. contrafeita e sem assignaturn, ao marquez, em que se lhe dizia que an
teCipasse a hora ela aucliencia., e com effeito elle se apresentou a uma hora des
usada em taes .casos. 

Sa..ín o governador e eu fui immediatamente aclmittido á presença do papa., que 
se poz em pé logo que me viu, talvez paTa me indicar que me demorasse pouco 
tempo, e sua santidade evitasse assim outra trovoada como aquella da minha au
diencia de 9 ele maio. N'esta desconfiança me confirmei quando, poucos minutos 
depois que en havia entrado, veiu ·o maest1·o di cama1·a annunciar, que estava fóra 
a princeza Altieri. 
. Passemos á aucliencia. Entreguei ao santo padre a carta de v. cx.a Sua san

hclade a abriu e leu na minha presença com bom modo . Depois cl'isto, disse-me 
q~e me mandaria a resposta. Com isto clava sua santidade por acabada a audien
Cla i e só me disse o que já referi no meu officio de 22 do corrente, por occasião 
das reclamações que lhe fiz, e tambem vão mencionadas n'aquellc mesmo officio1 

no qual igualmente v. ex .q terá visto o que passei com o cardeal secretario de cs
taclo, que })rOC1lrei immcdiatarnente depois de acabada a audicncia do papa. 

Voltando a minha casa, e não me merecendo confiança o comput?'stct ou con
tador ele Santo Antonio, dirigi-me immecliatamcnte á contadoria, fa"'endo arran
car a fechachu·a da porta, e substituindo-lhe outra, cuja chave conservo na minha 
J.n.ão. 

Depois d'isto1 nrio satisfeito com as promessas verbacs do secretario de estado, 
lh~ dirigi a carta inclusa por copia n . 0 2, peclinclo-lhe quç as ratificasse por es
CrJpto. 

Esta ratificação por escripto julgava eu essencialiss ima por muitos motivos, e 
~té_ para a ler na congrega~ão extraordinaria de Santo Antonio, que logo mandei 
lnhmar para o dia 24, e prevenir assim a clefecçã0 de algum elos deputados ela 
J.n.csma congregação. 

Passou-se o. dia 22 sem que eu recebesse resposta do cardeal, c no dia 23 fui 
Procurar o embaixador de Austria, que me recebeu muito 'friamente, e me asse
gUJ.·ou, que era intenção de sua santidade e do seu governo manter-nos na posse , 
elo archivo ele- Santo Antonio, etc., e que este embaixador estava certo que me 
seria dado todo o apoio pelo governo pontificio, o qn~l até mesmo se prestaria a 
fazer tudo para prevenir qunlquer ataque por parte do marquez de Lavradio con
tra a elita posse; mas que sabia que não se me daria resposta escripta á minha 
carta. · · 

N'esta entrevista com o embaixador notei grande reserva da sua p~rte i c di
zendo-lhe eu que desde já o prevenia que em qualquer cuso de insulto, que me 
fosse feito, recorreria a elle por a.poio, visto que a minha situação a respeito do 
corpo diplomatico era a mesma que até agora, e em nada tinha variado por um 
facto, que o mesmo corpo diplomatico não reconhecia., nem approvava; a resposta 
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do embaixador a esta minha instancia foi muito fria, e como forçada a sua pro
messa ele proteger-me. 

· NR. manhã de 24 resolvi-me a procurar o cardeal ·e instar pela resposta es
cripta. O cardeal. disse-me que novamente me confirmava quanto me havia dito, 
e que o santo padre em tres clifferentes occasiões lhe havia repetiLlo, qne era sua 
intenção que fossem respeitruclos os factos do archivo, etc., etc., · que se ett recor
resse ao governo pontificio contra qualquer insulto que me fosse feito, obteria sa
tisfação; mas que sua santidade tinha ordenado que não se me respondesse por 

. escripto, e . ele facto me mostrou a minha carta, na qual estavam escriptas as se
guintes palavras, se a minha memoria me não engana : «Sua santità vuoie~che non 
si dia la richiesta risposta, ma che n0n si contradica,no gl'articoli»: 

Ponderei-lhe que não podia imaginar o motivo por que se dttvidasse dar-me 
por escripto promessas ·espontaneas, tão francas e explicitas da parte do santo pa
dre e do seu governo, muito principalmente quando · eu para desvanecer toda a 
idéa de pretensão de arrogar-me qualquer importancia diplomatica perante s. em.a 
lhe havia dirigido uma carta particular, e e~cripta em ~ingua italiana; que a res
posta de s. em. a, sendo competentemente por mim mostrada, poderia prevenir atten
taclos, dos quaes o governo de sua santidade seria o brigado, em conformidade das 
suas promessas, a dar-me satisfação; que era sempre melhor .prevenir o m:.ol, que 
rcmecli:.ol-o, principalmente quando isto era tão facil. O cardeal não pôde resistil1 
ao peso cl'estas. e outras re:flexões, que omitto por brevidade, e me deu a respost_a 
que v. ex.a achará inclusa por copia n. 0 3. Resposta que não me, satisfaz intei
ramente, mas que é a melhor que pude obter. 

De casa do cardeal passei á congregação de Santo Antonio, e o que n'esta fiz 
v. ex. a verá no regisio authentico que junto com o n. 0 4. 

No mesmo dia 24 appareceu no incluso Diw'io ele Roma o annuncio, e se~ 
preambulo, que v. ex.a lerá no mesmo Dicm·io (n.0 5) . A este respeit0 informarei 
a v. ex.a que o annuncio enviado por C. L. ' cle Rossi para se puolica.r no Dia1·i_o 
de Rorma) era muito c1ifferente do que n' elle se lê; porquqnto continha a descn
pção do acto da entrega das credenciaes, o nome de D. l\iiguel I, seu proprio 
nome d'elle Rossi, como secretario da embaixada, etc., etc., mas tudo lhe foi al- . 
terado, e, segundo se me affinna, sua santidade mesmo foi quem redigiu o artigo 

, e preambulo que se publicou. 
Tambem se me disse, que era intenção elo governo o não publicar cousa al• 

· guma a similhante respeito no DiaTio; mas que iEstando o embaixador de Aus
tria, que se publicasse, se a1muíra á sua instancia no modo que 'no Diario se vê. _ 

Constando-me successivamente que se machinava para nos tirar a aclministra
ç~o elo estabel~cimento de Santo Antonio; que com este fim se havia induzido os 
pensionados ali alojados a saír da real casa, o que effectivamentc praticara~ no 

·dia 25; e que, emfim, alguns p0rtugu.ezes residentes em R0ma, assim como os ditos 
pensionados, t\ exccpção de Antonio Man1tel da Fonseca, moço verdadeiramente 
honrado, cedendo ás suggestões elos nossos adversarios, haviam representado con
tra a actual administração cl'aqnelle estabelecimento; fui no dia ~8 prevenir de 
tudo o cardeal secretario ele estado, e combater de antemão aquellas accusações., 
que já sabia qti.e intentavam fazer, para induzir este governo a desapossar-nos da 
referida acl!ninistração. 

Achei o cardeal, se me não engano, menos dispo'sto a ouvir-me que nas an
tecedentes auclieneias; alem cl'isto deu-me idéa de querer entrar na discussão da 
materia, o que é jà un:ia contradicção manifestUJ elas p1<omessas feitas e ratificadas. 

Esta icléa· concebi eu, quando o cardeal1ne diss·e que já tinha;m chegado a seus 
ouvidos as pre~ensões elos nossos adversarios 1 e qt~e elle respondêra á pessoa que 
lhe fallou sobre o assumpto, que pozesse as suas allegações por escripto, e qu_e 
demonstrasse qtte a casa de- Santo Antonio éra comprehenc1ic1a ·na ultima bulla, 
em cujo caso sómente sua santidade se entremetteria na questão. , ·-

A isto lhe expliquei eu, qne o santo padre, publicando aquella bulia, tinha H?-1" 
camente em vista, como sua santidade se exprime, dar as providencias propnas 
para a salvação das almas, isto é, prover os bispados e as parochias vagas; que 
ser Sa.nto Antonio administrado em nome da senhora D. Ma1·ia li ou do senhor 
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D. Miguel,_ é' absolutm:rientc indifferente para a salvaçr.o das almas, e que uma vez 
que s. em. a me falla.va em interpretações ela bulia, não faltaria quem estendesse 
a casa de Santo Antonio até o ponto de a fazer entrar na mesma bulia. Em todo 
0 c~so, terminei eu, espero que não se tomará resolução alguma, sem que eu seja 
0UV1do e responda ás accusações que se fizerem. -

O cardeal assim m'o prometteu, mas cumprirá elle a promessa? O facto .o 
n:ostrará. Eu continúo a atacai-o por meio elo embaixador ele França, unico apoio 
61ncero que nós a,g_ui temos . 

. Esteja v. ex.á certo que se as accusações vem á minha mão, eu as· combate
re, todas, · c com taes rasões, que aquellas se voltarão contra seus auctores. 

Mas, ex."'0 sr., posso eu, apesar ela rasão e justiça que nos assiste, e da minha 
grande vigilaneia, estar seguro da victoria? . 

Posso eu estar seguro que se me manterão as promessas feitas, quando já se 
começa a ladear? · 

Segundo as apparencias, a administração de Santo Antonio não permanecerá 
Por muito _ tempo em nosso poder, c pouco depois não faltará quem se escucle çom 

- S bulla para. nos tirar o archivo, e fazer deitar abaixo as ar.m~s . Se me tiram 
auto Antonio ficó sem um vintem para uma carta do correio. 

E se me fizerem este primeiro insulto, elevo eu esperar que me façam os ou
tros? _Ou elevo deitar eu mesmo abaixo as armas e sair .d'esta cidade levando 
commigo o archivo? 

Sobre este assnmpto cu espero promptas instrucções, prevenindo v . ex. a que, 
no caso ele dever saír cl'aqui, não tenho tun real para a viagem, estando, com(} 
v. ex. a sabe, ha tres annos só com tres mezaclas. Não terminarei esta exposição, 
que, apesar de ser longa, não comprehencle ainda tudo quanto eu desejaria com
lllttnicar a v. ex.a, sem lhe dizer que a Austria e a Prussia obram contra nós, e 
em tal caso permitta-me que eu tome a liberdacle de lhe dizer tambem, ql!-e se 
0 senhor D. Pedro não vôa immecliatamente, sua magestade em pessoa, a Portu
gal á testa de alguns milhares elos fieis defensores dos direitos da sua augustn. filha, 1 ~ossa causa corre grande risco de se complicar grandemente dentro ele um ou 
c Ois mezes ele demora n'aquella operação. . 
- Repito a minha s_upplica a v. ex. a, para que me faça a honra de beijar em meu 
nome as mãos de suas magestacles. 

DeltS guarde a v. ex.a muitos annos. Roma, 30 de setembro de 1831.-Ill.mo 
e ex.mo sr. concle do Funchal. =João Pecl1·o Mig~teis de Ccwvalho 4• 

Documentos respectivos 

N.• 2' 

U.oma, 21 settembre 1831.--Eminenza;-Nella conferenza colla quale l'emi- , 
11 Cnza vostra mi ha onorato qüesta mattina si e clegnata di assicurarmi : · 

_1.° Che il fatto clel possesso den' archivio dcll' ambasciata cli sua maestà fe
delissima nelle mani di S. E. ii signor conte di Fuuchal sarebbe rispettato clal 
go~erno pontifiC-io, e che questo governo non intervercbbe, ne per se, ne per i 
suor delegati, con alcun procedimento pregiuclizievole al cletto possesso . 
p 2. ° Che lo stabilimento clella regia chiesa, casa cd ospedate di S. Antonio dei 

ortoghesi à Roma essendo finora amministrato, e governato in nome di sua 
tnaestà fedelissima la signora D. Mm·ia II, qucstp fatto sarebbe ugualmente ris
fettato, ed in nessuna maniera contrariato cla.l meclesimo governo e ela suoi de

. egati. 

1. 3.° Che il fatto dcll' armi portoghese e pontificia, che sono inalzatc nel palazzo 
c 1 resicleuza clel d.etto signor conte di Funchal come-ancora quello- delle cocm·de 

1 Em carta ele 3 ele outubro, a quo tambom se refere o conde elo Funchal, diz, entre outras 
cousas clr. menor interesse: "Repito a v. ex.• que é necessario, pelo que aqui posso julgar, que 
álla magesraclc o imperador não perca um momento em se apresentar em pessoa em Por.tugal 
c testa ele alguns milhares de fieis portug-nezes, pois que ele outro modo os nossos negocros se 
~tnplicarão extremamente se o senhor D. Miguel continúa em Port?gal por mais algum mez. 
lb sau.ta só não çl_cn o passo do reconhecimento isol::damentc. Tu~1o mcluz a cr~r que foi aconse-

ada pela AustJ·m, que conta com os esforços reumclos da Pruss1a c ela Russ1a ... 
2 O n. 0 1 6 idclltico ao quo já se acha puulicaclo u pag. GO!J. 
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portoghesi, che portano li suoi famigliari, sarà ugualmente rlspettato come finora. 
dal governo pontificio e da suoi delegati. . 

Malgrado le sudette assicurazioni lo scrivente, per dare una prova piu manP 
festa, ed indubitata della buona fede dei governo pontificio nel fatto, che ha ~.vt~to 
luogo q nesta mattina, ardisce di pregare 1' eminenza vostra tl' una Tisposta m ~~
critto sopra quest' oggetto, ch' all' istesso tempo sel"virà per giustificare lo scn
vente d' avere aclempito li suoi cloveri verso il suo governo. . . 

Il sottoscritto, ben certo che l'eminenza vostra rev.ma. conosce à fondo le ch lU1 
ferme intenzioni di mantenere, per quanto esso puo, la pace e la concorclia no~ 
dubita punto ch' ella farà per accondiscendere á questa domanda, e prega l'~mi
nenza vostra di credere alla sincerità colla quale ha l'onore di confermars1.
Dell' eminenza vostra.-Devotissimo ed obbligatissimo servitore. = Cavalie1·e de 
Migueis. = A sua eminenza rev.ma. il signor cardinale Bernetti, segretario di stato 
di sua santità. 

N.ó 3 

Risposta dei cardinalc BcrncLti, segrchtrTio di stn.to di sua. santitb. 

Roma, 24 sett~mbre 1831.- Ill.mo signor cavaliere ele Migueis.-Hà ricevuto 
il foglio di ill. ma in data dei 21 corrente, su li cui oggetti le termi già discorso 
verbale la mattina del gi01·no medesimo, e ch' ella or mi richiama. 

'. Senza entrare nei particolari dettagli dei varii articoli contenuti nel foglio so
praccennato, e dei quali si ebbe proposito, mi fo sollecito di confirmarle quant~ 
nello stesso gi01·no ebbi l'onore di esprimerle in voce, e di_ aHsicurarla che ferm1 

rimangono i sensi e divisamenti à lei da; me dichiarati. . 
Gradisca con cio l'assicurazioni della distinta stima con cui mi clico.- Di lei, 

signor cava.liere, divotissimo ed-Obbligatissimo servitore. = T. C. Bemetti. 

N .• 5' 

Roma, sabato ~4 settembre.- La santità di nostro signore per provvedere ai 
bisogni de'fedeli anche in mezzo ali~ variazioni politiche ha richiamato in vigore 
con una bolla quanto si stabili ela a1tri glor~osi suoi predecessori1 ecl in specie da 
Clemente V con analoga costituzione pubblicata nell' ecumenico concilio di Vieuna, 
e dopo esso ela Giovanni XXII, ela Pio II, da Sisto IV e sul principio dello · scorso 
secolo da Clemente X[ nell' allocuzione concistoriale dei 14 ottobre 1709. Ba. 
quindi annunziato espressamente la santità sua nei termini clelle succennate pon· 
tificie dichiarazioni, che la santa sede nel trattare per oggetti ecclesiastici coi teru· 
porali governi di contrastato diritto non intende che riconoscere il fatto e p~·es· 
cindere ela ogni disqnisizione di di1·itto, avendo in mira soltanto l'importantissJIUU~ 
scopo di non veclere per· riguardi temporali impedite le providenze proprie de 
apostolico ministero per la eterna salute delle anime. 

S. E . il signor D. Antonio ele Almeida Porttlgal, marchese di Lavradio, ebbe 
l' onore di p1~esentare alla santitlt di nostro signo r e, nella mattina dei 21 del corr~nti' 
le credenziali con le quali sua maestà feLlelissima il re di Portogallo e deglt A
garvi lo ha nominato suo ambasciatore straorclinari0 e plenipotenziario presso la 
santa sede, ed e stato accolto clal santo padre colla sua connaturalle benignità. 

1 O n. • 4 c~mprehende uma extensa acta do que se passou n~ congregação fxtraord~uarí: 
de Santo Automo dos portugnezes aos 24 de setemb1·o Cleclarando, entre outras resoluçoes, 
recusa de entregar qualquer cousa pertencente á igrej'a, casa e hospital, ou aclmittir aü r.essoa. 
estranha, sem ordem expressa dos legitimas soberanos D. Pedro IV e D. Maria Ir. Assigns;:: 
este documento, escri pto em italiano, o conde elo Funchal, marquez Francisco Brancadoro, .Joa 
Pedro IVIigueis de Carvalho, Jorge H~~son, Miguel Alvares de Castro e José PereiTa S. Thlago· 



XI 
Subterfugios dos luglczes Dnrt e Mahe1•ly; varin• peç.as comprovativas.- Oartn <lo duque de Bragança a lord Pnhner

ston.-Programma do ceremonial para a audiencia.- publica concedidn ao nuucio n.postolico em L isboa; aviso ti.s pes
s~ns que devem compat·ocer Uquelle acto.-- O governo da 'l'erceira de termina rigorosa uniformidade na administra
çao <los bens em sequest•·o. - Nota <lo conde ela Figueira, solicitando que a Hospanha intervcn~a P.O.ra ser restiluitlo 
0 n?-vio Uran.ict.-Succintns-palavrns do imperador dnRussia sobre a g rave questão porLuguczn..-Verifica-se no pa
ln.cw da. Ajuda a entrega das credcncia.cs pelo arcebispo de Pctra.-D. Miguel concede uma bande ira. ás companhias 
de Yohmtarios realistas 1u·bnuos.-Promenores icercn da projeclada expedi~.1io a Portugal. - O marquez ele P:tlmcllll 
Pe;le o apoio de Ingla.tcl'l·a, c envia ao conde de Sebastiaui a summa das conferencias que teve com um dos ministros 
~l'tla.nuicos.- Decreto commutando a l>OIHL ele Jnorte n. trintn. militares, e substituindo-a por degredo perpetuo ; scn
anço. do conselbo ele guerra, que <lesigna os pontos ele Al'rica oude tnes róus hão de ficar.- Not.ieias poJiticns de 

U.oma, l\fadrid e r .... ondt·cs. - iliem.orcmclum, em nome de O. Pedro, indicando os au .. xilios iudire ctos qllC n G1·au-nretanhn. 
0 a lô'lran~~a podmn prestm·-lhe.- Orgn.nisaç.iio da a rtilhe l'ia dos As~ores.- Despachos elo prcsit!onto da rcgcucia libc
r~l n. Canclido José Xavier, ponclo-o tLO facto de importnntissimos negocios. - Instrllcções regulamentares -para os offi-
01a.es superiores, ajudantes e capitrLcs dos regimentos de infantaria de linha., deCl·etndns em Angra. - Emprestimo 
<1~ 1. 200:0001~000 réis ab erto nas praças do commeL·cio de Lisboa, Porto, Coimbra e Figueira.- O n1inistro da justiça 
expede Ol'elens com o 1\;n ele evita•·-se abuso na cobrança e deposito de bens sequestrados.- Correspondencia di
Plomatica vinda. dn. côrtc pontificia.-Prem io de 12:000 cruzados a. quem descobrir o agente occulto qu~ promoveu 
a revolta em 21 de agosto. - Segundo memot·ial dos irmãos Silva Passos. -Destino dado a praças de prct. - For
Inam-se conunissões nos Açores pat•u conhecer da cond11Cta ele pessoas que exe~·ceram empregos sob o dominio absoluto. 

Quatorze dos principaes subditos britannicos residentes nos Açores dirigiram 
em 18 de outubro uma representação a lord Palmerston, refutando quanto dissera 
0 conde ele Aberdeen sobre excessos commetticlos n'aquellas ilhas. O violento li
?e~o do antigo ministro tm·y lê-se a pag. 479 d'este tomo, por isso é necessario 
~~~t·car como conclue a replica assignada pelos ditos estrangeiros: negam elles po
dtttvamente ter havido insultos á bandeira da sua patria, e serem alguns capitães 
te navios ela mesma nacionalidade forçados a tomar parte na expedição contra ou
/os pontos do archipelago, ainda sujeitos ao regimeu absoluto; qualificam de in
ames e calumniosas as informações ele que se serviu o notavel orador, sempre 

Propenso a deprimir os partidarios de D. Pedro IV e de D. Maria II; declaram, 
0111fim, clig11a ele elogio a conducta elos militares e povos insulanos. 

O teste,munho ele co.nspicuos representantes ela colonia ingleza pouco ejfeito 
pt·o~uziu, porque os intm·essaclos no descreclito clà causa liberal moveram novas 
tn.tngas. 

Officio 

[N. 0 6 6 rcsenado) 

1 lU. mo e ex. mo sr.-Juntas achará v. ex. a as copias de nm officio que dirigi a 
ord Palmerston, e ela sua resposta, relativamente á admissão tacita ele um agente 

0011Slllar, para fornecer os papeis necessarios aos navios ele commercio que nave
fadlll para essa ilha. Podia replicar áquellà resposta negativa, porém julguei acer-
~ 0 não o fazer, visto a certeza moral de não obter a revogação ele uma resolu

Çao de que lorcl Palmerston se desculpa, attribuinclo-a a lorcl Goclerich. 
Em consequencia ele uma entrevista ele mr. Dart com o sr. marquez de Pal

lllellà, a que eu tambem assisti, insinuou~me s. ex.a de escrever a este governo, 
~~ra prevenir o escandalo e os inconvenientes. graves e políticos das intrigas 
t aquelle negociante, declarando que eu estava prompto a pagar-lhe a somma de 

600, para assim terminar ele umá yez o negocio da escuna Coquette, e co:mprar 
~?r um sacri:ficio ele f, 50 o silencio ele mr. Dart. V. ex.a sentirá a importancia 

este sacri:ficio, lembrando-se ele que os nossos inimigos poderosos n'esta côrte se 
jerviram d'aquclle negociante como ele um instrumento proprío para nos hostilisar. 
llntas achará v. ex. a tambem as copias do meu officio a sir George· Shee sobre 

este 0 8 
assumpto e c a sua resposta. 1outo agora escrever no.vamente áquelle sub-

Ccretario ele estado; porém, desejo antes d'isso saber qual é o parecer elo sr. mar-
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quez de Pallll;ella sobre a nova pretensão de mr .. Dart, de receber mais .t 60 como 
· indemn5dade elas perdas que diz soff~·êra na carga de trigo que destinava para a 
escuna . . 

Q~1anto á recusa cl'este governo relativa ao agente consulp.r, parece-me que 
ahi se poderão com pruclencia adaptar algumas medidas que façam sentir a s~a 
injustiça e os seus inconvenientes, sem, todavia, recoiT~r a reciprocidade, que, uno 
obstante ser justa, poderia ter graves e perniciosas consequencias. 

· Deus guarde a v. ex. a Lonch·es, 19 de outubr0 de 1831.-IIJ.mo e ex. 010 sr. José 
Antonio Ferreira Braklarriy. =Luiz Antonio de A~1·eu e Lima. 

Documentos juntos por copia. 

A 

Londres, 28 septembre 1831.-My lord.-L'approche ele la saison ou le .~om
merce de 1' Angleterre avec les iles eles Açores clevient plus actif, fait sentu· la 
nécessité el'autoriser quelques inelivielus, elont les noms soient officiellement re· 
connus daus les elites lles1 à délivrer aux bâtiments marchands que s'y rendent, 
les papiers nécessaires, ta1at pour la régularité et la protection dés affaires com
merciales, que ponr les suretés sanitaires, devennes indispensables .en prést1uce 
du fl.éau épidérnique qui ravage quelques contréés de l'Europe. V. E. ne peut 
manquer de reconualtre que les bâtimeuts qui partiraient sans être munis de pa
piers eu regJe, ct SUI'tout de lettres ele santé, pourraient éprouver de difficultés 
et de dommages irréparables, et c'est dans le but de les eu garantir que je me 
propose de donner les autorisations _ci-dessus mentionnées. 

Oependant les égards que je dois au gouvernement de sa majesté britanuique, 
et le désir ele ne rien faire que ne mérite son approbation me portent à soumeth'B 
à Vi. E. le modele ci-joint de l'avis au public, .que j'ai l'iutention de faire insérel' 
dans les gazettes à cet effet, en priant V. E. de vouloir bien me communiquer 
ce qu'elle pense ele cette démarche.-Agréez1 etc. · 

B 

N ... fait savoÍ'l' au :public qu'il est ch~rgé de clélivrer aux ' bâtiments n:HJ.f• 

chands se rendant aux ilés eles Açores, tous les papiers, légalisations et lettres de 
santé1 qui leur seront nécessaires · pour les gamntir eles clommages et clifficultés 
qu'ils pourraient éprouver s'ils n'allaient pas munis de clocumemts usuels. 

a 
Foreign office, October 12th, 1831.-Sir:-I have to acknowledge the receipt 

of your letter of thc 28th ultimo, requesting that certaiu individuais might be au
thorisecl to gi ve to merchant vessels going to the Açores necessary papers for re· 
gularity anel protection o f commercial affruirs, anel for the health regulations dee~ea 
necessary against the cho1era-mm·bus 1 anel in reply I beg to sü~rte that IIis l\'laJ~5h 
ty's Government do not feel that they cau with propriety comply with the w~s 
which you have expressecl. Inclepenclently, however, of any other objection, wb1ch 
may exist to such a mcasure, I bave to remark that no intelligence has been re
ceivecl that in•consequence 'of the pTevalence of the cholera in the north of Europê, 
any quare:J?.tine is establishecl in the western islands for vesscls coming froJll 
England. _ 

Englaud itself is still free from cholera, anel cJean Bills of health are given 
by the officicrs of His Majesty's customs to vessels sailing from British ports, 
anel it is presumecl, theTefore, tl).e vessels furnishecl with the usual Bílis of bealtb 
granted by the c.ompetent British officiers1 will be admitted to free entry in t~e 
western. islands, as in oth.er cbun'tries cven should they not be provided wlth 
Bill of health issued by an aut}wrisecl agent from the regency o.f Terceira. 

I have thc honour to be, Sir, yqnr rp.ost obeclient humble servant.= Palme?·ston.=="' 
'I'he Ohevalier Abreu e Lima. 

D 

Londres, le 3 octobre 183·1.- JYionsieur: - Souhaitant que mr. Dart ue cesse 
de vouloir. nuire à la cause que je d6fencl, et qu'il a l'intention ele porter ele nou-
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yeau s_a r6clamation concernant la schooner . Coquette, par devant le parlement, 
Je _cr01s de mon devoir de vous informcr que je serai prêt à payer au dit Dart, 
le montant ele l'évaluation faitc par eles experts (f: 650), la snrveillance de mr. 
!heael , consul britannique , avec un sRrcroit ele f: 50 qui élévera la somme totale 
a ;t GOO. 

Je clois me pcrsuader que le gouvernement ele sa majesté britannique verra 
dans cette résolution une marque eles clésirs qui ne cessent de nous animer, de 
ne ricn négliger pour mériter sa bienveillance. 

Excus'ez, monsielLl', que je vous adresse ces deux mots préventifs, et agréez, etc. 

E 

Foreign Office, Octobre 17th 1831.- Sir: - I have to acknowleclge the receipt 
of your letter of the 3rd instant, in which you profess your readness to pay to 
:rvrr. Dart the sum of f: 600 as a compensation to him for the loss of the Schoo
ner _Coquette seized by the rogency of Terceira anel ·wrecked in the Bay of Anfra 111 that island. Having laid your letter before Lord Palmerston, I am elirecteel 
Y Ris Lorelship to inform you in reply thát Ris l\iajesty's Government do not 

lllean to demand from the regency of Tercei.J:a a larger sum than the above 
t. 600 on account of the loss of the Coquette, anel Lorel Palmerston requests you 
Wlll acquaint me for bis information with the name anel residence of the party to 
whom lYir. Dart should apply for the payment of that sum. 

In addition, however, to the f: 600 abo.ve alludeel to as compensatioa for the 
loss of the Coquette, Lord Palmerston is of the opinion that Mr. Dart must be 
considered .as fairly entitleel to the sum of f: 60 which he also claims ou account 
of some wheat which he hacl purchasecl for shipment in that vessel, anel while 
having taken the weasil from eletention eluring the «embargol', was in course of 
sale at 1\lr. Dart's stores, when it was seizeel by the magistrates of Terceira. The 
quantity that r emaineel uus0lcl at the time of the se?zure, Mr. Dart values af ;t 60, 
aud that sum, as forming- part of the cargo of tb e Coquette, Lord Palmerston thinks 
should be added to the f: 600 to which Mr. Dart is entitled as the value of the 
ship itself. Lorel Palmet·s.tou .requests, therefore, that when 1\Ir. Dart elemand is 
~ettled, it may comprehenel both of the two sums above mentionecl, making f: 660 
lts total amount. In conclusion I b,eg to inClose to you for your information an 
e:x:tract from that part of Mr. Dart's letter which relates to his claim on account 
of the wheat. 
C I have the honour to be, si r, your most obedieut humble servant .= G. Shee.=The 
. hevalier Abreu c Lima. 

Extrnct from mr. DarL's lctter to si r Shce 

It has beeJl stated that my claim · of f: 600 for the loss o f wheat is unfounded, ihe quantity seizeel being much under that yalue, anel moreovcr that I hael vio
h'1.te~ the laws of thc place being disposing of wheat purchased there without 
avtng obtainecl a special licence for that purp9se. 

Dpon this hearl I must r espectfully beg to submit the following observations : 
A regency dccree dated January 18th 1831, having permittcd the exportation 

of ':hcat in consequence of the great surplus for home consumption, my agent at 
~l'a.ta ( distaut 12 miles from Ang-ra) purchased a cargo for shipment _in Coquette, · 

ut that vcssel haviug been arresteel anel the other British vessels embargoecl for 
seven weeks, anel the wheat having taken the weasil anel become tmfit for ship
rneut, my agent was instructecl to elispose of it. Part of the wheat was sold without 
~PP~sition, but after I haclleft the islancl, my stores were onter ecl anel taken IJOS-
esslon of, anel tho w heat fotm.el thercin solcl; anel such of tho purchasers as had 
~on~:y were requireel to pay the aroount. of the wheat they had boug-ht to the au

Ortttes of the place . 
. t The quantitJ of my wheat seized together with the money atta,ched amounts, r S~ellls, to above f: 60. On reference tcr rpy former r~presell:tations you _will see that 
. d1cl_ not state the quautity to be 200 fraucs certam, havmg at thc tuue no pre

~hse 1nformation on this heacl, but I had reason to suppose that such was about 
e quantity :mel aroount. 
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Oftlcio 

(N. 0 6 7 resr.rvado) 

IlJ. '110 e ex.mo sr.-O estado indeciso em que se achava (como ainda se acha) 
o negocio infausto ele mr. Maberly, sendo um obstaculo á negociação ele um novo 
cmprestimo, julgou-se acertado ele o concluir, mesmo com grande sacrificio, e n'esta 
opinião concordaram os srs. marquez ele Palmella, D. Thomaz Mascarenhas, José 
da Silva Carvalho e eu. Para esse .effcito pareceu conveniente auctorisar os ncg~
ciantes d'esta praça, Ricarclos, que, alem de serem pessoas de reconhecida probi
dade, entravam na nova operação e tinham a vantagem ele ser ligados com mr. Ma
berly. As tentativas .feitas por um dos Ricardos foram, todavia, inuteis, o que elle 
me participou por escripto. Depois d'isso dirigiu o sr. D. Thomaz Mascarenhas a 
mr. Maberly um officio, exigindo a entrega cl9s bonds não vendidos; mas este o:ffi
eio, como mtútos outros, ficou sem resposta. V. ex. a achará juntas as copias das 
ultimas communicações que houve com o dito Maberly. Resta agora a decidir _o 
que convirá fazer para evitar as perdas de que estamos ameaçaclos pela pertinaCl_a 
d'aquelle contrataclor, e os clamnos ainda maiores q~e poderiam resultar ele medi
das legaes que desacreditariam 0 novo emprestimo, e ele algt1m modo o annulla· 
riam, pondo em duvida a sua validade. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 19 de outubro ele 1831.- TII.mo e ex.mo sr. 
José Antonio Ferreira Braklamy. = Lltiz Antonio de Ab?·eu e Lima. 

Documentos I:Uln.esos 

1.o 

To John Maberly, Esq. lVI. P.-88, Park Street, 30th August, 1831.-Sir :....-o:: 
In reference to my letter of the 26 instant, to which I have not yet been favom·ed 
with any answer, I think it right to annotmce to you that if I do not receive any 
comm:unication from yon by 12 o'clock on Thursclay next, the 1st September 1 
shall consider that you decline any amicable arrangement of our differences upon 
the subject of the loan, anel shall immecliately take the steps I have ah·eady ~n
timated to you. 

I remain 1 etc. =D. 'l'hornaz Masca?·enhas. 

2.0 

.Tohn Street, 2nd September, 1831.-To the Chev'alier Mascarenhas.- Sir:
I am favoured with your letter of the 26th ultimo, anel I have since been favonred 
with yom letter of the 30th ultimo. On rccei.pt of thc latter, I cloubteel whether 1 
ought to return any reply to your firs't letter, but on further reflection, I deter
mineel to consicler what is due to myself, without reference to the menaces held 
forth in your letter. Nevertheless when an intention to publish is held out, as 11 

menace, for the avowed purpose of cornpelling me to compromise my legalrights, 
I do not think it irrelevant to repeat, that J shall protect my;:;elf from the cons~
quence of any publication injurious to my character, by recomse to the legal ~n
bunals of the country, anel I consicler the motive of your intcnclecl publicati_on 
s~1fficiently apparent in your letters, to justify me in so doing in the cycs of all thlll-
lnng persons. . 

You have referred to three specific applications to me alleged to have been 
nnanswered. The first is an application for an intexview on the 3rd J une. I ~an 
find no notice of any such, and as three months have elapsecl without its bemg 
aclvertecl to, I must presume it to have been abancloneel. . . 

The second is a letter from the Chevalier ele Lima o f the 11th J uly 1 handl])g 
me an account macle up by him on behalf of the regency. I have, in reply t~ 
this, repcatecliy referred to the account furnished by me on the 24th June, an 
as there is no balance due by me to the regency, nothing remains for me to do -

The third, a verbal communication by lVIT. Hunter. Now Yom· Excellenc~ 
avoids stating that Mr. Hunter made any communication to me, anel I have stat~ 
in my lettcr to Your Excellcncy o f the 23rcl ultimo, the . answer I returned 1]) 

writing to Mr. IIunter's verbal communication, I repeat it hcre, viz: that I was 



ready to rcceive any propositiun from thc recognizcd agcnt of the rcgencjr ,~vith 
r~gard to the loan, anel that I would considcr lHr. Lima as tba.t àgent so autho
nzed, upon bis statement that he was now in that sitt1ation. vVhat lV.ír. Hunter 's 
relation to Your Exccllcncy may be, th}tt he .slwuld bc entru st ecl with such mes
sages as that statecl in yom Jetter of the 26th August I know not. I declinecl re 
ceiving his verbal message, but I ga\e him such an answer in writing, as would 
have shown Yom· Excellency how you might obt.·ün an answer fi·om me, to any . 
application you might desire to nu~ke, anel though Your Ex:cellency had before 
you this sta temen t, when you wrote your letter of the ·26th ultimo, you have 
not thonght fit tn pay the slightest ·attention to it, nor do I undet·stand what is 
the object you could have in view iu your letter of the 26th Augnst; I hcre, 
however, repeat li1y answer macle to l\Ir. Hnnte1·, by which I shall abide . 

The Portuguese loan has not been less unfortunate for me than for the Go
vernment, anel I should be too happy to fiud any means of obviating the incon
venience at present sustained by all parties connected with it; but the rlifficulties 
are partly createcl by the ex:traordinary conduct pmsucd by tbe agents of the 
Government, and it is necessary, that in :my com·se now adopted, I should take 
care not to compromise the interests of third parties. 

I havc the honour to be, Sir, your most obedient servalit. = John J.l!Iabe1·ly. 

3.0 

Park StreetJ 6th September, 1831.- ';1-'o J ohn .Maberly, Esq . .IH. P. -l::iir: 
r have to acknowledge receipt' of your letter of the 2ncl instant. 

With r espect to my application to you ou the 3rd Jnne for an interview with 
M:r. de Lima anel myself, of wlüch you can find no notice, I beg leave to enclose 
a copy thereof; this note >vas left at yom· house by Mr. Manelers on the 7th 
June, after calling several times to deliver it into your hands, anel I have only 
_to observe, that amongst gentlemen in our station in life, whcn one of them has 
Written to request an intervie w, anel such request re;mains unanswcred, it is not 
Very CLlStOmary to solicit it agaiu. 

Concerning the communication from JHr. Runter, I must staté that l\Ir. ele Lima 
consiclered that gentleman being a party deeply interested in the loan, as a 
rnost proper person to make any communication t'o you. JYir. Huntcr sought 
Mr. ele Lima, not Ilir. de Lima lVIr . Hunter. Uncler sut.:h cil;cumstances Bis Ex
cellency coulcl no-t hesit_ate to make him the bearer of a proper anel amicable 
pt·oposal to yon. Mr. Hunter has stated that he made such communieation, but 
whether or not that was satisfactorily e:s:plainecl between Mr. Hunter anel you, must 
Le lcft to yomselves to settle. In m;cler, however, to avoid any useless discussion 
as to what did, or clid not take place at that interview, I beg leave to r efer yotl 
t~ my letter ·of tlt e 26th Aügust, whi.ch -.vill inform you what wei·e Mr. ele Lima's 
v_tews, anel which he cl~d authorize l\ü. Hnnter to commnnicate, anel on tlie pl·in-
01ple of which, as the rcpresentatives of the r agency we are now willing (without 
prej udice) to nog·otiate. . 
. In tbis officialletter, I pa~s over unnotieed a passage in your letter of the 2nd 
lUstant, which bears rather a personal_ character, but as you state in that pass'age, 
that <~it is necessary in ~tny coLu·se now to be aclop tecl, that you shoulcl take care 

' n.ot to compromise the interests of thiJ:d parties », I beg to inform you that I ·am, 
as I a lways have been ready~ to priy propeT attention to the interests of the bond
holclcrs, who are the only thircl parties, anel I have statecl such readiness to 
Mr. Humphrys, Mr. Wright, .Mr. Hu,nter, and it has been communi.cated to Mrs. 

. qocks & Co., anel as I believe to .Mr. Clag·ett also (the bonds helcl by other par
ties are of inconsiderab le amount), anel I am reacly to meet any one, or ali of 
tbose gentlemen at any time. 

Vvaving, for t he moment, ali that bas hitherto pas3ed, if a meeting with your
self is likely to bring the question ·to a conclusion1 I can, as the representativo 
of the regency, j ointly with .&!Ir . ele Lima, havc n9 objection to that, or any other 
Proper me~slli'e w hich may elo se thc btlsincss wi thout pcrsoni!_ irri tation o r litig·ation. 

I remam, etc. = D. Thomaz ~lascm·enhas. · 
·U 

.. 
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Park Strcct, 5th Octobcr, 1831.- To .John 1\Iabcrly, Esq. M. P .- S ir:
Mr. R~cm·clo has communicatecl to me that bis attempt to effect an arrangement 
of the questions existing bctwcen the i·cgency of Terceira and yourself, has ~ot 
been attended with success. Having ineffcctually aclopted every course wh10h 
occurrecl to me as likely to attain so c1esirable an object, it now remains for ~e 
to require from you to deliver up to me the· bonels of the regency which. are str~ l 
in yóur hands, referring you to the letter addressed to you on this subject by Hrs 
Excellency Mr. de Lima on the 13th July last, which requested you not to ne
gotiate such boncls, for the particulars of which I nced not trouble you. I sball 
be obliged to you for an immecliate ans~er. 

I have the honour to remain, etc. = D. Thoma~ Masca7·enhéts. 

Oflici.o 

(N.0 68 rcscnatlo) 

I ll .mo e cx .1110 sr.- Ignorando se v. ex.a receberia por outra via a copia ela 
carta que sua ·magestade o imperador D . Pedro dirigiu a lord Palmerston em fórma 
de profissão ele fé politica, julgo não poder dispensar-me de a remetter a v . ex.a 
com o presente o:fficio. 

Deus guarde a v. c:i.a Londres, 19 de ou~ubro de 1831.-- Ill. 1110 e ex.nio sr. 
José Antonio Ferreira Braklamy. = LU:iz Antonio de Abrett e Lirr~:a . 

Ca1•ta acima. allu.dida · 

Château de Meudon, 13 septembre 1831-.- Mon chcr vicomte : - Je crois avoir 
donné au gouvernement ele sa maj.esté britannique et à vous particulierement pen· 
dant mon séjour à Londres, eles preuves bien avérées ele la loyauté et la fran
chise avec lesquelles je me proposais de coop~rer de tous mes forces à mettre sur 
la tête de ma filie bien aimé-e la reine de Portugal la couronne que lui revient de 
droit d'apres l'abclication spontanée que j'en avais fai'te: tout ce qui s'était passé 
dans mon premier voyage à Paris, les témoignages de bienveillance et el'intérêt 
que j'avais recueillis ele sa inajesté le roi .des français et ele son ministere, je vous 
ai tout exposé avec cettc franchise que je devais à mon caractere, à la dignité de 
votre gouvernement, aux intérêts de la cause que je p laidait, et à l'empressc
ment vraiment amical avec lequel je vous ai vu saisir toutes les occasions ele me 
prouver votre attachement aux príncipes ele justice et d'hurnanité sur lequel re
pose cette cause sacrée. 
. Vous savez, surtout, que je n'ai quitté Londres, dans l'intention de revenir 
eu France, que d'apres les assm:ances que vous m'avez données que le g01werne· 
ment de sa majesté britannique ne s'opposerait nullement aux-démarches que je 
pourrai:s fai1·e aupres du gouverncment français pom· réussir c1ans cette affaire par 
eles moyens légaux, et que, peut-être, ce gouvernement se trouverait-il à même 
de rendre à la cause çle ma filie dans · cette circonstance, eles s01'vices que, mal
gré toute sa bonne volonté, la position actuellc dil gouvernernent britannique ne 
me permettrait point cl' eu attcnclre. 

J'iuvoque clone, mon cher vicomte, ces précédents, ct fidele à mon systeme de 
loya:uté et de frauchise, je me dois, et vous dois la communication que je vais vou.s 
faire du résultat ele l'entrevue que j'tti eue hier avec mr. le présiclent du conse1l 
et mr. le ministre eles affaires étrangcres de sa majesté le roi eles frança.is . . 

Il était qnestion dans cette cntrevue dcs attentats commis clernierement à Lis
bonne sm· eles sujets anglais ct français, et je reclamais de ce dernier quelqnes 
concessions favorables aux affaires clu Portugal, qui sans compromettre le systcme 
de nou intervention professé par les cleux gouvernements, trouvcrait nature1le; 
ment aupres d'eux un puissant motif cbns la justo inclignation qu'ils auraient clu 
concevoir eu présence de si hostiles attenta.ts. 

J e me fais un devoir, mon cher vicomte, de vous rapporter la parti e la plns 
cssentielle de la réponse que mr. le ministre eles affaires étrangeres a fait it ma 
proposition, réponse qui honore le nol;>le caractere de ce ministre, en me péné· 

.. 
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trant cn mêmo tomps de la plus vive roconnaissm1cc pour lui, parco qu'elle ajetté 
nu granel trait de lumiere snr le terrain que j c dois utilcmcnt parcomir. Pour con
server à cette réponsc tout son vrai caractere, je vous la rcproduirai sous les mê-
mes formes, et la voici: _ 

aPourquoi votre majesté impérialc, a dit le ministre, puisse tirer tout Ie parti 
convenable eles circonstances actuelles, il est nécessaire de réunir eu sa favem·, 
cornme j'ai eu l'honncut· de lui dire le 27 jnillct, les cleux principales puissances 
IUaritimes, la Franco et l'Ang·]eterrc; et il faut absolument que votrc maj esté im
périale. rassnrc tonto 1' Etu·ope de ses bonnes intentions, et qu' ellc détruira toutc 
1dée qui tendrait h faire envisager ses efforts contre l'ttsurpatem· de la conronrre 
~e Port11gal commc étant coune:s:es avcc les démarches des soi-disant patriotas 
espagnols et du comité révolutionnaire, conuus sur le nom de propagancle, et qno 
tous los gouvérncments soient persuadés que votre majesté impériale veut substi
tue,· au gouvernowent tyrannique et généralement oclietrr qui existe en Portugal, 
un régime paternel et douce, mais pom cela même un régime d'orch-e et non de 
désordre. » 

Dans cette occasion il m'a été Lien facile et surtout bien agréable ele pouvoir 
l'endrc à ce ministre franchise pour frm1ehise; je lui ai fait c·onna.ltre, ainsi qu'á 
mr. le présiclent du conseil, que j'avais de tout temps repoussé lcs offres qnc le 
club soi-disant europécn, w'avait fait à différentes reprises penclant mon s~jour au 
Brésil, d'épouser la cause de la réunion des deux royaumes ele la péninsule, et 
d~ pJacer SUl' ma tê te cette cloub]e COUl'OJlUe d 'uu gomrerneroent fédératif: j e ]eu r 
a1 clit qu'cu 1829 lc roat·quis de Barbacena1 ct plus tarcllc marquis ele Santo Amaro 
avaient également repoussé, d'apres mes iutentious, eles propos~tions parcilles, que 
tn_r. Flores Estrada avait adressées à ces plénipotentiaires en Europe pour me Je 
fa1re parvenir; et qu'à mon arrivée à Chcrbourg j'avois moi-même interrompu 
b~usquemcnt l'entretien que le général Saldanha cherchait à avoir avec moi 7 aus
f.litôt que jc me suis apcrçu qu'il était chargé par les pa~riotes esp?gnols cl'tmc 
pareille commission, et que je lui avait fait savoir tràs positivemerit que mon in" 
tention était de chercher à placer mon auguste filie sm· lc trône

1 
moyennant les 

efforts de tous les bons portugais, dirigés cl'apl'es les conseils des cabinets les 
plus intéressés au maintien de la tranquillitó et du bonheur clu Portugal1 et jamais 
par d'antres rooycns. 

Jc leur ai fait savoir <tne j'étais encot·c joumcllement obsédé par eles leiti·cs 
écrites d'Angleterre, d'Italie, de la Belgique et ele la France sur le même st~ct, 
dont je ne ferais attcun cas. 

Je leur ai fait connattre :fiqalement qu'il n'avait jamais été qucstion aupres de 
n1oi d'aucuu offre de la part de ce qu'ils appelaicnt propagancle; et que mes idécs 
d'orclre et de modération étàient tellemeut arrêtées sur cc po.int, que j'avais cher
ché des lcs premicrs moments à m'entotu·cr des hommes les plus óclairés, et dout 
les sentiments ont toujours été conformes au vam général de l'Europe, tels que 
le comte de Funchal, que dans deux ou trois iours sera pres de moi, le marquis 
~e Palmella, que j'attends à tout moment, et d'autres qui, sans avoir comme ecux
la. acquis, par d'heureuses circonstances, eles noms europécns, ne sont pas moins 
connus -sous le rapport du talent, ele la modération et de la probité . 

. <tEh bien! a repris ror. le ministre eles affaircs étrangercs, il faut, et ici j'ex
prtrue en même temps le vceu de ror. le président du conseil, il faut que vot:t·e ma
Je.sté impériale dans une aussi favorable cireonstance comme celle-ci, fasse nne 
~eclaration explicite eles sentiments qu'elle vient d'exprimer; cette déclaratiou doit 
et1:c aclressó au gouvernement de sa majesté britannique, afin que celui-ci, con
v-ainctl de la pureté des intentions de votre majesté impériale1 puisse les faú·e com
Preudre aux autres puissances, et engager la France à s'entendre avec lui sm· uu 
deruier résultat. » 
, Tel est, mon cher vicomte, le resumé de cet intéressant entretien ; je lui dois 

I a;antage ele connaltre les préventions dont à mon insu, je me trouvais entouré; 
Pl~ev-cntions d~'tutant plns injustes qu'elles se trouvaient tout à fait en contraeli
ctton avec le systeme de franchise ct de loyauté que j'ai tonjours suivi par rap
Port aux affaires clu Portugal. 
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J'ai clone un doublc intéTêt à faire cette décla.ration fonnclle ele mos pTincí pcs, 
et je m'empresse cl'y satisfaü·c par la présente lcttre, dont vaus ferez l'usage que 
vous jugez le plus convena.ble, en 1·endant a.insi en même temps le plus gnmcl ser
vice à Ja cause sacrée ele mon auguste fille: ct un jt1stc hommage à la pureté ele 
mes intentions et ele mes sentiments. 

J e m'estLmerai trop heureux si cette protestation ele ma foi politique, aussi 
explicite et aussi loyalc qu'il soit possible de la faire, peut amener la conclu.sion.~ 
trop longtemps attenclue, d'une affaire qui intéresse lajustice et l'humauit&, et qLU 
n'est pas étrangerc au rcpos ct à la tranquillité de la grande famille européenne. 

Agréez 1 mon cher vicomte, les assmances ele l'estime et ele la. consiclération 
ele - Votre affectionné et ami. = D. PEDRO, Duc DE BRAGANCE. 

Decre-to 

Para que a companhia ele cavallaria el0 corpo ela guarda real da policia da ci
dade elo Porto bem possa continuar a desempenhar o serviço a que é eléstinaela, 
inclependeute ele auxilio dos corpos de cavallaria elo exercito, qtte cessará inteira
mente ele_ se lhe dar: sou servido determinar que a força :fixada para aquclla com
panhia, pelo plano de organisação de 17 de fevereLro ele 1824, seja aug·mentada 
com um subalterno, dezoito soldados e dezenove cavallos. 

O conselho de guerrll o tenha assim entendido e faça executar com os despa
chos necessarios \ Palacio de Queluz1 em 20 de outubl'o de 1831. = (Com a nt-
brica de sua magestade.) -

Officio 

Ex.mo e rev.mo sr.-El-rei meu augusto amo, tendo determinado conceder a 
v. ex." uma audiencia publica de formalidade. para receber no real palacio ela 
Ajuda; no cl.ia 25 elo corrente, pela uma hora ela tarde, n.s suas credenciacs ele 
nuncio apostolico de sua santidade, houve por bem nomeár o conde de S . :Marti
nho para ir com a antecipação necessarLa em um coche da real pessoa, seguido 
de quatro coches mais da casa real, buscar a v. ex.a para o conduzir á referida 
aucliencia. O que tenho a honra ele participar a v. ex." para sua prevenção, ajun
tando aqui o formularia estabelecido para esta fLmcção, para conhecimento de 
v. ex. a e para poder tomar á vista cl'elle as medidas que lhe parecer a p1·oposito. 

Com tão plausível motivo confirmo a v. ex. a os meus obsequiosos e fieis res
peitos, desejando empregar-me em tudo quanto for do seu maior a.grado. 

Deus guarde a v. ex. a Pa1acio de Queluz, em 20 de ·outubro ele 1831.= Vis
cond§ .de Santq1·em.= (Para o nuncio apostolico de sua santidade.) 

Ccromonlnl pnrn: a nudicncln puhllcn de formalidade do cx,m• e rev.m• 6r. arcebispo de Potra 
n fbn de ll[Jresentnr ns suas creclcncio.es ele nuucio nposi.olico de sua snutidndc 

No dia cleterminaclo para a audiencia, á hora competente, o concluctor concle 
de S. lVIartinho irá a casa elo sr. nuncio em um coche elos da pessoa de sua rna
gestad.e, seguido de quatro coches mais da casa real. 

No primeiro ha ele entrar sómente o sr. nuncio e o conductor1 assentando-se 
ambos na cadeira detraz e ficando o sr. nuncio á direita. 

Nos quatro coches da casa real hão de entrar, para n'elles serem condnl!lic~os 
'ao palacio da audiencia, os gentis-homens e familiares de escada acima do sr. uunCl~· 

Chegando o conductor a casa elo sr. nuncio, mandará recado pelo seu estn
beiro a saber se s. ex.~ se acha -prompto para o receber, e voltanclo co_m ares
posta de que o sr. nunc10 vem ao encontro, se apeará o concluctor, e avistando-o 
entrará a encontrai-o, e- elle marchnrá igualmente para o mesmo :fim. 

Desde que o concluctor houver saudado no encontro ao sr. mmcio, e ·que fo
rem ambos entrando, 1deve este dar-lhe a direita e o melhor lagar, assim nas en• 
traclas das portas, como nas cadeir~.s do apose1'lto em que o receber, pois assiJJl. 0 

pede a rasão de estar· o sr. nuncio na sua propria 1:asa. _ _ , 
Porém, logo que o conductor houver dado o seu recado e feito o seu compri

mento para partir, dará então immediatamente ao sr. mmcio a direita, c o condu-
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zirá sempre no melhor logar até ao coche, fazendo n'clle entrar primeiro o 
sr. nuncio. 

Na ordem do acompanhamento disporá o concluctor que atraz ele tudo vá a 
eqLlipagem elo sr. nuncio, assim ele coches, como de lacaios, pela ordem que o 
lllesmo sr. nuncio lhes t iver dado. 

Diante d'esta equipagem irão os dois estribeiros a cavallo, o do sr. nuncio á 
direita e o do conductor á esquerda, com os lacaios que os vão servindo, indo o 
estribeira do concluctor de meias com mantas e estribos ele metal e do is lacaios 
adiante de si que levem o teliz deitado no braço e os antolhos, bem entendido 
que assim como o estribeira elo conductor ha ele ir hombro com hombro, levando 
á direita o elo sr. nuncio, os lacaios a cavallo devem seguir com a mes:ina divisão . 
. Diante dos dois estribeiras irá o coche ela real pessoa em que vae o sr. nnn

Clo e o concluctor. 
Diante cl'este irão os gentis-homens e creaclos . graves do sr. mmcio. 
Diante cl'estes irá a equipagem elo concluctor e os seus lacaios ele pé, pela or

clem que elle lhes tiver dado. 
Faltando alguns ou todos os coches, que vão atra~ ela equipagem elo condu· 

?t~r (sendo o numero de dois ou tres em que sómente se observ~t a preferencia), 
lrao supprindo a falta cl'elles, mas adiante da equipagem do couductor, as cm-rna
geus dos duques de Cadaval e ele Lafões, e a elo marquez estribeira mór, pela 
°Fdem por que vão nomeadas; e se tambem faltarem alguma. ou todas estas, o 
conductor nomeará óutras que as devam substitu1r pela sua primazia. 

Todas as mais carruagens elo cortejo irão adiante sem nenhmna ordem nem 
preferencia entre si, e sem prejnizo elas suas antigL1iclacles e jerarchias. 

Nào havendo o costume ele serem os coches ele sua magestade servidos por 
creados que não sejam da sua real casa, achando-se n'~ste caso o coche ela· real 
Pessoa em que o sr. nuncio ·é conduzido, o acompanhará n'este caso um moço ela 
estribeira, que l1a ele abrir ,e fechar a portinhola. 
. O cortejo, saindo ela cas?o elo sr. nuncio , se encam iuharcl. em clit·eitura ao pa

lacio ela Aj uda, onde o concluctor se ha de apear com o sr. nuncio . 
No largo da Ajuda se achará em alas a tropa pm:a passar o cortejo, fazendo-se 

as continencias do estylo ao sr. nuncio. 
O mesmo praticará a guarda elo 1Jaço, tomando as armas e tocando as caixas 

quando passar o sr . nuncio. ' 
A porta do paço será o sr. nuncio recebido, quando se apear, pelo capitão eb 

guarda real, marquez ele Bellas, e pelo mestre sala da casa real, conde ele Al
lllacla, os quaes ~ o condLlctor conduzirão o sr. nuncio a umá casa que estará pre
parada com assentos para o sr. nuncio, para o concluctor e para os referidos clois 
fidalgos, e ali esperarão até se avisar a sua magestade ele que s. ex.a é chegado; 
C logo que vier recado ele sua magestaele, acompanharão o sr. nuncio para 9 in
troduzir na aucliencia elo mesmo augusto senhor. 

Quando o sr. nnncio se apresentar á vista Cle sua: magest.:1.de, o mesmo senhor 
costuma levantar-se ela cadeira em que está para o esperar, tomanelo toda a côrte 
ao mesmo tempo os seus competentes logares. 

As tres reverencias que se costumam fa.zeT a SIJ.a magestacle, são: a primeira 
chegando ao logar anele principia a côrte que assiste, a segunda no meio ela sala 
c a terceira ao pé elo elocel. 

. A cada uma elas ditas reverencias costuma sua mr.gestacle saudar, e na ter
cen·a se avança para receber o sr. nuncio; e retirando-se em opportunidacle para 
bll·e se lhe avizinhar, e, principiando a fallar, o convida sua magestade para se co

l"tr, seguindo-se depois a ~ucliencia. Ao mesmo tempo se cobrem, por signal elo 
lllordomo mór, todos ós grandes, seculares e ecclesiasticos. 

Depois ele haver o sr. nuncio apresentaclo a sua magestacle a sua carta cre
dencial, e representando o que lhe ordena a sua instnlCçào, se retirará fazendo as 
lllcs:ffias cortezias com que entrou. Só depois ela segunda cl'cstàs cortezias de cles
PedtdaJ se costumam saudar os titulares c officiae3 ela casa na retirada. 

Os vestidos cl'cste dia elevem ser ele grande gala. A libré n'esta côrte não cos-
tuma em similhantes occasiões passar ela sala das guardas . . 
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Os officiacs c familiares ele cscaéla acima entram até {t casa elos porteiros ela cana~. 
Depois elo sr. nuncio fàllar a sua magcstacle, os tres fidalgos que o conduzi

ram á presença do dito senhor hão de uaixar com s. ex.'' até ao mesmo lagar 
em q<.IE:: se tiver apeado, para o sr. nuncio se metter no coche com o conde con-
cluctor, que o conduzirá na mesma ordem em que n'ellc vieram. . . 

Assim partir~í, o acompanhamento do largo da Ajuda até á casa do sr. nu:ncw. 
O conductor cederá sempre ao sr. mmcio a direita e •O melhor logar, até o 

restituir ao aposento U.e onde principiou a conduzil-o. 
Porém, desde que o sr. nuncio se achar restituído ao dito aposento, n'elle dev.e 

logo dar ao. concluctor a melhor cadeira, e o eleve depois acompanhar, cedendo
lhe sempre o melhor logar até se despedirem no mesmo sitio ela entrada, onde se 
avistaram e encontraram a primeira vez. 

Secretaria ele estado dos negocios estrangeiros, em 20 ele outubro de 1831. = 
José 1JtJa1·ia de Salles Ribeú·o. 

' Circular 

El-rei nosso senhor tem resolvíélo dar no dia 2õ elo corrente, pela Hma hora 
da tarcle, no real pal:acio ela Ajuda, aucliencia publica de formalidade ao arcebispo 
de Petra, para este apresentar as suas credenciaes ele nuncio apostolico de sua san
tidade, e é servido ordenar que v ... assista a esta audiencia vestido de grande 
gala; será mu:ito elo agrado ele sua ma.gestatle que v ... mande com a antecipação 
necessaria pam a porta do dito nuncio nma carruagem com alguns gentis-homen~, 
puxada a quatro bestas, para o acompanhar á referida aucliencia, c para seglllr 

, depois d'clla até se recolher a sua casa. 
Deus guarde a v ... Paço de Queluz, em 20 de ontubro ele 1831-=Visconde 

de Santa1·em. =(Dirigida aos titulares, dignidades ecclesiasticas, e mais pessoas 
que forma,m a côrte.) · 

Decre-to 

Convjndo C1Ue a administração elos bens em sequestro seja uniforme 'em tocTas 
as ilhas elos Açores, a regençia, em nome ela .rainha, determina o seguinte: 

Artigo 1. 0 Havení. na cidade de Angra uma commissão-cle administração g~- , 
ral dos bens em sequestro, que tenha a seu cargo a, fiscalisação e o cstabelem
mento elo methodo e systema ele escriptul:ação que se deve acloptar. 

Art. 2.0 Em cada uma elas ilhas dos Açores, e na conformidade do decreto ele 
14 ele junho proximo passado, se formai·á. uma commissão, aonde a não houv~r, 
para administrar todos os bens e rendimentos ali existentes, sequestrados por ob}e
ctos políticos ou pertencentes a pessoas que residem em tenas que estão deua1X0 

do governo elo usurpaclor. , .., 
Art . 3.0 As eommissões elas outms ilhas Lão de regular a sua ac1ministraç~0 

pelas disposições do suprameuciolilado decreto, e o seu systema ~le escripturagao 
pelas instrucções que lhes ministrai· a commissão geral. C-l,uanclo acontecer que al
guliJ.a d'ellas tenha duvida sobre a intelligencia ela lei,. ou ela sua applicação, po
derá propol-a á 1:e~~ncia; mas semp:re por via ela commissão geral, que, ajuuta:ndo 
o seu parecer, dmgtrá a consulta p~la repm·tição competente. . 

Art. 4. 0 O presidente ela commissào geral, com as pessoas que julgar precl· 
sas, por elle. propostas á secretaria de estado do's nego cios da fazenda, irá est~
helecer e coordenar em todas as outras ilhas o regular e uniforme systema aclnn
nistrativo; e, emquanto ali não for, a commissão geral enviará as instrucções e 0 

methoclo que cada uma das parciaes deve seguir. . I 
A't·t. 5. 0 A com missão geral terá com todas as outras correspondencia o:fficHl 

por via do pt·esid.etlte ele cada il!lma. 
1 .Art. 6. 0 Q,uanclo a commissão geral, na ausencia do seu presidente, tiver a

guma causa a communicar a qualque:c das outt·as, se aquellc estiver na ilha para 
, onde se faz a participação, esta lhe será enviada, para que a leve ao conh.ecimcD:to 
da respectiva commissãq,; c, no caso elo presidente estat· em outra ilh~t, a con~.wJS
são geral se dirigirá ao presidente cl'aquella a quem se communicar o .negocJ~· 

Art. 7. 0 A commissão geral será compostft de cinco memuros e as parCJ~lcs 
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de tres, nomeados uns e ouh•os pela regencia; porém, quando faltar um em alguma 
das parciaes e dois na geral, as decisões tomadas }Jelos outros serão valiosas.

Art. 8. 0 Vagando um membro em a.lgmna commissão, esta proporá á commis
são geral a pessoa que julgar com as precisas qualidades' para preen.cher aquelle 
logar, a qual levará o p·roposto com o seu parecer á presença da regencia. 

Art. 9. 0 Quando por motivos ele moles tia, ou outros, que não sejam perma
~e_ntes, o presidente ele qualquer commissão deixar ele comparecer, deverá substi
futr as suas funcções o membro que tiver maior gmclunção militar ou civil; e na 
falta, ou igualdade cl'esta, o que for mais velho em idade . 

. . Art. 10. 0 As d.espez,as da administração serã0 pagas Jílelo cofre ela fazenda· pu
bilCa; e, quando se lev~tntar o sequestl'o, a cada uma da:s casas se clesconta,rà 1}z 
l~or cento ao mez sobre o total elo rendimento, clui·ante o tempo que os bens es
tlverem na administração. 

O ministro e secretario de estado elos negocias ela fazenda assim o tenha en
tendido e passe 1}ara a sua execução as ordens necessarias. Palacio elo governo 
e~ Angra, 21 ele outubro ele 1831. = Conde de Villa Flo1·=José Anton·io Guel'-
1'eú·o=Joaqzdm de Sm~sa de Quevedo PizwTo=José Dionysio ela Se1Ta. 

Carta 

París, 22 de outubro ele 1831,- Meu marquez:- Sendo ele absoluta necessi
dade para o serviço ele sua magestacle fidelíssima a senhora D. }\faria li, minha 
l!lluito amada filha e pupilla, que o sr. marquez parta quanto antes para Ingla
terra, a fim de l<í. continuar a tratar negocias ele alta monta, eu nie apresso a exi
gir .elo sr. ma,rquez mwis este sacrificio; e contando que muito gostoso se prestará 
a fazel-o, remetto-lli.e uma copia ela acta ela sessão ele hontem} para por ella se 
guiar como se fossem instrucções por mim assignaclas. Eu espero que o sr. mar
quez desempenhará a importante commissão ele que vn,.e encarregado com aquelle 
zêlo, desinteresse e aptidão com que sempre tem desempenhado todas as mais 
commissões ele que tem sido incumbido durante a sua carreira publica, na qual 
sobejas provas se encontram ela sua transcendente ·capacidade e illibacla honra. 

Aproveito mais esta occasião para lhe certificar que sou seu amigo.= DuQUE 
DE iJ3HAGANÇ.A. =(Para o marquez ele Palmella.) 

Notai 

Ex.1110 sr.-Muito me~1 senhor:- 'l'enclo-se a tripulação ela corveta ele SHa ma
gestacle fidelíssima Um;nia sublevado no porto de Brest contra seus officiaes e ar
vorado a bandeira elo clenominaelo governo ela ilha Terceira, me ordena o meu go
V"erno que eu reclame a intei~Velil.çruo ele sua magestacle catholica para que com 
seus alliaclos exija elo governo francez a execução fiel elo artigo 18. 0 ~la conven
ção ele 14 ele julho cl'estc anno, conchüda entre o governo portuguez e o almi
l'ante francez Roussin (cujo artigo tenho a honra ele acompanhar por copia), fa
Zéndlil-Ure sentir q11e é um formal r01111pimento cl~b neutralidade não ter consentido 
que o referido navio U1·ania arvorasse o pavilhão portuguez, qua.nclo o a.rvoraram 
?s navios mercantes, e consentir agora que ~wverasse o do chamado governo da' 
ilha Terceira. 

V. ex. 3
' me avisa pela sua nota de 13 do corrente que ô sr. embaixador ele 

sna magestade cathoiica em París ía exigir, co11junctamente como o agente elo go
Verno de sua magestacle ficlelissima, a restituição ela corveta U1·ania, logo que 
c~n.ste que se tivesse dado a satisfação pelo insulto feito a um official fr~ncez em 
Ltsboa; visto que esta satisfação já está dada, como v. ex. 11 saberá 0:ffi.cwlmente, 
espero que sua ínagestacle catholica mandará quanto antes as ordens a seu embai
:ltador para se e:ffeitu~w a restituição cl'esta embarcação. 

Aproveit0, etc. Maclricl, 22 de outu~ro ele 1831. - Ill.mo e ex.mo sr. D. Manuel 
Grouzalez Sahnon. =Conde ela Fig11eira. 

1 Enviada por copia a'o visconde ele Santarem pelo signatario, em officio reservado, sob 
n.o 9G, ele 25 ele outubro, tendo o co11jorme de Francisco José Lopes dru Cunha, 
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Ofncio 

(~llntclo do n.0 3a) 

Il1.'1:o e ex. mo sr. - Nos meus clifferentes officjos a essa secretaria de estado te~ 
nho constantemente commmJicadci a boa disposição em que este governo se acha 
a nosso respeito, citando ao mesmo tempo as provas que se me offereciam como 
apoio cl'esta verdade .. 

Hoje ('.umpre·me participar a v. ex.a, que n'nma auclieooia que o embaix...'L~or 
de Inglaterra teve ultimamente do imperado1· Nicolau, sua magestacle impenal, 
fallanclo dos. negocias de Portugal, d isse que muito lastimava o estado d'aquellc 
paiz, que era tempo que acabasse, e qne a Inglaterra deveria, para bem da hu
manidade, empregar medidas de rigor (eles inoyens matériels) para favorecer a 
nossa justíssima causa e acabar finalmente a porfiada questão portug·neza. 

O embaixador lord Heytesbury communicou sem perda de tempo esta expres
são do imperador a seu governo, a qual talvez poderá abalar o systema que a In
glaterra tem até agora adaptado a nosso respeito. 

Deus guarde a v. e')f:.a S. Petersburgo, f: de outubro de 1831.-Ill. 1110 c ex.mo 
sr. José Antonio Ferreira Braklamy. =José il!Ja'w·icío Co?'1'e·ia. 

Cere1nonia da en-trega. do credcnciacs 

(NotioiiL inscrt:L nn •GnzctiL de Li~bo~L• ) 

No dia 25 do corrente, pouco antes do meio dia, o ex.mo co1rde de S. Marti~ 
nho, n0meado c·onductor, saíu de sua casa, em um coche dos da pessoa de sua 
magestade, seguido ele quatro coches mais da casa real, pam a c.'tsa do ex.mo nun~ 
cio; e chegando ali mandOl\ sabet pelo seu estribeira, se s. ex. a se achava prompto 
para o receber. Não tardou resposta de que o ex.mo nuncio vinha ao en_contro; ? 
conductor apeou-se logo e avistando-o entrou a enconiral-o, caminhando s. ex. a 

igualmente pa;ra ó mesmo fim . Havendo o conductor saudado o ex."' 0 nuncio, aro
bos entraram no a-posento destinado para receber o mesmo conductor, dando-lhe 
sempre s. ex. 3 a direita e o melhor Jogar, assim nas entradas das portas, como 
nas cadeiras d'aquelle aposento; mas findando o conductor o seu recado, e feitos 
os cornprimentos para partir, baixaram ambos, ficando Jogo o ex. mo mmcio á di
reita, e sendo conduzido sempre no melhor logar até ao coche, o que, não podendo 
ser sorvido }JOr CI·eados que não sejam da çasa real, era acompanhado de um moço 
ela estribeira, que abria e fechava a portinhola. Nos outros quatro coches ela casa 
Teal entraram os gentis-homens e fttmiliares ele escada acima elo ex. mo mmcío; c 
disposto o acompanhamento se dirigiram pela ordem seguinte, ao palacio ele Nossa 
Senhora da Ajuda, destinado para esta auclienci~l. 

Adiante de tudo vinham as cm•ruageus elo cor.tejo, pertencentes aos di:fferen
tes grandes do reino, sem nenhuma precedencia entre si, e levavam dentro .os 
respectivos gentis-homens. Seguia-se a equipagem elo concluctor e os seus la.ca.tOS 
de pé, e logo depois os quat~·q cochrs da casa real , que íam diante ,elo coehe da 
real pessoa, onde o ex. mo nuncio e o conil.nctor eil.·am conduzidos. A. clireita e á 
esquerda elo cocho' ímn' a cavallo dois estribeiras, pertencendo um ao ex . mo nuncio 
e o outro ao conductor, com os lacaios que os serviam, levando o estribeira. do 
conductor meias com mantas e estribos ele metal, indo diante cl'ellc dois lacato~, 
que levavam o teliz"deitaclo no braço e os antolhos . Atraz· cle tudo via-se a equ1-

pagem do ex.mo nnncio, assim ele coches como de lacaios. 
- Chegado que foi ao palacio da Ajuda este pomposo prestito, apeou-se o con
ductor com o ex.mo nuneio, o qual recebeu das tropas, que se achavam em alas, 
as continencias do cstylo, o <Jtle iguallDcnte- praticou a guarda do paço, tomando 
as anuas e tocánclo as caixas. 

Á porta do pas·o, logo que se apeou, foi o cx.mo mmcio recebido 1)elo cq,pitão 
da guarda real, o ex."'0 marquez ele Relias, e pelo mestre ~ala. da casa real, 0 

ex. mú conde de AllDada, os quaes e o concluctor conduziram o ex. mo uuncio a uro::t 
casa que estava preparacl~t com assentos para s. ex.", para o conductor c para os 
referidos clois fidalgos; e ali esperaram até se avisar sua magestaclc que era cbe-
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gado s. ex. a; e como viesse logo recado de sua. magcstade, foi o ex. mo nuncio in
troduúclo á audiencia do mesmo a.ugusto senhor. 

Quando o ex.mo nnncio se apresentou á vista ele suá magestacle, levantou-se 
o mesmo senhor da: cadeira em que se achava pru·a o esperar, e toda a côrte to
mou ao mesmo tempo os sens competentes logares. 

O ex.'"0 nuncio fez as tres reverencias na fórma elo estylo, isto é, a primeira 
chegando ao -Jogar onde principiava a côrte assistente, a segtmda no meio da sala. 
e a teTceira ao pé elo clocel. 
. A cada uma elas primeieas reverencias corresponcleu el-rei nosso senhor, e á 
tcTccira se avançou para receber o ex. mo mmcio1 retirando-se opportunamente para 
lhe dar Jogar a avizinhar-se; e principiando a falla o convidou sua magestade a 
cobrir-se, seguindo-se depo1s a audiencia. Ao mesmo tempo se cobrira.m, por si
gnal do mordomo mór, todo.s os grandes, ecclesiasticos e seculares. 

A presentacla a credencirul e acabada a atlcliencia, r etirou-se o ex. mo nuncio, 
fazendo as mesmas cortezrias com que entrára; e só depois da segunda cl'estas cor
tezias de despedida é que os títulos e officiaes da casa real se saudaram na reti
rada. 
. Escusado é dizer que os vesticlos foram n'este dia ele g1•ande gala1 e que a 

l1bré n'esta côrte não passou, como não costuma passar em similhantes occasiões, 
da sala das guardas. · 
. Os tres fidalgos que á presença ele sua magestade COJlduziram o ex.mo nun

ClO baixaram com s. ex." até ao mesmo logar em que se tinha apeado, e ali en
trou s. ex.a no coche com o conductor, partindo o acompanhamento na mesma 
ordem em que veiu até á casa elo ex. 1110 nuncio, e occupando este sempre o me
lhor loga'l: até chegar ao aposento de onde partíra com o conduct01·, o qual desde 
então teve sempre o melhor Jogar até se despedirem no mesmo sitio da entrada 
onde se avistaram e encontraram a ·primeira vez. 

Não é possível. calcular o grande numero de espeetaclores que de toda a parte 
concorreram1 na granrle distancia que vae desde a: resiclenoia elo ex. "'0 nuncio ' ao 
p~lacio da Ajuda. 

Decrei:.o 

Querendo dar nm testemunho publico da especial consideraç~to que me mere
cem as companhias de vohmtarios realistas urbanos, pelo bom serviço que ellas 
têe1n prestado1 coadjmvand0 o corpo da guarda real da policia, a que estão uuidas1 

na manutenção elo soc~go da capital: sou servido conceder ás referidas compa~ 
nhias de voluntarios reali stas urbanos uma bandeira, a qual será formada e es
quartelacla das cores que denotam o distinctivo da minha real casa"~ com as armas 
1;eaes no centro. Sou, outrosim1 servido qne ·as ditas companhias preste.injuramento 
a bandeira, de que lhes faço n,erc\31 e fiquem gosanclo, sem excepção alguma1 de 
todos os privi.J.egios concedidos aos c0rpos ele voluntarios realistas, não obstante o 
decreto de 26 de setembro de 1828, relativo ás mencionadas companhias, que hei 
por bem clerogar. _ 

O conselho de guerra o tenha ass im entendido e faça executar com os despa
chos uecessarios . Palacio cite Quell!l.z1 em 26 de outubro de 1831. = (Com a 1'U

bQ·ica de stta magestJade.) 

Carta 

Paris, 27 de outubro de 1831. - Meu marquez: - H ontem recebeu o Candido 
~lma cm·ta da commissão que se acha installada em Londres, tratando elos arran
Jos cb expedição, assignada unicamente por l\lanuel Gonçalves de Miranda (que 
eu jtugo ser o presidente)1 e n'ella vi que ·se achavam promptas tres fragatas, 
duas grandes e uma pequena, e um transporte no fim d'esta semana, para saírem 
Para um elos tres portos ela França que outr'ora tinham sido designados; e sendo 
esta participação em tudo • contraria á feita pelo mesmo l\1ira.uc1a ao sr. marquez 
lila car ta ultim a que a commissão lhe escrevêra, e não podendo eu, ou mesmo não 
devengo duvidar cl'-esta participação 1 posto que contraria., corno já disse, eu im
lllecliata'mente assentei (até a,nte_s de ouvir o conselho1 o. qual rupprovcm ef:!ta minha 

/ 



698 

deliberação) ser conveniente que o sr o marquez se dirigisse por escripto ao almi
rante Sartorins, fazendo-lhe ela minha parte as seguintes perguntas, ás quae.s elloe 
cleverá tambem por escrípto responder e assignar: 1. 0 , poderá f<lzer-se a expedi
ção ccrr~ra a usmpação, apesar elo inverno, com feliz resultado, ou será melhor 
esperar para a primavera, e n' este intervallo tomar-se a ilha da Madeira? '2 o 0

, se 
os quatro mil e tamtos homens que temos ·d.isponi veis sàío bastantes para com elles 
se empreheucler a · expedição, ou se serão necessarios mais e quantos mil? 3o 0

1 se 
caso assente que a expedição se eleve emprehender ainda no inve1:n.o, e com os qua
tro mil e tantos homens, haverá todos os meios necessarios para os transportar, 
bem como tudo o mais qtle se entenQler, se faz GU poderá fazer-se indispensavel? 

Se o [J,lmirante Sartorius responder affirmativamente que a expeuição se póde 
e deve fazer, e se o sro marquez me trouxer as seguranças positivas, dadas 
pelo governo inglez, ela não intervenção da Hespanha, eu marcho, e contem que 
a expedição se ha de fazer infaWvelmente; mas, no caso contrario, de qualquer 
d'estas duas hypotheses se não verificar, então farei o que tínhamos assentado, 
isto· é, escrever á regencia, ficar em França até março, cu_.idanclo elos preparos 
para se poder fazer a expecliçã<i> na primavera, e ao mesmo tempo fazendo toclo o 
possível, a fim ele ver se os dois governos que nos não são contrarias tomam a 
peito tão justa ca.usa e nos ajucla.m, ainda que seja inclirectamente. 

Es1Jero que o sro marquez se persuada que sou seu amigo. =D. PEI)Ro, Du
QUE DE BR.A.GANc;A. =(Para o marquez de Palmeliao) 

Carta 

Londres, ce 27 octobre 1831. -lVIy lorcl:- J'ai 1'1wnneur ele mettre soas vos 
yeux le memomndurn cl'une conversation que j'ai eue avec mro le comte Sebastiani, 
et dont il m'a autorisé (apres l'avoir lu et en avoir ga.rdé copie) à faire usage 
vis-à-vis ele vonso 

.J'ose croire que vaus · y tr<mverez 1'inclication clu clésir sincere qu'éprouye le 
gouvemement français de terminer la malheureuse qnestion du Portugal, et de 
renclre ce pays à la comlllunauté e1,1ropéenne. 

Ce désir cepenclant céderait à ele oplus hautes considérations clans le cas 0u a 
ne s' établirait pas à cet égard tJU accorcl préalable ave c l'Ang1eterre. 

My lord, l'affaire dont il s'agit est pour ma souveraine et pour ma patl·ie cl'une 
telle. importance, qu'il doit m'être permis de soumettre à la consiclération ele vo; 
trc cabinet, sur cette question, qnelques courtes réfl.exionso 

Les grandes puissances viennent de terminer heureusement par leur arbitragc 
l'a:ffaire ele la Belgique, ct d'assurer ainsi la paix générale l N'est-il clone pas d~ 
leur intérêt 'ele complétm: cctte amvre bienfaisante en guérissa;nt la seule pla·ie qm 
saigne encare en Emmpe? · Le temps n'est clone pas en:fin arr.ivé de terminer ce 
gTancl scanda1e, dans l 'origine du quelles puissances de l'Eur0pe trouveront pe1Ü
être qu'elles ne sont pas elles-mêmes sans reproches? Et la situation clans laq_'lH~lle 
se trouve· le Port11gal ne FJ:ouve-t-elle p.as snffisamment que ce Toyaume ne re-
trouvera pa~ la paix sans l'intervention ·de ces mêmes puissances ? . 

Le besom ele rétablir eles relations politiques avec le Portugal me para1t éVl
de~t, surtont pour l' Anglcterre, et j e vous en fais juge, my lorcl. La nation an
glatse sera-t-elle pa.rfaitement satisfaite, et l'Etuope applauclira-t-elle, si v011S r_éta
blissez ces relations avcc l'infant D. Miguel? Avec l'infa.nt Do Miguel, violateur 
eles serments qu'il avait prêtés 0. entre vol:l mains, tyran sangninaire ele son pays, 
et coupa blc envers vous de tant cl'injures récentes et réitérées? 

L'affai~oe du Portugal ne peut p1us clésormais se terminer par un accommo~e
ment entre l'infant D o lVIiguei et la souveraine légitime, il faut mettre ce po1nt' 
hors de questiono Il faut clone qu'elle se termine, ou par une lutte hasardeuse et 
sanglante entre 1es cleüx parties, ou par l'intervention. eles puissances, à la rtête 
clesquelles doit nécessairenicnt· figurer l'Angleterre. 

Dans la premiere hypothese on abanclomiJ.erait au hasarclla clécision cl'une qu~s
tion importante, au lien ele la dirigcr daus le sens le plus convenable, et on rtS-

qnerait ~n ontr.e ele la' voir trainer encore cn langucur. • 

' ; 
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On laisserait subsister le dauger qui résulterait d'une guerre eivile allumée 
dans la péniusule, et l 'Espagne devrait être la premierc à demander qu'on la 
sauve ele ce. danger! Or le meillem, peut-être le seul moyen d'y parvenir, serait 
celui ele l 'intervention de l' Angletetre en faveur de la souveraine reconnue par 
elle, et cette intervention serait aussitôt suivie de l'ouverture eles cachots en Por
~ugal, d'une amnistie générale, et termin"erait ainsi cette longue tragédie. 

Dans l'alternative contraíre, lors-mêrue que D . Miguel parviendrait à repous
ser les attaques dirigées contre lui, j'ose vous le prédire1 my lm·cl 1 son succes ne 
serait r ien moins que stable, car il ne peut plus faire sa paix avec ses victimes1 
et sou trône ne peut se soutenir que par la continuation d'un systeme· de proscri
ptiou et d'extermination. 

En conclusion, permettez-moi seulement d'ajouter, my lord, que jamais :inter
vention n'aura été plus nécessaire ni plus jLlste! Que cette intervention, dictée 
par l'opinion la plus saine de l'Europe, mettra le gouvernement portugais dans le 
cas d'en accepter les conseils, et l'armera de la force nécessaire pour les suivre; 
et qu'ü ne serait, enfin, pas digne du gouvernement britanniqne, de se laisscr ar
~~êter sm· cette question, par eles scrupules ele mot, et eles difficultés de forme, au 
~1eu de sui vre la marche franche et simple, qui vous est dictée par votre propre 
1nclination, ainsi que par toutes les considérations les plus solides d'interêt et 
U.e générosité . · 

ExcLlsez, jc vous en prie de nouveau, my lord, l~ liberté que je prend de votls 
adresser ces observations, et nc eloutez pas un insta.nt eles sentiments de h·cs 
haute consielération avec lesquels j 'ai l'honnem cl' êtrc, my lord, etc.= Le Jl!Imyuis 
de Palnwlla. =(Para lorel Palmerston.) 

Documentos ann.exos 

1 .• 

Pa.ris, ce 23 octobre ll331. - Monsieur : - Le marquis de Palmella, en pré
sentant ses hommages à. S. E. mr. le COip.te Sebastia.ni, a l'honncur ele lu i ·remet-

, tre ci-jointe une minnte qu'il a mise par écrit, auss i cxactcmont que sa mém.oü·e 
a pu l'aider, çle la conversation qu'il a eue avec S . E . avant-hier au ministere eles af
faires étrangeres; et le marquis de Palmella, qui se clispose à partir aujonrcl'hui p1ême 
P.our Londres, prie mr. le comte Sebastimli ele vOLuoir bicn agréP.r toute l'exprcs
swn de sa reconnaissance, ainsi que les assurances ele sa plus haute consiclération. 

A S. E. mr. le com te Sebastiani. = Le JJ!fm·q1ds de Po.lrnella. 

2.• 

Paris, c~ 22 octobre 1831. - S. E. mr. le comte Sebastiani a.yant fait l'hon
neur au marquis de Palmella de l'engager à passer chez lui dans _la rna.tinée clu 
21 octob1·e, hli a fait verbalement les communications suivfilntes : · 

1° Que le gonvernement de sa majesté le r oi eles français voyait avec quel
quc ~nquiétuele les chances auxquelles s'exposerait sa maJesté le cluc de Bragança 
s:il effectuait sou projet d'expédition contl'e lc Portugal. Qu\1ne semblable tenta
hve lui pa.raissait jusqu'à uu certain point hasardeuse et pourrait se terminer par 
ttne lutte sa.nglante, enfio que le gouvernement français ne pourrait se prêter sans 
répugnancc à la favoriser inelirectement. S. E. a ajouté, que cl'un auh·e côté la 
prolongation d'une guerre civil e entre le Portugal et les Açores, entra'lnait aussi 
de graves inconvénients, ct que elans cet état de choses le gouvernement français 
préférerait el'adopter ponr ce qui a rapport à la question portugaise un systcme 
de condnite fmnc ·et ouvert, comme plus conforme à ses príncipes poli tiques et à 
ses sentiments, en se cléclarant formellement eu faveur de la reine lVI~w:ia II. 
. 2° Le gouvernement frança is1 a continué S. E ., ne pousse pas cepenclant son 
llltérêt en faveur ele la cause de l'emperem· D. Pedro et ele la reine sa :fille jus
qu'au point de vouloir la servir anx clépends eles intérêts de la :B'rance, et au ris
que cl'inquiéter ou ele gêner le ministere britannique que la France clésirc soutenir 
autant que possible. 

3° L' a:ffaire portugaise étant pour 1 'Angleterre une a:ffaüe ele premiere impor
tauce, tant sons lcs rapports de politique cxtériemc que ele politique int6rieure, 

/ 



'. ' 

700 

c'est à elle qu'il a.ppartienc1ra de décider ce qüi ltti convient le miet1x sur Ja ma
nib·e de la 1iel'miner. 

4° Dans ces' circonstances le goaverneme11t français se prêtera tres volontiers 
it suivre ce qui pourra lui être indiqué par le cabinet de Londres, ponr favoriser 
la cause ele la jeune reine de ~orü1gal 1 soit en prenant l'initiative pour la reco
naí:tre, soit de toute autre maniere, et "il n'exigera pour cet effet ele la part clu 
gouvernement anglais ancnn engagement préalable par écrit, Ja parole d'hommes 
d'état tels que lo1·cl Grey et lord Palmerston offrant à mr. le comte Sel.Dastiani la 
meilleure de toutes les garanties. 

5° JYir. le général S.ebastiani, sans être pleinement sur ele la maniere de voir 
cln ministh·e britannique, croit ce1Jenclant que I' An'gleterre aurait aussi le désir 
d'adopter à cet égàrd un systeme franc et clécisif, si on trouvait le moyeu d'écar
ter les difficultés qui ~e présentent. 

6° Enfin, mr. le c.omte Sebastiani a terminé en engageant le marquis ele Pal
meUa à partir a11Ssitôt que possible l)OUl' Londres, afin ae solJ.iciter la décision d·e 
cette importaB.te affaáre, et il a bien vou[u lui permettre de. faire usage vjs-à-vis 
elu ministere britanniqRe de la confieleuce qu'il vena.it ele lui faire, promettant eu 
outre que les instru.ctions ele mr. t'ambassaeleur de France à Londres seraient 
conformes à cette communication. 

7° Le marquis de Palmella ayant pris la liberté de clemaB.cler à mr. le comte 
Sebastiani, si clans le cas ol.1 les dispositions favorables clu gouvernement françajs 
ne pourraient pour le moment recevoir l'.accomplissement qu'il espere, on mettrait 
obstacle aux efforts que sa majesté le eluc de Bragança se dispose à faina pour 
délivrer le Portugal, S. E. s'est borné à hü recommander cl'user cbns cette sup
position de tons les moyens possibles pom· que les préparatifs eussent lieu sanil 
trop ele brnit et sans violation eles loix. 

- 8° Le marquis ·ele Palmella a, prié à la fi.n de cette conversation mr. le corut~ 
Sebastiani ele permettre qu'il lni eu représentâ.t par écrit, la subsrtance, à fin que 
S. E. eut ainsi la certitude que ses paroles avaient été exactement comprises, on 

1 qu"elle put avoir la bonté de reclresser toute errem· involontaire qui aurait été 
commise dans la réclaction de ce memo?'Cmdum. 

~fcmorandurri 

Paris, ce 20 octobre 1§31.- JI.!Ionseigneur le duc ele Bragance, agissant comme 
pere et tuteur de sa majesté D. JYiari.a II, et comme chef de la famille royale de. 
P~1rtugal, a pris la résolution de se placer à la tê te eles l0yaux po1·tugaí.s q n'i so~l
tienneut anx .Jles Açores le trône ele sa majesté tres-fidele, et se clécla.rer rég,ent 
du royaume m.1 nom ele son augt~ste fille. . 

Dans cette importante conjoncture i~ est bien N.atm:el que sa majesté im:péTiale 
désire s'assurer eles c1ispositions eles gouvernements de l'Eur<<Jpe1 et surtoLÜ qu'el1e 
attache la plus granel prix à coí:ma1tre aussi clairement qae p0ssible, jusqu'·à quel 
point elle eloit espérer t'appui ele l'Angletene et ele la France. 

L'accueil amical et les têmt.lignages el'intérêt que sa majesté impériale a reçus 
' à Londres, ::vinsi qu'à Paris ele la part eles augustes souverains d<mt elle a été suc
ces::;iyement l'hôte, eloiveat la, porter à croire qu'e1le n'aura pas v~t-inement recours 
à leur intervention en faveur de la reine Maria II, et que le mom.ent est arri vé 
pour ces eleux cours ele se proNoncer franchemen.t snr une questi'on qui tient 
l'Em·ope en suspens, et le Portugal en sotlff.rance, depuis trois .ans. 

Comme pniss::vnces maritimes et cominerciales clu premier orch:e, la l!'rance et 
1' Angleterre ont eles rapports clirects et mnlt.ipliés avec la péuinsnle au delà eles 
Pyrehnées. Ces rapports leur imposent la loi ele n'être pas imlifférents au.sort dn 
Portugal, et leur donnent le droit d~ prenclre l'initiative dans les arra~gem.ents 
qu'elles croiraient nécessaires pour tJrer ce malheureux pays de l'état ele désola
tion clans iJ.eq uel il se trouve. 

Depuis trois ans, comme ou l'a elit plus haut, le prince, qui apres av0ir violé 
tons ses serments, se trouve pla.cé en Portugal à la tête d'unc fadion f<Dt·cenéc, 
demande en vain à être reconnn comme roi par les gouvcrnements ele l'Europe! 
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et le titre de la reine Maria II n'a pas cessé d'être respecté par toutes les puis
sances, à, l'exception seulement de l'Espagne. 

Los forces qui soutiennent le parti ele ]a reine se composent mn,intenant des 
tro1tpes qui garnissent les lles eles Açores, de la totalité eles babitants de cette im
portante provincc, et cn outre de tont ce qu'il y a de plus distingué dans la nation 
portugai ~?e (à tres peu cl'exceptions prus) comme le clémontre le nombre consiclé
rable eles émjgrés, l'encombrement des prisons, et les tentatives continuelles que 
le reste de ce malheureux peuple ne cesse ele faire pom renverser le tyran qui 
l'opprime. 

Le parti ele l 'infant D. lVIigt1el se compose d'une faction soit-disant apostoli: 
que, qui a réussi pom quelque temps et à quelques époqves à fanatiser le bas 
peuple, d'un cer tain nombre de troupes prétoriennes, et smtout de l 'ap})UÍ de l 'Es
pagne, seul origine et seul soutien véritable de la r évolte de l'infant D. Miguel. 

~ Dans cet état de choses, on ne samait se dissimuler la possibtJité d'une lon
gue lutte, -qui ferait gémir l 'humanité, et couler encore eles :flots de sang sur Jes 
échpauds et sur les champs ele bataille, lors même qu'elle se terminerait eu fa
veur de la justice, et selon les VQ?UX ele toutes les nations du monde, et qui clans 
le_ cas contraíre présenterait l'issue la plus désastreuse, en mettant les puissances, 
s'll est permis ele le dire, dans la bonteuse nécessité d 'admettre au rang eles rois 
de l' Europe le prince pa1jure que la voix: du monde entier a proscript. 

Le seul moyen de résoudre la question portug·aise, et en tont ças le plus no
ble et le plus généreux serait celui d'une intervention franche, claire et directe de 
la part de l ' Angleterre et de la Franc·e. 

Le elroit de ces puissances pour en agir a in si, se fonderait: 1°, sur l'intérêt 
de l'humani'té (motif reconnu valable et su:ffisant dans le cas de la Gràce) ; 2°, sur 
les inconvénients qui résultent pour elles de la continuation de l'état ele choses qui 
les prive d'entretenir eles relations diplomatiques avec le Portuga.l, et sur l'impos
sibilité qu'elles trouvent à établir des rapports avec le gouvernement actuel ele 
fait ele ce royaume; 3°, sur les griefs multipliés que les cleux coms ont à repro
cher au gouvernement de l 'infant D. Miguel, et qui suffu·aient senis pour justifier 
une déclaration de guerre. 

On ne doit point perdre de vue que dans le cas même ou le parti de l'infant 
D. Miguel aurait le clessus, ce pril'lce ne peut conscrver la couronne que par l'ex
termination ele tout le parti qui lui est opposé, et avec lequel la paix lui est de
venue désormais irnpossible ; ainsi les listes de proscrlption sont une condition né
cessa.i re elu reg·ne de ce prince, tandis qtte le triomphe q_e .l'empereur D . Pedro, 
au nom de la reine sa filie, serait le signal du r établissement de la paix intérieure, 
.d'une amnistie complete, et de la délivrance de toutes les victimes écbappées jus
qu'à présent an bourreau de D . Miguel. 

Quelle est Clone la cli:fficnl_té qni pourrait s'opposer à ce que l'Angleterre et la 
!!'rance se mettent d'accorcl pom- accomplir une entr eprise, qui se fonde sur les 
considérations les plns hautes de poli tique, de justice et d 'huma.nité? On ne peut 
s~ le dissimuler, c'Epst l' Espagne seule qui la cause., et la crainte de lui donner ele 
l'Inquiétude sm· sa paix in~ér i eure, arrête les cabinets ele l'Europe, et suffit pour 
les fairc hésiter sm· la question du Portugal. . 

· Eh bien, cette considération même devrait, à ce qu 'il semble, engager l'An
gleterre et la France à ne pas laisser au hasarel et au temps la solution d'une 
questimi, qui si elle se terminait au moyen ele la guerre civile, pourrait e:ffective
lllent Ü'Otlbler la paix de l'Espagne, ~ndis que l 'intervention eles puissances écar
terait tout fâcheux résultat. 

Les cabinets de sa majesté britannique et de sa majesté le roi des français 
SO!J-t trop éclairés pour méconnaí'tre la force eles consiclérations que l'on indique 
daus ce memO?·andum, et pour ne pas en saisir tous Jes dévelopements qu'il serait 
snperflu · el'ajouter. Ces deux cabinets , heureuseroent cl 'accord pour maintenir la 
Pai:x de l 'Europe, ne voudront pas laisser subsister en Portugal l ill état de -cho
ses, qui dtu·e malheureusement clepuis trop longtemps pour que l 'on puisse s'at
teudre à le voir terminer sans une crise dangereuse, ou sans l'intervention eles 
Pllissances les plus intéressées à éviter cette crise. 

I 
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. Lc moycn en cst facile, et il suffirait que la France et l'Angleterrc, en se dé
clarant pour l'un des deux partis qui divisent la monarchie portugaise, fissent en
tendro claii•cment à, l'autre qn'il doit nbandonner ses prétentions. Le choix ne 
saurait être donteux dans le cas oiL los puissances se clécideraicnt à cette déclara
tion formelle. L'Espagne elle-même serait alors la premiere à conseiller à l'infant 
ele s'y·conformer, et la question se tcrminerait ainsi sans plus d'effusion. de sa;ng, 

- ct sous la garantio des puissances intervenantes. 
Dans le cas cependant oiL une telle résolution, quoique la seule qui paraisse 

digne de deux grands puissances, ne puisse avoir heu, il resterait en.corc à l'em
perem· D. Pedro à réclamer de l' Angleterre et de la France leur apptú e:ffectif 
pour le cas probable ou le gouvernement cl'Espagne, embrassant, soit ouvertement, 
soit d'une maniere indirccte, le parti de l'infant D. lVIiguel, s'immiscerait clans la 
guerre civile ele la na.tion portugaise. ll faudrait à cet effet que les clcux cours 
tinsent, des à ,présent, le langage Je plus ferme au cabinet de lVIaclricl, et qn'elles 
se renclissent, pour ainsi dire, garantes ele la neutralité; mais une semblable ga
rantio est-elle possible, et am·a,it-on assez de confiance clans les promesses ele l'Es
pagné pouF s'en contenter au risque de les voir violées au moment décisif, et 
d' être ensuite réduits à des regrets ou de a reproches ihutiles? Voilà c e qu' on sou
met à la considération des puissances, et ce qui doit encare les indui.re à adopter 
de préférence la premiere des deux mesures sollicitées. 

TI cst encare cl'autres mesures scconclaires d'une nature moins clécisive, et qui 
pourraient cepenclant aieler considérablement le parti de la reine ele Por.tugal au 
moment ele I~ lutte i tels seraicnt par exemplo: 1°1 la nomination cl'agents cliplo
ma.tiques aupres cltt régent, ou pour le moins d'agents consillaires clu prcmier or
dre, revêtus d'instructions et cl'autorisations suffisantes pom· donner quelque relief 
à leur commissi<mi 2°, l'envoi ele quelques bâtimcnts ele guerre dans le Tage, 
avec eles garnisons assez fortes potu· pouvoir, en cas ele nécessité, protéger la vie 
et la propriété dcs suj ets cle'S deux couronnes résiclents à Lisbonne, et avec eles 
instructions éventnelles, cl'une na.ture aussi favorable aux intérêts ele la reine, que 
pourrait le permettre la bonne foi et le. droit des nations i 3°, une déclaration 
adressée à l' Espagne, qui ferait dépendre en parti e ele sa conclui te, la neutmlité 
des escaches stationnées clans le Tage. 

Tels sont quelques-tms . eles moyens indirects, par lesqucls l'Angleterre et la 
Franc-o pourraient favoriser la cause de la reine de Po.rtugal, si elles ne se déci
daient pas, comme il leur ·serait bien plus aisé et plus convenable, à en assl.U'er 
franchement la réussi_te, et monseigneur le duc de Bragança doit espérer en tout 
cas, que les gouvernements cl'Angleterre et elo France ne différeront plus à s'ex
pliqucr vis-à-vis de lui, snr cette question important13, avec toute la franchise no-· 
brc et généreuse qui caractérise la politi_que actuelle eles cleux augttstes sonverains 
de ces puissants états. 

Aviso 

El-rei nosso senhor mand~ remetter a v. s.a o incluso real decreto datado de 
hontem com a sentença a que clle se refere, Jlara que, fazendo-o v. s. a presente no 
conselho de que é presidente, se cumpl'a o que o musmo aug·usto senhor no dito 
seu real decreto determina. 

Deus · guarde a v. s.a Palacio ele Queluz, em 27 ele outubro de 1831. = 
C'oncle ele S. Lowrenço. =Sr. José Antonio ele Azevedo Lemos. 

Decreto 

Sendo-me presente a terceira sentença proferida no processo respectivo pelo 
conselho que especialmente mandei congregar pelo meu real decreto de 24 de 
agosto ultimo, para julgar os inclividuos militares cumplices por qualquer moclo no 
horroroso attentaclo de rebellião, que parte elo 2. 0 regimento de infanteria de 
Lisboa, actualmente extincto por essa causa, commetteu na noite de 21 do dito 
agosto: sou servido confirmar inteiramente aquella sentença i mas, propenso con
stantemente o meu paternal coração a em1)regar os e:ffeitos ela minha real cleruen
cía, sempre que isso pócle combinar-se com o decoro ela minha soberana dignidade 
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e com o bem dos meus fieis vussallos: hei por bem commutar na pena immecliata 
a pena capital, que pela dita sentença se acha imposta a trinta, dos réus ele que 
ella trata. 

O referido conselho o tenha assim entendido e declare a mencionada sentenca 
por conforme a este meu real decreto, indicando o destino elos trinta réus a que'm 
elle aprouve fazer graça, para a respeito cl'elles e elos mais individuas que ella 
comprehencle ser com a possível brevidade executada. Palacio de Queluz, em 2G 
de outubro de 1831. = (Corn a rub1·ica ele sua rnagestacle.) 

Em execução, pois, do referido decreto se proferiu no conselho de guerra a se
guinte: 

S~m:tença 

Vendo-se n' esta cidade de Lisboa, em conselho de guerra creado por decreto 
de 24 de agosto ultimo, o real decreto de 2G do corrente mez de outubro, pelo 
qual cl-rei nosso senhor houve por bem confirmar a terceira sentença retro, pro
ferida por este conselho em 17 do mesmo, commutando comtudo, pol' effeitos da 
sua real clemencia, na pena immediata a pena capitc'll que pela dita sentença se 
acha imposta a trinta réus de -que ella trata; e ordenando o mesmo senhor que 
e~te conselho declare a r eferidá sentença por conforme ao mesmo Teal decreto, in
dlCando o destino que devem ter os trinta rétts agraciados, para a respeito d'elles 
e dos mais individuas que ella comprehende sel' com a possivel brevidade execu
tada; em observancia e prompto cumprimento do mesmo real decreto, que fica junto 
a fl. 188 do presente processo, se congreg·ou este conselho, e, examinando de 11ovo 
a referida sentença, assentaram todos os seus membros uniformemente que, em 
declaração ela mesma sentença e em cqpformiclade do referido real decreto, a pena 
c~pital, que em virtude elos artigos de guerra se tinha imposto áq·uelles b:inta 
réus, :fique commutada pela referida graça na immediata de degredo perpetuo para 
os Rios de Senna aos seguintes quinze réus, a saber: 1. 0 , José Gonçalves 1\IIarti
nho, segundo sargento da sexta companhia; 2.0

, João Baptista, cabo; 3.0
, lVIanuel 

J\ntonio Henriques, soldado; 4 . 0 1 J oã.o Pereira Carrisso, dito; 5 . 0 , Antonio de Paula, 
ilito; 6.0

, Filippe José da Cmz e Mello, clito; 7. 0
1 Caetano José Luiz, dito; 8 .0

1 

Domingos José Gomes, dito; ~. 0 , Manuel da Costa, dito ;-10.0 , José Pinto Engei
taclo, dito; 11. 0

1 J0sé :Moreira, dito; 12.0 , José Alves da Silva, pifano; 13. 0 , An
tonio José Ximeues, musico; 14.0

1 .José Croner, dito; e 15. 0
, Joaquim Hemi terio 

de Carvalho, tenente. Para as Pedras de Puugo Andongo aos seguintes cinco 
réus, a saber: 1.0

7 
Joaquim Martins, anspeçada; 2.0

, João Felix de Andrade, sol
dado; 3. 0

, José Francisco, dito; 4. 0
, Francisco Feliciano, dito; e 5 .0

1 Antonio Pe
reira da Silva, dito . E para Cacheu aos dez seguintes réis, a saber: 1. 0 , Antonio 
da Costa, soldado; 2.0

, Clarimundo José Joaquim, sargento ele brigada; 3.0 , José 
J?rgo, segundo sargento; 4.0

, Antonio Cardoso, soldado; 5. 0
, Manuel da Fonseca, 

dito; 6. 0 , Miguel Tiberio Pi1·es1 cabo; 7. 0
, José J:!\·ancisco, tambor; 8. 0

1 José An
tonio Ximenes, caixa de rufo; 9. 0

, Francisco José Reinart, musico; e 10.0
1 

José 
Nunes da Costa, musico do -±. 0 regimento de infanteria de Lisboa: E mandam 
q11e pela sobredita maneira assim se execute, e que quanto aos réus que pela 
mesma sentença foram absolvidos sejam immediatamente soltos. 

Lisboa em conselho de guerra, aos 29 dias do mez de outubro de 1831. = 
.dntonio Joaquim de Gouveia Pinto, auditor e desembargador ela casa da supplica
Çào =José A11tonio de Azevedo Lemos, brigadeiro graduado e commandante do 
l.o regimento de infanteria de Lisboa, l)l'esidente = Francisco Eliziario de Cr.w
balho, brigadeiro graduado e commandante do 2. 0 regimento ele cava1laria de Lis-

oa =José dct Rosa e Sousa, coronel ele caçadores da Beira Alta = João José 
Doutel, tenente coronel, commundante do regimento de Abrantes =João Antonio 
Reb.ocho, ajudante de ordens de sua magcstade e commandante do -:1: .0 regimento 
de 1nfanteria de Lisboa. 

A.YiSO 

Dt,mo e ex.mo sr.-Tendo concorrido hoje a este palacio o brigadeiro CO:Jlllilan

dante elo corpo da guarda Teal da policia de Lisboa e os o~ciaes das companhias 

I 
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de voluntarios realistas urbanos a tribi.ltarem 'os seus respeitosos agradecimentos 
a sua magestade el-rej nosso senhor, pela mercê que ás ditas companhias foi ser! 
vido fhzer pelo seu real de01·eto de 2G do corrente mez: houve o mesmo augusto 
senhor por bem conceder, aonuindo á supplica que por essa occasião lhe fizeram 
os referidos brigadeiro e officiaes, que a bandeira de que tra;ta o mencion&clo de
creto tenha por baixo ,das armas· reaes a seguinte legenda: ocA fidelidade elas com
panhias de vohmtarios realistas urbanos». O que commnnico a v. ex." por deter
minação ele sua magestade, para seu conhecimento e do exercito. 

Deus guarde a v. ex.a Palacio ele Queluz, em 29 de outubro ele 1831.-111.1110 

e ex. mo sr. conde de Barbacena.= C'onde de S. Lom·enço. 

O:fficio 

(N. 0 1) 

111.mo e ex. mo sr.-Tenho a honra de accusar a v . ex." a recepção do officio 
que me dirigiu em data de 22 do proximo passado setembro, marcado com o n. 0 7 t 
da serie reservada, não tendo já logar quanto v. ex." me recommendava, em eon
sequencia ele se achar já concluída to<;ta a questão ela nomeação elos bispos em con
sequencia ela apresentação elas minhas credenciaes. 

Vendo pela Gazeta a nomeação ele dois arcebispados do reino e dois dos bispa
dos 1, não duvido que, chegando aqui os processos por estes quinze dias, possam 
ser proclamados no primeiro consistorio. 

Continuo a trabalhar ácerca da igreja e hospital ele Santo Antonio, e tenho es
perança de poder concluir de modo satisfactorio esta questão. Estive ha clías com 
o secretario de estado, o qual me disse que a Austria não tinha tomado a mal o 
reconhecimento, mas que o governo francez tinha approvado muito os passos da
dos aqui por mr. ele Saint-Aulaire, e que a não ter feito quanto fez teria sido 
chamado. 

Sebastiani disse ao secretario ela nunciatura em Paris, .que o papa não· se de
via apressar, porque este era um negocio que devia estar decidido em tres mezes. 

Chegou aqui Carlos Mathias Pereira, que parece vir animado elos mais puros 
sentimentos, tmzendo-nie uma especie de recorilmend:ação elo visconcle ele Asseca, 
que lhe faz os maximos elog·ios. 

Deve tambem passar por aqui Joaquim Severino Gomes, e no inverno const_p. 
vir aqui o visconde de Canellas, segundo elle mesmo me annuncia de Genova, 
onde se acha. · 

Continúo a ter muito receio de uma nova revolução, que sent talvez mais pe
rigosa do qne a primeira; se o governo austríaco não abrir os olhos a tempo. Hoje 
mesmo tive revelações, por pessoa que avisa, que me fizeram horror, e se tiver 
maneira hei ele pôr o papa um pouco ao facto de cousas importantes. . 

Estamos esperando em Roma sua alteza real a duqueza ele Berry, . mas não ser 
se receberá, mas hei de fazer toda a clüigencia de ter a honra ele lhe ser apresen
taelo, até porque, indo para Napoles, seria vantajoso ter com sua alteza real uma 
conferencia. 

Rogo a v. ex." que queira não se esquecer ·de m.e responder :icerca elos que
sitos que tive a honra de propor a v. ex.a no meu o:fficio n. 0 1 em data de 22 ele 
setembro d'este anno. 

Sabendo que effectivamente chegou sua alteza 'real a cluqueza de BelTy, clei:&:O 
este por acabar, para dar algumas particularidades a v. ex. a a este respeito. 

Agora mesmo acabo de receber uma resposta do conde Mesnarcl a um bilhete 
meu que sua alteza real a cluqueza de Bcny (que viàja debaixo elo titulo de c~n
clessa de Sagana) me recebe1·á ámanhã; portanto no meu primeiro officio terei a 
honra de participar a v. ex.a o que se passou n'esta conferencia, na qual espero 

t Por despachos de 29 de setembro, publicndos na folha officinl ele -a do mez immedi!J'to: 
arcebispo de Braga, o clr. D. Luiz Antonio Carlos Furtado é!e Mendonça, 11rior mór da orde211 

de Christo ; arcebispo de Evora, o dr. fr. Fortunato de S. Bou.ventura, monge da congregaçao 
de S. Bernardo; bispo de Portalegre, J os6 l~'raucisco da Soleclade Bravo, eonego da sé de 
Evora; bispo de Castell~ Branco, o dr. Constantino José Ferreira ele Almeida, prcsbytero. 
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. toc..1.r a sua alteza real cmquanto seria conveniente convencer sett augttst~ irmao 
da utilidade de fazer quanto antes o reconhecimento de sua ·~agestacle fidclis.-
sima. · · 

Por esta oêcasião vão juntas as copias das minhas notas e d::s. respostas do 
cardeal secretario de estado. · 

Deus guarde a v. e:x.a Roma, 31 de outubro .de 1831.-Ill.'"0 ·e ex."'0 sr.vis_. 
conde de l:;antarem, ministro e secreia1·io de estado dos negocius cstrmigei
ros. = ,~la?·q_ltez ele. Lavnu;lioJ D. Antonio . . 

Documen.tc;>s anne:x;os 

N.• 1 

All' em. mo s ig.•• cardinal Bcruetti, scgrctari<> di stato de! santo padre, 24 sêttcmbre 1831 

ÜOlJ sorpresa, non meno che CIJ>n. vivo dolore, il sottoscritto, ambasciatóre stra
ordinario e plenipo~énziario di st~a maestá fedelissima, ha appreso dalla pubblica 
voce, conferinata da· piü ragguardevoli persone, che, malgrado I e spiegaziuni date 
di bocca all' éminenza vostra reverendíssima nella mattina dai 21 dei corrente, 
d_opo di aver' ivuto· l'onore di presentare al santo padre le sue lettere credenziali, 
SI continnino dai ministero ponti:ficio ·amare lagnanze sul proposito del supposto . 
troppo pomposo treno, con cui il sottoscritto, ad onta di superiore insinuazione, si . 
porto in detto giorno al Quirinale. Eppm·e dovrebbe vostra eminenza rammentarsi, 
ch' egli nell_a notte dei 19 detto non lascio di preveniria, avergli sua santità. fissat~ 
l'udienza a tal' uopo per le. dieoi ore e mczzo antemeri.-diane del suddetto giorno 
21, senza· ch' ella stimasse allora. nece,ssario di concertarsi con il süttoscritto sul 
lUodo d.i tal presentazioue j . e quindi· creclett' egli di unifor~arsi a,bbastanza ai de
siderii espressigli dalla santità sua, di limitai·e cioe ~a pompa dei corteggio, con 
seguire l'esempio, da1lo stesso santo padre P.l'Opostogli, di altro ambasciatore in 
consimüe congiuntm-a; che se meno aves si egli fatto, avrebbe. creduto di mancare 
a,i tiguarcli clo-..·uti alia santità sua, e ai decoro clel suo sovra_no. Qualora perb il 
sottoscritto avcsse pur' ecceduto in quaiche parte ncll de~01·o dell' esterior sua 

· rappresentanza, .non · accresceva questo piccolo ecccsso, ne diminuiva la sostanz_a . 
dei fatto, che a pieno merigg~o doyen. consumarsi per disposizione della santità. . 
sua, dell' accettazione delle credenziali di sua maestiL fedelissima il signor D. Mi
<:hele I, di cui non ayc>a.lasc!ato il sottosci·itto di rimetter copia all' eminenza 
vostra nel giornp antececlente1 .e clalli qua,Ii risultava il -carattere di ambasci~to.re 
conferito alio scrivente. Perche dunque tante doglianze su di un estrinseco cosi in
differente al grave oggetto contem.plato in se stesso? E perche ·piuttosto non edi
fiêa.rsi. della moderazione de_l sottosCI:itto in· traiasciare ·di qq.erelarsi dai canto suo 
di tante gravi preterizione usate verso di hú dell' etichetta. stabilita in tali presen
ta,zioni? V ostra eminenza ben le conosce, e troyerà percio riservata l' espressione 
di preterizioni. . . · . 

Quella pero che vicne di p1·esentarsi ora. al pubblico con l'articolo del cliario. di 
qul'!st.o gi01·no, nel quale, mutilandosi la costante formola dell' anuunzio :nel detto 
fogiio di taii presentazioni, si omette tuttocio che segguf il l'Íce.vim.ento delle sud
dette lettere crcc'lenziali si rig1:u1rdo a.Uo scrivente, ch"e agli altri a>ld.etti a quest' 
ambasciata, questa preterizione, dissil e tanto piu marcata, perche nel primo para
grafo di det.to articolo si e crecluto di usa1:' espi·essioni, che possono, non senza 
l"agione, indtrvve a. congetture, -che la .seguita ricogniziorie di fatto non ::rigua-rdi 
che la trattativa fra le due c01·ti per ogg~tti ecclesiastici. Ghe se tale di fatto fosse 
~'iutenzione dei governo pontificio, che altro sm·ebbe in reaità il sottosci:itto presso 
11 medesimo, se non che un agente di affari ecclesiastici1 in cu i. si riconoscesse il 
s~mplice ·ti tolo di ambasciatore? Tale perà non sarebbe stata, ne potrebb' essere 
l'mtenzione di sua maestà fedelissima; e siccomme non e in libertà del sottoscritto 
di transiggere contro il r eale mandato sugli onori, prerogative e diritti annessi · 
ali' altro ca,rattere . dip}omatico, di CUL e Rtato rivestÍtO da} preJodato SUO augustO 
P_adrone, non puà percib clispensarsi dai richiedere a v.ostra em~nenza rev.erendis-

• s~ma, e colla brevit:.\, cha esiggc il cas·a, una espressa dichiarazione sulle preteri
Zioni, cli cui si tratta, e sul principio, da cui esse derivino 1 onde possa il sottõ 

.J;j 
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· provvedere eon opportune misure à che la dignitiL clel rc fedelissimo ~ou venga-
ulteriormente lesatnella sua rappresentanza. • · 

.11 sotto ha l' onore di ripetere a vosha eminenza reveí:endis.sima le proj;este 
clell' alta sua ~.onsiderazionc e rispetto. = JJ1a?·chese de Lav?·adio) D. Antonio. 

:r;-l.' 2 
Ri i:ipos tu. de] sudctto n.m. 1110 al in·cdiUo a.mbasc iatorc, li 2G solt c nfbre 1831 

E oltrcmodo cloloroso al sottoscritto, carclinale segretario di.stato di sua santità 
il clover dare principio alia. sua conispundenza cliplon~atica eon vo~tra cccellenza 
pe1· mezzo di atti meno che obbliganti, _.e di vicendév.ole soc1c1i'sfazi<me. Nelh• s_uP. _ 
pena egli n011 potrebbe confortarsi, che riflettendo alla natura dei motivi, che m
fluiscono a q uesto clisgus~oso effetto, ne q'nali non sn.prebbe ravvisarne un solo 
imputal;lile a lu~ stesso, o agli orclini, di cui egli çlebb' essere l'esecutore. La ret
titudine di vostra eccellenza gli: e garante, ~e in questo suo_ avviso avrlL çoneçn·de 
il sano cli lei giudizio. , . 

Sono troppo note ali' eccellenza vostra le gravissime ragioni, per le ·quali il 
santo padre fl' indusl'te ad ·eccitarla (sà\1 ciclo con quale intima ripugnanza) di pre· 
ferire acl una pubbliciU.L, ela cui potevano prevedersi disgraclevoli consPguenze, 11~ 
conteguo di tale riservatte~a, che mei:J.tre :n.ull~ .avrebbe coronata di molto miglion 
auspici la presentazione clelle rispettabili creclenziali, ch' e egli lieto di avere rice·. 
vufo dalle di lei mani. · . . · 

Che il sautÓ padre non errasse nell' esserlé autore di tali paterno e pacific~ 
snggcrimento già in avanti· altra volta ancora indicatole, il fatto e piú atto di 0gn1 

altro ragionamento· a convincerne chicehesia. -Il c:;~.rclinale scrivente non farebbe 
ch'. esacerbare il çruccio, ch' egli spe_rim.enta in commuue C0n lei per l'effetto prod.otto 
clalle forme presce1te per l'atto indicato, e per gl.i altri1 che lo seguirono ncl 
giorno stesso, se qui si facesse acl .enumerare le forti rimostranze, e le gravi qu~
rele che ne sono derivate al ministero }JOnti:ficio, aicune delle quali potrebber.o o-
verberare sul clecoro· stess·o della d~ lei augusta rappresentanza. . . 

Ma se il santo paéj.re non s'illuse nel presagio· formato, permetta, che il carch
nale scrivente aggiunga qui non essere . stata la santi~à sua meno sollecita nell'· 
inclicarle, quanto bastava, ü sistema che avrebbe bramato di veclere addóttato d-a 
lei nell' adempimento cl~ll' atto, a _cui ella si aggingeva, Che poteva dirle di piú 
chiaro1 quanto insinü,arle chc cio seguisse privatqmente, ~a:n.tentã.ndosi ella di una 
fonça che diversificásse ·notabilmente claquella che suole seguirsi da altri rap~re· 
sel).tanti di sovrani generalmente riconosciuti? .n gi01·no stesso .firs·ato cl.ella uclienza, 
ch' era .giorno di vacanza1 in cui non vi· e form~tle anti-camera, l'ora prescelta pe~· 
la presentazione clelle credenziali tanto p,iú .. matutina di quella che suole fissa~·st 
per · questa sorta. di atti ordinariamente da.i sommi pontefici, non era forze un' 11l· 

'dizio bcn chiara della riservattezza, che. il santo padre am~va di usare in questa 
circostanza? E quelle stesse preterizioni, di ctú vostra eccelrenza avrebbe avuto 
ragione di dol'ersi, · quando non fossero state precednt~ claUe accen~áte dichiar~
zioni, non forono esse l'effetto delle prevenzioni, in cui era il ministero pontificiO 
della forma priva.ta, che da lei sarebbe stata preferita acl ogui altra? . · 

E quando anche il santo padre per non insistere con poca clelicatezza1 e cou 
eccessiva precisione sopra inr consiglio, che 'di sua natura comprencleva noJ;J. ,es·ser_e 
per lei di genere· grazioso, si fosse contentato di adombrarlo piuttosto che di sv1: 

lupparlo in tutta la sua estensione, lasci VOSÜ~ e'ccellenza che 'io· SCJ;'ÍVe:t}te Sl 

avanzi a d.irlo, egli. si· espresse pure in modo, che cloveva bastare per proyocaJ'C 
l'ecc~Üenza vostra a c~:lieclere ultet·iori schiavimenti. Cià e tanto piú vero, in qu~to 
ella stessa cliscesa dall~ uclieuza preliminare di sua santitiL onoro il sottoscn~to 
con interrog.arlo, se venendo tan.to ella cbe il s1g.''° Cavaliere di lei fratello in ab1to 
di costume, avrebbe con cio oltrepassato qnella misura di formalità cf1e il sant~ 
padre amava di serbare. Sia longi ela lei i1 supporre, che il sottoscritto s! avanzt 
á questa oss·ervazíone cou animo di· rifonclere su di lei alcuna colpa clell' avvenuto. 
Egli non se la permette clle per giusti:fica;úone di se meclesirno, e per darle . a. co· 

. nascere, che se vostra eccellenza avesse seguiti gl 'impulsi spontanei clell' anunO·. 
suo get_ltilB, e compiacente oltri ogni clire, la nostra vicenclevole ~ituazione sarc.bbe. 
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ora. scena ela tu li at1,1arezzc. N c crcda ellã. cl~c scnzn le parti~olari ci-rcóstanzc clel 
t~n?re ela l'ei segnito si s~rc}?bero incontratc tuttc quc'll e consegucnze disgustosis
stmc, chc ora si ame di attribuirc soltanto alie fo rme adottatc. n sottoscritto cle
~o.sital'io ele' lamenti che si sono portati _alminis.tcro pontificio in questa occasione, 
c ltl caso di accertarla del contrario . 
. · Cio· premesso non sarà difficiJe· a vostra eccellenza il penetrarsi della necessità; 
~ ~ cui. si e trovata la -censura clel Dia?·io ?'Omano c1i sopprimere nell' articolo rola-. 
ttVo all' atto da lei compito presso sua sautitá qtlel· di piit che da lei si c pratti
~~to_, c ch'e appnnto in ispecial modo l'oggetto clelle eccitatc cloglianz@, éui c forza 
dt nspettare, ecl alle quali, sà li cielo,· qual i ·etfetti · savahno per tener dietro . 

·A. fine poi di dare una completa evasione à tnttocià che vostra eccellenza ha 
_ esp_~·csso nella. SJ.Ut nota, che si ricambia ~ colla presente, non r esta al c:1rclinalc 
~cnvente che accorrerc al dubbio ela lei proposto sul senzo clell' articolo, con quale 
tl !Jim·io ?'omano hã: raso .di pubblico . diritto il preciso clella bolla di sua santità 
det t> agosto. . 

Quanto c certo che la santa sede non intcúde-che attenersi al fatto el_Jrescinde 
da ogni disquisizione di diritto, ullo rche procede a r iconoscere alctm regnante, o 
a~cm~ governo, su i t itoli clel quale vi sia .CO[!trove!J:s iu ; quanto c ce rto ch 'essa non 
Vl s'mduce che in contemplazione dei bisogni spiri tu~l i ele' popol i, i quali sono 
sogget.ti al contrastato potere ; altrettanto s'ingannerebbe a partito che ne dedu
cesse che la santa sede inten,da restringcre le sue "relazioni e le sue negozi.azioni 
co~ riconosciutü' poter e ai soli oggetti c1i religjone . . Essa non si ricusa dt estenderle 
pnr ' auche a t uttocio che puo essúe di relativa utilità, o conven icnza a ciasmma 
d~lla due pa,rti entro qiwi -limiti che i fatti stess i le ·prcscrivono. Una l'Ícognizione 
dt fatto c.esserebbe di esser tale, se chi la prestl:>, oltrepassass·e quegli atti., chc 
possono compiersi senza resisten.za altrui, o seriza ledere l'altrui possesso, e se nc 
P~l"lnettessé di tali chc vadano ad artare il diritto che alt.ri pretenda di avei·e su
gh oggetti in quest~one, ed a viólenta1;c chiunque non clipcncla da' suo i 01'clin i, c 
parteg·g i in senso . contrario. · . · · 

n sottoscrittq clo lente di non avcr potuto COl'l'ispondere in tutto c<1lla Pl'cseri.té 
~ota all~ brame di vostra ece:elleuza, como avrebhe amato di esse.rne in caso, si 
lusinga che nella di lei rettitucline~ •e perspicacia ella sará per riconoscere la nc
cessità, ·che a cio gli· c di ostacolo insuperabile, e vorrà ;~:endergli giustizia, rico
llüscendo. clienon un ' línguaggio alt rettanto schi etto chc leale, qual ' e quello di cuí 
egp ha fatto uso, ha pienamcnte corrisposto a che vost t·a eccellenza e in cliri tto di 
es1gg·ere cb lu i, al che cgli noú sarà mai per venii- meu~ . . 

Piaccia intanto ali' eccellenza vostra cli gmdire-che Ü carclinale sottoscritto le 
confcrmi i sentimenti dclla sua piit distiota consiclerazibue. = J . C.· Bé1·netti, 

N. 0 · 3 

All' cm."'0 llol'lletti predclto, li 28 scltembro lS:ii 

Poichc l'eminenza vostra re•erendis~ima si mostra convin.ta, che il sottoscri'tto,_ 
arnbasciatorc straordinario e plenipotenziario ele .sua maesi~t feclel issima, lungi dal 
volcr cô~traria:rc í clesrdcri dcl santo padre circa ·il modo clel.la prcscntazione della 
~ tle lettere cr edenz iali, :weva creduto cli buona .fede di poterli conciliare col cle
~oro iU:dispensabile per la sua rappresentanza, segtln_clo Un. somigliante recente 
~sempio propostogli, cred' egli di poter tra_lascia1e di entrare con vostr .. a eminen2ía . 
lU l}uovi clettagli e spiegazioni sul proposito, allc quali d'altronde lo c~iamarebbc 
la d ~ le i pregiatissima risposta in data d_ai 26 del corrente alla sua nota d&i 24 
detto. Solo pero si permette il sottoscr ito cli t ifl.ette1'e, che l 'estripseco di tall ' · 
a~tp , qualungue cgli ·sia stato, non potev'a influir tanto sull' anime di chi nitm di
t·ttto aveva cli clolersi ncppure c1el fatto, . che abbiano ora a temersi ·ragionevol
n:ente d~lla sinistra conseguenza da cosl. inopportuno mal' umore. La penetrazione 
~~ vostra eminenza non ·ha b isogno, che altr-i le · accenni li moltiplicí inconcussa 

· ~·ts~ oste da clarsi a si fate'e 1agnan"ze1 êhe sono perfino ipgim·iose acl un governo 
llldtpenclente, e molto piü al capo della chiesa. . . 

Che se il sottos0ritto non ha potuto leggere senz' amarezza la prima parte di 
d.etta cli lei nota, ha rilc\rato almeno con sodd.isfa.zione nella secouda, che si rico~ 
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nosca in esso, colla. qtHl.lifica ricevuta cli ambasciato·re, ii· clíritto di esscr tratta~o 
in ques.ta corte, con1o lo sono gli altri cliplomatíci di ugua.l carattere a:l suo. Viva 
J)ero i'eminenza vostra tranquilla e sicura, che, salvo \m tal diriito in tntta ·l'es~ 
tensione del termine, si osterrà. egli. spontaneamentc dai pro:fittarne per ora in 
certi incontri, ~e' qual~ il suo am·or propúo potrebbe tentarlo di far sentire ad altri 
·I'irragionevole mancanza di raciprocitá di riguarcli. 

Quanto :finalmente ai di piu, che ela' termine alla predetta nota di vostra 
emi,nenza, serviranno di rispettosa rispo?ta le clue note qui compiegate, che pii1 
chiaramente. le faran conoscere i sentimenti dello scrivente, già espressi a lei 
~i bocca, allorche volle ne' .sc01-si gim·ni graziarlo di sua benigna visita i e qtú 
ha l'onore, etc. =ll'fa?·chese de Lam·adio; D. Antonio. 

N.• ..4 

AI audello em."'0 Bernetti, li 28 settcmbrc 1851 . . 
!l sottosc~·itto, ambasciatore straordinario e plenipotcnziarío di sua maestà fecle

lissima, si vede nella necessi tà. d'informa1·c l ' eminenza vostra reverendíssima esscr 
giunto a sua notizia, che sul palazzo spettante ai sig.re conte Pia.nc:iani, e situato 
a Santa Caterina de' Funari, si conservi tuttora lo stemma portoghese·dal c:nstode 
clell' appartamento ritenuto, siccome dicesi, in affitto da! sig.re conte de Funchal, as· 
sente ela Roma da circa due.anni. Non essendo permesso à semplici particolari (come· 
detto conte lo e divenuto da 'tre anui) d'innalzarc le arme de' rispettivi loro so
vrani, non deve il governo pontifici<_> tollerare pitl a hmgo l' indicato abuso, c non 
puo lo scrivente dal canto suo lasciare di ricliieclerne al governo stesso la: pronta 
ces~zione. La massima non ha bi·sogno per se stessa di prova, perche si fonda 
sul diritto pubblico, e le circostanze, che rignarclano il sig.re conte de Funchal 
sono troppo notor.ie, perche non si possa clubitare, che già non si tre-va in esso al
cun ca.r·attcre diplomatico, che lo· distingua dalla classe di mero pa1•ticolare, essen
dogli state rivocate dall' attual so:vrano di Portogallo (come fu pa1·tecipato dalgo· 
verno a vostra eminenza· in luglio o agosto dcl 1828) le lettere credenziali, delle 
quali egli era stato muni to ·in ultimo luogo clalla stessa maestà sua mentr' era reg
gente di quel regno. Di fatto, per ordine del governo pontí:ficio venne tolto il 
nome cli detto conte, ed ogni enunc\ativa di ambasciata portoghese dall' Alrnanaccó 
di Roma i a vani altTesi furob.o i di lui ripetuti sfórsi ali' oc:casione de! conclave 
della s.a m. c di IJeone XII per· essere ricevuto dai sacro collegio, come rivcstito 
tuttora di caratt<:lrê pubblico, che se e stata fin qui irregolare per l'indicata ra· 
gione la ritensionc dello stenuna portoghese sulJa casa da esso già abitata, si tende 
ora intollerabile nella circostanza di avcre sua santitá riconosciuto ·il sottoscritto 
·per aml)asciatore stl·aorclinario e plenipótenziarío di sua· maestà fedelissima _il signor 
D. Michele I; poiche, siccome sarebbe assurdo, che il santo padre riconosQesse ai 
tempo stessu clue sovrani di fatto del Po1·togallo, ·non lo sarebbe meno il riconos: 
cerne insieme dne rappresentanti. La conservazione addunque clell' arme, di cn1 
si b·atta, sm·,ebbe ingiuriosa al governo po!ltificio, ed incompatibile colia rappresen
tanza clel sottoscritto, che pr<;ifitta altresi di questa occasione per ripetc1·e a vos
tra eminenza le proteste, etc. = JJim·chese de Lavradio, D.· Antonio . 

.('.o 5 

AI ptedctto em.m0 . llernetti, li 28 settemiJre 1831 

· Lo ;tabÚimento in Roma clella cliiesa ecl ospeclale di Santo .A nto1~io dicesi 
regio, perche essenclo stato fonclato "ela }JOrtoghesi, e fo1·matisi degli statuti, con
fermat~ poi d~ll11 santa sede, per la'buoria amministrazione di esso sotto il gove1no 
di una congregazione cli deputa.ti· nazionali, fu posto sotto !'alta protezione cli §Ull

maestà fcdelissima, e per conseguenza·sotto quella dei suo ra.ppresentánte in Rom.a. 
pro tempore, cui pero non si ~à parta nella c0ngregazione pr~detta. 'l'uttocib l'l~ • 

.sulta dal libro impresso di tah statuti (che ad.ogni ,ric:biesta sarit presentato all 
enlinenza vostJ.·a reverendíssima) la di cui"osssrvanza cbi qualche tempo e col?i ne: 
gletta, -che la s~ddetta ·~ongregazione si compone attualmente di clue portoghesl 
sol tanto, uno de' qual soltanto puo avervi luogo come :figlio di portoghese; che la 
principal clirezione di cletto stabilim(;lnto dipende da chi si riguarda tuttora, senz' a.l-
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{~Un ti tolo ricon,osciuto per rappresentante di Portogallo; e ciJC si e giunta ped1no a 
wescriversi arbitrariamente r:orazioue ne~ uivini officii pro Regina l\IaTia conh·o le 
dtsposizioni della s.a m; 0 di Bençdetto XIV: orazione, che vi si continua tuttora, e 
ch' c ~ncompatibile colla rieognizione fatta·dal santo padre dei sovrano di. Portogallo. 
. S1 fathi -disordini nou possono, e uon debbono tolerarsi da.l sottoscritto ambas· 

Clatore straoplinario e plenipotenziario di sua maestà fedelíssima· il sign~n· D. Mi
chele r, il qualc eleve ora zelare gli interessi clel suddetto sta.bilimento4 sen~a pero 
vol~rvi esercitare un.a superiorità non C?nforme agli stessi statuti; e quindi ardiscc 
eglt. pro1Jorre a'l santo padre, p~r mezzo deU' eminenza v.ostra reYerendis~ima, il 
t~mpera,mento cauonico, che _ravvisa il piti opportuno per ottehere l'intento, quello 
c10e di cleputri.rsi da sua santi!;à un' visitatore apostol~co per de"tto stabilimento, e 
qnesto· nella persona del sacerdote p_ortoghese, qui dimorante, il sig.re D. Giovanni 
Lopez Rodriguez, ecclesiastico, che _per la sua dottrina,· ed esempla.rità riscuote 
1~ pqbblica stima, e chc da sommi pontefi.ci Leone XII e Pio VIII fu decorato del 
tltolo di· cameriere d'ono!·e. Rivestito "esso c.on autorità apostolica d.i straordinar~e 
fa.coltà, potrà prendere le opportune provídenze, ecl anche proporre alia s:antità 
S~ta ~a necessaria riforma d.e' predetti .stattlti adattata alie circostanza· de' tempi, ed 
a.1 h1sogni del suddetto stabilimento. Non dubita: il sottoscritto, che que~to pro
g_etto sará per incontrare l'approvazione di vostra emineuza come il pitl proprio a 
rtempicre og·ni vista, e non ·si foggirà all' eminenza vostra pur' anche il riflesso, 
che, mentre lo scrivente ha ricev_uto da quattro- portôghesi qui ·dimoranti, estranei 
alia congregazione, energiche rappresentanze in iscritto contro lo stato attuaJe d~l 
snddetto stabilimento~ si conserva ora questo pei· opera c}i cleputati romani, in 

·aperta ri volta "ai ll,Ovrano di Portogallo riconoscitito da s"ua santi tit. 
Il sottoscritto ha l'honore di ripetere ali' eminenza vostra le proteste, etc .. = 

Afcwchese de Lavmd·io~ D. Antonio. · 
N.• 6 ' ' Not.'L dc11' em.m• Bel'notti sudetto, li 4 ottobl'O 1831 

Il _ ca.rdinale segretario di stato ha l'onore di a~cusare la nota, di cu i ·vostra 
ec_cellenza lo ha favorito, per fargli conoscere il des-iclerio ch'e1la ha di vcdet•e ob
~ltgato dai governo pontificío il custocle del pa.lazzo abitato già, c tuttora ritenuto 
lJ.J. locazione, dal sig.'"0 conte de Ftmchal, a dimettere il "reale stemma di Porto-
g<allo, che tuttora .YÍ e appeSSO. . . . 

Il sottoscritto non puo non ravvisare in questo desiderio deU' cccellenza vostra 
l.tn txatto di zelo lodevole per servizio clell' augu~to di lei sovrano, sebbene non 
possa d.w riportarsi a quanto si trova di averla già ·esposto ·in ordine alla parte 
ben limitata, che il governo Jiontificio puo !?rendere in tutto cio che si riferisce a 
fatti deriva.nti dalla. pendente questione· sul diritto contras tato alla real e eorona 
ch Portogallo. · . . 

'Puttavia prescinderido anche da questa consl.derazione, egli crede opportuno di 
. _pr~venire vostra eccel1enza, che in questa ca.pital'e puà qualnnque magnate es tero 

0 nazionale, anche .estraneo a questo corpo diplomatico, con a.pprovazione clel go
Y~rno locale ritener-e esposto al pubblico nell' esterno della sua abitazione l'arma 
ch gualunque siasi _sovranu estero, del quale egli sia suddito, e ne' cui stati. egli 
~bb_1a una rilevante possidenza . . Sl. e questa la ragione, per cui, an.ehe dopo che 
11 _stg .•·c conte ele Func.hal cesso di essere ricou:o:;ciuto per ambasciatore clella reale 
corte di Portogallo in Roma, cgli non e stafo costretto a far climettere il regio 
lt~mma, il quale rimane tuttora alla pnbblica vista nell' estel'iore del paJazzo ela 
lll locato in Romà. E pero -ben yero, che come a niun' altro, i! qual e insignisca 

la sua· abitazione di tali arme senza appartenere· ao alcuna lega!'lione strall.iera, 
C?s_l. neppure al sig.re conte ele. Funchal, o a.lla sua. abitazione deriva ·d:,t cio alcun 
,dll'Itto ad esiggere speci"ali i~iguarcli, esclusive quelli, éhe per volontaria condiscen
denza in tendesse di usargli il go> emo pontifi.cio in rimemb:~;anza deUa. onorevole 
rappresentunza, ch'egli .ha qui sostenuta per molti anni, -se1;>bene ora cessata. 

n cardinale scrivente si lusinga di aver eorrisposto con tale dichiarazione all' 
eccitamentg avuto dá vostra eecellt1nza fino a quel segno, che la sua posizione gli 
Permette, c la prega intanto a· gradire i sentimenti della sua piü distinta consi, 
derazionc. = J. C. Bemetti. 
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Officio 

(Extraclo tio t\.? 98 rcsc rwdi,) 

IH: "0 c cx.mo sr .-Inclusa, tenho a honra ele iévar às mrios de v. ex.a, por co
pia,· uma nôta que me passou hoje mesmo este ministro de estado D. :Manuel Gon
zalez Salmon ; igualmente remetto unas em: tas ele suas ai tez as as senhoras infan
tas para el-i·ei nosso senhor; jà deviam t e1· iclo pelo correio Amorim, · o qual não 
pôde amda partir por cansa de molestia. . . . . 

Deus guarde a v; e,x. a l\I aclritl, 1 (le _novem b1·o de 1831 . - IIJ.mu e ex. mu sr. 
visooncle de Santarcm .. -:- Co ndtJ ela li'iguei1·a. 

Nata all udido. 

Excmo. senO I\.-' IH uy seflór mio: H~ bienclo elevado al supCI'Íor conocimíento de 
su majestad . elrey roi augusto amo, . cuando V. E. se sirve manifcstarme de onlen 
expresa de ~U gobierno1 en Sll not~ _de 22· .dc-1 COITÍente, relativamente :.Í que . e} 
de. su maj esta,d apoye con su in_tervencion y exij~t dei gabinete francés la execu
ç:ion :fiel del a1·tículo 18.0 del _convenio çle 1,4 de julio último concluído entre el 
sr. ministro ele lo,:; negocias extranj eros de su majestad fidclisima y el almü-ante . 
Roussin, se ha dign~do su majestad 01·denanne contexte á V. E. como lo eje-cuto, 
que desd~ princípios de septie!11bre se ocupa el sr. conde de Ofalia, con tanto in
tnés y particular conato· sobre los asuntos de Portugal, sefialadame.nt~ sobre la 
escuaçlra portúgnesa que fué apresada en el _!ajo y sobr~ ·los buqne"El U1:ania e 
01'estes1 de t~nidos en Brest que débian devolverse s-egun e l citado. convenio, que 
nada le ha quedado por hacer pa·ra conseguir los deseos de la cô1·te de 'V . E. cs- . 
peçiftlmente. en punto :í. los dos referidos buques. De los· pasos~ y Teiteradas ges
iiones práticaclas al intento tiene V. E. conocimiento por las comunicaciones que 
he tenido el honor ele hacel"le, h~bitndose r ecloblaelo el zelo y la actividad elel . 
co~1cle el~ Ofali í-1- des_de que occurrió q] clesg-raciado suceso ele la ·sublavacion de 
la tripu.lacion clel}Jrimero de los buques. 

~us . I~eclamaciones han sido apoyadas co.n razones y obsel'vaciones tan condu
centes que segun se lisonjea el gobie1110 francés cuanc1o menos hani desembarcar 
á la tripulacion subfen1da y sin entregad o todavia al comandante y ofieial idacl que 
han permanecido fieles al se:í'ior D. Miguel (como parecia exigido el convenio de 
Lisboa) no lo entregm'á {L los partidario·s de D. Pedro. E.l sr. conde de Ofalia al 
t {:}nor de. las i~1struciones qu-e recebió desde ei:J. principio, continuava sostenienc~o 
el derecho que tieQc Portug·al á que se clevuelva quanto antes el buque Unm~a 
al se:í'ior D. Miguel y s~ · ha prevenido el min istro de su majestad en Londi·es inste 
á aquel gobierno nara que. por su parte emplée .tambien sus buenos oficios con, el 
de Fr:mcia afin de impedir que se cometa un acto tan contrario al derecho de geu' 
te:~ y sobre tudo ~~lo expresamente estipulado .. Prevenidos de este ·modo los de.seos 
que nhor•a manifesta el gobi.erno de V. E . segun sn citada nota, no queda á elrey 
roi arnu mas ~ hacer sobre el particular que continuar obrando de la misma manera · 
y con el mis·mo interés .aunque desgraciadamente hay siclo sin fruto bast:t aho~·a. 

Aprovecho esta ocasion para 1·eiterar á V. E. las .seguridacles de la clistln
gtiicla consideracion que le profeso y my elcseos de complaced e Dios que al con-
serve muchos ·anos. · - . · · 

PÜ1acio, 31 ele octubre de 1831..-Excmo. s:r.-B. S . 1\1:. dc .V. E . . su atento 
' l> ~~·uro servidor.- Sr. conde- da F~guei:ra .=J'I-lanuel Gonzalez Salm o1!· 

Lonclres, 1~'" novembre 1831:-~Ion·ehcr lord Palmcrston :-Je nc saurais 
écrire à la marge de votr~ mémoire, qu'ame'/11 amen1 amen. ·,J e vous ]c rends avec 
les rcmerciments lcs plus sinccres de la pJ·euve ele conEance que vons avez bi_cn_ 
vou1u m'accorder. Vous me paraissez avoil' ]Jréscnté avec une lucidité· parfa1~e 
l'ana1ogne de toute cette affaire, ct indiqué Je seul fil qui pcut- _nons faire sortJr 
du l.abyrinthe. En effet la qucstion se réduit ~t 'mon avis ;\ cxamiuer :fi:anchemcnt 
~i D. Miguel restant, il est possible ele réconcilicr de ló11gtom1Js lp Portug·al avcc . . 
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·l'~uropc, et de réconcilier lcs portug~is les uns avcc lps autres, c'est-à-dire de 
retablir la paix en Portugal. 

Cette. question résolue par la ri.égativc, il est éviclent que le seul parti .sage h 
- p~·oudrt:1, est cl'élimiuer au plus' tôt D. Miguel, et pom cela le moyen pratique 

consiste à commencer par .se compromettre ·fi·anéhement, eu cléclarant qn'on ti·ai
tera ayec D. Pedro. Ce. pas, une fois franchi, les moyeús de traiter ·se présente
l'?llt cl'eux;-mêrnes, eomme vous le dites, mais il fnut agir promptement, je vcux 
.chre,_ se décidet· prom ptement et ·avec tout le secret possible, autrerneuj; vous aurez 
la samte a;lliance à travers les jambes que vous empêchera 'ele cheminer-. 

Je pars ce matin pour Brighton, cl'oü je reviendrai demain soir, --croyant es
sentiel de SQl:liciter l'appui de lord Hollancl, StU' leque! j'esphe que je puis compter. 

J e vous préviens confidentiellernent que l'expédition cloit sortir de France vers 
le 20 .novembre, ainsi ·vous voyez qu'il est hasarcleux de clifférer. · 

Je reçuis eu ce moment eles. nouvelles de Portugal du 22 oetob.re. On prétencl 
que eles. soldats espagnol·es se g·lissent depuis quelque temps en Portugal avec une 
e~pece ele dég·uisement, et qu'il s'en fol'l?le une réunion 11 Abrantes. C'est uiie es
pece de corps aux~iaire qui commence à· se former. J c. ne pourrais cepenclant pas 
garantir l 'authenticité ·de eette nouvelle. · · 

J e revienclrai de~ain soir, et . si vous le-permette2l·, j'alU'ai l'honneur de p~sser 
chcz Vfltts jeudi· matin. · · 

Croyez moi, · etc. = Le 111a?·quú de _Palrnella. 

Decrete;) 

. Sendo indispensavel organisar ele üma maneira regular, ·e analoga áqúella por 
que se· acham organrsados os corpos ele infauteria e cáçaelôres, a ar~i lheria ·que 
faz parte das forças estacionadas nas ilhas dos Açores: ha por bem a regencia, 
em nome da rainha, conformando-se com· a proposta do marechal ele campo com
lllanclante das forças militares, e depois de ouvir a. junta consultiva, determinar 
qne ·a este respeito se ohserve o regulamento que baixa com e~te decreto,· assi
âuado-por Joaquim de Sousa ele Que vedo Pizarro, ministro e secretario de estado 

os negocios da gnerra, e que faz parte do mesmo decreto. 
O dito ministro e secretario ele estado assim o tenha entendido c faça e:xecu

t:r. Palacio do govei·no em Angra, '2 de novembro de 1831. =Conde de Villct . 
1'6or=José Antoni?. G!tm·?·ei?·o . Joaqu~m. de Sottsct de 'Quevedo Piza9'?'0, 

Regulamento a que se refere o decreto supra · 

· . A1~tigo 1. 0 'l'odo o l?essoal ele artilheria :xis tente . nas il,has dos Açores, e bem 
asstm quaesqt1er praças d'esta arma, que n ell.as se reunam, formarão um estado 
lllaior elo corpo ele artilheria e o· primeiro b'atalhão clru mesma arma. _ 
. Art. 2. 0 O estado maior elo corpo de artilheria será comrilanelac1o por um offi

Ct~lJ o mais graduado ela J.llesina arma, e composto ele todos os 'ófficiaes em com~ 
rrn~são . permanente ou temperaria, que não pertencerem ao batalhão, e dos que 
esttverem des~?mpregados. . . · 

Art. 3.0 O' primeiro batalhão ele artilh'eria será COII!pOsto de: estado maior- e 
lllenor, 1; companhias, 6. 

O estado maior e menOt! oo.nstará ele: major, chefe de batalhão, 'l ; àjuclante 
dde batalhão 1 primeiro teil.Êmte, 1; quartel" mestre, 1; cirurgião · mó r, 1; ajudantes 
e cirurgia, 2; sargento ajudante, 1; sargento quartel mestre, 1; tambor mó r, 1; 

cabo de ·cornetas, 1: somma, 10. · · · 
Ü:;tcla conipanhia . será composta de: capitão, 1; primeiros tenentes, 2; segun

d?s tenentes, 2; pTimeiro sargento, 1; .segundos sargentos, 4; furriel, 1; cabos ele 
csqtladra,· 12; soldados, 88; tambor, 1; corneta, 1: somma, 113. 

Recapitulação·: estado maior e menor, 1 O; seis companhias, 678: total, 688. 
N. B . Em cada companhia deverão ser incluídos no numero elos cabos e sol

dados, os· segtúntes artifices, a saber: 1 ferreiro, 1 serralheiro, 1 carpinteiro ele 
lllachaclo e um .dito ele obTa branca. 

Art.· 4. 0 O armamento elo batalhão c~c artilheria, será: clavina, que possa ar-
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mar na Mca espada como b~yoneta; e que suspenda elo lado direito ao esque1•clo 
pela retaguarda;· cinturão de anta amarella; canana preta; e espada, que eleve 
servir de bayonet~; . ta,labarte da mesma anta, eom molas para suster a. clavin.a. 

Art. 5. 0 O uniforme do bata•Jtül:o de artilheria será·: farda comprida de pannQ 
azul; forro e· vivos· ·encarnados; a gola ti-i partida, · com as duas extremidades en
carnadas, e n'ellas· duas casas de galão amarello1 de oiro nO'! officiaes e officiaes 
inferiores, -e ele lã ~los cabos e soldados; canhão azul; drngonas ele panno azu[ com 
franJas encarnad·as, nos cabos e soldados ; calça a·z·nl ou branca, st::gundo a ~staç?io ; 
barretin·a com fayeJras· de escama, e chapa ele num~ro de metal. amarello; penna-

. chQ preto. Tu~g conforme o .qiadelo que se dará ao arsena1. ·· · 
o estado miior elo corpo de artilheria usará do mesmo uniforme, á excepção 

do numero mt barretina. · 
Art. 6. 0 Os vencimentos dos officiaes e mais praças de artilheria serão, por 

ora, os mesmos que os dos officiaes· e niais praças ·ele iofanteria e caçadores. 
A9s artífices se abonará, quando empregados pelos seus o:fficios, a somma de 

120 réis diarios, alem do respectivo pret; os quaes lhes serfio pagos com elle. 
Palacio do governo em Angra., ~de novembro ele 1831.=Joaqtti?n ele Bmtsa 

ele Queueclo Pizarro. · 

· ' Decreto 

']'erido-sç c~·eado1 pelo decreto ele 21 do ultimo mez, uma cornmissão geval 
para os bens em sequestro n'esta cidade de Angra, . e em cada uma i:1as outras 
i,lhas, com missões parciaes para adm.inistl;ação d'aquelles bem~: a reg~n()ia ha por 

. bem' em. nome da rainha, nomear para as :rpesmas cómmissões as ,pessoas que se 
seguem, de cuja. honra, zêlo e iiüelligencia espera o cabal desempenho cl'csta iro· 
portante inçumbencia. ' · · · 

.Angrn 

Commissão geral de administração....:_ P1·esidente, o m·ajor de cstaào ina.io_r 
:José lVbria de Sá Camell0, :fieando cles0nerat1o ela presidenc:ia da commissão ac1mr· 
nistrati.va, Cl'eacla por decreto de 14 de junho do coiTente anno; para mellilbros, 
o capitão · de cavállaria n. 0 11, Luiz Borges. Cardoso. de Figueiredo, o ·tene.nte de 
cavallaria n. 0 1 O, Anto!JiO Rodrigues Lucas; e exercendo as funcções de secreta· 
iios1 Anto+lio Pedro de Carvalho, e o alfere-s de milícias de. Thomar

1 
José Anto-

nio Lopes. · · · 
Commissão administrativa-Presider.~te, o capitão do real corpo de engenheiros, 

Joaquim José Groot da Silva Pombo, e o capitão de voluntarios José Ribeiro de Mes-
quita, que servirá de secretario. . . . · · • 

s. ~ligu ei e Snntn Marln· 

Commissão administrativa...:.... Presidente, Gil Gago da Ca.mara; e ·membros, o · 
alferes do regimento de infanteria n. 0 · lO, Francisco de Paula Lob0 Gouveia de 
A vila, e José Pa1.1lin<ii de Bettencourt Lemos, que servirá de -secretario . . 

Jlnillt o Pico 

Commissão.admiriistrativa-Presid.e~te, o de. Manuel Garcia RQsa; membros, 
o tenente. de caçadores n. 0 12

1 
José Luiz de Araujo, e Thomaz José. de Betten-

co~n·t, que servirá de secretal'io. · · . 
S. Jorge . . 

Commissão ad~inistrativa,- Preside~ te, o capitão m6r, Miguel Antoniô da ?il
veira e Sou.sa; membros, Antqnio :flomelp. Espinola, e o dr. Antonio da Silvetra, 
qué. servirá de secretarie. 

GracioR~ , 

Co~missão administrativa -Presidente, o coronel ele milícias, João Ignacio d.c 
Simas c Cunha Junior; membros, Francisco .. Homem Ribeiro, e lVIanuel"cle Sousa 
e Silva, que servirá _de secretariô. 

Flores e Cor•·o 

Commissão administrativa-Presidente, Laureano de Freitas Henriques e Cost~; 
membros, Francisco Antonio ele Mendonça, c José ChTistiano cle·Frcitaf! :HenrJ-
ques, que servirá de secretario. · 
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O ministto e secretario de estado dos negocias da fazcn~a assim o tenha. en
tendido e faça, executar. Palacio do governG en1 Angra, 3 de novembro de 1831. =. 
Conde ele Vitlct Flo1· . José Antonio GtteJTeÍ1·o = Joaqu.im de Smcsa de Queteclo Pi
za?"?'O =José Dionysio da Se?'?'q,. 

O:ffi.cio 

lll.mo e ex.mo sr:-Apro,;eito a occasião da ida elo sr. To!Tes Mangas para 
rcspond,er ás cartas de officio ele v. ex. a· de iH de outubro e 1.0 do· corrente. 

Havendo começado a 9,ar <::anta direetamente ·a s~ta magestade o· imperador 
do andamento da missão diplomatica de que· se -dignou encarregar-me, pareceu-me 
qtte para haver segLtimento llO fio das minhas narraçÕes COnviria COntinuar _da 
lllesma maneira, e com effeito assim o pratÍquei nos meus offici os inclusos n. 05

_ 2 
~ _3, que peço a v. -~x.a qneira ter a bondade de entreg·ar, e cujo conteúdo assaz 
Importante será sem duvida p.resente aos. conselheiros· que sua magestade imperiaL 
se dignou chamar ao seu gabinet,e. · · 

Torna-se summamente necessaria a expedição prompta de um pleno poder de' 
q'Q.e eu possa eventualmente fazer uso, e que ·deverá vir por expresso . . 

Estou muito esperançado de que as minhas diligencias aqui serão coroadas de 
· al~mn .successo: l\fas para i s_so julgo muito necessaria a pr~dencia pela nossa parte, 
e quanto menos commt~ntooções ou solicitações houve1·, por agora, em París, me-
lhor será, a fim de não se complicar o-neg·ocio. . . 

A fragata Con,cresso, que já está nas DLmas á espera de vento favoravel, não 
encontrou embaraÇo na· alfandega; as 9utras embarcações de guerra supponho qne 
saírão hbje, e tudo o mais irá na fórum que indiquei na minha prec~dente caita, 
lllas c1·eio que da estação sempre ha de resultar alguma demora _para a i·ennião 
de todos os navios em Belle-Jslc, c das munições, etc. Portanto é provavel que· só 
_de ~O até 30. do corrente se achará c"ompletamtmte prompta a expedição." · 

Rec~bi hoje rroticias da Te1·ceira, de 22 de outubro. Tudo estava em socego 
e boa ordem, e remetto inclusa a ca'l·ta ·partieular que tive d0 conde de Villa Flor, 
a qual; não havendo sido esc'l:ipta para ser levada á presença ele sua magest~de, 
deve, pelo que diz respeito ú. fórma e estylo, merecer· a indulgencia do mesmo se
nhor. O Guerreiro estava doente do figado, e só me escreveu pou~as regras. 

Pas·sando agora aos assumptos pecunia.rios, que -foram uma <;las principaes ra: 
sões ela minha vinda a Londres, d\rei a v. ex. a : · · 

1. 0 Que os membros da commissão me affh;mam que sua magestacle levará; 
quando a expedição sa.ír para os Açores, um credito de .f: 10:000 . esterlinas, pro-
cedent~s ainda da primeira prestaçfio do emprestimo. . . 

2. 0 Que o sr; Mendizabal, princi}Jal agente dos prestamistas, e que na ver
dade é a alma de todo este negocio, me assegura igualmente que sua magestade 
le-vará um ·credito .(além do p~·ecedente) de X 5:000 esterlinas niensaes, pa~·a ma-
nutenção da esquadra. · . . 

3. 0 Que o mesmo Me-nclizabal me dá a sua palavra que antes do nosso embar
que entrará n'um ~uste por escripto para fornecer snccessivamente as sommas 
que se requisitarem dos prestamistas (alem da primeira prestaçllo) até á concor-. 
1'encia de X 67:000 esterlinas. · 

4. 0 Que achei tanto Àrdoin como Mendizabal inexoraveis sobre a pretensão 
· de nos. en-tregarem uma porção de apoliees para negociar por nossa conta, pois 

temem que assim se lhes deite a perder a sua operação de finanças, e em:fim não 
ha mo(!.o de os convencer, e será necessario, se houver quem queira emprestar nos· 
lllais alguma cousa, imaginar pai·a esse fim outro qualqher plano. _ 
· 5. 0 Mendizabal' deu-me a sua: palavra de que poria por escripto _a sua pro
lll_cssa ácerca dos troo primeiros pontos acima indicados, e esperavá hoje poder 
l'emetter copia !). v. ex. a da dita promessa; mas se até á hor_a ela saída do correio 
a não receber, irá pela primeira occasiã-o, e o mesmo digo ácerca elo mappa que 
0 almirante Sartorius tambem me prometteu .dos navios e tripulações de que se 
compõe a sua esquadra. ·· ' . 

G. 0 Espero que já sua màgestacle recebesse a certeza de se haver aberto. em 
casa de mr. Ardoin um cretlito ele i. 2:000 esterlinas a seu f~wor, e creio que 
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esse credito poderá. ser -appl"icaclo á manutenção dos dois navips U1·anic~ e I!'lwnn-

_nenseJ .e á conducção· de emigmdos pal'~ o ponto do embarque. · 
7. 0 Emquanto ao negocio de mr. Poulain1 não sendo admissivel a proposta C!..e . 

se lhe pagar- em ·apolices, só no.s .rest1mí o rec~u·so de obte1' dos. prestamistas 9 di
nhejro neccssarip. 1VIendizabal e ~artorius ambos c'oncordam-em.q~te será mui· con
veniente o corpo auxiliar francez; e lVIendizábal, quo se p:ropõe de.ir a Paris terça 
ou quarta feira .proxima, pr9.1i1etteu-me de se occupat; dos meios de achar dinh~iro 
para este negocio . Será1· pois; i1idispensavel adiai-o até á chegada, do dito Mendlza
bal, e -talvez encarregai-o por ±im a elle .Júesm~ d~ se entender com ror. Poulain 
sobre os · arrànjos pecuniarios . . · 

Pelo q~te. fica exposto, verá v . . ex. a que na verdade o tal Menclizabal parece 
querer monopolisar todos os nossos negocias. Não sei se isso próccde de amor 
proprio, de zêlo ou ele algum motivo· mais occulto, mas o que posso asseguTM' .é 
que elle é por extremo activo, entendido, e que possue, ou seus ou alheios, bastan
tes recursos pecuniarios , e qu e sem elle nada ou quasi nacla t eríamos adiantado 
110S nossos preparativos. . · 

Remetto uma caúa rle Sart0l'ius ·para v . ex. a e uma carta de Lisboa, na qual 
se contém ·noticia que não deixa de ser importante. Recommendo a v . ex . a que 
não comprometta, a pessoa que cscre-ye. . · 

Remetto tambem um apontamento que me deu si1' John Lillie das promessas 
que exige para os Ç~fficiaes c soldados do · corpo que se ·propõe levantar. Esse ne
gocio "9"ae devagar, porque se julgou conveniente deixar primeiro sair os navios 
de guerra,. e ha quem pense que no fim o ~al sir J ohn Lillie não poderá cumprir 
o q'l.le promette. Entretanto só se arris'cam .t 500 esterlinas, que é tndo qnanto 
elle recebeu: e receberá até embarcarem os primeiros c~mt~ e cineoent~· hom·ens 
armados e :vestidos . 

QueH.·a v. ex.n beijar' em meu nome a mão a suas magestades imperiaes e a 
sua magestade fidelíssima. · 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 4 ·de novembro de 1831.-lll.1110 c cx.mo sr. 
Uandido José Xavier. = .ll.faTquez de Palmellâ. . 

-Oflicio 

Ill.m~ e ex.mo · sr.-Ante-hontem á noite , achando-me em casa do príncipe de 
.Talleyranc1, onde tinha j antado, recebi a Elesagradave.l communicação que v. e~ . a. 
verá na carta ·inclusa de Menclizabal. 

Passei todo o dia de ho~tem a fazer indagFtções e diligencias para aclarar iL 
origem d'este ·transtorno, e procuràr os meios de o remediar, e não quiz annun~ 
cial-o logo a sua magestacle imperia.l nem· a v . ex. a, porque me reservei a fazel-o 
·hoje com mail'J conhecimento ele cansa, a fim ele não diminuir nem exàgerar a im-
portancia d'cste incidente. · · 

Começarei agorâ. por ass·everar .que, segundo · a opinião. de todas as pessoas en~ . 
tendidas, não corremos o _risco de pe.rder os navios detidos, e que o mal se redu
zirá fi alguma demora, e provavelmente .algum acrescimo de despeza. 

-A ordem do governo foi transmíttida á alfandega de Gravesend }Jela se~reta~ 
ria dos negocias do reino, e em consequencia de uma denuncia, feita clebaixo ele 
juramento, ele que se estavam recrutando indivíduos n'Ejsta cidade para servirem 
como soldaclos ã bordo dos ditos navios. . 

Ora o facto é que se não encontn.lra nas embarcaçõ~s nem um só homem as
sim recnltaclo, po_rque houve todo o cuidado . de reservar os que se achavam prom· ·. 
ptos para irem depqis da saída elos navioB. Este facto h.a ele se· examinar e provar· 
do m0clo o· mais indubitavel, e por tanto dever-se-ha ~evUJntar o embargo. ·,., 

Outro fundamento} igt~almcnte ;forte, que temos paTa estribar esta reclama~~o, 
é o serem os dois navios ·Cong1·esso e Asia re1mtaclos legalmente pi·opriedacle fi·an
ceza1 })Orquc de facto foram com1Jr~dos· e pagos por mr. Ardoín e em nome d'elle. 

O meu primeiro cuidaclo n'este negocio ·foi, portanto, de peclir ao príncipe· de 
Talleyrancl que apoiàsse perante o governo il1gleí!i a reclamação ele mr. Axcloin, 0 . 

que· dlc me promctttJu ele faz·er, e jà começou a p61: em pratica. Arcloin apresen~a 
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o seu rcquerime~to documentado, provando que_ os dois navi~s lh~ pertencem, e 
dhndo fian<;,..'l. para assegurar que se dirigem ~'aqui a um pori:o de Fran~a, c que 
não levám nem armas nem munições de guérra. . · 

Tenho todo o motivo de. me persuadir que por este.meio íicarão as sobred-itas 
embarcações desembaraçada,:; para se·g~lireq1 viagem, e logo que o consiga já ele
darei ao almirante Sartorius que deviam infallivelmente saír no praso ·de vinte e_ 
quatro horas, c íica a meu cuidado o fazer-lhe expeclil: essa Ol'<lem officialmente 
pelo sr. Abreu e Lima. 

Sobre a .qne::;tão ele_ saber se este impedimento foi 'maliciosamente S:t.~scitaclo 
·para retardar a saída ela -expedição, e se esta intenção provém qo ministerio bri
ta~nico, ha. di versas opiliiões. A m_inha é deciclidamel?-te em contrario: 1. 0 1 porque 
se1 que este ministerio ·não é ele caracter d6 recorrer a meios pequenos e incliréctos 
para conseguir os seus íins, qüaesquer qué elles sejam; 2_. 01 porque é ele facto que 
re_peticlas vezes lorcl Palmérston c varios ele entre os seus collegas me avisaram a 
lll1U1 mesmo, ele que era necessario apressarmos a ·saida dos nossos na, v i os para 
não os colloca:r a ellcs n·a; necessidade de tomarem conhecimento-dos nossos pre
parativos; 3. 0 1 porque na realidade o governo inglez não póde entremett~i- e no 

· a?elamento de negocias cl' esta natureza, isto é, quando se ·trata de lcv_ar á exccu
çao. ~s leis existentes, nem 6 poderia eston'~l' sem se · expor á m~is gl'ave rcspo·n-
sabihdade no paTlamento. · · · 

Porém, deixando de parte esta questão, observarei que se por um Indo a de
~ora da saída dos navios póde produzir ·algum inconven!ente momcntaneo. c 
d_u~inuir a e:fficaci.a das armas ele que eu usava para instar po!· uma prom})ta. de
Clsao elo governo mglez, por outra parte üimbem me parece que este acto d~ r1gor 
quasi involunt<uio a que foi forçado o gahin!:)te inglcz pela execução qas suas leis, 

. ha ele -induzil-o por mna especie de descarga de consciencia a decicli~·-se ainda mais 
promptamente a adaptar um sys.tema abertamente favoravel a no~so res1Jeito, visto 
não nos p~clcr continuar a protecção occulta, e indii·c~ta. . 

Espero não ·me enganar a este respeito, e repito a v. ex. a, que em meu nome 
faça chegar á presença de sua magestade imperial as seguranças da coJivicção em 
q?-e estou d~ que havemos de obter. a declaração que clctsejâmos, c que este neg·o-
010 se ha de deciclir, segundo todas .as espemnçás, nó decurso cl'esta semam1. 

Sendo assim, é mister confessar que a detenção dos navios não procluziní. 
grande mal, · e antes talvez o:fferl:lCC o mais plausivei pretexto 1 ara conciliar os 

. desejos de sna magestade impe~·iaJ com os interesses ela .causa que o mesmo se-
nhor sustenta.. · · . · 

Tive a honra de receber uma cm;:ta ele v. ex. a ele 5 elo corrente, de cujo co:q-
teúdo :fico perfeitamente _intçúado. · 

Se me é permittielo fazer uma snggcstãq e pedir um fa>or, .rogo instàntemente 
que se ·:não clê ao incidente da detenção dos navios. çlemasiada importancia; sua 
lllagestade não .altere ·por este motivo a linguagem que fallava a l'espeito dtls suas 
determinaçõ-es, e que mostre considerar este embaraço como temporario e ele po"Q.ca 
hanstJendencia, da mesma fórma que a·linguagem elos negociantes (permitia-me 
"V. ex. a este modo de explicar a minha iclPa) .deve ser·mais confiacl:a e íirme para 
sustentarem o -seu credito quando experimentam .algum révez pecuniario. . 
. .l}emétto- inclusa a Usta que· me havia entregue o almirante Sartorins, e hem 

SJUto que . seja pre.ciso ainda algum tempo antes de se verificar a saída de todos os 
navios esquipaclos na confqrm_iclade ela dita lista. 

Passando novamente a examinar as instrucções que trouxe ele París, julgo ha
"Vel-as cumprido quanto ele mim dependia pelo qnf! toca aos detalhes, e emquanto 
n?s tres pontos essenciaes: 1.0

1 
negociação com o go-verno britannico; 2. 0

, aclcli
b10namento ao emprestimo; 3.0

, sâída ela expecliçãq. · Os dois }Jrimeiros parecem-me 
em figuradÇ>s, e espero dentro de mui poucos dias poder apresentar a sua magcs

tade imperial alguns resultados positivos; emquantô ao 3.0
, depende agora elo le

-vantamento cl'aquelle embargo, que veiun'este momento paralys.ar a opctaçãQ.que 
estava já concluída. · · · 

Rogo a v. ex." que. respeitosamente beije e'm meu nome a mão ele sua magcs
tadc imperial, c acceite os protestos ela consideraçfio e affecto que lhe tributo. 
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Deus ·guarde a v .. ex.a Londres, 8 de novembro de 1831.-IlJ.mo e cx.mo sr. 
Cnndido José Xavie~· . =111a?·quez de ·.Palmella. 

111. mv e ex. mo sr. ~Tive a honra {:Te receber honte:rp. os despachos de v. ex. n 
n.05 1, 2 (confidencial) e 3, ele que foi portador Francisco José Rodrigues, e igua,l
mente a carta que- sua magestade imperial o senhor duque de Bragança dirige a 
sna: santidade, e a copia ela mesma carta para" meu governo e. execuc;ão ·na parte 
qne 1~e toca. . . . 

Limito-me hoje tão sómente a accusar aquella recepção e assegurar a v . ex.a 
que vou applicar-m!') com todas as minhas forças ao desempenho do que agora rne 
incumbe fazer. · · 

-No dia 15 elo corrente espero informar a v . ex.a do que tiver occorrielo, servin
ll:o-me ele um meio segLuo que me o:ffereee o embaix~dor -de França; não deixarei, 
com tudo, de communicar desde já a v. ex. a que pela intervenção d-o dito embaixador 
consegui imp·edir e annul!ar a nomeação ele um visitador, que o car.dea.l vigar.io, a 
·instancias dos nossos adversf.lrios~ fez no dia .f> dó corrente para a igreja de Santo 
Antonio na pessoa de monsenhõr Lopes (óu o padre João Rodrigues Lopes}, por-
tuguez, que reside aqui ha uns poucos de annos. . 

Sobre este .assumpto serei miüs extenso quando escrever a v . ·ex.n pelo sobre-
dito meío. · · 

· Francisco José Rodrigues foi obrigado, por molestia, a demorar-se em Ge
nl'.lva, o que impediu que chegasse aqui mais cedo·; entretanto não resulta da sua 
demora prejuízo algum, durando ainda as ferias elos tribunaes e não se aehanclo 
.por ora fixado o dia para o consistorio, qLle, segundo o cos.tume, deve celebl"l.rr-se 
por tono este mez ou principio do que vem . 

Rogo a v. ex.a me faça a honra de beijar, em meu nome e do addido a esta 
embaixad~, o commenuÇtdor J. Husson, as reaes mãos de suas magestades. 

Deus guarde a _v. ex.a Roma, em 8 de novembro de 1831.- Ill.1110 e ex.T00 sr. 
Candido José Xaviet. . Jono Ped1·o_·llfigueis _de Cm·valho.- . _ 

Oflicio 

[E~traclo do n.0 R) 

In. mo e .ex. mo sr.-Hontem. á noite recebi o officio ,le v . . ex. a n. 0 72 da seria 
reservada, em data de 15 de outubro. proximo p.assado, em resposta aos meus 
n.05 .1 e 3, ele que foi portador D . Luiz da Silveira e Lorena. 

Fiquei contentissimo ele que as noticias n'elles contidas causassem a sua roa· 
gestacle, como v. ex.n me cliz,. inexplieavel satisfação, merecendo ao mesmo passo, 
do mesm.o augusto senhor, approvação a minha conducta no dia da apresentação 
das ·creclenciaes. · 

Espero em breve .as respostas .e convenientes instrucções que v. ex. 8 me an-. 
' nuncia, relativas aos quesitos que tive a honra de dirigir a v. ex .a 
, São 'para mim de maximo ·regosijo as duas t}lt~mas partes çlo offioio de v. c.x.a 
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en:f que se rue assegura a fE}liz . saude de el-rei meu senhor e a iranquillidade d'es-
ses reinos. · 

Espero concluir bem o negocio· da casa e igi·eja d.e Santo· Antonio,· tendo já . 
consegüido .que se nomeasse uma visita apostolica, dando_-se-lhe por visitador o pa
tr~archa Mattei, 9 que terá logar depois de ámanhã. Este prelado veiu hontem a 
nunha casa· para conferirmos a maneira por que se hão de fazer· as co usas sem 
comprometter nenhuma das partes. Da1:ei uma ii:úormação a v. ex.• do que occor-
rer a este respeito. . · 

Chegou a esta côrte,· no ultimo do mez proximo passado, sua alteza real a: du
queza de Berry; coino disse a v. ex. a no meu ultimo offi.cio, e no 1.0 d'este mez 
t1ve a honra de ir fàzer a sua alteza os ?leus comprimentos. Esta princeza mos
tra um intbresse inexplieavel pela causa de sua ma.gestade fid~lissima. Já tornei 
a fazer·lhe outra visita, na qual tive a hon].-a de apresentwr-lhe a "Demonst1·açà'o dos 
d·i1·eitos do senho1· D. Jl1:iguel I, ~endo acolhida esta obrà por ·sua alteza . com a 
maxima benevolencia. : 

Ho.ntem escreveu-me J. B. Rad~maker, dizendo-me qu~ sabia qu~ a· Russia, 
Aus~ria e ~russia tinham instado com a Inglaterra para reconhecer o nosso go 
verno. actual, constando-me que aquella potencia está prompta a ceder, com a oon
dição- ele uma amnistia, sem, comtl!lcile, pretencler que entre11;1 no reino .os amnistia
dos; seria um atrevimento da minha parte o.fferecer o meu conselho ao sabio 
governo de sua magestade n' estas circumsfancias; mas o .meu, zêlo por outra parte 
faz com que eu deseje que não se perca uma occasião que tanto póde decidir da 
feliz conclusão ·ao grande negocio · de geral. reconhecimento dos direitos ·de sua ma
gestade fidelissima. · · ' · · · 

O ~onde de Oriola escreveu-me em data d.e 20 de outul;Jro, e diz-me que tem toda a 
rasão para estar contente corri a marcha que as cousas vão agora levando no continente. 

O consul geral de Napoles me participou unia noticia que lhe foi · dada por 
ll'!n empregado cTa legação russa n'aquella côrte, que 13ei mandou a. v. ex. a Por-
tanto, tudo combina GOm outras nóticias que eu tinha já, . · 

Continúa a estar· aqui ÜaTlos Mathias, e até agora não chegou o visconde de· 
Canellas, que, posto fazer tenção de passar o inverno ém Genova; me escreveu 
<:lUc elle tinha mandado dizer a alguem que ia para F.forença. 

Joaquim Seve1•ino Gomes, que o encarregado de Respanha esperava aqui, me 
seguram que partiu J?&ra lVIunich. _ . 

Escrevem-me de Turim, que Francisco José Rodrigties tii:J.~a ali chegado ~lê 
· Pads, no di.a 29 de outubro, tendo n'essa noite partido para Flprença e· devenLlo vir 
aqui. Elle pretende dar grande importancia a esta viagem, mas não me consta que 
tenha chegado ainda a Roma. · · 

Faço tenção de ir quanto antes a sua santidade para lhe fazer saber o conten
tamento de ·sua magestade pelo a:cto do reconhecimenteJ, e agradecer-lhe a conces
são da visita. Nas províncias contimí.a a haver inquietações, que só a<.\abarão se 
o governo austríaco se decidir a intervir de novo n'esta· causa. 

Deus -gua.rde a .v. ex.a Roma, 8 ele novembro cle_1831.- Ili.IJ10 e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem, ministro e secretari_o de estado elos negocias est:vangeiros. = 
M~arquez de Lavmdio, D. Anto1zio. . • 

Carta 

París, 9 de novem~ro ·ae 183l".~Meu marquez: -R~cebi os seus offi.cios n. 05 

2 e 3, de 4 do corrente, e louvando o zêlo, a actividade e costumada in,telligen:cia 
. com que tem provido ·ao importante bbjecto da negociação ·ae que o encarreguei, 
fico muito satisfeito dos termos a que tem conseguido levar a dita negociação. 

Quanto f),s ordens e instrucções qtJ.e o marquez _requer ácerca do tratado, que 
espero possa ter logar, eu o auctoriso eo~pletamente: 1:0 Para. reiterar ao go
Verno Lritannico qS declarações que ,}á muito amplamente· lhe dirig-i na carta que 
em data de 15 de setembro passado escrevi a .lorcl Palmerston, ratificando em 
11letl real nome a promessa mais posítiva de n~o inquietar directa 1iem indirecta
_lllentc a Hespanha, e da minl;Ia intençllo franca e leal de tomar todas as medidas 
que sua ·mag-estade britanniea julgar convenientes para assegur.a.r áquella potencia 

\ . . 
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que de nenhum modo pt'ctenclo ·intervir nas suas questões in temas. 2. 0 Para rc
noval' igqalmente. os protestos c ·declarações feitas na sobreclita carta., de que .a 
minha intenção unica é de pôr minha ang·usta :filha sobre .o throno que lhe cedt; 
de estabelecer na minha qualidade de regente, emquanto durar a menoridade da 
mesma senh01:a, um governo paternal, procurando alcançar por meio d'clle o so
eego interno, de. que hoje tanto hccessita aquelle infeliz reino, c c1é apertar as 
suas relações externas pelos vínculos de uma amisacle siucerfL e ele uma cOO}Jera
Ção cffica'2, para que não. seja. pertiu·bacla a paz e trauquilliclacle rla grande famí
lia emopêa. Que, portanto, rejeitarei, . como. até ~gora te"nho feito., toda a icléa ~e 
propaganclismo libCI'al; e que, se p~ra isso parecer necessario no principio da mt
nha regencia, suspenderei tempora;riamente as formalidades .na fórma ela carta, e, 
respeitando na · sagracla necessidade da salvação do e.stado a suprema lei, exerce
r~i u'esse intervallo aquelle poder que as circumstàncias requererem para ·asse
gurar a .bo~ ordem até ao restabelecimento do ·socego publico. 3. 0 Para assegm·~r 
que dc~de · que déliberei tomar a regenc.ia elo reino durante a menoridade de mt
nha àugusta filha, sempre foi da minha intenção não o fazer sem dar uma amnistüt 
ampla por todos os m·imes políticos, segundo participei a lord 'Palmerston ·em Kew, 
e 6. ratifiquei depois na minlia já citada carta de 15 ·de setembro, não permi:ttindo 
nem mais derramamento de sangue, nem mais confiscações (bem entendido que 
não deverão tomar-se como taes as restituições in integntm dos bens a seus· :mti
gos e· ·légitimos possuidores), e deixando sómente aos juizes a imposição da pena, 

· · de degredo l)·ara alguns indivicluos. que não poderão deixar de ser processados, 
pórque nem a moral publica, nem ·a dignidade nacional, nem a tranqtúllidade do 
estado, nem 1:!- propria segurança dos mesmos indivíduos permitte que permaneçam 
impunes no seio ele uma sociedade que alei vosamen(e o:ffenderam . e maltrataram, 
ainda mais por força da sua maldade que por convicção dos seus princípios. 

Quauto, porém, ao governo,· segundo é certo, entendo ·que se eu, tive.sse por fi:Jl! 
recupe1·ar para mim o throno portugJlez, que ha: muito al;lclique~ em minha augusta · 
filha, n?ío 'poderia permittir a mais ligeira muclificação na lei fundamental que ôu
torguei á nação, porqn~ seria mqi desairoso pará 'mim constituir-me ao mesmo 
tempo juiz e parte n'este grave negocio; mas sendo o meu fim restittúr á minha 
augusta filha., ainda men.or, os seus direitos, e á nação portugueza a tt·an
quilliclacle e as vantagens internas e extérnas ele que se aclut privada, a . minha 
posição é mui clifferente, porque n'este ultimo c;;tso, .livre d'aq.uellas primeiras con
siderações, .em virtude das qnaes então não poderia ceder, e. considerando-me 
agora como um terceiro, obrarei sómentc como pae e tutor nos inter~sses de n1Í
nha filha, ·e nos da naçãó portugueza; e se estes se poclérem alcançar pelo meio 
pacifico é snave da intervenção do seu melhor e mais antigo alliado, rec·onheço. 
que ~erá prudente, em caso extremo ·e sendo assim indispensavel, fazer ·alguma 
concessão áquelle rcspeit9; permittindo na mes~a lei alguma ligeira modifica~ão, 
comtanto que esta não altere as base& e.;senciaes cl'ella, e não prive a nação elas 
liberdades pelas quaes ell{t está fazendo tantos e tão generosos sacrificios. Sendo, 
porém, este assumpto da maior gravidade, . não auctoriso por ora o· marquez pata 
convir definitivamente ~m ·cousa· alguma a este resp.eito; mas sim, não podendo 
·Ser ele outro inodo, sómente ad ?'efe?·endum; ou em artig-os adàicionacs ao tratado. 
Entendo, pois, que nó que fica clit0, nas· instrucções· verbaes e por escripto, que o 
marquez d'aqui levou · C{l.w.ndo partiu, e no c.onteúdo do rnerno?·aiulum; qn·~ n~e . 
apre~ntou e que eu ~pprovei na ultima confeJ:"encia, ac4ará o marquez mater1:t 
~:mfficiente para poder adiantar, e talvez .conchlir a negocia.ção, com o interesse e 
intelligencia com que já a principioU:, e com que mais de uma vez tem desempe-
nhado mui difficeis e delicadas commissões. · 

Acceite o maxquez os sentimentos de . estima com que sou sei.1.aifeiç~ado e 
amigo.= Pu QUE DE B~AGANÇA. = ~Para o marqtlez ele Palmella.) · 

Decre-to 

Sencl_o inclíspensavel para o bem elo se1~viço o estabelec.er desde já as. attribui· 
ções c dtffcreutcs obrigações, que têem a desempenhar os officiaes elos regimentos 
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de infauteria, em virtude da ultima organisaçãG que foi mandada dar a estes -cor-. 
pos, por dem~eto de 20 de setembro do corrente anuo : _ha ·por bem a regeucia, 
em nome -da rainha, conformando-se com o qL~e a este respeito prQpo_z o marechal 
de canipo commandante das forças militares, c depois ele ouvir a junta consultiva, 
determinar qnc, ·emquanto se não ~lá um regulam~nto geral de disciplina para os 
corpos de todas ~s armas. do exercito, se ponham em pratica. e sejam exactamente 
cumpridas nos regimentos ele infnnteria existentes n'estas ilhas, as inst~·ucçõcs re
gulamentares p"rovisorias que baixau1 com o presente decreto, assignadas por J oa
quim de S!ousa de Quevedo Pi~arro, ministro e secretario ele, estado cl0s negocios 
_da guerra, e que fazem parte do mesmo _decreto. _ 

O dito ministro e secretario de estado assim o tenha entendido e faça execu
tm.:. Palacio do governo em Angra,. 10 de novembro de 1831. == Conde de Tlílla 
Flo?' =José Antonio Gue?TeÍ?·o-"Joaqt~im âe Sousa de Que1;edo Piza?'1'0. · 

lnstrucções regulamentares a que se rc:fcre o <lecrl:lto s-upra 

Para o coronel 

Artigo 1.0 Incumbe ao coronel a disciplina, instn1eção c administração do r e
·gimento do seu commando. 

Art. 2.° Compete-lhe ·executar e fazer executar no regim ento o que se acha 
prescripto nas leis militares é civis, e nas orclens geraes do ·exercito. 

Art. 3.° Cumpre-lhe igualmente executar e fa:!;er executar no. regimento as 
ordens que lhe fórem dadas pelos gcneraes ou governadores, debaixo de cujas or-

-deus se achar . ' 
Art. 4. 0 É elo seu c1ever mante'l'. sem alteração a instrucçã.o e acb11inistração 

do regimento, e só lhe será lici to alteral-as em >irtude de 01·clem escrípta do g_e
neral, sob cujas ordens se achar, na qual ordem estejam prescriptas as alterações 
que devem ter logàr. _ 

Art. 5 .0 Deve o COl'Onel adquirir pleno conhecimento da couducta militar e 
civil, dos talentos e çla. aptidão de todos os officiaes, cadetes, porta-bandeiras, · sar
gentos ajudantes, sargentos quarteis mestres, -e primeiros sargentos do regiment~, 
a. fim de inf01·mar no fi m de cada semestre o g_eneral, sob cujo commando se 
achar, e bem assim a secretaria de estado dos negócios da guerra, ácerca de" cada 
um d'elles; seguindo n'cstas informa~ões os modelos existentes, e ficando respon
savel pór qualquer omissão ou inexacticlão n'este importante serviço: 

Art . 6. 0 Pertence _ao coronel d~terminar a passagem elo Ulll para outro bata
~ão d-o regimento aos officiaes subalternos, officiaes inferiores e soldados, quando 
assim o exigir o bem do serviço. · _ 

Art. _7. 0 .Na falta ou impedimento do-ajudante do r egimento, o coronelo-sup
print interinamente por um dos capitães, á sua csqo11a, dando immediataniente 
parte ao general, d-ebaixo ele cujo cpmmanclo estive·r. _ 

Art. 8.0 Proverá, pela mesma maneira, com mn elo:; subalternos elo regimento 
á sua es.colha,- a falta ou impedimento de qu·alquer elos aj-udantes do batalhão. 

Art. 9.0 r a falta ou impedimento do quartel mestra, nomeará para· o -substi
tnir interinament~ aguelle dos sargentos quarteis mestres, que juJ·gar m·ais apto; 
e, para snpprir o logar1· d'este, nomeará_ um dos primeiros sargentos á sua es~. 
~~- - - -

Art. 10.0 Na falta ou. imp~dimento do -ciru~·gião m9r, o ··co:conel nomeará para 
-ex:ercei· interinamente as suas funcções- o cirurgião mã.is antigo de. batalhão, o 
qual cumulará n'este caso as ditas funcções COJ;Il as que ·lhe são proprias. _ 

Art. _ 11 . o Pertence ao coronel a pxomoção dos officiaes inferiores, Ha qual, se 
haverá pela· maneira segniutc: · 

Logo que · em qualquer das companhias vagar um posto. de official inferior, o 
capitão proporá ao COl'On_el, por YÍa do chefe ele batalhão, o suj.eito que julgar 
_lllais capaz de preencher o dito posto, pocle:r;tdo-o· escolher em todo o regimento, 
de entre os inclivic\.uos ela graduação imm\?diatamente inferior. ;Esta proposta se 

· fará publica em ordem regimental, na qual se marcará· o di{!- em que se elevem 
l'eunir em conselho de exame _o -tenente coronel, os tres chefes de batalhão ou, na 
falta de· a.lgnns, o capit.l'ío mais antigo e_ o ajudante do r~giniento; e perante este 
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conselho coi1cohcrão o ·proposto c todos os incHvichws thL sua classe, que prcten-
. derem oppor-se ao ·posto vago, c o conselho escolherá d9 e.ntre OJl opponent~s o 
mais apto; e, nq caso de igualdad~ de merecim!3nto, será preferido o mais antigo, 
qtle propo rá áo QOrmJ.el, para preenchimento do posto, enviando-lhe. ao mesmo 
tempo a relação nominal dos opponentes. O capitão proponente assistirá ao con
curso,· p'ara dar os esclarecimentos que o. cónsefho pedir e su~tentar a 'sua pro· . 
posta, sempre com tôda a moderação e t'espeito. O coronel po~erá rejeitar a pro
posta elo ·conselho; dando o motivo na .ordem regimental em ·qué declarar a 
-promoção .. . 

Art. 12.0 Para 'se proverem clefinitivamente os postos ele sargentos ajudantes 
c de sargento.s quarteis mestres, mandará Q coronel proceder a um concurso elos 
primeiros· sargentos perante o c·onselho ele que trata o artigo antec.edente, e çon1 
e ·pareceT d'este conselho, proporá ao general commandante o candidato ou can· 
d(datos para os ditos postos. . 

Art. 13.0 Todas as vezes que qualquer official .inferior commetter culpa, que 
o torne indigno do seu posto, o coronel mandará convocar o conselho, cl€1 que 
trata o artigo 11.0

, e este, examinando cuidadosamente as circumstancias do de
l[ctoJ . c. ouvinclo a defeza do accusado, submetterá seu juizo ao coronel, que po- · 
clér~í privar o culpado do seu posto; por6m jamais o official inferior 'poderá. cl'elle 
-ser privado sem exame e parecer do conselho. Se o clelicto, porém, ,for de na~u- . 
reza a exigjr sentença de conselho de guerra, só por este será o official infel'lor 
privado do séu posto . Se o o:fficial inferior for ~argento ajudante ou sai-gento 
quartel mestre, e tiver delicto que não exija conselho de guerra, o coronel lhe não 
dará baixa do posto sem submetter seu juizo ab general commandaute . Se a.lguDl 
dos officiaes· que ~evem compor o conselho de exame, tiver dado a pa1;te por es· 
cripta contra o official inferior, não será membro do conselho, e o, coronel o. sub
átitttirá como se estiveEse impedido para tal ftmcção. 
· Art. 14. 0 Pertence ao coronel ~ugmentar ou diminúir as penas correccionaes 
impostas pelos di:fferentes indivíduos do regimento aos seus inferiores; e .beJ.n . as-

. sim infligii· fi.S penas que excederem a quinze dias de prisão . Sempre, porém, que 
j1tlgar indispensavel a. imposição ele pena corporal ou outra,· mandará congregar 0 

conselho de que trata o artigo tl. 0
, para examinar o delicto, ouvindo o accusado 

e dar a ·sua ·opiniilo s~bre o ter ou não logar o castigo cmioral. Verificando-se _a 
circumstancia -expressa no fim do artigo pn3ceelente, o coronel dará a providencia 
ali prescripta. 

· Art. 15. 0 O coronel ~andará · escrever em um livro ~s ordens ele execução 
permanente, as · q uaes 1:ubricarú no mesmo livro. . . · . 

Art. 16.0 Pertence ao coronel fazer subir á presença das auctoóclades snp~
riores as representações, prétensões e queixas dos seus. subditos, acompanhadas 
da sua ·-exacta e imparcial inforrnação, e é responsavel pela suppressão, retarda-
mento ou extravio das me·smas. · 

Pnra o tenente cot·oncl 

At:t. ·17. 0 O tenente. coronel comm?-ndará· em . segtutdo o regimcnt_o, elebai:t0 

elas ordens do· coronel. · 
. Art: 18: a. Transmit~irá ao regimento todas as ordens elo. coronel e quando fo

rem cxtrahtelas elo livro, de LJUP. trata o artigo 15. 0 ,. as cer.tificará «confonnes>> .e 
fiscalÍB.irA a exacta observancia de todas ellas. · ., 

Art. 19.0 Todas as ordens escriptas e a~ignaclas pelo tenente coronel serao 
expedidas em nome do coronel. · _ . 
· Art. 20.0 O tenente coronel se apresentará. diariamente no quartel do coronel, 
e lhe apres~ntanl. as partes _diarias ~ as proposi-ções que deve ter rece_bi~o d~ 
chefe de batalhão de semana, e, receb1çlas as ordens do coronel, as transmittn·á a 
~m~~ á 

Art. 21.0 Sempre que o serviço o pen~ittir, o tenente corónel se apresentar 
.na parada das guardas, e observará ~e as ordens s·ão exactamente executadas . 

. Art. 22. o Quanclo O· regimento formar em pm·adaJ o tenente coronel tomará o 
commando d:elle, àté que o coronel tenha concluído a sna inspeccão. 

Art. 23.0 Quando o regimento marchar, ou manobrar sol;> o ;omroando do cç· 
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ronel, incumbe ao t ncntc coronel o vigiar pc~a regularidade da marcha e exa
ciitlão ela manobra. 

Ar t. 24.0 O tenente coronel terá, ellc mesmo, em dia, e exigirá qne cach uma 
das companhias tenha igualmente um livro de registo ele todas as ordens regi
meutaes, das quaes tomarão conhecimento todos os offieiaes do corpo . O tenente 
coronel exigirá que os officiaes das compaul~ias assignem as ordens, depois de li
cl.as, nos seus rc;lspectivos registos, assignando-as no seLt proprio os officiaes supe
rwres e os aj udantes; fi scalisará alem cl 'isto que a.s di tas ordens sejam exacta
mente lidas ás compauhias 1 e igualmente que d'ellas tomem conhecimento toclos 
os individuas das mesmas que Tecolherem de serviço ou licença. 

Art. 26. 0 'l1erá o tenente coronel outros tres livros de registo, o primeiro dos 
qnaes conterá os castigos dos officiaes, e mais notas concernentes ao serviço c 
conducta milital' e civil ele cada um d'ell\')s ; no segun.do 1 serão lançadas notas 
analogas, pelo que respeita aos officiaes inferiores e cabos, as quaes notas ha>ení. 
dos chefes de batalhão e commandantes de companhias; no terceiro serão lançn.das 
todas as acções que podérem homar, distingnu' e recommendn.r quaesquet indi>i
duos elo regimento . E.:;tes livro3 serão apresentados a.o coronel, sempre que lhe 
conv'ier consultai-os. 

Art . 20.0 O tenente coronel rec.lig irá com todo o cuidado e clareza um diario 
das marchas e das operações militares que executar o regimento, o qual cliario 
será submettido á inspecçã0 do coronel, scmp1·e que este o exigir. 

Art. 27 .0 Na ausencia do coronel, o tenente coronel lhe remetterá semanal
JUente a. par te geral do serviço, d iscipli na e aclrninistração do regimento ; dar · 
lhe-ha conta das ordens que tive l' recebido e das medidas e resoluções que, em 
observancia d'ellas, houver tomado, e participar-lhe-ha extraordinariamente qual. 
quer occori•encia urgente e importante. 

Art. 28 .0 Na ausencia do coronel, o tenente coronel fará executar no regi
mento todas as ordens que hoLtver deixado o coronel, salvo motivo ponderoso que 
obrigue a alterai-as; e quanclQ qualquer alteração se torne indispensavel, o fará., 
dando immediatq.mente parte motivada d'eUa ao general, sob cujo commando se 
achar e ao coronel. 

Art. 29.0 Quando os. batalhões se separarem, deve o tenente coronel fiaar no 
batalhão com que est iver o coronel, salvo se o bem do serviçp exigir o conti•ario. 
. Art. 30.0 O tenente coronel pócle impor aos seus subordinados penas eon•oc

ctonaes, que não excedam a quinze dias de prisão. 

Para. os 1n::ajorcs chefes. de batalhão 

Art. 31.° Compete aos chefes de batalhão dirigir e fiscalisar nos seus res
pectivos batalhões a instrncção , clisciplina e administração es tabelecida no regi

. rn ento. 
Art . 32.0 O mais antigo dos chefes ele bat:c'tlhão substituirá interinamente o te

nente coronel, em caso de ansencia on impedimento de mais de oito dias, e n'este 
caso será substituído no batalhão; o mesmo terá lagar se lhe recaír o commando 
do regimento . 

. Art. 33.0 Os chefes de batalhão alternarão entre si, em semanas, para o ser
v~ço do regimento; quando, porém, acontecer estar um só d'elles presente no re
gtmento, este ficará encarregad:o do serviço de semana, até que possa ter logar a 
alternativa. 

Ar t. 34.0 O ch efe de batalhão de semana reunirá diariamente·, e na hora que 
lhe for clete~·m inada pelo tenente coronel, o 2juclante de batalhão que estiver ele 
semana, e todos os primeiros sargentos, para d'elles receber as part~s das com
Panhias e d'ellas formar a sua parte geral, que apresentará ao tenente coronel, ele 
quem receberá as ordens para o regimento. 

Art. 35. 0 O chefe de batalhão de semana fará a inspecção elo quarto ele guarda 
e. fal -o-ha manobrar debaixo el a sua voz, se ]:la filei1,a pouve1'em capitães mais an
tigos que o ajudante do regimento. 

Art. 36.0 Os chefes de batalhão podem augmentar 011 diminuir as penas im
po .. tas pelos commanclautes dq.s companl1ias e ajudantes dos seus 'bntalhões, não 

40 
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excedendo o maximo de quinze dias ele prisão; p0dem igualmente impor aos 
seus subordinados penas que não exceclam o dito limite. Se, porém, o batalhão 
estive1· Jestacado, poderão, em caso de urgencia, impor os mesmos castigos que 
os coroneis, formando o conselho prescripto no artigo 11.0

, dos quatro capi
tães mais antigos c do ajudante do batalhão, e clando immediatamente parte ao 
coronel. 

Art. 37 .0 Quando qnalquer batalhão clestacm· elo r egimento, o chefe do bata
lhão fará observar as ordens regimentaes com a mesma exactidão que fica 
prescri pta para o tenente coronel no artigo 29. 0

, e só as poderá alterar pelos 
motivos e pela fórma que no mesmo artigo se declara. As ordens do regimento, 
que o batalhão receber, serão remettidas por copia ao tenente coronel, com o 
avisto» e assignatura elo chefe do batalhã·o. 

Art. 38. 0 Os chefes de batalhão podem reunir no quartel os seus batalhões 
para revistas, porém m.mca os batalhões sairão do quartel sem preceder ordem do 
coronel. 

Art: 39.0 Os chefes de batalhão remetterão ao coronel, até ao dia 20 dos me
zes de dezembro e jtrnho, informações semestres dos officiaes, cadetes, porta-ba.n
deil·as, sargentos ajL1dantes, sargento quartel mestre e primeiros sargentos, se
gundo o modelo existente; fazendo a justiça que devem, e lembrando-se que taes 
informações servirão ele base ás que devem chegar ao C!lnhecimento d~ general 
commandante e do governo. 

Art. 40. 0 Pertence ao chefe de batalhão approvar e levar á approvação do 
coronel as propostas para cabos e anspeçadas. 

Para o ajudante do regimento 

Art. 41. 0 O ajudante elo regimento é encarregado do detalhe ela policia geral, 
e distribuição do serviço commum por todas as companhias, sem, comtuclo, se en
tremetter na policia interior, detalhe particular OL1 administração interna elas mes
mas. Deve, porém, dar parte ao tenente coronel ele toda e ·qLwlquer irregularidade 
que observar n'estes ramos. 

Art. 42.° Compete igualmente ao ajudante elo r egimento, debaixo da direcção 
elo tenente coronel, o detalhe dos officiaes para o serviço. regimental. 

Art. 43 .0 O ajudante do regimento acompanhará o tenente coronel, quando 
e1;1te for ao quartel do coronel, como fica prescripto no artigo 20. 0 , e transmittirá 
ao regimento as ordens que pelo mesmo tenente coronel lhe forem dadas para 
esse fim. . · 

Art. 44. 0 O ~~uclante do regimento será sempre presente á formatura do quarto 
da guarda,. e o fará manobrar debaixo da sua voz, quando o chefe do batalhã,o de 
semana o não commandar. Quando a força for pequena a fará manobrar pelo su
balterno que a commanclar, e não havendo subalterno pelo sa1·gento ajudante de 

I 

semana. 
Art. 45. 0 O ajudante do regimento será particularmente encarregado da escola 

geral ele instrucção do mesmo, e bem assim de vigiar sobre toclo o serviço, guarda 
de quartel e policia elas prisões do regimento. 

Art. 46. 0 Incumbe ao ajudante do reg·imento, em marcha, acliantar-se com ~s 
ajudantes de batalhões para fazer o alojamento, ou marcar o campo onde o regt
mento deve acampar. 

Art. 47. 0 Quando o bem elo serviço exigii· que o ajudante do regimento tral_ls
mitta directamente aos chefes ele batalhão as ordens do coronel, o mesmo aJu
dante dará parte, logo depois das ordens que houver transmittido; ao tenente 
coronel. 

Art. 48.0 Na ausencia ou impedimento elo tenente coronel, incumbe a redac~ão 
elo diario prescripto no artigo 26. 0 ao ajudante do regimento. 

Art. 49. 0 O ajudante do regimento ficará sempre com o cominandante do 
niesmo, quando destacar qualquer parte d'elle, sa.lvo se o contrario for positiva
mente ordenado. 

Art. 50.0 O ajudante ele regimento pócle jmpor aos seus subordinados penas 
que não excedam a oito dias de prisão. 
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Pam os ajutlantcs tlc batalhiio 

Art. 51.0 Quando os batalhões se acham reunidos, incumbe aos ajuclantes de bata
lhão auxiliar os chefes ele batalLao no ensino, disciplina e administração dos mesmos. 

Art. 52.0 Incumbe-lhes, na mesma hypothese, a transmissão das orclen.s do 
chefe ele batalhão ás companhias, c a fiscali~ação da sua execução, e bem assim 
o observar e dar parte ao chefe de batalhão de qu..aesquer irregula1·iclacles que 
existam no serviço . 

Art. 53.0 Os aJudantes ele batalhão entram, por turno, ele serviço sefiumal com 
os chefes ele batalhão, a firu de os coadjuvarem no respectivo serviço. · 

Art. 54. 0 Quando um batalhão se acha destacaclo, o ajudante ele batalhfio 
preenche no mesmo funcções analogas ás que no regimento incumbem ao aju
dante de regimento. 

Art. 55.0 Os ajudantes de batalhão podem impor, aos officiaes inferiores e sol-
daelos do seu batalhão1 os mesmos castigos que os capitães. · 

Para os capitães 

Art. 5G.0 Aos capitães incumbe o cuidado da .instrucção, disciplina1 morige
ração e bom espírito dos indivieluos elas suas companhias, c elevem com o exemplo, 
conselho e bem entendida severidade, tornar-lhes facil c })rezado o desempenho 
de seus deveres, e promover quanto for compatível com o bem do serviço o bem 
estar ele cada um elos mesmos indivíduos. 

Art. 57 .0 Estando o regimento retmiclo, o capitão mais antigo substitue inte
rinamente qualquer dos chefes de batalhão na sua ausencia ou impedimento; po
rém, estando o batalhão destacado, o chefe de batalhão será substituído pelo 
capitão mais antigo que estiver no batalhão. Em ambos os casos o capitão deixará 
de commanda1· a sua çompanhia. · 

Art. 58. 0 Os capitães devem conhecer e apreciar a aptídl'io e condncta mili-
- tar e civil de cada um dos indivíduos ela companhia, para poderem info1·mar ca

balmente a seu respeito os chefes ele batalhão, e serem intermediarios esclarecidos 
de todas as pretensões d'estes, que acompanharão da sua informação, quanclo fo
rem escriptas, ou que se encarregarão ele expor verbalmcute1 quando assim con
venha, tendo o maior cuidado em que não defxem as ditas pretensões ele ter o 
devido seguimento. 

Art. 59. 0 Aos commaudantes das COill})anhías pertence o detalhe peculiar ela 
companhia pru:a o serviço. · 

Art. 60. 0 Pertence aos capitães a proposta dos indivíduos para officiaes infe
ri01·cs nas suas companhias, e bem assim a proposta ao chefe ele batalhão para 
anspeçadas e cabos; no que tudo devcrã.o attendcr unicamente á capacidade c 
conducta militar e civil dos indivíduos que houverem de propor. Se o chefe de 
bat'alhão não approvar algLlma proposta para cabos ou anspeçadas, o capitão farú 
outra, em que os candidatos não tenham os defeitos que o chefe ele batalhão hou
ver notado na primeira proposta. 

Art. 61.0 Quando se abrir concurso para os postos (le officiaes inferiores, po
derão os capitães representar no concu1·so qualquer individuo ausente das suas 
companhias, quo julgarem em ci.rcumstancias de se oppor ao posto. 
. Art. 62. 0 Na ausencia ou impedimento do capitão, commandará a companhia, 
lllterinamente, o tenente que n'ella estiver servindo, e na falta d'este será nomeado 
para o commando interino d·a companhia o tenente mais antigo que estiver no 
batalhão. O capitão ou o commanclante ela companhia a póde mandar formar no 
quartel, para revistas ou para distribuições; por6m a companhia nunca saírá do 
quartel, sem preceder ordem elo chefe ele batalhão. . 

Art. 63. 0 Os capitães ou com mandantes ele oompanhias podem impor aos seus 
subditos penas correccionaes, que não excedam a oito dias de prisão. _ 

Art. 64. 0 O capitão fará entreg-ar todos os dias ao ajudante do batalhão, á 
hora que estiver determinada, a parte diaria da sua companhia, segundo o mo
~elo que estive1·.prescripto. O verso cl'esta parte conte;t·á, alem do mais, as casna
hdades occorridas no dia antecedente, as baixas e altas elo hospital e de licença, 
os castigos e as culpas que os motivaram. 
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Artigos gcracs 

Art. 65. 0 O livro de registo do regimento constará. de tres volumes, cacla um 
d 'elles r3lativo a um dos batalhões; c cada batalhão terá um duplicado volume, 
qne lhe é relativo, em poder elo seu respectivo chefe. O estado maior c menor 
do regimento terá livro separado. . 

Art. 66:0 Estando o regimento reunido, as trcs bandeiras estarão no quartel 
dl) coronel ou no qm~rtel da ordem do regimento, segundo o coronel determinar. 
A bandeira do batalhão destacado estará no quartel do chefe do batalhão~ ou no 
c1uartcl da'" onlem do mesmo, segundo o chefe do batalhão determinar. 

Art. 6 7. 0 Os primeiros sargentos e os furrieis não serão detalhados para guar
clas nem destacamentos, que não envolvam a totalidade da companhia, por serem 
responsa,veis pelo cletalhe e economia da mesma. . 

Art. 68. 0 A musica :ficmá sempre com o batalhão ou batalhões com que :ficar o 
coronel, salvo ordem expressa do general, sob cujo commando se achar o regimento. 

Art. 69. 0 A prisão correccional nas praças de pret, se poderá substituir por 
guardas dobradas, escola de ensino simples ou em ordem de marcha; porém o 
desconto da terça pru·tc do veneimente, a beneficio elo rancho, t erá sempre logar 
nos cabos, anspeçadas, soldados e tambores, segundo o numero de dias ele prisão 
que lhes tiv~rem sido designados em fórma devida. 

Palacio do governo em Angra, 1 O de novembro de 1831. =Joaquim de Sousa 
de Qt~evedo Piza?'1'0. 

Officio 

111.100 e ex.mo sr.-Hontem tive a honra de escrever a v. ex.a, annunciando
lhe o haver-se já levantado o embargo posto sobre o navio Juno~ e a probabili
dade de acontecer o mesmo successivaniente aos outros. Hoje ainda não -tenho 110-

ticias ela cidade, e receio ·que o Ju.,w· tenha alguma d ifficuldade em saír do rio por 
causa do vento contrar io . Inclusa remetto a v . ex.a copia ela resposta que recebi 
de lord Palmerston, e em consequencia da qual me clecidi logo a instar com o 
príncipe de Talleyrand para que protegesse a reclamação de mr. Ardoin, o que o 
príncipe effeituou ante-hontem. 

Conservo-me na esperança ele obter at6 clom1ngo proximo alguma informação 
positiva sobre a decisão cl'este governo a respeito ela nossa causa, e poderei, se 
assim for, transmittil-a a v. ex.a por João da Rocha Pinto, que parte depois de 
ámanhã para Pal'Ís, e fixar tambem· talvez o dia da minha partida. Espero, porém, 
antes d'isso receber resposta de sua magestacle imperial ás cartas que tive a honra 
de dirigir ~í sua angusta presm'l.ça. 

Não posso deixar ele pedir a v . ex.a que apresente a sua magestade o impe
rador o requerimento junto, em attenção á prova de denodado valor que ultima
mente deu Albino de Figueiredo, posto que a sua tentativa fosse imprudente ê o 
fim d'olla desastroso. 

Vi um officio de D. Francisco de Almeida }Jara Luiz Antonio de Abreu e 
Lima, dizendo que sua magestacle o imperador mandava annunoiaJ' á commissão 
que se não valia do credito de ;C 2:000 esterlinas, que lhe fô1•a abe1•to em cas_a 
de mr. Ardoin, e que desejava que a oommissão nomeasse uma pessoa para admi
nistrar o dito dinheiro. 

Permitta-me v. ex.a representar qne esta resolução vae a ter por consequen
cia o ser necessal'ÍO pedir novo m•edito aos prestamistas e encontrar talvez nova~ 
difficuldades. Alem do que me parece contrario á ordem que eu mesmo intimei 
á commissão em nome de sua magestade, o estabelecer-se entre ella e qualquer 
outra pe.ssoa que não seja o sr. Abreu e Lima uma conesponclencia relati.va á 
execução das ordens de sua m~·estade imperial. 'fomei, portanto, sobre miro 0 

obstar á entrega da mencionada carta (U.c D . Francisco de Almeida lXtra a co~
missão), o 1·ogo instantemente a sua magestade o imperador que se digne presc!D
dir de todo o oscrupulo intempestivo sobre esta materia, c que auctorisc ellc mesmo 
D. Francisco de Almaida ou qualquer ontra pessoa para receber e administrar 
aquelle dinheiro, que bem neccssario ha de ser agora em Paris para uma quan
tidade de despezas. 
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Remetto as gazetas de Angra, c só pedirei a v. ex. a que se não publique em 
París o decreto para a redueção dos direitos de entrada de ·fazendas estrangeiras 
(não inglezas) nos portos das ilhas dos Açores, porque me lembra que a publica
ção d'essa resolu\~ã.o (ali~í.s muito rasoavel) poderia talvez agora prejudicar-nos al
gum tanto na opinião do ministerio ingleZí. 

Queira v. ex.a beijar em meu nome a mão ele smt magestade o imperador. 
Londres, 11 ele noveri.1bro ele 1831.- Ill.mo e ex. mo sr. Candido José Xa,ier. = 
Marquez de Palmella. 

P. S .-Recebi hontem a carta ele v. ex. a ele 7 elo ' corrente. 

Decreto 

Senclo bem conhecida a escassez elos rendimentos elo m·ario regio para snppri
rem ás clespezas ordinarias e ex:traorclinarias elo estado, para o augmento elas 
quaes têem concorrido as notarias circumstancias actuaes; e porque não tendo sido 
sufficientes e efficazes os meios que se têem posto em pratica para fazer face ás 
mesmas despezas, e é absolutamente indispensavel que em taes circumstancias se 
façam esforços, não -s9 proprios da dignidade da minha real corôa, mas que se
gurem aos meus fieis vassallos a estabilidade de suas propriedades e o socego de 
que são merecedores, não sendo da minha real intenção que para estes fins sejam 
aquelles gravados com impostos novos, mas que pelo contrario se procurem os re
cursos pecuniarios por meios promptos e por uma maneira que, recaíndo a cxi
gencia sobre os mais poderosos e abastados d'estes reinos, ao mesmo tempo seja 
conciliadora de seus interesses; attendendo, portanto, a tão ponderosos c instantes 
motivos, ~ para occorrer á actual reconhecida necessidade do estado, depois de 
ter ouvido pessoa~ do meu conselho e zelosas pelo bem do meu real serviço : hei 
por bem ordenar que nas praças de commercio das cidades ele Lisboa, Porto c 
Coimbra, e na ela villa ela Figueira, se abra um emprestimo de 1.200:000JOOO 
réis na fórma da lei, ao juro de 5 p'or cento ao anuo, col"n vencimento ela data 
das respectivas entradas, pagv pelo meu real erario; lançando-se o mesmo em
prestimo, a saber : 800:0001~000 réis na cidade de Lisboa c 400:000.~000 réis nas 
outras trcs praças mencionadas, rateado proporcionalmente entre os capitalistas 
e negociantes elas respectivas praças, segundo seus haveres, sendo as quantias com 
que cada um dever entrar, á vista elo lançamento que lhe houver ele ser feito pelas 
CQmmissões que para e::;te fim eu houver por bem ele nomear, entregues nas es
pecies da lei no praso de doze dias, contados d'aquelle em que forem intimados: 
as que respeitarem aos mutuantes da praça de Lisboa ua real junta elo commer
eio, agricultura, fabricas e navegação d'estes reinos, e as que pertencerem ás ou
tras treli p1·aças na ill.ma junta da administração dá companhia geral ela agricul
tura das vinhas elo Alto Douro-~. ás qL1aes repartições sou serviclo incumbir a 
cobrança elas sommas que a cada um dos mutuantes respeitarem, segundo os lan
Çamentos que as commissões houv<::rem ele fazer e elos quaes clarão logo conheci~ 
rnento áquellas repartições para_ promoverem a recepção elas quotas respectivas, 
c d'ali passarão immediatamentc para o meu real el'ario, não se admittindo pm· 
modo álgum n'este emprestirno encontro ele divida elo estado. 

O conde da Louzã,, D. Diogo, elo meu consell10 ele estado, ministro e seCI·e
tario ele estado elos negocies ela fazenda, presidente elo meu real m·ario e n'elle 
logar-tenentfl immediato á minha real pessoa, o tenha assim entendido e o faça 
executar, expedindo para este effeito as ordens necessarias. Palacio ele Quelu2'í, 
12 ele novembro ele 1831. =(Com a 1·ztb1·ica de el-1·ei nosso senho1·.) 

Decreto 

Para que tenha devida e prompta execução o meu real decreto da data ele 
hoje, pelo qual fui servido mandar abrir um emprestimo de 1.200:000.''000 réis 
~la fórma da lei, distribuindo-se 800:000~000 réis á praça de Lisboa e 400:000~000 
as elo Porto 1 Coimbra e villa ela Figueira: hei por bem mandar estabelecer uma 
commissão composta elas pessoas que constam ela relação que com este baixa e 
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d'ellc faz parte, assignada pelo conde da Louzã~ D. Diogo, do meu conselho de 
estado, ministro e secretario de estado dos negoeios da fazenda., presidente do meu 
real cr:.trio e n'elle logar-tenente immecli.fLtO á minha real pessoa: e a esta com
missão sou surviclo incumbir de fazer a distribuição do referido emprestimo na 
fórma do citado meu real decreto pelo que pertence á praça ele Lisboa, e confiar, 
OUtrosim, no mesmo sentido {L ill.""' junta da administração da COmpanhia geral dc.t 
agricultura das vinhas do Alto Douro a distribuição das quantias que respeitarem 
ás outras tres praçM; esperando que todos l1ajam de proceder n'estes lançamen
tos com muita regularidade, prudencia e justiça, a fim de se verificar cffectiva
mente a recepção· das sommas arbitradas. 

O mesmo conde da Louzã, D. Diogq, o tenha assim entendido e faça execu~ 
tar. Palacio de Queluz, 12 de novembro de 1831. =(Com a ntbj·ica ele el-re~ 
nosso senho1·) 

Relação acima referid.n 

Conselheiro Antonio Esteves Costa, João Paulo Cordeiro, Joaquim Gomes Al
ves, Antonio Lopes dos Anjos e José Antonio Gomqs Ribeiro. 

Palacio de Queluz, 12 ele novembro de 1831. = Concle ele~ Louzã_, D. Diogo. 

A: viso 

El-rei nosso senho_i· é servido que v. s.a, logo que á sua noticia chegue qual
quer prevaricação ou irregularic1ade que se tenha commettido na arrecndaçã~, 
administração e venda dos bens sequestrados aos ausentes fóra do reino sem h
cença regia ou aos réus pronunciados por crime de rebellião, procure ter com a 
possível brevidade informação certa a tal respeito, e me participe immediatamente 
o que lhe constar, acompanhando sempre a sua conta com um summario de tes-
temunhas a que terá feito pi·oçecler. · . . 

Deus guarde a v. s.a Pa1HJcio de Queluz, em !2 de noYembro ele 1831. = L1ttZ 

de Paula Fu1·taclo de CastTo elo Rio de 1J!Ie7i,clonçct. = Sr. Joaquim Gomes da Silva 
Belfort . . 

Aviso 

Tendo-se representado a el-rei nosso senhor que em algumas comarcas do reino 
não tem havido a devida exactidão na arrecadação e administração dos bens se
quesh·aclos -aos ausentes fóra do reino sem ~icença regia, e aos réus pronunciados 
pol' crime de rebellião, bem como na arrematação de alguns d'csses bens que telll 
sido necessa.rio venderem-se: determina sua magestacle que v. m. cê 1·ecommencle 
aos corregeclores das comarcas o maior zêlo e desvelo em usarem ele todos o.s 
meios qtle estiverem ao seu alcance para que se observe a mais exacta *egtila~·l
dacle a similhante resJ_Dei.to, declarando-lhes que sua magestade se dará por mtllto 
mal servido com elles se assim o não praticarem, e que os fará responsaveis pol' 
quaesquer p1•evaricações dos seus officiaes, que elles, podendo, não prevenirem, 
ou que, depois de commetticlas, deixarem de se~ castigadas por sua falta. Ta~
bem qu.er sua magestade que v. m .cê pela sua parte empregue sempre toda a~~
gilancia e cuidado para que não hajam abusos e prevaricações em um objecto tao 
importante. · 

Deus guarde a v . m.cê Palacio de Queluz, em 12 ele novembro ele 1831.= 
Luiz ele Paula F~tTtctclo ele Cast1·o ao Rio de Mendonça . = Sr. João Baptista Es
t{jves. 

Aviso 

Have~do-se representado a sua magestacle que n'esse juizo do fisco por incon
fidencia se têem praticado graves abusos na aclministraç8'o dos bens confiscados ~ 
na arrematação ele alguns cl'elles: manda sua magestade rccommenclar a v . 11J.ac 

a maior vigilancia, cuidado e desvelo para evitar qualquer irregularidade e pr~
varicação n'este importan,te. objecto. Sua magestade ·clar-se-ha por muito mal sei.
vícto com v. m. cil se lhe constar que a. este respeito não ha a ucccssaria e:xactl
dão, e o fará responsa,·el por quacsqncl' prevaricações dos seus ofticiacs, qnc 
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v. m.cll, podendo, não l)l'CVenir, ou que, depois de commettidas, não forem casti
gadas por falta sua. 

Deus guarne a v. m.ca Palacio de Queluz, em 12 de novembro de 1831. = 
L~tiz de Pmdct Fa?·tado ele Cast1·o elo Rio ele Mendonça. =Sr. lVfan.t~el Luciano ele 
F1gueireclo i. 

Portaria 

Estando determinado no regimento para os governadores elas armas de todas 
as .províncias, elo 1.0 ele junho ele 1671), § 52. 0

, que os alojamentos dos officiaes, 
soldados pagos e auxiliares, aonde não houver quarteis, ou seja nas praças aonde · 
assistem, Oll quando passem de caminho, e nas conducções e reconducções, ha
vendo de ser nas casas particulares dos paizanos, compete ao juiz de fóra e offi
ciaes da camara que n'ella assistem, os quaes serão obrigados a fazel-o com a 
maior igualdade e menos oppressão dos povos; e prohibindo o regimento, para o 
exercito em campanha, ou quando estiver aquartelado em praças, villas e laga
res, de 20 ele fevereiro de 1708, capitulo cxcnr, ((que os officiaes e soldados to
mem aos seus patrões, aonde forem aiojados, mais que aquillo que são obrigados 
a dar, que vem a ser1 cama, cancleia, agua, lenha e sal»: em resposta á repre
~:>entação da camara d'esta cidade, datada de hoje, para findar de um:i vez as du
vidas e embaraços que frequentemente occorrem no alojamento das tropas fieis, 
a regencia manda, em nome ela rainha, que as ccimpetente.s auctoridades cumpram 
religiosamente o determinado nas supracitadas leis, ficando, comtudo, os patrões 
dispensados de fornecer lenha aos res1Jectivos aquartelados, sendo sómente exce
ptuados os consules, evitando ass~m a demora nos alojamentos, sempre prejudicial 
ao bem do serviço e as repetidas queixas por falta de igualdade na distribuição 
dos boletos. 

O que participo á camara para sua intelligencia e execução. p:alacio elo go
verno em Angra, 14 de novembro ele 1831. =José Dionysio ela Se?'?'a. 

Decre-to 

. Tomando em consideração o que representou o presidente elo conselho de jtlS
tlça, ácerca ela necessidade de se nomearem dois membros supplementarios, um 
militar, outr'o letrado, que possam ser chamaclos para supprir qualquer falta que, 
por molestia ou outro motiYo legal ele alguns dos seus membros, possa impedir a 
reunião do mesmo conselho, como já por vezes tem acontecido, com grave detri
mento da promptidã.o com que a justiça eleve ser administrada: ha por bem a re-

. gencia, em nome da rainha, nomear membros supplementarios do conselho de jus
.tiça, para serem convocados quando as circumstancias acima referidas assim o 
exl'girem, o coronel do regimento de cavallaria n. 0 12, Francisco da Gama Lobo 
Botelho, e o bacharel Jo.sé das Neves Mascarenhas e MeUo. _ 

O ministro e secretario de estado dos negocias da guerra assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 14 de novembro cle·1831. = 
Conde de Villa Flo?·= José Antonio Gtte?TeÍ?·o=Joaquim ele S01tsa ele Que1.:edo Pi
za?·?·o. 

Carta 

(Extrac!o) 

Roma, 14 ele novembro de 1831.-Deu-me que pensar se, no actual melin
drosissimo estado ·em que nos achâ.mos aqui, conviria fazer chegar immediata
mente. e sem perda de tempo a cada expeclic,ionario a intimação de sua mages
tacle imperial Ui respeito dos bispos designados pelo senhor D. Miguel, ou se seria 
mais acertado esperar para depois da entrega da carta ao pa1Ja. 

Depois de madura reflexão dei preferenci~ a es~a ultima ~déa: primeiro, por
que se se divulgasse o que sua magestade rmpenal escrevia, 'eram capazes os 
exaltados aqui de aconselharem ao papa que não recebesse a CUJrta, e d'isto se 

1 Na mesma conformidade e data se expediu aviso ao desembargador Bernardino Antonio 
do Sovcral Tavares, juiz do iisco por auseucia. 
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augmentava o receio, vendo tardm· · a resposta ao meu bilhete, em qtte pedia a 
audiencia, resposta que, posto ·que seja datada de 9, me chegou a ll ; e alem 
d'isso, como v. ex. a observaní, omitte com pouca decencia o nome de sua roage~
tade iL1perial, o que tudo sendo estudado me fazia prever o que a experieocHl 
hoje me confirmou; em segundo Jogar resolvi-me a obrar assim, porque, não se 
achando designado o Mnsistorio, se podia diffel"it sem petigo alg·um a intimação 
aos expedicionarios, muito principalmente quando, para evitar o caso d'e alguma 
astucia, que impedisse o fazer chegar ao conhecimento d"aquelles a mesma inti
mação, me lembrei de fazet·, corno fiz, circular esta ao mesmo tempo em que eu 

·estava entr·egando ao papa a carta de sua magestade impm·ial, e esta commissão 
dei eu ao honrado Belli, que pe1feitamente a desempenhou, communicando tam
bem a intimação a chefes de cada uma elas repartições da dataria. 

Para. não d~ixar nada por fazer sobre este impoxtante assumpto, passei en 
mesmo, immecliat<:~mente depois da audiencia, por casa do abbade Salla, que, como 
v. ex.a sabe, é o verdadeiro datario, e lhe communiquei tudo o que sua mages
tade imperial dispõe a respeito dos bispos . 

Quanto á escolha já sabida dos indivíduos para bispos é venladciramente di
gna do seu auctor, e por mais que eu me canse aqui para a fazer considerar ver
gonhosa, como é, para a igreja, perco o meu tempo, porquanto v. ex. a sabe que 
a virtude annexa á qualidade de partidista do senho'r D. Miguel tem perante es
tes meus senhores o mesmo effeito da probatica piscina, de que faz' menção o 
Evangelho. . 

A tempestade de Santo Antonio tem sido grande e tem-me dado que fazer. 
Não sei ainda em que parará, mas podem estar certos que rpe encontrarão duro 
como um ferro. As allegações que fazem para provar a necessidade da visita são~ 
alem de falsissimas, insultantes, como a seguinte : qtre v. ex. a e aquellcs que aqui 
deixou comem entre si as rendas de Santo Antonio, e por isso deixam de se pa
gar os dotes, etc., etc. 

Causou-me admiração que o sr. Rodrigues nllo tl'ouxcsse para o embaixador 
de França despachos do seu ministro dos negocios estrangeiros, e ao mesmo em
baixador não deixou de causar tambem alguma, ~specialmente dizendo o sr. Can
dido José Xavier no seu despacho n. 0 3, que eu mostrei ao embaixador, que a 
este se haviam posteriormente dirigido ordens para continuar a apoiar-me, como 
aquelle ministro assegurára a sua magestade imperial. Estas orclens ainda aqui 
não chegaram, ao menos tão explicitas como se diz, pois que relativamente aos 
nossos negocios nada tem para aqui escripto esse ministro depois do reconheci
mento do senhor D. 1\figuel, senão expressando a surpreza que causára n'essa côrte 
aquelle passo de sua santidade, tão contrario á opinião publica, que convinha á 
mesma santa sé respeitar e não contrariar, como fez tão directamente u'este caso, 
e ordenando ao embaixador que assim o fizesse saber ao cardeal secretario de es
tado. 

Apesar d'isto o embaixador não deixa de se prestar promptamente para tt!-cl<? 
o que lhe peço, e de se considerar ele alguma maneira obrigado a isso pelas orclens 
geraes e systema do seu governo. 

Deus guarde, etc. =J. P. 111igueis de Can:ctlho.=(Pará o conde elo Funchal) 

Oflicio 

(N .0 2) 

Ill. 010 e ex. 010 sr.-Começarei este officio pela informação promettida no ante
_cedente, que tive ·l1 honra de dirigir a v. ex.a com n. 0 1 e data ele 8 d'este mez, 
accusando a recepção ela carta ele sua magestade imperial o senhor duque ele Bra
gança, dirigida a sua santidade, ·e mais de<>pachos, ele que foi portador F. J. Ro
drigues, que chegou aqui na tarde do dia 7, como j{í annunciei. 

Na manhã 'do dia G vein o marquez Branoo.do:t·o., ·um dDs deputaclos da co11gre
gação de Santo Antonio, avisar-me qtlC na 'noite antcceclcntc havia sido nomeado 
monsenbor Lopes para visitaclol' do estabelecimento ele Santo .Antonio, cm11 toQlas 
as faculJaclcs apostolic-as paTa fazer c clesf{1zer o qnc bem lhe parecesse. 
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Conhecendo cu pei'feitamente, e em todas as snas partes, qual era o fim a que 
OJ nossos adversarios se propunham, recorrendo a similhante medida, isto é, achar 
P?nta, por pouco que saliente que fosse, a que se poclessem apegar para introclu
zn:-se na administração, não perdi tempo em dar conta cl' esta nova trama ao em -

~ ba1xador ele França e pedir a st1a intervenção para a desfazer; emquanto eu mesmo 
lUe dirigi ao secretario ele estado, e, não encontrando este, procurei monsenhor 
CalJaccini, ao qual me queixei amarga e energicamente elo insulto que se nos pre
tendia fazer. 

Descobri-lhe toda a astúcia ela medida e quanto era contraria ás promessas que 
se me haviam feito verbalmente e por escripto relativamente ao estabelecimento 
de -Santo Antonio, promessas que eram no dia de hoje conhecidas em todos os 
gabinetes da Europa, aos quaes eu não deixaria 2le informar, por meio elos res
pectivos representantes n'esta côrte, da menor violação elas mesmas promessas, 
quando esta fosse commettida pelo governo ele sua santidade ou pelos seus dele-. 
gados. Que eu não negava que o santo padre era auctorisado a fazer visitar, 
q~1ando bem lhe parecesse, os estabelecimentos pios; mas que, sendo a actual vi
sita requerida pelos agentes elo senhor D. Miguel, como cu sabia de certo, e eram 
publicas a toda a Roma as conferencias que sobre este assumpto havia tido C. 
L. de Rossi com o cardeal vigario e outros incliviclnos, isto só bastava pa.ra me 
obrigar a oppor-me con1 todas as minhas forças á mesma visita, contra a qual eu 
~rotestava desde já como attentatoria aos direitos da rainha nossa senhora. Em
fim, disse eu a Oapaccini, póde o visitaclor estar certo que não encontrará em 
Santo Antonio os abusos que se allegam, e que em consequencia nada poderá 
fazer do que se intenta por este meio . E qual será então o seu unico resultado? 
Dm novo insulto á rainha; uma· nova injuria ele que se tení de dar 1:asão um dia, 
que espert~mos não esteja longe. _ 

Capaccini prometteu ele referir tudo ao secretario de estado, com o qual o em
baixador de França tambem teve no dia seguinte mna conferencia sobre este as· 
sumpto, c o re3ultado foi mandar-se annullar a nomeação ele monsenhor Lopes. 

Com esta derrota íi.caram exas1)eraclos os nossos adversarios, principalmente o 
cardeal v:igario, qne foi pelos ares vendo tão depressa annullada a nomeação qne 
clle havia feito pouco antes e em tnnto -segredo. 

A novo ardil recorréram logo, e foi: como era morto monsenhor Cherubini, 
nomeado visitador do estabelecimento ele Santo Antonio em 1824, e o secretario ela 
visita seja monsenhor :M:attei, patriarcha ele Antiochia, lembraram-se de conside
rar como devolvida a este a commissão da visita, que -elles dizem que monsenhor 
Oherubini não concluiu; e d:'este modo pretendem fazer passar a actual visita como 
continuação da que foi ordenada por Leão XII n'aquella epocha, ·e apagar assi.QJ. 
toda a idéa da sua novidade. 

Seria bem clifficil ele combatel-os se tivessem recorrido a esta lembrança logo 
no principio; mas como depois elo que se tem passado ella seja um manifesto 
subterfugio, como tal representei ao embaixador de França, que se prestou a 
faUar novamente ao cardeal. E-ste mostrou igno1·ar o novo estratagema, e até 
1llesmo se recusou a fallar n'esta materia ao papa, que, segundo se exprimiu o 
cardeal, tratava estes neg·ocios ecclesiasticos com o cardeal vigario. A isto lhe 
replicou o embaixador de França que o negocio ele que se tratava era igualmente 
político, e que COIUO tal pertencia a S. em. a tambem tomar d'elle connecirnento, 
1Utlito principalmente haven-do n'isto promessas e seguranças dadas pm· s. em.:>., e 
Pela observancia das quaes s. em. a era responsavel. O cardeal não pôde dei;xar 
de convencer-se d'estas rasões; entretanto não se comprometteu a cousa alguma. 

Pela minha parte fui procurar monsenhor Mattei, levando comrnigo copia, q)le 
lhe entreguei, da carta qne escrevi ao secretario ele estado e ela 1esposta que elle 
lne deu relativamente ao estabelecimento ele Santo Antonio e mais objectos quando 
~ _agente ele Lisboa foi recebido. Observei-lhe a contradicção entre as promessas 
Citas e o que agora se estava machinanclo. Disse-lhe tudo quanto já referi acima, 

dando conta ela entrevista com mom;enhor Capaccini, e alem cl'isto mostrei-lhe a 
falsidade elas accusações que clle monsenhor Mattei me revelou, e e1.1 já sabia que 
se allcgavam contra nós . 
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Depo.is 'd'ísto, reflectindo qúe a honra da congregação de Santo Antonio fica
ria de alguma sorte manchada, não se pondo ao claro a falsidade das accusações 
que contra a mesma congregação~ se formavam, e que pareceria temor de ficar 
convencido da obstinada resistencia que eu oppunha á visita, pareceu-me do meu 
dever dirigir-me ao secretario de estado, pedindo -lhe que mandasse suspender a 
actual visita como viciosa na sua origem, e obrigando-me a requerel -a eu mesmo 
passado algum. tempo. Ass im o fiz hoj e, e o cardeal me disse que lhe represen-
tasse por escripto, o que cmnprirei immediatamente. . 

Logo no dia 8, immediato ao da chegada de Francisco J. Rodrigues, me dt· 
rigi com um bilhete ao cardeal secre.tario de estado, pedindo-lhe dia c hora par:t 
desempenhar a honrosa commissão da entrega da carta de sua magcstade impe· 
rial, e no dia 11 pela manhã. receb i um bilhete do dito cardeal com data de 9, 
em que me annunciava para a audiencia de sua santidade o dia 14, pelas onze 
horas e meia da manhã. 

Em circumstancias tacs como as nossas, não julgo superfluo referir as causas 
com tanta miudeza, assim como transmittir a v. ex. a copias dos dois mencionados 
bilhetes, que v . ex.a acha.rá inclusas cornos n. 0 5 1 e 2. 

Guardei no maior segredo o conteúdo ela carta de sua magestade, pelo receio 
ele que, se elle transpirasse, se me clifferisse, ou mesmo se chegasse ao ponto de 
recusar-me a entrega da mesma carta, e por isso deixei tambem de communicar ao 
secretario de estado a copia da mesma carta, quando lhe escrevi pedindo a au
eliencia, e o que abaixo direi provará a v. ex. a quanto eram bem fundados os meus 
receios. . 

Hoje, porém, que a audiencia já teve logar, communiqtl(}i eu mesmo ao abbadc 
Salla totum continens da dataria, e fiz communicar a todos os ex1Jedicionarios que 
têem ingerencia nos negocias ele Portugal, e a todos os chefes das clifferontes re· 
partições da dataria, as resoluções de sua rriagestade relativas aos bispos que fo
l'em nomeados pelo senhor D . Miguel e acceitarem as suas nomeações. 

Ninguem aqui poderá, pois, ele hoje por diante allegar ignorancia d'aquellas 
r esoluções, assim como elo caracter elos inclividuos qtte já consta haverem sido es
colhidos para alguns bispados. 

Heferirei agora o que se passou na audiencia ele sua santidade. 
Introduz ido a ella pelo maest1·o di carncwa, apresentei ao santo padre a carta 

ele sua magestaclc imperial, que elle abriu logo, perguntando-me se eu sabia .o 
que continha. Respondi-lhe que, segundo o teor dos clespachos a mim dirigiclos dx· 
rectamente, me constava qHe sua rnagestacle imperial se queixava como um fi.l~o 
a seu pae, que muito respeita, do passo que sua santidade havia dado a beneficiO 
elo uslll'paclor elo tb1·ono ele sua augusta filha, escolhendo para isto o momento e]ll 
que sua mag·estade imperial, voltando á Europa, havia manifestado a toclos os so-
beranos cl'ella a firm e intenção de dedicar-se toclo a derrubar a usurpação. . 

Sua santidade disse a isto, que quando acontecesse que outro soberano csti: 
vesse em Portugal, elle· o reconheceria como reconheceu o-actual; que o senh~1 

D. P edro teria rasão de se queixar, se elle papa houvesse offenclido os seus clí· 
re~tos ao throno, mas que não se metteu na decisão cl'estes, e que fez unicamente 
o que lhe cumpria como chefe da igrej a, sendo r esponsavel pela falta ele bispos 
que em_ Portugal havia. . 

Quanto a ·estes, disse eu, sua magestade imperial declara desde já (refen a 
declaração a este respeito contida na carta ele sua magestade imperial) . Quando 0 

papa o ouviu, subiu-lhe o sangue á cabeça, e muito infl.ammaclo no rosto, 1118 

disse : «Então o senhor D. ·Pedro protest~ contra o papa, e esta carta é a protes
tação; n 'este cn,so não a recebo» (mettendo-a outra vez no sobrescripto, m,'a en
treg·ava). «Santo padre (rc}Jliquei. eu), sua magestade imperial não protesta .?on
tra vo~s~ s::nticlaele. Sua magestade imperial declara qu: considerará a9.uelles b1s}J~~ 
como llllroigos ele sua augusta filha; e que cousa mais natural que fsto, haven 
clles sido escolhidos pelo seu .maior inimigo, o usmpador da sua corôa? Se vos~a 
santidade tivesse a desgraça ele que os seüs estados fossem usurpados, conserv~
ria vossa santidade, qnanclo os recuperasse, as auctoridaclcs constituídas pelo us~· 
paclor? Corlamcnt~ nfto. O mesmo declara sua magestacle im}Jerial que fan1. » - a 

5 

• 
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bispos sedo confirmados por mim,,, disse o papa, ornas escolhidos e nom~aclos pelo 
llstupador», lhe repliquei eu. <<Pouco importa (disse o papa) quando tem de se lhes 

, fazer o processo, e se não forem julgados dignos, e\1 não os confirmarei de modo 
algum e ningnem poderá obrigar-me a isso, e d'esta minha firmeza eu dei ulti
mamente provas, recusando-me a confirmar um bispo)) (referia-se a um bispo fran
cez). ~o processo (respondi eu) será feito debaixo ela auctoriclade ele D. lVIiguel, 
c será certamente considerado como principal e eminente a qualidade ele ser-lhe 
affecto. Haja vista (continuei eu) ás qualidades mm·acs elos inclivicluos que já consta 
terem sido nomeados para bispos.»-<<Seja como for (disse o papa, entreg·ando-me 
a carta) eu não recebo a carta, e me admira não se me ter mandado copia cl'ella.. 
Leve-a ao secretario ele estado e elle a receberá, se quizer.»-oPensc vossa santi
~lade um pouco n'este passo (disse eu, não acceitanclo a carta). lsLo é uma nova in
Juria que vossa santiclaQ.e faz a sua magestacle imperial, e abyssus abyswm invocat. 
Esta carta é escripta elo proprio punho ele sua ma.gestade imperial, e ele tàes car
tas nem sempre se mandam copias, porque muitas vezes contêem cousas que os 
s~beranos se dizem uns aos outros e não qtterem que sejam conhecidas dos seus mi
n~stros,J . A isto me resppndeu o papa com brandura: ((Eu não sei cl'estas cousas 
cl tplornaticas; leve a carta ao cardeal, refira-}J1e tudo o que se passou entre nós, 
e eu farei o_ que elle me disser,,. . 

Então, prevendo eu que me exporia ou a carta de sua magestade imperial a 
a~gum acto mais grosseiro que, alem de outras consequencias que se poderiam cle
l'LVar ela perturbação em qtte ambos nos achavamos, poderia trazer comsigo a de 
não ser sabido pelo papa e seus ministros todo o importante conteúdo ela carta, 
peguei n'ella, dizendo que a levava ao cardeal secretario de estado, para que elle 
referisse a sua santidade o seu conteáclo, e assim terminou esta clesagraclavel au
cliencia. 

Estupefacto á vista do que acabava de se passar, procurei immecliatamente o 
cardeal secretario ele estado. Referi-lhe tudo o que havia passado com o papa. O 
cardeal me ouviu friamente, não dando o menor indicio, não digo ele clesapprova
ção, mas ::~o menos ele querer desculpar o papa pelo que havia feito. Que cegueira! 
Que ignorancia.! Não poz a menor clifficulclade em receber a carta ele sua mages
tade imperial, e disse-me que referiria ao papa o seu conteúdo. . 

. Não digo mais nada, e 0spero que v. ex.a desculpará este officio, que vae re
dtgiclo pelos ares para aproveitar o portador, que é um correio do banqueiro Tor
lonia., que me offerece o embaixador de França. 

Peço a v. ex.a se digne beijar em meu .nome as mãos ele suas magestacles. 
Deus guarde a v. ex.a Roma, 14 de novembro de 1831.-111."'0 e ex.'"0 sr. Can

cliclo José Xavier. = João Ped1·o JJ:Iigueis de Ca1·vallzo. 

Copias alh.1.didas 

N.0 1 

Roma, 8 novembre 1831.-11 sottoscritto, avendo ricevuto ieri per mezzo cl'un 
corriere straordinario speclitogli espressamente da sua maestà imperiale il signor 
cluca di Braganza, una lettera autografa, che la loclata maestà sua clirigge al santo 
padre; ha l'onore di rivolger si all' eminentíssimo e reverendíssimo signor cardi
na1e Bernetti, segretario di stato de sua santità, e pregare l'eminenza sua a vo
ler clegnarsi d'inclicargli il giorno e l'ora in cui il 1neclesimo sottoscritto potrà 
clisill1pegnare l' onorevole commissione di mettere n'elle ma;ni de sua santità la 
sudetta lettera. 

Il sottoscritto profitta cli questa occasione per rinnovare all' eminenza sua • 
gl'attestati clella sua pii1 alta stima e distinta consiclerazione. = Chevalie1· ele JJI[i
gueis. 

N. 0 2 

Dalle Stanzc del Vaticano, 9 novembre 1831.- TI cardinale segretario d.i stato 
ha il piacere di anmmziare a vostra signoria illustrissima che il santo padl'e la vedrà 
Volontieri nelle sue camere hmedi 14 clel corrente novembro alie ore unclici e mezza 
autimericliane, per ticevere la lettera di cui ella é stata incaricata di pm·sentargli . 

Il sottoscritto nel cla.re con cio riscontro al foglio cli v-ostra signoria illustris-
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sima in data de ieri, si pregia di ripeterle le assicurazioni della sua distinta stima. = 
J. C. Bernetti. = Signore Cheva.lier ele 1\Iigueis. 

Edi-tal 

Joaquim Gomes da SiLva Belfo1:t, do conselho <ile sua .magestade, seu desembar· 
gador do paço, fidalgo cavalleiro ela sua real casa, cava:lleiro professo na or
dem de Christo e commendaclor na de Nossa Senhora ela Conceição de Villa 
Viçosa, intendente geral ela policia da côrte e reino, etc. 

Faço saber a todos os que o presente virem, que pela secretaria ele estado dos 
negocias ecclesiasticos e de justiça baixou a esta intendencia em data de 12 do 
corrente o aviso do teor seguinte: 

Avi~o 

Tendo·se verificado, pelas averiguações a que procedeu o conselho ele guerra 
Cl'eado por decreto ele ~4 ele agosto elo corrente anuo, que da revolta ele parte elo 
extincto 2. 0 regimento de infanteri.a ele Lisboa, ·que teve logar em a noite ele 2 ~ 
elo dito mez, fora auctor ou principal instrumento um agente occulto, que não ún· 
possível conhecer-se nem prender-se; e reclamando instantemente a jnstiça e @ 

bem do estado a punição ele· um tão grave criminoso, que não só foi a causai da 
mencionada revolta, mas tambem elas clesgeaças que a acompanharam, e que s~- . 
riam de certo aincla muito maiores se logo não prevalecesse contrá a insubordi
nação cl'aquelles poucos amotinados e illuclidos soldados, a louvavel disciplina, 
valor e fidelidade elos outros corpos militare~? ela capital: é sua magestade servido 
que, para que um tal fim mais facilm@-nte se· consiga, v. s." promctta· pelo co:6re 
ela intendencia geral da policia o premio ele 12:000 crue.ados, a quem <ilescobrir o 
dito agente occulto, proporcionando a occasião de elle ser preso. Outi10sim deter
mina sua magestade que para o futuro fique estabelecido em reg-ra, que todo aquelle 
.que fizer saber a v. s. a que outro ou outros alliciam para a revolta-qualqner ou 
quaesquer pessoas milifiares1 ou não mi1itareR, ou lhe «ler a n0ticia de algum pro·· 
jecto de conspiração que se esteja tramando, offerecendo 013 meios. ele se conhecer 
a certeza do que diz, e conhecendo-se effectivamente, tenha pelo mesmo cofre d81 
intenclencia um premio ele 100 moedas até 12:000 cruzados, segundo a importwn
cia do serviço que n'isto fizer. Os referido,s premios serã0 immediatamente pagos; 
e v.- s.a fará constar como convem esta l'eal cleterminação. 

Deus guarde a v. s.a Palacio ele Qneluz, em 12 de novembro de 1831.= 
Luiz de Pmtla li'~wtado ele Custq·o do Rio ele ~Mendonça. = 'Sr. Joaquim Gomes 
da Silva Belfort. 

~ para qne 0 referid,o chegue ao .conhecimento ele todos e se cumpra o que 
sua magestacle determina, mandei publica1· o preseJil.te, que será affixado n' es~a 
capital e terras pr.incipaes do reino. Lisboa, 15 de novembro de 1831. =.Joaqu?Jm 
Gomes da Silvct Bt<lfo?'t. 

Oflicio 

lll.mo e ex.mo sr. - Chegou Antonio Jo.aquim de Torres lVIangas, e por elle roe 
foram entregues os maços que v. ex:a lhe havia confiado, nos quaes se conti~h.a 
a carta que sua magestacle o senhor duque ele Bragança me fez a honra de clH'l
gir em data d0 9 do corrente, jnntamente com o pleno poder qne o mesmo att· 
gusto senhor houve por bem conferir-me em conformidade ela minha solicitação. 

Hontem recebi pelo correio a car.ta de 11 de n0v;embro de sua magestade iDJ.
perial, e 1'ogo a v. ex.a queira em meu nome beijar a augu1sta mão <ile sua rna
gestade, não sómente pelas expressões honrosas com que se digna avaliar os meus 
clebeis posto que zelosos serviços, e pela confiança qne em neg.ocios de tanta tra.ns
ccndencia me patenteia, mas nmito mais ainda pelos generosos sentimentos que 
desenvolve bem dignos do chefe augusto ela casa real de Bragança, em quero se 
fumlam agora as unicas esperanças ele todos os leaes portuguezes. . 

Fiz logo o uso que as circurl).stancias exigiam do pleno poder, com:riTnmcan-
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do-o confidencialmente a lord Palmerston, e daJJdo-lhe conhecimento das solemnes 
promessas que em nome de sua magestade sou auctorisado a fazer, no caso que 
este governo faça d'ellas depender a sua intervenç~o activa para a restaura_ção da 
senhora D. 1\'Iaria II. 

Escuso assegurar a v. ex.a que não me tenho descuidado um só m_omento de 
promover pelas mais activas e multiplicadas diligencias esta importantíssima ne
gociação, a qual se tem prolongado mais do que eu esperava quando escrevi a 
sua magestade imperial debaixo de auspícios que me pareciam os mais lisonjeiros. 

Hontem finalmente se começou a tratar no gabinete britannico a nossa ques
tão, ,a qual, porém, não ficou decidida, adiando-s~ para ámanhã 16 do corrente. 

A medida que se approxima o momento da cnse é bem natural que, tomando, 
como eu tomo, um interesse tão vital em sua decisão, esteja possuído de duvidas 
e receios, e devo confessar francamente que já se me não apresenta o caso debaixo 
de um aspecto tão favoravel e certo cop1o o via no principio da semana passada. 
Eu tenho-me conservado sempre perfeitamente informado e ao co1:rente da ma
neira de pensar dos membros principaes d'este gabinete, e sinto dever d-izer que 
lord Grey, cuja determinação parecia firme e positiva ha uns poucos de dias, tem 
ao depois d'isso vacillado algum tanto, ou seja porque se lhe apresentam, como 
elle diz, mais vivamente as difficuldades que encontra em achar um motivo plau
sível para o governo inglez se declarar agora contra o senhor infante D . Miguel 
depois de uma ta<.:ita acquiescencia de mais de tres annos, ou porque as intrigas 
da Hespanha e da santa ~lliai1Ça terão tido te~po parâ abalar· a resolução que:: 
deveria ter sido immediata e abraçada com o ma1s profundo segredo. 

Todavia peço a v. ex.a que assegure da minha part.e a sua magestade impe
tial que não ha ainda resolução adoptada por este gabinete nem pró nem contra, 
e que o dia de ámanhã será, segundo todas as apparencias, o decisivo. 

· Esta noite chega lord Hollancl a Londres, e teremos o seu apoio poderoso no 
conselho. 

Passando a outro assumpto de importancia immediata, sinto ter que annnnciar 
a v. ex.a que os nossos navios ainda se achai!l embargados, e o peior é que nqm · 
se verificou até hoje a entrega do Jwno, de que eu com uma precipitação filha elos 
bons desejos, posto que menos prudente, me apressei a dar aviso a v. ex.a, fun
dado na positi;v-a asserção do almirante Sartorius e elo l\1enclizabal, os c1uaes, na 
presença de D. Thomaz de Assis Mascarenhas, de Luiz Antonio de Abreu e Lima 
e de Mam;tel Gonçalves ele Miranda, me declararam repetidas vezes que já se ha
via verificado a libertação do dito navio. O caso, porém, ainda se não verificou, e 
estamos em suspenso, espei'anclo a decisão das reclamações que temos feito dire
ctamente, assim como das que o príncipe de Talleyrancl dirigiu. 

DetlS queira que eu possa àmanhã annunciar noticias satisfactorias, e reser
vo-me para responder então juntamente ás c~rtw.s de v. ex.a de 10 e 11 elo cor
rente, o qu.e hoje me não cabe no tempo. 

Queira v. ·ex. a por mim beijar a mão d!} sua magestade o imperador, e acre
d~tar os protestos da alta consideração com que sou, ctc. - Ill.ma e ex.mo sr. Can
dtdo José Xavie).'. =ll{a?-quez de Palmella. =Lonc1res, 15 de novembro de 1831. 

Officio 

(N.0 69 ~cscnado) 

In.mo e ex mo sr. - Achava-se já nas dunas a fragata Con.éJ?"esso, e promptas a 
largar d!este porto as fragatas Asia e J1mo (estas tres com1wadas por nossa conta), 
e a fragata Fairlie fretada e carregada com a artilheria das outras e as munições 
de guerra e bôca destinadas para a expedição projectada, quando uma ordem d'este 
go-verno1 ema.nada do ministeriq do interior, veiu deter aquelles navios e impedir 
a sua saída,, sob pretexto de denuncias feitas debaixo de juramento, de como elles 
apparelhavam em contravenção d_o acto elo parlamento, que prohibe os armamen
tos e alistamentos para serviço estrangeiro. Um dos varias denunciantes foi D. Pe
dro ele Alencastre, e outl•o mr. Robinson. A detenção foi posta no dia 6 do cor
rente, e as diligencias para a fazer lcYautar, tanto IJOr parte dos contratadores do 
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emprestimo, como do sr. marquez de Palmella e do pr~ncipe de Tallcyrand, p~r 
cuja via mr . Ardoin dirig iu a sua reclamação como proprietario dos dois prim~l
ros nr.vios, ainda at6 agora n~o produziram resultado algum. O min.isterio refenu 
o negocio ao attO?·ney geneml, ou procurador da corôa, e as delongas inhercntes 
ás fórmas de processo n'este paiz fazem receiar que tão cedo não se desembar
guem os navios, posto que todos affirmarn que isso seja infallivel, não ·havendo 
provas algumas dos factos allegados nas differentes denuncias. 

Esta contrariedade tem-nos affiigido muito, e desconfio que ella não seja um 
acto de política calculado para nos privar da grande arma que o sr. rnarquez ele 
Palrnella manejava tão habilmente, para forçar este governo a declarar-se aber
tamente a nosso fa.vor . Infelizmente, tendo lord Grey rompido o segredo, as gTan· 
eles potencias nossas inimig·as pozeram-se immediatamente em campo _para nos em· 
pccer em nossas diligencias, e é provavel que a retenção dos navios seja o~ra 
sua, talvez de accordo com este governo, .para poderem levar os nossos negoc1?s 
á conferenci~, e terminal-os assim a contento ela Hcspanha. O actual ministeno 
britannico, tímido por natureza, incerto c vacillaute sobre a grande empreza da 
reforma que começára, q:ue agora tal vez lhe peza, por se sentir sem a força e o 
denodo necessarios aos reformadores, quer transigir com o partido to?',?/, e fazer· 
lhe concessões para em retorno obter d'ellc a sua clesistencia ele opposição á me
dida ela dita reforma. Uma cl'aquellas concessões será sem duvida defender a I:Ies· 
panha contra todos os perigos do contacto das idéas ou elas instituições constitn~ 
cionaes, que ameacem a continuação elo poder absoluto de Fernando VIL D'ab1 
julgo eu resultar a contradicção que existe entre os desejos e a conclucta pusilla· 
nirne d'este ministerio a nosso respeito. 

Como o sr . ma.rquez ele Palmella escreve á regencia, escuso re]Jetir as parti
cipações que s. ex. a fará, tanto elos objectos que motivaram o seu regresso a e~ ta 
côrte, como elo que aqui tem passado com o governo inglez. 

l ~~ Deus guarr.e a v . ex.a Londres, 15 de novembro ele 1831.-lll.mo e e.A· 
sr. José Antonio Ferreira Braklamy.=L~dz Antonio de Ab1·e1~ e Lima. 

Officio 

(~.0 70 reservado) 

Ill. mo e ex. mo sr.-De · accorclo com o sr. marquez ele Palmclla passei a sir G. 
Shec a nota junta por copia A, pela qual me obriguei a .concluir a reclamação ele 
mr. Dart, clanelo-lhe um credito pela somma ele ~ 660, em Ec1uiclação da dita r@· 
clamação. Com e:ffeito assim o fiz, tendo-se prestado a acceitar o dito credito a 
casa Je Ramon y Carbonell cl'esta praça, que se acha li.gada com mr. Ardoin. . mo 

Deus guarde a v . ex.a Lonch·es, •15 de novembro P.e 1831.-lli.m9 e ex-
sr. José Antonio Ferreira Brakl.amy. =ÜLÍz AntQnio de A.b?·e~~ e Lima. 

Nota supra. mencionada 

Le chevalier de Lima i• slr Geo1·go Shco 

Londres, le 29 octubre 1831.- l\fonsieur: -J'ai bien eles excuses à vous faire 
ele ce que j'ai tardé si longtemps h répondre à votre lettre elu 17 courant et je 
vous dois l' explication de ce retarcl involontaire . 

J'étais bien prêt à vous donner les renseignements que vous m'avez dernan· 
clés touchant le payement ele la somme ele ;t 600 à mr. Dart, mais il rn'a falltt 
consulter mr. le nia:rquis ele Palmella relativement à J'addition eles ;e 60, que 
mr. Dart réclame à titre d'indemnité pour les pertes qu'il prétencl avoir essuyées 
dans son chargement ele blés. J 'ai 6té tres :B.atté en apprennant que mr. ele PaJ... 
mclla avait à cet égard la même opinion que moi, et la voici. Qt~oique uous ne 
soyons pas à mê1Jle de pouvoir juger ele la j ustice de eettc prétention de mr. Dar t, 
et que je n'ai aucune instruction qui.m'aLüorise à lui faire ce nouveau payeroent, 
toutefois je crois devoir agir dans cette a:ffaire ~elon l'esprit qui anime mon gou· 
vernement et je suis síir de sa pleine approbation en donnant une marque ele 1: 
c16férence et eles égarcls que nous payons anx désirs ele my lorcl Palmerston-. J 
sms clone prêt à clélivrer à mr. Dart, apres une anssi valable recommenclatJon, 
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des obligations, sur les sieurs de H.amon y Carbonell ele cette ville, payables le 15 
décembre prochain, pour la somme de f, 660, en ajustement de ses réclamations. 

Agréez, etc. · 
Scg·undo :nLcmorial 

Sobre o estado presente llc rortugn.l, c como nilo lm rn~ão ll Oill direito nem força 
JIMI~ timr •í. st•nllom D. Unri1~ II s n:. corõn, 

o n nós llO SSI\ lilJer<lndc; com mnis outrns pnrticnlnrl<lndes 

l\Ianus lucc inimicn tyrannia 
Ense petib plo.cida. cum libcrlatc quíotem. 

At.GEntNON SYDNEY. 

l\for iamur pro rege nos h-o - J.Inria II 

Este ser e nahual genel'oso é mui proprio dos ln
sitauos, pugnar poln. liberdade até morder a ten ·a 
com sua bôca e a regar com seu sangue. 

A. AR!tAES. 

Et omncs surrexerunt, ct spatis nudis in a lhun 
d.L-xerun t: Nos libel"i sumus; rcx noster Hber cst, 
manus nostrro nos libcravertmt, ct don1inns rex. 
qui talia consouserit, moriatur. 

00R1fES DE LA?t.lEOO. 

l i1n 1J nc em tudo vorclacle 
A qnem em tudo a eleveis. 

SÃ DE lllrRANDA. 

Quando lemos nossas chronicas antigas :ficâmos a cada passo corridos por ver 
o quanto os nossos velhos fizeram e como nós somos para pouco. Nem são as 
proezas de nossos guerreiros, com tantas batalhas vencidas e guerreadas, o que 
mais nos enche e contenta o olho; não, nem ha porque. pasmar em nossa Hespa
b.ha dos bellicosos peitos que em si cria. Por esse lado não nos mostrâmos ainda 
agora degenera.ntes da boa cepa antiga, e o Lidado?' e D. Paio e Albuquerque, se 
"Vissem como nossos duzentos populares batalharam na Praia, certo não os desne
gariam ele filhos, nem a, esse immortal Pacheco, illustre vencedor elos Açores. Em 
al queremos nós _fallar. E na Lusitania antiga e na lealdade tambem; e o como tão 
presto nos esquecemos dos bons exemplos que nos deixaram de lealdade Egas JYXo
niz, Martim de Freitas e Salvador Ribeiro; e de liberdade não só os republicos 
de Almacave e os conselheiJ.·os ele Affonso IV (cujos nomes Duarte Nunes deixou 
com ingrato silencio esquecidos), mas até o alfaiate Fernão Vasques na primeira 
dynastia; e nas outras Alvaro Paes, João das Regras e Martim Vas<;Jues da Cu
nha, o príncipe D. João, o duque de Coimbra e Diogo Affonso, o Cecioso, o No
brega e Camões, qne morreu com a patria, J oão Pinto Ribeiro e Manuel Fernandes 
Thomaz, que ambos resuscitaram com clla. 

Se es te nosso patriarcha tornasse agora em viela mal pocléra conhecer muitos 
de seus cliscipulos ainda os mais amados, pois d'elles quantos não negaram já a 
patria e a liberdade! E se convem, negarão, como Pedro, o Deus qtte têem! Por 
onde não estamos sem vergonha e sem magna; mas comtLulo isso pegaremos da 
penna para f~tzer que os cleser tores r ecolham i bandeira da patria, que se não 
tornam a ella e sobre "si, nós os trataremos por a lei de inimigos segundo o di
reito ela espada; lembrem-se que os escravos ele vontade caem com os tyrannos 
de seu peito, e d'estes o processo está feito no alevantamcnto e insurreição, como 
dizia Saint-Just com toda a frieza da rasã0 e calor do fanatismo. 

A senhora D. Maria II de Portugal é nosso rei unico e sel-o-ha sempre; que 
lhe demos preito, o qual nossas lealdades mal1Jermittem quebrar-se, e s,e dos por
tug·uezes alguns traidores houve algumas veze~, que attentem bem no castíg·o de 
b. F ernando, duque de Bi·agança, no Caminha e Villa Real, Armamar e 1\ia.la
gricla; pois entre nós debalde se tramam conjmaçõcs contra nossa liberdade natu
ral, e a mão elo algoz decepa indifferente a cabeça elo peão, elo padre e aristo
crata, que até diante do ·cadafalso fomos sempre iguaes . 

_ Quanto a nós
1 

seguidores ela senhora D . Maria II, achar-nos-hão sempre prom
ptos a fazer por ella todo o o:ffic~o de b ons subclitos. l\~as agora não ha medo nem 
Perigo. Verdade que nós, democrata vêlho, não dcsnegâmos os princípios da so
berania popular, e se a nação quizer elespenhar do tln:ono um rei justo, certo que 
o póclc fazer sem injuria; pois o contrato passado entre o rei e o povo é o ele 
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mandato (como até vem marcado no artigo 12.0 da carta), c 6 concedido privile
gio ou antes direito natural do constituinte revogar a seu beneplacito o alvará da 
procuração sem outro moti-vo mais; d'onde -vem que, não podendo dar-se cabida ao 
poder absoluto dos reis, mal se póde este negar aos povos. 

Assim foi lançado fóra o boncloso Sancho n, cujo só crime Cl'a não ter braço 
poderoso de os castigar; assim o desmazelo das cousas publicas em Affonso, o 
B1·avo; assim o adulterio em Fernando I; assim o captiveiro no :filho da Castro; 
e assim :finalmente a quebra das capitulações das côrtes de Elvas em D . Brites, 
eram causaB~ por onde os portnguezes antigos entendiam que esses reis ·e prin~i-. 
pes podiam ser tirados da administração do reino. Assim é que D. Antonio dizw 
a nossos paes na batalha de Alcantara : «Eleitores de reis, os melhores não fo
ram os que vos deu a successào senão a eleição»; assim foi arroj ada a clynastia dos 
Filippes, que tinha sessenta annos de reina'!:. Assim subiu ao throno o duqtle de 
Bragança, que aos nossos dizia: a Se :fizerdes uma republica eu serei bom e :6.~1 
vassallo d'ella»; assim acabou no castello de Angra (sic) Affonso VI; assim foi ti
rado o mando a D. Maria I; e assim finalmente foi tomadft metade da capa real ao 
senhor D. João VI. 

São estes igualmente os princípios que achâmos em Velasco de Gouveia. c 
Vieira, nos F. e Sousa e Pinto Ribeiro, nQ padre Leitão, no Ericeira e Caceres, e 
aquelles que o consenso ele sete seculos nunca ousou pôr em du-vida senão só sob 
a dictadma êle Pombal. Embalde aJguns mexeriqueiros querem continuar o que 
só era dado ao braço forte e cabelludo do velho ministro. E como podia ser de 
outro modo, nós que eramos republica c naÇão antes de termos reis, nossas côr
tes mais velhas que o throno? Por onde bem se póde dizer com a Stael, que tam· 
bem entre nós a liberdade é antiga e o despotismo novel; este o :filho segundo e 
aquella primogenito. Mas a soberania do povo tem uma raia que não póde passa,r, 
e é a ela justiça, como eserevia Benjamin Constant, Cmws de politiq~Ge. 

E com que justiça 4avemos nós como Diomedes ferir irreverentes o peito ele 
uma deusa? Na flor de sua idade, infeliz, proscripta como nós, cheia ele graças, 
bellezas e virtudes, que mal nos tem feito essa joven princeza nossa .adorada rai-
11ha? Não lhe fiemos nós nosso juramento ele lhe guardarmos lealdade, e a jtu·a 
ela batalha será quebrada no dia do triumpho? Os mais repuolicos não lhe dobra
ram o joelho e não lhe beijaram a mão? E todos os bons em 11 ele agosto de 
1830 (primeiro anniversario da batalha da Praia) não protestámos por seus direi
tos, por sua liberdade e sua viela e sua mão, que se dizia destinada a um assas
sino ensanguentado, com o sangue de Perestrello, Gravito e Brito, e de tantos nos
sos amigos? Sem duvida que não são os republicos os que machinam traições, 
porque o livre sabe ser mais leal que o escravo, ou, como diz muito bem Salles 
Délile, ·os republicanos como Tacito beijam a mão de Marco Au1•elio, e o throno 
cl'este não tem melhor fiador que a lealdade d'aquelles. Agora diremos que uns 
poucos de alvitristas e desertores ou apostatas não hão podei' mais que nós todo~· 

A nação não quer senão a senhol'a D. MaFia II, e nós a defenclerémos com ]Jno 
e lealdade e sem pavor os claros direitos ele sua corôa. Se um Ntmo Alvares nos 
não podér vencer com seus I'asoamentos, certo que não lançnrá mão d'aquell~s 
meios qne o condestavel com sua rudeza tinha por bons. «Ü mestre não tem dt
reito, nosso rei é o filho de D. Ignez, o qual está em captiveü•o, tant0 mais amado 
quanto mais desvalido; mas se a nação eleger aquelle e deixar este, dizia o Hlus
tre conde Ma:vtim Vasques da Cunha, serei en o primeiro que obedeça o rei eleito · 
c natural v. O caso agora é outro é a força está da parte da justiça. 

Cabe-nos fallar elo ex imperador elo Brazil, a quem demos louvor quando es
tava longe e não se podia dizer lanço de cortezão e lisonjeiro; agora não, que 
está perto· e desgraçadajnente como em cerco e bloqueio, posto pm• ambiciosos que 
lhe tolhem ouvir a voz da lealdade, e diTei ousadamente a ele PoTtugal. Mas te
mos nós muitos motivos para o querer e respeitar; foi revolucionaria de 1820, 
deu uma carta a Portug~l,~ é pae ela rainha, e sem elle nunca a insignificante re· 
gencüa nos abririà as portas ela p.atria. Como general o senhor D. Pedro susteJ~
tará essa carta, qne será uma verdade, e dará fructos, mau grado dos jardinei
ros, que e:rn todas as primaveras a têem despieclada.mente despojado de flores. 
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Padrasto sim, pae nunca se VIU que cunspit·asse contra filhos. Não estamos em 
tempo de .Medeas nem Satnrnos. O <l.mor patePno não ha con:;a que se lhe iguale, 
e d'ahi vem que o ex-impel'ador em toda a parte e em todo o log·ar falia como a 
um pae cabe fallar: <<Son particular, abdiquei dois thronos; toda a minha ambição é 
pGr a corôa na cabeça de minha filha e 1•estauear a cnPta das libet·clades publicas>J. 

Por estes signaes conheço a verdade de pae e a virtude do cidadão. O que o 
illus tre princi pe ele BNt-gança deve determinadamente fazer é lançar de si os maus 
que entre elle e a nação portngueza levantam um muro de bronze. Nfio q ueTe
mos nós 11ggTavar os jnforttm,ios do ex-imperador com as memorias do pas·sado, 
e até nm throno lhe deramos, se podesse ser, ruas não o portuguez, que esse é 
ela senhora D. Maria li. O auctor da ca.1•ta, rei legisladot• e libertaclm•, não ha ele 
esmolar ele porta em porta como Camões, IlElm acabar n'um hospital como Pa
checo . . 

Não usaremos IlÚS com elle a severiclad@ qtle tiveram nossos avós com a Leo
nor de Aragão; à.' estes sim, se pôde dizet•, como um nosso bom esct·iptor, que 
eram homens muito republicos e pouco caridosos. De nós não, pois com o prín
cipe abdicado t,!'lremos mão lat·ga para partit·, e os populares severos, mordomos 
do estado, clarão, não obolo da caridade, senão quinhão e estado de príncipe. 

A senhora D. Maria II é menor, e não pócle abdicar e.111. seu pae como João II 
fez et;n Affonso V, e, quando poclesse, as leis nos tolhem acceitat· essa renuncia em 
prejuízo elas princezas portuguczas nascidas antes da inclependencia elo imperio, 
e nunaa de D. Pedro se dirá. que foi: Legurn suw·um ·ipse auct01· et eve?·so1·. Pó de 
talvez o principado dos Alg?-rves, seg·uudo o estylo antigo, servir para galardoar 
a sua lealdade e os serviços feitos a Stla illustre filha; pois qual Affonso V a ella 
se chega para lhe offerecet• seu braço e conselho. Nem é jtlsto qne a família de 
Bragança e Beauhat•nais fique sem onsa e renda sufficiente, e elevem os populares 
dar esta prova de amor a seu antigo monarcha e á nova dynastia do Porto. Em 
tt·oca o que os do povo quet'em é que o príncipe siga de coração a causa ela li
berdade e da revolução. 

O exemplo elo França e dos cloutrinarios não colhe, que não havemos nós ser 
clamados como foram os heroes das barricada!> ; não, porque os francez~s tiveram 
a assemblé~ constjtuinte, a legislativa e a convenção que destl•uin~<m tudo, e nós 
tivemos cG1•tes e ministros que não destruíram nada. Começâmos agora oomo no 
anuo de 1820, porque os. onze outros que correram fol'q.m perdidos. Não digo 
bem, temos retrocedid-o: porque Miguel dava-nos vereadores ele anuo em ~nua, e 
a regencia. ela Terceira só triennaes nol-os dá! Nem é só isto, porque, segundo 
ns leis draconias cl'estes hottentotes, a viela de um portugucz depende ela con
scien'cia ele um unico desembargador, aos quaes deram o poder exorbitante que 
ns leis ele França e Inglaterra só :fiam elo conselho de jurados. Barbaridacle ! 
Cim:s swm, diziam os romanos, e os liotor•es tremiam. 
~ A revolução não é apostolo que sacuda, o pó dos sapatos e sai~s em paz 

quando o uã.o queiram. Vae sempPe por diante sem pavol' e apostolando, e Stl a 
atacam faz túncheiras e barTioaclas ooq1 as cabeças dos t'eis e até com as nossas; 
pois é diabo como Saturno, que até seus pr'oprios filhos devm,a~ Deixai-a OOITel', 
não a assanhar, que nf(o ha fazel-a parai' senão de oansada. E como lume que 
deu em alcatrão. :::leu alimento são os abusos, e emquanto houver d'elles a.gua que 
lhe deitem se tornaNÍ em azeite. A corrupção para que appella.m os chamorl'OS! .. , 
Oa tempos do imperio!. .. Nobili.tas; opes1 omissi vel gesti hono?·es p1·o crimine et 
ob vi?'tut·is ce?··tlssimwn ewit·ium, como diz Tacito! Não tememos, que não é dado 
aos taes an<'t.noat' pe1a l'aiz a virtude no coraçao dos livres, segundo o formoso 
expressar-se ele um antigo (ipsa111: ewscinclm·e vil·t~bfem)i não, não temos mf;ldo nem 
rlo vosso fet'ro, nem do vosso oÜ'O; nem com este havemos comprar sel'vidão, :Qem 
vendet· libel'clade; podem compt'ai' alguns bens insignificantes, mas cá tambem 
llão fazem mingua sobre que •não ha dinheiro nem lagares que bastem. Ainda 
tt uando ele entre nós hon v esse, como não h a, tanta q nebra no brio e pun(lonor antigo. 
Aonde está o d.inheiro para comprar a honrada pobreza de Margiochi e Salclq.nh3t, 
Barreto Feio e Bet'naPdo da Rocha, :Machado Braga e Constancio? 

Om, se não ha dinheiro para a compra c1'estes pobres, ser4 escusado tentar a. 
47 
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dos ricos, como Avil1ez e Hemiqne ua Silva. Logo é necessario fazer n 'uutro 
rumo. Fibra popular que sympatbise com a do povo, que a.hi está a força de nos
sos Sansões. Nunca. as apostasias damnaram á causa da liberdade, antes a servem 
melhor, como escreve W al pole. 

E o cavalheiro Wentwortb, que em parlamento foi temeroso a Carlos I, feito 
conde de Straford e no rninisterio, não o foi á causa da liberdade, antes ficou de 
exemplo aos maus, e n'ellc como columna eterna escripto em letras de sangt~e 
este aviso terrível: Nolite confidm·e in p1·incipibus., in q~~ibt~s non est salus. Po1s 
estes na afflicção, para salvar suas cabeças, atiram com a elos valíuos ao cada
falso. N'uma palavra, a mão do que reger Portugal ha mister reformar ele alto a 
baixo ou está perdido, e para isso são necessarios homens energicos e popula.res 
no amor e nos princípios. Homens, homens! Sempre homens! Sim, senhores, por· 
que homens representam idéas, pelo que o nome de Polignac dizia guerra á liber
dade, e no reverso opposição, resistencia, revoluç~io e andar para Cherbourg. 

Dizem os chamorros: _«Não queremos rei mulher, nem rei menino». Vce q·eg110, 

cuj1~s 1·ex p1~e1· est, como escrevia E leuterius . Queremos varão! Servis ! Q que el
les querem é canga. Ah! bons velhos ele Almacave, que não pozestes lei salica, e 
com rasão que as filhas do rei são de lt~mbis ejtts. Não fallando nas Leonores, que 
[:le não sabe como regeriam se as deixassem, sobra a nosso intento comparar as 
regencias ele Catharina de Austria e Luiza ele Gusmão com o regimento ele todos 
os varões, para vermos que a vantagem est<'t no sexo feminino. A Gusmão foi o 
un.ico homem da casa de Bragança; tinha hombridade de coração e entend imento, 
e nenhum braganção se lhe póde emparelhar no bom· r egimento e meneio ela re
publica. A regen.cia de Catharina (em que mui curta) foi por extremo gloriosa eDl . 
paz e guerra, e como prova abasta o cerco de .l\'Iazagão quanto á guerra. 

As dm"\}as de Lisboa fizeram extremos, como conta por menor o chronista 
D . Manuel de l\1enezes. Da sr.a Avellar, mãe ele Duarte Nunes, sabemos que, per
didos todos seus filhos, ainda qneria fazer passar a Africa o quinto, que era o his
toriador, no que a rainha n~io concedeu, e assim é que as nossas emulavam coDl 
as spartanas. Quanto á paz bastará ver a capitulação das côrtes de 15G2 c a 
amisacle que á de Austria tinha o bispo Osorio. 

Com todos seus erros de governo ainda hoje a senhora D. l\faria I é muito bem· 
quista do povo. Dos homens, ao contrario, não tivemos rei que não fosse peco on 
tyranno, menos o primeiro Affonso e D. Duarte, e assim o conde de Bolonha (c 
não fallâmos no senhor D. Pedro IV, que reinou e não regeu) rei menino! Não 
foi na menoridade de Affonso V que tivemos o primeiro codigo da Europa mo· 
derna, parlamentos aunuaes e governo sem tyrannia? E a quem se deve tudo isso 
senão ao regente duque de Coimbra? Já fallámos das oub·as menoridades. Nfio fo
ram os reis meninos nem .os regentes quem metteu no reino j esuítas e inquisidore~, 
quem perdeu, a flor da nação em Alcacer-Quibir, e quem vestido de sobrepehz 
ajudou Portugal a bem morrer; não, foram João III, D. Sebastião e o padre Hen· 
rique. Portanto tenham vergm1ha e calem a bôca. 

Temos a pedir lilll fa.vor ao sr. marquez de Palmella, e é que supplique res
peitosamente á sen'hora D. Maria II que· vá na expedição a Portugal, que então 
ve~·á como os chamados republicanos da Terceira sabem metter o peito pelo ferro 
e fogo elos injmigos, e como na, morte ainda seu derradeiro suspiro é por ella e 
seu nome de Gloria lhes morre com elles..nos beiços descorados. E nÃo consta que 
nenhum fidalg-o morresse até agora no campo da lide ou no patíbulo por a se· 
nhora D. Maria IL D. Miguel sabe quem são seus inimigos. E não é que te~a.
mos que nossa rainha perc~ os direitos de sua corôa por ausente e á rev-eha, 
vel-o-hão . Lá estão na Terce1ra os patriotas do P01·to, que são todos pela sua du· 
queza. Os do 6 e 18 e os voluntarios. Tambem os do 5, cuja heroica fidelidade 
não é transmontana, e não ha arrancar-lhes a .bandeira bordada por a augusta mão 
de sua magestade, e que elles bem mereceram em Pico do Celleiro e Amarante, e os 
mais todos que lhe juraram :fidelidade e que são filhos adoptivos elo Porto por a 
revolução ele 1820, 1826 e 18~8. , 

Aqui somos nós entrados na- parte mais di:fficil ele nossa escriptura, e n~o e 
que nos arveceiemm; de fallar com liberdade e soltura de qualquer que nos cá1a a 
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talho de penna. Disse bem lonl Althorp llue o ltomem publico tem cerlus os pre
calços do officio ·nas contínnas e azedas accnsações da imprensa, c que essa moeda 
deve recebei-a como corrente c ele lei; esse teor lev<ímos nós sempre que nos ac
cusaram, pois ente'ndernos que accusações, quando merecidas, até são de agrade
cer. Nuncu. nós usámos embrulhar a vida publica c a particular, que esta a temos 
por santa; nem se deve n'eUa tocar, pena d.e sacrilegio, de honra e moral; mas 
aquella não ha couto nem sagrado que a defenda; só sim que a guerra deve ser 
leal e segundo direito das gentes, digo boa verdade e cortcúa que nem a inimigos 
se q ner negada. 

Começaremos por esta maxi.ma de um nosso portttguez, bom espiri.to, que 
llunca a-natureza foi :J,Vat·a em crear gt·andes talentos, mas falta muitas vezes em 
dar ao mundo quem os entenél.a, e esta é a cau~Sa de morrerem ainda hoje Scipiões 
pelas estalagens. Por sem duvida tenho que não é nas ante-camaras dos príncipe~ 
que se achará! -muita d'esta fazenda; que a virtude é encolhida, a independ.encia es
quiva e os espíritos afidalgados desagradam por altivos, nem ha bô~ taJ em que 
a lisonja amargue. E para os ·reis é cheiro de rosas. A verdade é azeda, e com
tudo é bem estomacal. Assim falla.remos com isenção. E m::J.u fôra não fallarmos 
assim em tempo de regencias, quando nossas leis antigas nos deixaram sopre as 
costas todo o peso da administração do reino, c co~Ter com a creaçii.o e casamento 
do rei menor. Mas assim é bom, pois, como diziam nossos maiores nas côrtes de 
Coimbra: a O que toca a todos por todos . deve se_r accordado ». Ai dos conselhei
ros segundo este principio de política constitucional. Quidq1.tid delira11t 1·eges ple
ctuntu?' rn.inistr·i. 

O Nat·ional publicou uma lista elo ml.nisterio nomeaçlo não sei por quem e para 
servil· com quem não sei. Sã<? os srs . Canclido, Freire, J.\tiousinho, Palmella, Car
valho e Guerreiro . Aqui se póde dizer como o notorio Fouchet, fallanclo de Bla
cas : «Rei que se aconselhar com taes ministt·os perde dez corôas se as ti ver». 

Não entraremos nós agora por a viela publica d'estes senhores,. e ní\o é por
que não o possamos fazer nós por ig,nora.ntes, ou receiemos de o tentar contra .elles 
como poderosos. Ninguem por certo ousaria fazer-nos essa injuria, mas esta de
claração abasta. Nossa penna repugna por pudor a pelejat· batalhas sobre esse 
terreno; OLltras são nossas opini,ões, outro nosso estylo. E até nos lembra que já 
nossos contrarias nos lançaram em rosto o sermos sobejamente mimosos e deli
cados. Quanto a nós, queremos sempre merecer tão ge11erosa censura. 

Nenhum ministerio se póde sustentar e .defender se os seus membros não são 
entre si concordes em principio's ele governo e por estreita amisade unidos. Ora, 
se tal ministerio entre si e ás proprias cutiladas se não destroe cõmo os dentes 
de Cadmo, bem se póde esperar qLte o mar dê agua doce ou o nosso 1\iargiochi 
nos passe para os inimigos- O ministerio assentar-se-ha d'este modo : os regene
radores Freire c Caevalho a um lado, 11 outro Palmella e Guerreiro, lVIousinho só, 
e Candido como justo meio-entre regeneraclores e legítimos será por isso mesmo 
cabeça do ministerio . .1\las cedo se ver{L como o sr. Palmella é como Cesar, qne 
não quer soffeer igt1al, quanto mais superior; e pelo conseguinte o sr. Candido 
fat·{L causa commum com os regeneradores e o sr. J.VIousinho, escorraçado por estes, 
força lhe será defender sua. pasta ~ontra os campeões do sr. Miranda. 

Temos dois campos, · ct~os pioneiros sedio, do bando Palmella os diplomaticos 
e a pouca aristocracia que anda ci por fóra e não toda nem a melhor; dos rege
lleradores serão alguns elos.. . e toclos os apostatas e fugitivos insignificantes do 
l}artido liberal; sobre isso terão por auxiliares alguns princípios ele liher~ade que 
aquellc outro partido não pôde sem deshonra professar ; pois como hão de os se
nhores cb. regencia desfazer por si mesmos os absurdos e torpezas .das leis publi
cadas na Chronica da Te1·cei1·a ~ Acresce que naturalmente os de Palmella se fun
<larã.o na camara dos pares e os regeneraclores sobre a dos deputados. Ora, como 
esta é qLtem sempre governa e uinguem regeu ainda constitucionalmente com o 
só apoio _d'aquella, claro está que vencidos serão os legítimos e não os regenera-
dores. · 

. Havia muita pn~fumleza. n'esta liç.ao· que lord Chatam deixou a seu filho: «Não 
seJas senão communcit·n». Ag·ora resta sabet· se os antigos regeneradores ainda 

... 
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são commuueiros, ou se não perderam já o fôro de populares. Ütttt·os que não n?s 
o diriio. Porém sempre entelHlemos que não terão esses senhores nenhum apolO 
na camara dos deputados, e nos parece que tão arriscada. empreza será mais cor
dura não a tentarem com tão poucos meios elo que saírem ao depois n'ella com 
desaire e mallograda esperança. Os motivos ela nossa convicção, que não tem nada 
que deshonre esses cavalheiros, não os diremos comtudo pela cortezia que lhes 
devemos. 

Tambem escreve o discreto Mello «que as linguagens da arte das côrtes nunca 
as entendeu bem aquelle que tarde veiu a estudai-as»; e assim não sei como os 
srs . Guerreiro, Mousinho e Carvalho, Cl'eados nas províncias, poderão ft,char no 
paço o apoio que nao podem ter em parlamento. Os dois ultimos senhores serão 
por todos os modos sacrificados, e tambem o seria o sr. Guerreiro se não fosse o 
muito que lhe quer o sr. marqllez ele Palmella. 

Ora demos que Deus póde o impossivel, e que a união não falta ao gabinete; 
sobre q Llem se escorará. ·tod.o elle? Não sobre o a libemea1 que não devem muitas 
finezas aos cabeças de tal ministerio, nem já agora ha qne esperar muitos reque
bros e galanteios. Sobre os miguelistas? Será consa bem formosa de ver! Demais, 
não é possível compor um ministerio de emigrados todo, que seria uma offensa á 
nação, pois já lá vae o tempo das patrias a.erostaticas, e lá estão nas enxovias 
homens que lhes farão dar a agua pela barba em todas as batalhas parlamenta
res. Os de cá são moderados, mas os de Portugal. .• nrio . Quem esteve tres annos 
com a corda ao pescoço não é para soffrer tnes cousas nem taes homens. Não ha, 
pois, senão um governo possivel, que é o dos populares; e tambem não entencl~
mos, como n'esse outro partido, que não é o nosso (nem sabemos como appellt
dar) se deixaram fóra ela administração os de melhores talentos e saber, como sr"io 
os srs. Magalhães e Miranda. 

Ora, os homens populares devem seguir i.1m systema popular. Vamos a nomes, 
e a T1'ibune deu estes: conde de Saldanha, Barreto Feio, general PizatT01 Bernardo 
da Rocha, Constancio e Margiochi . Não nos parece bom tal ministerio, e a só ra
são que temos é porque emigrados sós não devem governar. Agora sim, entende
mos que em Portugal não ha senão dois homens para cabeça da administraçfio, 
que são os srs. Salélauha e lVIargiochi. Este velho tão veneravel, cujo todos os 
bons da nossa bandeira nos conhecemos por diacipulos, tem sobre Saldanha esta 
grande \'ántagem, qne tambem foi seu mestre. Quanto a este mancebo, por vezes 
pasmámos do fávor popular que o segue na prosperidade e na desaventura. Portu
gal homa no sr. Saldanha aquella virtude á antiga, signal certo que não estaUlOS 
de todo perdidos e podres, porque ainda estimâmos os virtuosos. 

Não é só a lhaneza e. boa sombra o fallar com o peito aberto, o metter a to
dos no coraçã~, a lealdade com os amigos, aos co.ntrarios não ter odio, o segre~o 
que não s~1e da sua bôc·a, e no cabo as bdas manhas e modos como tudo · comp~e 

. e orqena. Tem esforço, bons talentos e bom saber, por onde o temos por o mats 
capaz de nossos capitães de agora, sem que por isto a nenhum d'elies offendamos; 
pois que tantas prenda<; rat•a cousa é n'um só estarem reunidas. Sobre isso sna. 
vida é com sobejidão illustre e na virtudé cada vez vae a mais, por onde seus ca
]mmúadores já não ousam mostrar-se pelo menos a peito descoberto. C'est un nom 
histo1·ique) nos dizia d'elle o defunto conde de Montalembert, e certamente eRpc
râmos nós que a h istoria imparcial fará. justiça de suas virtudes, se não for gne 
a naçao agradecida lhe levante um monumento, como estava para o duque de C01m· 
bra e Manuel Fern?-neles Thomaz . Q.uanto aos s1·s. Constancio e general Pizarro 
cn.lâmos, porque não podemos diz-er mais que seus nomes . Fica-nos o sr. João Ber
nardQ da Rocha, tão perseguido da m::í ventura e a qu~m as desgraças têem aze-
dado. 1 

Não se p_oderá negar que depois de F. Elysio aquelle é o portuguez q~e 
' melhor sustenta a. penna nas mãos, nem sejamos ingratos com o primeiro -votano 

da liberdade, o qual com seus escriptos accendeu a tocha que deu luz em 1820-
0s mandões nfio devem gostar, mas os do povo é caso à parte. Comtndo não o :e
mos por proprio para o n1inisterio, por isso mesmo que por seu officio .de pubhc1~ escriptor andou como Neracio por praças e ruas a esbofetear os mandões, e a -
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gnus levaram quinhão maior do que mereciam e outros qne o não mereciam de 
, · to~o. l\Ias CÇ>mo chronista do r eino que é, estamos que o sr. marquez de Pa.lmella, 

pms é cavalheiro, não se mostrará pequeno e .ignobil como a vingança, antes o 
chamará para l1istoriar do 'nobre feito ele armas que se pre111edita, porque é ne
cessario não fazermos uma expedição como selvagéns . E ainda estes levam seus 
hardos. 

Ora, graças a Detts que j á: temos um homem a quem encarregar a creação de 
sua magestade a senhora D. Maria II; é o mesmo que fez Filippe de Macedonia, 
o _qual agradeceu aos deuses terem-lhe dado mn filho em tempo de Aristoteles. 
:F'allâmos do nosso Aristides, o sr. Barreto Feio, que a nenhum dos antigos cede 
~m virtade, e até já por ahi ::;e cansam alguns de ouvir chamar-lhe a o justo, o 
Justo» ; qae assim foi com o atheniense . _ 

Na verdade, visto t.:omo o patriarcha e sr. Margioehi não ha dispensai-o em 
todo o systema do bom governo para a edLlcação da ra inha, só aquclle outro nos 
fica, pois sustenta bem o nome de virtuoso, que o é já como por teima e raiva. 
Não é este um ponto que se deve tratar de leve, não o consider::u·am assim nos
sos parlamentares nas côrtes de 1438, 1439, 1441 e 1562. Qneremos uma rainha 
tal qual convem a um povo livre, ainda que nós não somos agora a, metade do qtw 
foram nnssos velhos. 

Porque o reino de al tivo e costumado 
A senhores em tudo soberanos, . 
A rei não obedflce nem consente 
Que não for mais que todos excellente. 

CAMÜES. 

O sr. Xavier Monteiro força é mandai-o vil·, nem ha em Portugal outro mi
nistro da t:'lzenda. Necessario é soffrel-o com toda a sua altivez e modos de se
nhor. Talvez o sr. Campos, por esclarecido c indepen cl.ente, servisse, mas é ban
queiro, e os exemplos de França não são para a.nimar. Senão fac;amos a experie~1cia 
\~Om o sr. Rebello L eitão, bom liberal de nossos princípios, exemplar de probi
dade, que tem o pundonor e brio dos vdhos cavalhei ros. 

Já que falltl,mos E1ID nomes, não nos fic•.arão no tinteiro os dos srs. Custodi~ 
Pereira, F. Vizen, A. J. F. Marreco, J. F . Thomaz, J. P. Vizeu e o honrado 
Vat·iio A . 'Machado Braga, os . quaes a toda a emigração no geral t êem feito gran
des e bons serviços. E obrigação de esqu erda, centros e direita, e que se ha mis
ter pagada. Queremos (porque um cidad:'io tem querer) que nunca o governo possa 
a nenhum official elo exercito emigrado clemittir a seu talante, mas só gua.rclando· 
fóJ•ma e processo de direito/ porque só d 'estc modo será. o leal exercito portugttez 
posto em seguro e a abrigo do poder absoluto; e quem tanto ha feito pela liber
·da.J e alguma ·merece, e sem um bom exercito -não ha defendei-a contra inimigos 
de fóra, com~ ha pouco em Polonia se viu. . 

No memo rial de 13 de março já es tipulámos a favor dos heroieos voluntarios, 
P~ra quem nenhumas honras nem _mercês são grandes. Tornâ.mos a dizer que as 
lets das côrtes constituintes e onlinariàs sanccionadas pela r egencia e el-rei estão 
bu1 toda vigor na parte em que não encontram a carta constitucional, e attentem 

ei? n'isso os mandões, que pedimos justiça e não favor, e não estamos j á para. 
lll~1s soffrer nem perdoar. Tambem queremos que se cumpra a orclerii passada no 
lllmisterio elo illusffl:e general Pizarro, e que todos ns ·de França7 Bclgica e Ingla- ~ 
terra sejam convidados para esta cruzada da liberdade, porque valem mais que 
os estrangeiros. Brio e dignidade nacional e amar os nossos naturaes, senão, se
Uà? ! 11·ibtmos plebis appello ct p1·ovoco ad popnlwrn etbmque tibi fu.giente exe?·citt(,S 
tu1,, fu,qie?Jte serwtus Judiciurn, Juclicern j P.?'O j qtbÍ ce?·te ttnus pltts quam tuct dicta-
1~1·a potest polletque: v iclm·o, cessm·usne s-is p?·ovocationi, cni Tullúbs Hostilúbs ces-
81 t, Tit., liv. r, cap . Ill. E fazemos saber ao governo (porque talvez d'isso não te
nha noticia) que em Bayonna estão uns poucos · ele tanta bondade e esforço, qnc 
os não trocá1'a eu por um regimento. 

Esp1~rftmos que pór csla vez se deroguc a lei ela antiguidade a exemplo do 
ql!c os polonios usaram com S1uzynecki , e se clê nma brigada ao intrepido e valo
roso Pa<;heco, emnlo elo anligo. Bem o merece pelos nobres feitos de S. Jo1·gc, 
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Faial c S. Uiguel, cujos foi elle o vencedor. Todo o exercito levant de bom gt·aclo 
o oxalçamento de tão no.bre official, nfio embargante a pouca monta da sua pa
tente. J;.t d'isso lhe deu exemplo. esse illuslrc e famoso conde de Saldanha, que 
1)reterido por Santa Martba c Villa. Flor no nrinisterio elo renegado e aTchi-traidor 
~ubserra (se n'isto nos não erra a mcrnoria), sabemos que para ~sta nobre ernpreza 
c faeçl\o se offerecêra para servir como coronel ou soldado. E um exemplo que 
já tinha dado o velho Pizarro, bem digno de gregos e romanos. . 

Posta a senhora D. Maria. li no seu tbrono, o que se deve estipular e fa~er 
por nossa liberdade lá o clirá o cbronista João Bernardo da-Rocha, na sua obra n~· 
titulada Pensamentos sob1·e ct 1·estauntção elo ctmado ninho de Po?·tttgal, etc. P01s 
tem esse se11hor outro engenho, outros cabedaes e outra penna que nós não te
mos (nem cabe aos donatos o saber tanto como seu guardião). Mas requeremos na 
melhor fórrna e via de direito e com os necessaTios protestos que se nos .tome · 
lcmbra~a e termo de que no caderno intitulado The portttguese question, jro~• 
n. 0 83 (lf t/u>, Edinbtwgh 1·eview, a :8.. 33 se lêem as seguintes palavras bem signi
ficadoras : «The landed p1·operty of the Crown, with that of the spiritual anel tetn· 
poral peers, is estimated at one balf of tbe land of the J\ingdom». 

Um sabedor vae escrever .sobre o ponto grave das regencins, e ficâmos q11e 
não desmerecerá muito dos vogados antigos Diogo Affonso M arguancha, Phrebus 
Moniz, Fernão de Pina Marecos e Manuel .da Fonseca Nobrega, tudo gente boa. 
Arremataremos nossa escriptura com··clizer que a causa da senhora D. Maria Jl 
e da liberdade está següra e j<'t os traidores estremecem. Aonde? Aonde. estão? 
Nrio apparecem. 

Fallâmo& com liberdade que se não usa n'estes tempos, c .n'isto cumprimos 0 

jtuamento de fidelidade que á senhora D. Maria II (nas mãos do conselheiro Can· 
clido José Xavier) prestámos aos 12 de outubro de 1828. Certamente que pare· 
cercs d'estes D;ão será facilnuvil-os da bôca de muitos que têem carta ele conselho. 
Fallâmos como o a.Iclc?ío do Danubio : «Quem não quizcr ouvir tape as orelhas»· 
1Jie, me, adslbm qui feci, in me convertiteje?TWn. 

Eaubonnc, 16 de novembro ele 1831 1• 

Parecer 

Sobro os meios de >W rcstnnrn.r o go,·crno rcprcscntntho em Portugnl 

lntrocllilcçüo 

Depois do testemunho ela propria convicção ou consciencia, não ha bem majs 
precioso elo que 6 con.ccito c affciçrio dos nossos similhantes c concidadãos. Es~c 
sentimento universal, filho da natureza, foi convertido em maxima ele sabcdorJ[l 
desde a mais remota antiguidade: 

.. Qmnia si perdas, famam SOlTare momento." 

Alem cl'isso, em tun governo constituci·onal, a opinião publica deve ser condi· 
ção inclispensavel para merecer empregos, bem como para os empregados con-
scienciosos é a mais lisonjeira recompensa e o termo da sua ambição. . 

Tendo sido estes sempre os nossos princípios, não é para receiar .que d~shse· 
mos d'ellcs agora, no ultímo quartel da vida, com a cxpcrieocia de quasl qua· 
renta annos de serviçQ publico, e depois ele urna solemnc adherencia ao syste.lflll 
ele governo representativo, sustentada por pesados sacrificios. . 

Assim, constando-nos que alguns elos nossos concidadãos .emigTados hesJtavaUl 
sobre o conceito que deviam formar do modo pelo qual, concorrendo c.om ont1'f.

5 

conselheiros ela corôa, havemos considerado os direitos d'esta e defendido as ~ 
herdades publicas na presente conjunctura, cumpre-nos dar-lhes uma conta e:x.a~ 1 

e singela da parte que 11av-ernos tomado 11a deliber.aç?io elos negocias da p~ti:a~ 
isto é, como cidadãos constitucionaes, diremos aos nossos concidad:los os fac_ o. 
ele que temos noticia e lhes importa saber, c as nossas opiniões sobre os Jll@

105 

de se restaurar o goYerno legitimo c as liberdades publicas. 
l Sailt anonymo. mas sabe-se 'JLIC foi cs Tipto por Manuc'l ela Silra Pas~os c seu irmão. 
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No dia 8 de s~tcmbro do corrente anno foram convidados os aba.ixos assigna
dos, por carta de D. Francisco de Almeida, ministro ela regencia, por parte elo 
príncipe D. Pedro ele Alcantara, duque de Bragança, para concorrerem em casa 
d'elle ministro no dia 10 do mesmo mez; pois dizia a carta de convite: «Ü se
nhor duque d·e Bragança desejava ouvir o parecer cl'elles convidados sobre obje
ctos relativos á causa de sua filha, a rainha de Portugal>!., 

Verificou-se no dia aprasado a reunião das seguintes pessoas: o príncipe D. Pe
dro ele Alcantara; o marquez de Lavradio, pae; o conde de Villa Real; Silvestre 
Pinheiro Ferreira; Agostinho José Freire; D. Francisco de Almeida; marquez 
de Rezende; Filippe Ferreira ele Araujo e Castro; Candiclo José Xavier. E logo 
o príncipe disse ao marqnez de Rezende que lesse aos circumstantes um rela.t.o
rio, ele onde lhes constaria o que havia feito a bem ele sua filha desde que voltára 
do Brazil. 

Não apparccendo 1 porém, entre outros papeis aquelle relatorio, o príncipe e o 
marqnez procuraram recordar-se elos factos e expozeram vocalmente: que, ha
vendo-se o príncipe dirigido aos governos francez e inglez, desde o primeiro mo
~e~to ela sua chegada á Europa, solicitando a sua cooperação a bem do restabe
lecimento de sua. filha no throno de Portugal, lhe fôra por ambos uniformgmente 
respondido que sobre esse assumpto lhes não era licito intervir; e que tendo, 
outrosim, dirigido o mesmo príncipe a varias casas de cornmercio vantajosas pro
postasr a tim de promoverem nas praças ele Londres e de París um emprestimo 
que lhe desse meios de organisar, com as forças por.tuguezas fieis á causa consti
tucional, uma expedição, nada se havia concluído, e mui poucas esperanças podia 
conceber de se ajustar cousa alguma. 

Finda esta exposição verbal concluiu o príncipe: que, emquanto não se a.pre
sentasse o 1·elatorio com as peças justi-ficativas, não poderiam os circumstantes 
fazer juizo dos factos, e que, quando elle fosse apresentado, daria cada um o sen 
parecer, servindo aquella reunião unicamente para elle tomar conhecimento c0m 
as pessoas de que ella se compunha; e, com esta final determinação, se levantou 
a conferencia., e depois d'ella, nem os a.baixos assignados tornaram a ser convi
dados, nem tiveram occasião de emittir seu parecer sobre questão alguma relativa 
a negocios de Portugal. , 

Portanto é pura noção qualquer parecer que se nos attribua offerecido áquclle 
princ:pe na mencionada conferencia., ou em alguma outra occasião. 

Como, porém, nas crises políticas até o silencio póde dar logar a equívocos e 
desconfianças, que os abaixo assignados desejam e elevem prevenir, não só por 
amor ela propria reputação, mas pl'incipalmente para provar aos seus concidadãos 
a cordialidade q boa fé com que se interessam pelo bem commum, exporemos 
aqui francamente as nossas icléas sobre os meios ela restam·ação ela nossa patria; 
idéas que havcTiamos offerecido á deliberação do éonselho, se continuassemos ~ 
fazer parte cl'e1Ie, reservando-nos a sustentação das nossas propostas pelo modo 
que fosse mais conveniente, segundo os argumentos com que tivessem sido imlm
gna.das ;. e bem que preparados para ministrar o desenvolvimento necessario á in
telligencia. das medidas de negociação ou de força, que tinharnos de propor, limi
támo-nos a redigir, para ser apresentada na proxima. coJÚerencia que o príncipe 
annunciára, uma indicação sobre a ordem que deveria seguir-se no processo ela 
dcliberaç~o, porquanto entendíamos que era ele maxima importancia, não sómente 
acautelar que não se perdesse tempo com uma dis.cussão desligada e sem ordem, 
mas antes que ficasse consignado em actas regulares de cada conferencia o que 
ahi se passasse; assim, para ce-rteza elo que nas seguintes se houvesse de tratar, 
?omo para que mh seu devido tempo se ·poclesse fazer consbr pela via ela imprensa 
aquelles, cujos interesses nós tomavamos sobre nossa responsabilidade promov-er 
e representar como procuradores em causa propria. 

Em segundo logar, era nossa intenção fixar o objecto. das deliberações do 
conselho, para que, deixando de parte questões incompetentes ou inopportunas, 
se consagrassem os princípios e os negocios, que com o auxilio do conselho se ha
viam de dirigir á regertcia elo reino e seus agentes, nnica m1Gtoriclacle legitima; 
Pois para nada mais Linlwmos' vocação ou compct.encia .. Para bem se determina-

r 
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1'em, pots, os pontos qitc hos plirecia deverem fazer objccto d~s deliLerações do 
conselho, coordenámos uma serie de . quesitos, em que se eomprehenclia•m todas as 
hypotheses, debaixo elas quaes se poderia considerar a questão sobre que el'amos 
chainacios a opinar. . 

E pê.n· ser materia que desde muito tempo fazia o objecto elas nossas mais assl
cluas mecli·tações, pareceu-nos conveniente ajmltar ~:íquellcs quesitos as respos~as, 
que ele comnmru aecorclo entendíamos que lhes correspondiam, _porque assim JUL
gavamos conce11trar mais as deliberações e poupar ao conselho um tempo tant_o 

. mais precioso, quanto era vasto o piam> que a grandeza do assumpto nos obri-
gava á ·propor. . 

Conhecendo, porém, que a:s nossas idéas differiam .em alguns IJontos elas qu_e' 
pr@fessavam, ora uns, ol'a OHÜ'0S dos respeiüweis conselhe~ros que sobre ella~ :~
nha.m de dizer, pareceu-nos inclispensavel desenvolver em uma succi11ta expos1çao , 
elos motivos que juntálilos ás ditas resp0stas, os iPtincipios qt1e, segundo o nosso en
tender, deveriam servir de base ás decisões que a regencia do reino, qtJa~quer que 

. seja a pessoa que n exerça, havia ele tomn sobre o· importante neg0cio da restauraç~o. 
Como sejam. passados me·rz;es sem que a conferencia annunciada pelo prinCJP,C 

que nos convorára, se tenha ve~·ificado, entretanto «!_!Ue é vo21 publica haver-se con
trahido em nome e a cargo da nação, por ser com expresso consentimento da 

· actual regencia, um avultado emprestimo, destinndo em parte, segundfl c0nsta, l:t 

satisfazer aos atrazados da amortisação e jüros db elDprestimo d.e 1823, e parte 
para apromptar uma ex]!>edição naval contra O· intruso gGverno de Portugal_; _e 
porque o publico, inscicnte do que se passou na conferencia unica a que a::;sJsti
mos os abàixo assig:aad0s, não só póde snpp€>r que para aqueHas medidas concor
remos com o nosso voto, mas já. nos consta que assim corre pol' certo entre algu
mas pessoas, seja qual for a orãgem de uma asse1~ção tão elestituida de verda.de, 
como opposta aos rrossos individur.es e invariaveis sentimentos e ptincipi os;-Ju1-
gámos que devíamos a nós nH~sm0s e á ca.usa da liberdade e imlependel)cia na· 
cional, de que nos gloriâmos de ser, p(i)l' mais de um modo, constantes defensores, 
não nos limitarmos á. simples denegação de havermos sido jamais c0nsultados pelas 
pessoas que, de facto ou de direito, dentro ou fól'a elo reiEJo, dr~o ou têem dado pa~
sos, a fim. de restaurar o governo, que na sua e na nossa opinifuo é o unico le~J
ti.mo; mas cumpre á nossa reputaç-ão e ao interesse da proprià catlsa constituclO' 

· nal, que a todos conste· quaes ~ejam as medidas que pata tão ilDJ)Ortante C@l~ 0 
desejado fim teriamos propostç, se effectivamente houvessemos sido perguntados. 

Primeira proposta 

Jnctlcnçiio sobre a ordem que os "baixo nssignados cnt.cndcm deve•· seguir-se 
nas deliberat,~ões d'este ajtnnamonto 

. É ümll. verdade recnnhecida e experimentada que .o esquecimentG elos princí
pios e a impropi'iedade dos meios, podem fazer mallograr as negociações e conl· 
prometter os .n-egociadures. . 

Cnmpre, pois, evitar estes resultados, ou ao menos salvarmos a hom'a., mos
trando que delibei:ámos com sisi.ldeza e procedemos com boa fé. 

'l'rata-se de p-romovei· em nome -Gla nação. portugueza, e a bem éle seus inte
resse;s, a restauração elo governo legitimo ·e das liberdades publicas. 

E mister, porta.Rto, meditai.· e discutir com a seriedade que conve!l!l! á iropor
tancia do objecto, <Í dignidade das pessoas <9_U'e deliberam e á res]>onsabti~imade, ao 
menos moral, que d'aqui lhes pócle resuLtar. 

Em qualquer negocio civil ou político eleve corne·çar-se -por subentencler ou con
~agrar princípios, legitimar pessoas e fixar o modo de clelilí0rar, decidir e execn-
tar, quando elle ·não está determinado por lei. · . 

Na reunião que teve Jogar em 10 ele setembro do corrente anno, os abal:o 
assignacl'Os teriam otfen~cido estas 1·eflexões, se o senhor duque de BI:aganya nao 
declarasS'e então mesmo -que 0 o bjecto d' ella era unicamente t(!nnar conhecnne~to 
com as }ressoas, por não estar ainda prompto o relatorio pelo qtwl se1:iaDJ@5 ~-1-
foi'mados elo <i]_U'e havia feito a bem .ele sua augusta fi] h;;~, · e ;:;obre o qual .1·elaloiiO 
havia.mDs d<e ini'€1'por o n-osso pa-1:ecer. 



AgOI'a, porém, .que se nos a,presenta o relatorio, os abaixas ass ignados enteu~· 
de~ que, logo depois ela sua leitura, a elelibe1·ação deve ter Jogar pela ordem elos 
o b}ec tos seguintes ; a saber : 
. 1. 0 Declarar que os princi pios ou bases a que se hão de referir as nossas de

hLerações, serão a justiça universal, o· interesse geral da nação portugueza1 a 
ca~'ta COD§ltÍtucÍOnàJ do ai:mo de 1826 e as ordens e instrncçÕeS da, regencia do 
remo. 

. 2. 0 Quanto ás pessoas de que se compõem~ ou ·para o futuro se compozer este 
aJuntamento, êumpre liquidar-se em que qualidade figurani, qcle parte se propõem 
tomar na deliberação ou na execução; quem é a pessoa que de>e ser incumbida 
~e executar o qti.e for deliberaclo e communicar à commissão o seguimento; qual 
e, outrosim, a pessoa que ha ele communicar as ordens e instrucções ela regencia, 
a fim de se proceder com segurançn. em quaesqner deliberações que se hajam ele 
ts>mar. · . 

3. 0 Quanto á fórma ela cleliberação, os abaixo assignados propõem a seguinte: 
Será eleito i maioria, elos votos presentes um presidente, para dirigir os tra· 

balhos, e um secretario para tomar nota e registo ele quanto nas conferencias se 
passar e resolver, e bem. assim os substitutos, para os casos ele vacatura ou im
}Jedimento·. de presidente e secretario. 

O que se passar na sessão sel\á lançado em uma acta ou processo verbal. Esta 
acta, depois ele conferida e authenticada com a assignatura do presidente e se: 
cretario, será impressa e distribuída a cada um elos membros da commissão. Na 
acta serão mencionados os membros p1·esentes1 e os Yot0s por escripto. 

A ácta impressa e distribuída a cada membro da comm.issão é um documento' 
para sua justificaçi'io. Se, porém, houver motivo j1.1sto para o segredo temporario 
de qualquer delibm·ação, ficará á prudencia de cacl3: membro guardar este segredo 
unicamente emquanto for necessario. ' 

.A votação será por maioria absoluta elos voto~' presentes .. • 
A presente indic~ção será lançada no processo verbal ou actà d:'es~a primeira 

sessão, ibem c0mo a deliberação que sobre ella se tomar; e os abaixo assignados 
' concluem p~·oponclo que á pluralidade dos votos sej'a eleita uma commissão de hes 
lll~mbros para exa-minar o rebtorio e clar o seu parecer; sobre o qual a assem
bica geral tomará a sua deliberação definitiva, tendo cada um dos seus membros 
snfficiente conhecimento do relatorio e documcnt0s rct~pectivos. 

::3eguncla proposLo. 

Qt:esitos que, segundo os abaixo a•s ignados, devem faze,. objccto da delibernçiio das pessoas conEUltad:.s 
I)(3It> senhor ~duque de llr~tgança o p1·~nci~o Do Pedro de AJaanta1·a7 

sobro os meios de libcr1at· a. nac;ão portugneza dn. oppressii.o a. que se achn rccluzidn 

. Installaelo o ajuntamento, sem offensa ch~s leis do p<11Íz e dever es da hospita
hd_ade, e organisado o systema do expediente, na: conformidade da indicação que 
cleo~âmos tmnscripta, pn.rece que a deliberação deve versar sobre os seguintes 
quesitos: · 

L 0? Com que caracter o seahor -duque de Bragança deve fig1:1rar n' esta deli
beração e na cxecuçfLo das medidas que se julgarem adequadas para o mencio-
lla.cl o fim ? · 

. 2. 0 Qual é o caracter político, por bem do qual as clifferentes pessoas aqui rc
lt~Idas de1iberam sobre est.es ·assumptos, e que parte cada uma d'Rllas se cl~ter 
11llna a tomar na execução elas medid11s em que se conco~·dar? 

. 3. 0 Quem ha de fazer uso das medidas em que se concordar, ou seja por uila-
1~1111idade, ou por maioria dos votos? · 

4. 0 Que principio scr::'t invocado para se qualificar ele illegibimo o act:ual go-
ve.rno ele Porttwal? . 

b -

. 5. 0 Tratar-se-ha ela muda]l(~a do actual governo de Portugal, por via de nego-
Ciações clirectas, ou por intervenção official e diplomatica ele outros governos, ou 
Por mecliacão ofliciosa? , 

, 6. 0 Na' :primeira hyp0.thcse elo m:tigo antecedente, qual é · a base e o plano 
dessas negociaç·õcs diversas? Qual é o intuito, qnacs· I!>S principias e qnacs as· c~m-
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dições da intervenção diplomatica, ou ela mediação dos governos, e quacs devem 
ser esses governos? . 

7. 0 Intentar-se-hão medidas ele força? Debaixo de que plano? Com que meios? 
Deb:.üxo de que commanclo? 

8.0 Na mesma supposição do artigo antecedente, que pla~J.O de resistencia é 
de prever? 

9. 0 Até q ne· ponto é de conjecturar que algumas potencias estrangeiras pres-
tarão soccorro ao actual governo ele Portugal? .. 

10. 0 Em nome ele quem se ha de tratar com as potencias est~·angeiras, a fim 
de que não estorvem a execução das medidas em que se concordar n'este njun· 
tamento? 

11.0 Quaes são as bases das proposições que se hão de dirigir aos diversos go
vernos para o fim indicado no artigo antecedente? 

12.0 Na supposição de se haver conseguido felizmente a muclànça do actual 
governo em Portugal, que systema. ele administração publica se deve adoptar? 
Seni o da antiga monarcl:,.ia. absoluta? ou o de 1820? ou o de 1826? ou um sys
tema. diverso de todos aquelles? 

13.0 Na primeira hypothese ela monnrchia absoluta, como se haverá o governo 
com os constitucionaes que manifestarem opiniões oppostas? 

14.0 Adaptando-se a constituição ele 1820, como se podem dissimular os seus 
defeitos e evitar os inconvenientes da primeira tentativa? 

15.0 Acloptando-se a carta constitucional do anno ele 1826, qual é o systema 
ele leis organicas, e quaes as preparatorias indispensaveis para a sua execução e 
introclucção? • 

16.0 Na mesma hypothese, os ;pares, principaes a.uctores Qu cumplices da ns1:1r· 
pação, hão ele voltar ao exer~icio das suas funcções, ou devem ser excluídos da 
camara? . 

17.0 Sendo, porém, admitticl9s os pares cnlpaclos sem processo e perdão, como 
poderão entrar na camara, senão por via ele amnistia? E essa amnistia sobre que 
principias de direito será fundada? Sed~ geral ou com excepções? Exceptuar-sc· 
hão determinados indivíduos ou classes? Como se hão ele caracterisar clistiocta· 
mente as classes excluídas? 

• 18.0 Excluid:as as tres primeiras l1ypotheses elo artigo 12.0 e aclmittida a ne· 
cessidacle de um systema clifferente, qual deverá ser este? Quaes são as princi· 
paes disposições d'este systema, e quaes os meios que se propõem para a sua exe· 
cução; ou quaes sào os meios ele execução da carta? 

Resposta e parecer dos abaixo assignados sobre os precedentes quesitos 

1.0 Nas cit·ctrmstancias actuaes ele Fortugal, de divisão ele opiniões, complica
ção de interesses e apprehensão ou receios dos governos estrangeiros, é ele ur
gente necessidade uma pessoa que represente os interesses geraes da nac;ào, com 
caracter legal e capacidade política, a fim ele inspirar confiança a todas as partes 
dissidentes e aos governos clesconfiaclos . Estas condições parecem verificar-se_ na; 
pessoa do príncipe D. Pedro de, Alcantara. -Este príncipe, depois. da sua abdica
ção á corôa de Poxtugal em qne· devia suceeder -pela disposição elas leis, e succecleu 
ele facto pelo livre e volnntario consentim<?nto ela nação portugueza, tem figurado 
até agora com a qualidade pummente civil de tutor ele sua :filha; mas é for~o~o 
reconhecer que com este caracter, que por· sua natureza não pócle ser senão cJVJI, 
tambem não pócle representar senão direitos civis e interesses pnrticulares . Por
tanto eleve o príncipe tomar um caracter político; mas qual será elle? 

Havendo cessado o impedimento constitucional que o retinha em paiz estraJ~
geiro1 e teHdo sido fntstmclas, como é notorio, as condições ela abdicação, é evi-
dente que a podia reclamar e reassumir a realeza. . 

Mas aquelle príncipe, para remover toda a suspeita ele ambição, para dar roros 
uma prova ele desinteresse e firmeza de caracter, e inspirar confiança a todas a~ 
partes dissidentes, tem declarado ser sua magnanima intenção ratificar e roantel 
aquella abdicação; e, portanto, o caracter político com que lhe compete represen
tar, assim dentro como fóra elo reino, os interesEes da nação pori~tgncza, é o de 



74-1 

regente, nn. mcnoridricle da rainha · sun filha~ como parente mais proxímo, se
gundo a carta constitucional, que elle mesmo outorgára c a nação livremente 
acceitou. . 

Em consequencia, os abaixo assignados são de. parecer que o príncipe, tendo 
. ~ornado esta resolução, a deverá cornmnnicar á regencia actualmente residente nas 
Ilhas dos .Açores, para que esta, fazendo-a proclamar n'aquellas ilhas, e sendo re
conhecido o mesmo senJwr pelos povos como entrado no caracter político que pela 
carta lhe compete, seja visto succecler á. actual regencia, que n'esse caso passa 
á categoria ele simples governo territorial; salvo se o oovo regente, depois de pro
clamado, quizer nomear nm simples governador general, ~omQ anteriormente era 
cstylo. 

2 .0 Os abaixo assignaclos declaram :figurar n'esta associação u11icamente como 
cidadãos portugt1ezes, procnradores em causa propria, concorrendo na deliberação 
para o fim de se Testaurarem as liberdades publicas e o governo legitimo; e que, 
na execução das medidas aqui deliberadas, tomarão a parte que lhes couber, se
gundo suas forças e as determinações do governo legitimo. 

3. 0 Para fazer uso das medidas aqui deliberadas, haverá um agente auctori
saclo pela regencia para COlll:municar sem reserva o que se lhe tiver participado, 
a :fim ele se accusar nas actas d'esta reunião. 

4. 0 O actual governo· de Portugal é illegiti mo, porque lhe falta a condição do 
livre consentimento da .vontade nacional, pois e-sta não póde deduzir-se do facto 
da obecliencia, aonde não ha liberdade ele opinião. Se o povo portuguez tivesse 
liberdade de emittir uma opinião contraria e podesse escolher, n'esse caso o facto 
da obediencia ao actual governo era prova de consentimento e vontade nacional, 
e então · o governo seria legitimo .. Emquanto, porém, cluraT a perseguição por opi
niões, até mesmo meramente presumidas, é evidente que a obecliencia é forçada, 
e n'ella não pócle fundar-se a pt·esumpção ela vontade nacional. Portanto aquellc 
governo é intruso, como fnuclado em violencia e medo; é i !legitimo, e como tal 
póde licitamente ser clebellaclo. 

5.0 Todavia a mudança cl'aquelle goveTno não póde pTomover-se nem por ne
gociações cli:rectas, pois este modo seria imprúdente e indecoroso, nem por inter
vcnçãõ diplomatica dos governos estrangeiros, porque seria o:ffenclido o principio 
ela inclepenclencia e dignidade ela nação portugueza, se a diplomacia viesse a em
pregar a força para manter os seus protocoli'os. Portanto o que pócle ter Jogar uni
camente, é a mediação officiosa de algum governo . 

6. 0 Não aclmittiD,do os abaixo assignaclos senão a mecliaçio puramente amiga
vel ele algum governo estrangeiro, votam pelo governo inglez com preferencia a 
qualquer outro, emquanto como leal amigo, bom e antigo alli aclo, fizer que se res-
peite e fique salva a independencia e a honra nacional. . 

O intuito cl'esta mediação eleve ser a restauração ela paz e concordia entre 
todos os membros ela família. portugneza, mediante o restabelecimento elo governo 
legitimo, segundo a verdadeira• vontacle nacional, quando ella possa livremente 
manifestar-se; e bem assim o elas relações políticas e commerciaes co:in os outros 
povos. 

As condições elevem ser o esquecimento reciproco dos aggravos e a reposição 
das pessoas no estado anterior ú dissensão, sendo possível; ou alü\s a indemnisa-
ção que possa ter Iogar. _ 

Os principios elevem ser os elo governo representativo, quando e pelo modo 
qne as circumstancias permittirem, isto é, sem precipitação, e precedendo as leis, 
p~;eparatorias ou ele transição, sendo entretanto administrada a justiça a cada um, 
segnnclo as. leis, seja qual for ou tenha sido a sua opinião política. 

7. 0 Não se conseguindo por meios ele negociação o justo fim de restaurar o 
governo nacional, os abaixo assig-uados são de parecer que n'esse caso seTá licito 
recorrer á. força, com declaração, porém, que esta seja dirigida por ordem ela re
gencia. e unicamente contm o governo intruso e illeg·itimo; e n'esta conformidade 
devem ser concebidas as instrncções aos commandantes ela força armada e a pro
clamação, manifcstt> ou declaração ela guerra. 

Quanto aos meios ela guerra, isto é; petrechos, muniyõcs, gente e dinheiro, os 
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abaixo assignados entendem qne eiles deveni ser calculados sobre as bases se
guintes; a saber : 

I. Não se deve contar com algum at\xilio de dentro elo reino, já porque o g?: 
verno usurpador e seus satellites consigam fan~tisar uns e paralysar os outros, .la 
porque os constitucionaes, não podendo entender-se entre si, nem com os chefes da 
expedição, não julguem dever expor-se a si e snas famílias ás vinganças elo usur
pador, quando aconteça ser a expedição mal succedicla. 

II. V govérno legitimo não tendo, como não tem, mei,os ele sustentar um longo 
conflic:to, nem de repetir tão cedo uma nova expedição, se esta for mallograda, 
deve tomar medidas convenientes para dar um golpe seguro e decisivo . , 

Mas para que a lucta da legitimidade com a usurpação se decida de um so 
golpe, é mister que a expedição seja concebida em granJe escala e dirigida con
tra a séde do governo usurpador, pois o contrario seria provocar uma guerra de 
devasta_ção contra o cidadão pacifico, o qual, sim, detesta o tyranno, mas não tei;Il 
obrigação de ligar a sua sorte e da sua família á cl'aquelle que se apresentasse 1l. 

fazer a guerra, bem que em nome do governo legitimo, comtudo sem forças suffi
cientes para o proteger contra as exigencias presentes, ou contra as vinganças fu
turas do usurpador, se a tentativa viesse a mallograr-se. 

Cumpre, pois, que o governo legitimo seja sustentado n' esta lucta por uma 
força sufficiente para segurar aos cidadãos a protecção a que elles téem direito, em 
retorno da ·cooperação que se exige d'elles; uma força tal que inspire uma prudente 
confiança ao h0mem que tem de arriscar o que lhe é mais caro sobre a terra. 

Assim os abaixo assignados são de parecer que a força deve ser considera.vel 
e dirigida á residencia elo governo usurpador, já porque é menos duvidoso o exito, 
tornando-se inutil toda a resistencia, e por conseguinte poupando-se a effusão de 
sangne, jà porque se offerece aos constituci!maes dispersos e sopeados o meio de 
se unirem para a dcfeza da liberdade. 
. III. O governo legitimo não só tem necessidade de se estabelecer, mas eleve 

prover aos meios de se sustentar contra as tentativas ele qualquer partido. 
Os abaixo assignados são, portanto, de parecer que não deve emprehencler-se 

a guerra, senão debaixo das seguintes indispensaveis condições; a saber: 
1) Dinheiro sufficiente para, occorrer á desper.a ela sustentação ela gente e sa

tisfação dos artigos que demandam prompto pagamento. 
2) Tropa estrangeira, não ás orcltms de outra potencia, mas a soldo ela nação 

portugueza e unicamente destinada a supprir a falta ela nacional, a fim de se es
tabelecer o governo legitimo, com a expressa cláns.ula. de dever ser despedida lo~o 
que o governo for estabelecido, para que com esta força não seja tolhida á naÇiLO 
a liberdade de exprimir a sua vontade. 

3) Um commándante com os requisitos necessarios para inspirar confiança á 
tropa que ha de commandar, e á nação cujos direitos vae clefendet1• • 

Quanto a dinheiro, é forçoso recorrer-se a um emprestimo, e então o primeu·o 
objecto de deliberação é fixar a somma necessaria, e depois as condições e ga-
rantias. . . 

Sem credito não se póde esper-ar um emprestimo justo e docente.; mas para 
merecer credito, é mister inspirar confiança pela conveniencia das garantias e :(lro
babilidacle de pagamento. Ora, como as verdadeiras garantias d'este emprest11U0 

' são os recursos nacionaes, e a maior parte d'estes não são disponíveis, nem oro
dem ser emquanto não for debellaclo o governo intruso, é evidente que o credJto, 
para se obter este emprestimo, depende da confiança que inspÍt'ar o governo. ~u
tuado, já pela intelligencia ~ probidade que mostrar em todas as §Uas dispos1yoe~ 
políticas e economicas em geral, e já particularmente pelo systema que ad_:>ptar 
para a administração d'aquelles fundos, plano e disposições para a execuçao da 
empreza de restaurar o governo legitimo e a independencia nacional. 

Sendo o emprestimo um negocio ele estado ele grande consideração e grave 
responsabilidade para o's seus agentes, mórmente nas ci:rcumstancias em que .nos 
achf~mos, é ele suppor que as condições offerecidas pelos mutuantes não seynn 
acceitas, nem ultimado o emprestimo sem sufficiente instrucção c au'Ctoriclade da 
regencia, e sem madura clelibera<_;ão. 
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Estabelecido o credito, as munições de guerra e de bôca, sendo de receber, e 
dcviclatnente fiscalisada.s, ·podem ser trocadas por boncls do emprestimo, em concor
r~nte q uantin e por seu justo valor, o que seria um recurso efficaz ql1ando a admi
lUstração for estabelecida sobre as !Jases da publicidade e da fiscalisação. 

Os abaixo assignados limitam-se a estas reflexões geraes e abstractas, em
quanto não têem conhecimento positivo das condições propostas ou acceitas sobre 
este emprestimo. 

Entretanto é forçoso que todo esse processo seja presente a este ajuntamento 
para se poder delib~rar com conhecimento de causa e com a franqueza e publi
cidade que convem á natureza do negocio e aos princípios do governo represen
tativo que nos devem reger. 

Quanto ao commando da força naval que ha de conduzir a tropa de desem
barque, deve ser confiado n. official estrangeiro que mereça a confiança nacional 
por sua intelligencia e pTobidade. 

Quanto ao commando da força de terra, era para desejar que toda ella fosse 
nacional, assim colllo o seu commandante, mas devendo ser assaz numerosa, e 
pela maior parte estrangeira, porque infelizmente não existe disponível toda a na
cional que seria necessaria, é forçoso que o commando em, chefe seja confiado a 
um official estrangeiro assaz acreditado por sua honra, intelligencia e princípios 
constitucionaes, para inspirar confiança á tropa que deve commandar e á nação 
cujos direitos vae defender, devendo, todavia., ser commandada por official portu
guez a divisãq portugueza. 

8.0 e 9. 0 E de conjecturar ·que algumas potencias estrangeiras prestarão soe
corro ao actual governo ele Portugal, por exemplo, o governo da Austrin, enviando 
algum g·eneral ou officiaes, como fez ha pouco o da Prussia, a favor do rei de 
Iiollanda e contra a .Belgica. . . 

Quanto ao governo de Hespanha, é mais que provav.el que, não se p1~estanclo 
aos meios de negociação que acima havemos proposto, e vendo que a regencia 
recorre ao emprego da força contra o governo intruso, haja de renovar aquelle 
auxilio efficaz que prestou já ao mesmo partido anti-constitucional em ltl26 e 
1827· ; e sirvam de exemplo os governos da Prussia e Austria, quanto á neutra.li" 
dade na guerra da Russia contra a Poloni.a, e qlianto ao auxilio dado ao papa 
Contra a insulTeição ela Italia, sem que nenhuma das outras potencias a isso fi
zesse effectiva opposição. 

10.0 Na supposição de que o príncipe toma o caracter de regente, segundo a 
carta, e durante a menoridade de sua filha a senhora D. Maria II, é em nome 
d'esta que elle deverá tratar com as potencias estrangeiras, para que não estor
vem a execução ' das medidas adaptadas pelo príncipe regente e annunciaclas no 
seu manifesto a bem da restauração do governo legitimo. 

1 1 .0 As prÕposições que se hão de fazer aos governos para o fim determinado 
no artigo antecedente devem assentar nas bases seguintes: _ 

L No principio da não-interferencia, hoje altamente proclamado por todos os 
governos. · 

II. Nos dictames da moral universal, bem como nos de uma poEtica sensata, 
leal e generosa, que conLece a honra e o interesse que lhe resulta de promover 
e contribuir para o restabelecimento ela paz e harmonia entre os membros de uma 
nação que faz parte da grande família europêa, e fazer cessar este escandalo da 
humanidade, da ci vilisação e da verdadeira política, isto é, do interesse geral e 
reciproco de todos os homens e de todas as nações. 

Quando, porém, não possa conseguir-se a mediaçao efficaz para tão importante 
fim, pó<le ao menos pt·etender-se que os governos se respeitem assaz para cumpri
tem conscienciosamente os deveres de uma neutralidade franca e sincera. 

12 .0 Suppondo restalll'ado o governo legitimo em Portugal, resta deliberar so
bre o systema que convem a~optar-se para a publica administração. Os unicos que 
Podem achar votos entt·e as differentes opiniões são quatro; a sabe1:: a monarchia 
absoluta., a constituição do anno de 1820, a carta constitucional de 1826, e um 
systema differente d'estes dois, posto que como elles representativo. 

13. 0 A hypothese da monarchia absoluta não é admissive1, porque, por ' uma 
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parte o progresso do e:;piritu humano e uma dulorosu experiencia têem feito assaz 
sentir e mui geralmente reconhecer a necessidade de uma reforma que oifereça 
sufficientes garantias á segurança pessoal elo cidadão e da sua propriedade ; e por 
outrr. pavtc não sendo possível conter os esforços dos constitucionaes, de duas cou
sas haveria ele acontecer uma: ou o governo usaria de violencia, á maneira do 
governo intruso, ou a força da opinião, depois ele apresentar como cletesta.vel um 
tal governo, aca,baria por derribai-o. , 

14.0 e seguintes. A idéa. ele dar uma. constituição inteiramente nova e div~rsa 
elas duas que foram já acceitas pela nação, não é menos inadmissível, porque a:nd7 
mesmo suppondo que ella fosse mais bem concertada que as precedentes, nao e 
facil entrever como ou por quem poderia ser proposta, de maneira que fosse 
acceita sem disclilssão. Ora, submettel-a á discussão de uma camara constituinte, 
seria expor a nação a in:calculaveis riscos durante esse intervallo, sem falla.rn1os 
nos graves inconvenientes inseparaveis da mesma discussão. 

O systema da constituição de 1820 não póde ter logar, porque alem ele u1?a 
só camara .e de outras disposições, que não estão em harmonia com os principtos 
do direito constitucional, dependeria de leis regulamentm~es e meios de execução 
que não existem, e sem os quaes não poderiam evitar-se os estorvos que se en-
contraram na epocha d'aquella publicação . . . 

Portanto a carta constitucional do anno ele 1826 é a unica admissivel e cujO 
restabelecimento se deve ter em vista, uma vez installaclo o legitimo governo: . 

1\fas cumpre advertir em primeiro logar que é impossível repor-se em ac.ttvL
aade a antiga cama1;a dos pares, entrando em exerci cio aquelles que pe1jnraraD1 i 
entretanto qLle proclamada, como não póde deixar de proclamar-se, a amJ,listia, e 
impossível, porque seria contradictorio, inlúbir os pares que seguiram as ·partes 
da .usmpaçâo, de voltarem ao exercício de suas funcções juntamente com os que 
ficaram fieis á Cc'lusa constitueiona1. 

Em scgtí.ndo logar é uma verdade demonstrada pela rasão e confirmada por 
uma geral experiencia, que uma constittlição, quando não é precedida de leis pre
paratorias capazes ele dispor a nação para receber a reforma sem-quebra dos gra
-ves interesses e -curei tos, cuJo sacrificio é i..nseparavel ele taes reformas, ou nunCB> 
se póde pôr em execução, ou se em· algumas partes chegou a executar-se, teJ? 
sido á custa dos horrores ela guerra civil, ou pelo menos de uma lucta de pa-rti-
dos, sempre desastrosa e deploravel. . 
' Alem d'isso não basta consagrar em um conciso codigo constitutivo os prinCJ

pios ou bases da nova organisação social; é mister que essas cHsposições sejam 
acompanhadas de convenientes leis organicas, sem o que é mesrno impossível i.D1a
g-inar-se o modo ela sua execução. 

Portanto, os abaixo assignados são ele parecer que o príncipe regente, no acto 
ele se reconhecer tal em virtude da carta, proclame a manutenção cl' este incon
cusso pacto social ela nação portugueza; e que, expulso o governo usm·pador, pro
mulgue imruediatamente um systema ele leis preparatorias, que habiMem o go
verno e a naç~o a pôr em effectiva c plena execução a carta constit\lCÍonal, por 
via de leis organicas, que o príncipe, d.e accordo com a 1:epresentação nacional, deve 
promulgar, logo depois ele po.stas em execução as leis preparatorias. 

·Estas leis jn·~pa;ratorias devem ser concebidas de modo que convençam I1J to
das as potencias estrangeiras, e sobretudo a Hespanha (a qual mais que todas 
deve receiar uma reacção nos seus estados), que nem o governo, nem a uaçM 
portugueza prest~.rã.o auxiLio algum ás tentativas que n'esses paizes alguem possa 
projectar contra os respectivos governos. 

Por outra parte cumpre que as classes privilegiadas vejam pelo mesmo sys
tema de leis, assim prepara.toria,s, como organicas, que o estabelecimento ela cart::L 
não tende ~ esbulha.I-as dos interesses e honras de que até agora gosavam; 111a9 

muito pelo contrario lhes traz vantagens, que o systema de governo absoluto e 
seus já hoje antiquados privi.legios, lhes não podem assegtuar. Convencidas cl'est!t 
verdade sentirão a conveniencia de s~ reconciliarem com uma reforma qne faz 
elesapparecer os motivos de desfavor e aver;,ão com que essas classes são olhadas 
pela' maioria da nação. 
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Finalmente, é força que pelo L1esenvolvimento <las mesmas leis prepa1·atorias 
os homens constitücionaes recqnbeça.m que n. reg·encia com zêlo sincero se applic<L 
a la.nçar os fundamentos indispeusaveis para se conseguit· a execução da carta 
constitucional. Só assim é que elles poderão ter plena confiança na regencia, com 
a certeza de que não é um governo de decepção, como de ordinario o tem sido 
os denominados governos constitucionaes . 

Os abaixo ass ignados offerecem para exemplificar a sua idéa de systema de 
leis preparatorias e organicas, o trabalho que em ambos estes sentidos empre
hendeu Silvestre Pinheiro Ferreim, e de que tem já publicado por via da imprensa 
a parte organica; e por fórma de appenso annexâmos a este parecer um summa
rio da legislação que por modo provisorio a regencia deved., no nosso entender, 
promulgar irnmediatamente depois da sua installação, como indispensavel prepa
ratorio para o estabelecimento da carta constittlcional e suas leis organicas. 

Não ajuntâ.mos as integras d'estes decretos, cqjo complexo mostra o encadea
lllento de todas as indicadas medidas, por nos parecer que, alem de seu considera
vel volume, seria incongruente e prematura a sua producção; offerecemos, porém, 
a minuta ou fo1·ças do edito da amnistia, por ser ponto da mais alta importancia, 
sobre cuja necessidade todo o mundo se acha de accordo, mas sobre cuja natureza 
e clausulas reinam, mesmo entre os publicistas, não só uma grande confusão, mas 
até as mais falsas idéas. 

Terceira proposta 

Esposição e desenvolvimento dns propostas dos abaixo assignados sobre os meios que se elevem empregati 
para n. l'estauração das liberdades publicas eiU Pm·tugnl 

Senhor, quando vossa magestade IJresidia aos destinos do povo brazileú·o; pro
damou do alto do seu throno estar acabado o tempo de enganar os homens. 

A solemne profissão de uma· verdade tão importante em verdes annos e no co
mero da sua carreira política, nfio só mmunciava aquelle caracter elevado que 
distingue os príncipes filhos da civilisação, mas ao mesmo tempo traçou uma linha 
de comportamento para os chefes das nações e para os ministros e conselheiros 
da corôa, mostrando que ve1·dade, franqueza, justiça e bem nacional são bases 
communs e condição indispensavel para o exercício de todos as poderes politicas 
do estado, ou seja deliberando, ou fazendo executar. . 

Assim vossa magestade, hoje punindo pelos direitos e interesses da sua patria., 
procura rodear-se de todos os leaes portuguezes, victimas da usurpação, a fim de 
GOoperarem com o braço ou com o consellro para a restauração das liberdades pu
blicas; e porque os abaixo assignados têem a honra de ser contados n'aste nu
mero, offerecem uma indicação das medidas que no estado actual das cousas jul
gam tão convenientes ao bem geral da nação portugueza, como á gloria de vossa 
1nagestade. 

Portugal, apesar das vantagens da sua posição e clima, das excellantes dispo
sições de seus habitantes e do concurso de muitas circumstancias felizes, havendo 
perdido algumas das suas a ntigas instituições, véiu a succumbir ao predomínio da 
monarchia .mistocratica e do fanatismo religioso. Cansado de umn. administração, 
que desde longo tempo, nem satisfazia as necessidades nacionaes, nem estava em 
harmonia com ·as luzes do scculo c progresso elos portuguezes, era força que o 
e\!pirito publico se alvoroçasse, e mui natural que em uma epocha de crise se es 
tabelecesse a divisão entre libexaes e illiperaes, isto é, entre os que sentiam a 
necessidade de uma ·reforma, e aquelles que, por ignorancia, ou por preoccupação, 
preferiam conservar com o antigo regimen os abusos que a .nação já não podia 
supportar. 

Toda a gente sensata e de boa fé reconhecia, já muito antes da revolução de 
1820, a. necessidade de uma reforma.; porém, desejava que ella fosse preparada. 
pela auctoridade do rei, com sincerida.d"e, prudencia c conhecimento de causa; 
pois uma revolução mal concebida ou mal executada, dev.ia ma.llograr-se ou pro
vocar terríveis reacções. 

Por essa occasião foram dirigidos ao governo, de sua magestade mui ·prudentes 
alvitres a fim de se prevenir a dissolução da monarchia; sendo. estes, porém, 
Üesprezados, tiveram logar os movimentos e desastres que haviam sido presen-
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tidos por todo!}, menos pela auctoridade central, que os devia prever e os podia 
evitar. 

Com effeito a força das cansas e o abandono elo governo Ü'Otlxeram a revoht
ção d.v anno de 1820. Mas esta lucta da reforma com o privilegio, mal sustentada 
pela força interna, tornou-se ainda mais desigual pela violencia externa que, no 
anuo de 1823, auxiliando a contt·a-revolução, suspendeu aquelle primei.To ímpeto . 
nacional, que, debaixo de outras fórmas, veiu a repetir-se depois no anuo ele 1826 
e seguintes . . 

Entretanto a cegueira da administração que dirigiu os negocios publicos no 
p01·iodo que decorre ele 1823, attribuia aos inclividnos designados pelo adio d_e 
uma facção o que só era effeito e con.seq uencia natural dos passados aconte~t
mentos i e assim, não sabendo reconhecer nem atacar o mal na sua origem, nao 
fez mais do que irritai-o, multiplicando os partidos e os germens da discordia com 
actos ele uma política mal avisada e sem nexo. . 

N'estas circumstancias, e faltando o senhor rei D. João VI, s·em providene1ar 
efficazmente, nem á successão ela corôa, já então duvidosa para um partido, nem 
aos meios de se proceder á refot'ma, cuja necessidade era cada dia mais ur:gente, 
devolveu-se a vossa magestade a corôa portugueza, não só por disposição das ::vn
tigas leis da monarchia, mas pelo consentimento nacional. Vossa magestade, po· 
rém1 que n'esse momento reunia duas corôas, e devia desistir ele uma d'eUas, optou 
a favor do Brazil i e eis-aqui mais uma occasião perdida e uma nova cl~sgraça para 
Portugal. . 

. Vossa magestade entretanto, com as mais puTas tençõefõ, querendo felicüal' 
o povo portuguez, houve por bem enviar-lhe uma carta constitucional, que tod~
vi?-, . por não ser precedida ele providencias preparatorias, ou medidas de transi
ção, e acompanhada ele leis organicas, não só não podia ex-ecutar-se, mas tornou-fie 
um veTdadeiro pomo ele discordia. 

Os amigos da reforma e fieis á carta constitucional foram collocaclos em falsa 
posição. Ora suspeitos de demagogia, ora embaíc!os com esperanças chimericas, 
por premio da sua lealdade e moderação, 1ms foram ao patíbulo, outros presos ou 
deportados, e pela maior parte reduzidos a procurarem asylo em terra estranha: 
Entretanto depois de repetidos juramentos e solemnes promessas ao legitimo reL 
e á carta por elle outorgada, foram eom inaudita perfidia invadidas e violadas as 
liberdades publicas i faltou a livre representação nacional e o povo portuguez de.-;de 
então não teve mais voz, nem acção. · 

Assim, ha mais de tres annos que Portugal, desarmado e como prisioneiro, senl 
recursos e sem o auxilio dos seus melhores servidores (porque ou estão presos ou 
P.migrados), parece menos uma nação independente elo que a victima ele uma -vasta< 
conspiraç~io contra o systema representativo e justa liberdade dos povos. U!11a 
administração barbara tem perseguido os homens innocentes e atacaclo os gerrnens 
da prosperidade publica. Um ministerio insensato e art'ogante, compromettendo-se 
com os governos estrang·eiros, tem. forçado a nação aos sacrificios mais pesa~0.8 
e vergonhosos. Finalmente as furias elo despotismo, da anarchia e da g·uerra c1-v1l 
ameaçam Portugal de nl!lla completa clestmição. · 

N'csta desesperada situação, a Providencia parece ter enviado a vossa mages
tade para salvat· a nação que lhe dera o berço, e é vossa magestacle ele quem ella. 
hoje eleve esperar que lhe restaure as_ liberdades e sustente a iudependenoia. 

Vejâ.mos, porém, quaes são em resumo os . males e as pr"i.ncipaes necessidades 
de Por!ugal, nas actuaes circumstancias, e o que vossa magestade póde fazer a 
seu favor. 

Cumpre desde logo distinguir a generalidade do corpo ou ma;;sn. da naçfio por
tugueza e os seus clireitus e interesses geraes e .incontestaveis, das pretensões do 
pal'tido da usurpação, e que se acha compromettido; bem como das pl'etensõell ~o 
p:utido liberal, que justamente defende o throno legitimo e as instituições ela carta 
constitucional do anuo de 1826; e :finalmente elas pretensões dos governos estran· 
geiros, ftrndadas no receio das instituições prometticlas n'aquella cal·ta, bem ·que 
outorgada. por um legitimo soberano . 

Para se conseguir este grande resultado nacional e.t:a mister tllll homem eltl· 
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vado, que, considerando-se, ní'lo como representa.nte ele pn.rticulares interesses Je 
um individuo, fam ília ou partido, mas sim como primeiro mag-istrado da naçãa, 
conio centro e representante dos iutel'esses de todos,. isto ó, el-os interesses nacio
naes, saiba inspirar uma confiança merecida e verdadoi ramente nacional }JOr seu 
amor á justiça, por seu zêlo elo bem commum e pela sabe~01·ia e couveniencia dos 
ntcios que se pFopõe empregar para obter tão justos como importantes fins . 

Esta glo):Ía parece destinada para vossa magestade; mas é mister não se aban
don::~;r ao acaso o que apenas se póde esperar ela prudencia dos meios. 

E, pois, da primeira importancía para o bem da humanidade, para o interesse 
geral da nação e para a gloria de vossa magestade, é· uma condição essencial para 
o exito d'aquelles desígnios, fazer-se centro de todos os interesses e insp~rar con-. 
fi_a.nça a todos os interessados, isto é, á n~:,~ção em geral, a cada um d:o:;; ~pqpos clis-
Sldentes em particular, finalmente, aos governos estrapgeiros. , · 

Os abaixo assignados estão bem cel'tos de que as l'ectas intenções de vossa 
111agestade, acompanhadas d!l . prudencia neaessat'ia quanto aos m é i os de execução, 
seriam uma excellente garap_t.i~ moral, se poqessem ser sufficientemente conheci
das i mas, 'emqttanto o não fopem, subsiste a ·descorrtiança 'dos vq.rtidos, ;:!. duvida 
da nação e o receio el-o::; governos estraugei1•os, 

Ora, no systerna de govei'nO l'epresentatiyo, assim como .os fins são justos, os 
IUeios devem ser francos; pois sem lealdade, firmeza e coberencia de princípios, 
l'econhecidas nos administradores, é imposs~vel inspirar confianga ao::; acl-núnistra-
dos, é impassivol obte1'-se a confiança da nação. . . 

Para occone~', pois, com prorupto remedio i~s exigencias publicas e insphar a 
neccssaria confia.I).Ça a twda.s as 1~artes di~sidentes ou duvidosas, é de absoluta ne
cessidade que vossa magestade ,ussuma um cat•actei' político; e este camcter1 de
pois da ma:gnanima resolução <l-ue vossa magestade 4a tomado de I•at\ficat' a sua 
abdicaç~o da GQl'Qa de Portugal, não póde ser senã,o ó de regente, segundo a carta. 

Esta medida é legal, por !;let• confOl'ille á ca1•ta constitucional, que chama á l'e-
genc,ia do reino, na. menoridade do rei, o seu mais pro:H:imo parente, . 

E po1iticfl., pol'que no est11do actual dF!-s cou:;;as, é necessario que se oonheça 
tun chefe anctoris11do para :representar num intelligencia, firmeza e efficacia, não 
só os di1•eito:;; ou interesses de um iiídiv'icluo ou família, mas 'os interesses geracs 
de tpch>s os indivicl-uos e famílias, isto é, o interesse nacional e bem commum, 

E glor-iosa para vossa magestade esta resolqção1 porque, podendo reassumh· 
a l'eal!:lza e reclamar com bons fundamentos a condicional abdicação ql!-!3 fizera. 
da corôa portugueza que lhe competia por princípios incontestaveis, comtudo agora, 
PqPque as circumstancias o exigem, mostrando-se coherente comsigo mesmo, não 
hesi'tou em antepor o bem geral ao seu interesse particular, p~ra ·o fim de J:emo-
"Vct: !JU prevenir toda a suspeita de ambição. . · 
.. :E, pois, mister, nas a.ctnaes criticas circ~mstanaias de Portugal, e pam se eon

Ctltareni todos os interesses, que vossa magestade marque sem nenhum equivooo 
o seu sincero patriotismo, sua illqsüada fit'meza e V(:lrdadeira moderação, fazel).qo 
ltn'l manifesto d'estes setl& pducipios, resoluções e desígnios, exprimindo-se com 

- a ft·anqueza e clignidaQ.e de um pt•inaipe libei'al, a respeito dos legítimos dil,eitos 
de c~da. uma <l~s pãvtes interessaclas. . 

ÜOlwen~ II).uito á causa portugueza que a todos consta como os motivos que 
hão det<:wmÜ+ado a vossa magestade q, tomru: esta magnanima 1•esolução, são os 

. ltle!innos que o moveram a renunciar á plenitude el-os podm•es que com a corôa 
Portngue~a lhe ha:vialll sido transmittidos quando outorgou a ea1•ta oonstitucional 
à fim de felicitat' a 11ação com as instituições e meios de refm,ma de que tanto se 
precisava. Qonvem que todol:l se convençam que vossa ma.gestade, constantemente 
111Spirado por aquelles generosos sentimentos, está ~emp:pe disposto a proporcionar 
0 sacl'Ífiaio do seu particular inte1•esse ás necessidades da sua patria, com aquelle 
U.lllor da ve1•dadeira gloria, que, ambi.cioso só da Goufiança e affeição dos povos 
~!o hcsitp. eu1 f!-ze1• máis este sacrificio para apal'tar q~alquer sombra ou suspeit~ 

ontra amL!çao, · 

0 
D:ffia tãú gene1•osa como política resoluçã;o não pócle deixar de cq:qç.ilifl,r todos 

8 auuuos e el-e prep:.J.r;:LV fcli4~S re;!u}tados, 
48 



Assim, ao corpo ou massa da nação portugueza deve vossa mage~tade fa~er 
· -constar mui expli·citamente pelo seu manifcsto1 que, havendo cessado o m~ttVO 

que o retinha em paiq; estrangeiro c impedia de exercer as fnncções da realeza a 
que era chamado pelas leis ela monarch ia. em Portugal, sempre fiel ao amor da 
sua patria, agora que eUa se acha dividida em partidos, abysmacla no~ ~on·ores 
da tyrannia, ameaçada da guerra civi l e da perda da sua existencia politiCa,~ vem 
apresen.tar-se para a salvar, tendo na mão o ramo da oliveira e no cm·aç~o 08 

mais sinceros desejos ele restabelecer a paz, a concorclia, a união e a prospendade 
de •. todos os portuguezes_ indistinctame~ te, sem differença ele opi~õ~s, ne~ exc;
pçao de pessoas ou parttdos ;_que depots de estabelecer como pnmen·o obJc~to e 
todos o.s seus clesigni:os uma reconciliação de família e verdadeiramente na~10n~~ 
yossa magestade proseguirá no começ.aclo plano de uma reforma ~ org·amsaç~ 
social, fundadas nos princípios da justiça e inte1:esse commum consagrados na carta 
que outr'ora outorgára e que hoje se propõé desenvolver e reali sa.r com a neces
saria -q~oderação, que a experiencia e a reconhecida necessidade de um systeroa 
ele leis organicas elevem inspirar a todos os homens bem intencionados. 

C.umpre qne vossá magestade faça constar ás potencias estrangeiras qu?, se 
depois ele tentados todos os meios de conciliação, vossa magestade for estrcttado 
a recorrer á força .para dcbellar Gt usurpação e remover os obstaculos qt~e ~~ 
oppõem ao bem geral, jamais pócle ser elas suas mag·nanimas intenções con~·1buu 
para q_uo alguma violenéia seja dirigida contra a·.liberdade e inclepenclencJa_clgs 
povos que intenta resgatar da oppressão, mas tão sómente contra o usurpador 0 

governo 1egitimo; que vossa magestade fa.rá respeitar a propriedade e a _pessoa 
de qualquer cidadão pacifico, assim como acolherú com generoso esquecimento e 
amiga indulgencia todo o portugnez de qualquer classe ou opinião que s.eja, cow.
tant~ que não resista á restauração do legitimo g·ovemo . 

E mister fazer comprehênder a todos os portuguezes e estrangeiros, que, se 
não fosse possível atacar a mão armada o governo usurpador, sem ao ~es~o 
teJl}po atacar a independencia da nação, ou a propriedade individual do e1da~to 
pacifieo, vossa magestade renunciaria a um tão iníquo recurso; pois que, no •

0 

éonceito de vossa magestacle, seria offender a liberdade e independencia da ~aç~o 
impor-lhe, assim como fez o usnl'pador, a necessidade de receber uma deter.ro.1~8 a 
fórma de governo, impedindo aos cidadãos a livre manifestação ele suas opllll065 a 
esse respeito; e que do mesmo modo se~·ia otfencler a p:roprieclacle particular, 011~~ 
sa,r aos •paciticQs moradore.s prejuízos que ·não podem ser liquidados nem r•esar 
ciclos. · . 

Ao partido dos cumplices na, usurpação e aos compromettidos por quaesqt~~· 
factos ou opiniões políticas, yossa. magestade, pelo sett manifesto, deve _gara;.l 

0 
uma amnistia franca, leal e sem restricção alguma, assegLu·ando a cada c1~adao 

11 
goso e ~xercicio de seus direitos anteriores á dissensão, quaesquer que seJam 

0 

tenham sido as suas opiniões politieas. . 
A amnistia importa nm esquecimento c-ompleto e t'eciproco elos factos e o;y~ 

niões sobre que tem versado a dissensão, e isto do todo o passado até /.ÍJ data t, ' 

amnistia. É Uma cap i t.ulaç~o Ol~ Contr~to entr~ OS !>artidos? pelo qual todoS ~~~~ 
corclam em que cada ctdadao seJa reposto na sttLtaçao auter1or á epocha dos fa 
que fizeram objecto üa dissidencia. · ' . ·

0 
Em v.irtucle e como appHcação d'este principio, eleve pôr-se perp~~u? sJlent~i

cm todos os processos ele crimes políticos anteriore·s á amnistia; e os JUizes e 
1
to 

1• l · h .b. 1 d · Quan uunaes c evem ser m 1 te os e começar ou pro seguir em taes processos · cl .as 
nos já sentenciados, novas sentenças devem suspender as primeiras, declaran. 0tia 
sem effeito, quanto ás opiniões ou factos políticos, que, por virtu.de dJt amnls ' 
devem ser postos em cempleto esquccimcntQ. cJll 

A amnistia deve ser considerada cemo a lei de um contrato on concord~ta, de 
que a auctoridade publica toma a iniciativa, intervindo entre os dois part1~05 de 
cuja taciüL acceitação deriva a S\la força ele obrigar, á maneira dos tratac os 
paz e amisáde entre duas nações belligera.ntes . . tu:n-

Qu.anto a.o partido liberal, isto é, aos homens fieis á cm·ta, qüe JLwara~ ~ic!l, 
prir e defcnclcr, vossa magestaclc clcYe-lhes,,. alem dos motivos geraell de Jus ' 
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tnua garantia especial de que ha de executar JL vontade nacional, quando clla. po
dór livremente manifestar-se, procedendo á fiel applicação elos princípios de um 
govern.o representativo, logo que est~ja removido o obstaculo da usurpação, e 
adoptancl.o um systema conveniente de leis preparatorias c organieas, sem o que 
a carta portugueza não póde ser uma verdade, co1úo a ex}Jeriencia já mostrou. 

Cumpre, porém, qtte a sinceridade cl'esta promessa seja sustentada por factos 
e medidas sem equivoco nem contraclicção, .a fim de inspirar confiança a homens 
?sclareciclos e na verdade assaz moderados, mas ao mesmo tempo presenticlos e 
Justamente indignados dos enganos de que têem sido victimas innocentes . 
. . · Ás potencias cstra_ngeiras é preciso que vossá magestada declare em seu ma-
1~tfesto, com a dignidade c franqueza que convem ao representa-nte de uma nação 
hvre e imlep.enclente, que a nação portugueza, tendo necessidade de reformar as 
suas instituições sociaes, usará _do seu direito, como qualquer outra nação indepen
den.te; mas por isso mesmo que a sua reform~ deve asseJltar sobre a base sagrada 
da .Jllstiç3J univ.ersal, do interesse commum, e tem adoptado o principio represen
t~ttvo, clla não procederá com precipitação, mas sim com a prec-isa tranquillidade 
e depois de p1·cparada com as convenientes leis de t-ransição; devendo .vossa: ma
gestaclc, outrosim, garantit· mui explicitame1üe para intelligencia d'essas nações, 
que, por isso mesmo que vossa magestade· promove a reforma no interior do reino 
sobl'e a base da justiça e da moderação, para que a cada cidadão se respeitem os 
Setts direitos· adquil"iclos,· assim tambcm não pódc deixar de tomar toda~ as medi
das convenientes para ·que no e~tel"ior se respeitem ás outras nações, B mórmente 
<ts mais vizinhas, os seus dtreitos de indepeudencía e liberdade, para remover qual
quer ~·eccio de que possa vir a se1· perturbada a sua b.•anquillidacle com a reforma 
da nação portugueza. 

Não 'devendo admittir-se ia~J~.ais a intervenção armada dos governos estrangei
ros nos negocios ele Portugal, porqne se offenderia o principio ela independencia 
tl~s nações, mas, lJor outra parte, sendo incontestavel que é do seu interesse e 
dtreito assegurarem-se contra o perigo de serem offendidos e perturbados na sua 
tt:a~quillic1adc, ciunpre que vossa magestade, no caraéter de regente do reino ele
gLtmlo represe~tante dos direitos e interesses nacionaes, e por isso mesmo reco
nhecendo e respeitando o.s das outras naç~es, ppnha de accorclo os respectivos 
governos, especialmente os de Hespanha, França, Prussia, Austria e Inglaterra, 
s~bre as medidas e }Jrincipios qne tem adoptado, para que elles, a bem da huma
Uldade, de uma política civilisada e do interesse geral da fanülia !3uropêa, de que 
faz parte a nação portugtteza, cooperem por via de mediação puramente officiosa, 
tuas sincera e efficaz, para fazer cessar o escanclalo e barbarídadé do actual es
tado à.e consas em Portugal, 1•estaurar a paz e concorclia entre os membros da 
fanülia pol"tuguéza o resta.belecet· as l'clações po1iticas e commerciaes com os ou
trós povos; ou para que ao menos sustente1u uma neutralidade leal, franca e de 
boa politiea. · 

. Finalmente, sendo forçoso crear ou adaptar um systema ele leis organicas in-
. d1speusaveis para a execução da carta constitucional elo anuo de 1826, sú\m o que 
ella não pódo ter alguma realidade, os abaixo assignados adoptam pela sua parte 
e propõem á deliberação d'este ajuntamento a obra que foi publicada por Silves~ 
tt·e Pinhei-ro Ferreira com o titnlo de Projecto de 01'denações pcwa o 1·eino de P01·
tt~gal) conj'o1'me á ca·l'ta outo?'gada pol' sua magestade o senho1· D. Pecl?'O IV e acceita 
pela nação p01•tugueza. 

Os motivos que determinam os abaixo . assignados a propor á deliberação 
aqnclle proj ecto, são os seguintes: 

1.0 Porqtle sendo evidente á htz dos principias e confit·mado por uma triste 
. cx.periencia, que a reforma não p·óde progredir por meio de provide:nciaJs desta
c_a.das e sem o nexo ele um sy.stema .completo de organisação social e aclministra
ttva, o projecto inculcado preenche esta condição, pois o:fferece um todo syste
lna.tico. 

2. 0 Porque apresenta ao mesmo tempo todas as disposições proprias e indis
Pensaveis para a pro!-llpía execução da carta constitucional do anno ele 1826. 

3. 0 Porque, senclo condição ele utn bom systema de :reforma, que esta seja con-

.. 
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duzida gradualrnente, . e não por s~lto , o auctor elo ~'rC?jecto de o1·dena~ões ~ccom
moda sempre o systema das medidas que propõe ao principio: que se é forçoso 
cortar de uma vez toÇlo o privilegio, nos ,termos do artigo 145.0

1 § 15.0 da mes~;a 
carta, não é menos neces~ario e conforme á justiça respeitar os direitos adqmr~
dos e a propriedade dos pt'ivilegiados, como é expresso no § 21. 0 do mesmo ai-
tigo 145. 0 

• • 

4.0 Porque, sendo este trabalho uma exacta ~pplicação dos mais solidos pnn
cipios de direito constitucional ás necessidades da nação portugueza, e c~cula~o 
com muita meditação e longa experiencia do serviço publico, pão póde der::rar e 
recommendar-se, por uma natural presum.pção de direito, na sua genera~1clade, 
salvas as alterações que em a]gum~s das suas partes se julgarem necessanas. 

5. 0 Porque as pessoas chamadas a darem sua opinião sobre o· q_ue convem fa
zer-se para melhorar a sorte ele Portugal no estado actua~ das cousas, se torna
riam responsaveis, ao menos moralmente, para com, os seus compa~iotas presen
tes e vindouros, se . deixassem de 'examinar, ou rejeitassem com. desdem e sem 
bastante conhecimento de causa, qualque~· projecto, que, tendo a seu favor a pr.ec 
sumpção de reunir as condições requeridas, tencl.esse a prevenir ou suspender 08 

graves damnos e talvez a completa ruina da patria; consequencias que são de 
receiar por falta d~ uma conveniente 6rganisação social. . . 

Assim, os abaixo assignados adoptam aquelle projecto emquanto não conhecem 
outro que mereça a preferencia, bem convencidos de que o systema d'·aquelle cor-po 
de leis oi·ganicas tem em si mesmo os meios de se corrigir; e que por outra pa.rte 
o inconveniente dos artigos que precisem de correcção ou emenda, ficar~ entre
tanto s'obejamente compensado com a vantagem que offerece um systema co])l
pleto de providenciás e ·medidas ele execução. 

Suppondo, portanto, que o mencionado P.1·ajecto de o?·de?~ações, depois de e:x:a
mipado por este ajuntamento, é offerecido ao gover11o legitimo e pór este adoptadq, 
cumpre que, uma vez r~movido o obstaculo da usurpação, o governo tome· a~ me
didas preparatorias iri.dispensaveis para qtte o systema possa ter a su:;t i~ten:a -~ 
.completa execução, quando for approvado pelas côrtes geraes do reino, a cuJa accBl 
tação d~ve ser submettido. . . . . 'l-

Pans, 15 de Ilüvembro de 1831.-= F~ltppe Fe7"1"ewq, de ArauJó e Cast1·o = St 
vestre Pinhei1·o Fen·ei1·a, · · · 

Appenso n'.o 1 

~finuta ou. força.~ do edito de amnistin, citado a png. 75·1. 

1. Q. . Que .tendo sua magestad~ tomado em consideração a gravidade das cir
cumstancias em que se acha a monarchia por causa do conflicto de opiniões po
líticas e odio de partidos, e sendo de urgente necessidade n'este caso recon·el't' 

.. amnistia a bem da humanidade é do estado: ha por bem declarar e declar~ pe 
0 

presente edito amnistiadas todas as pessoas que contra o systema constitnCJ_o?-al, 
ou· a favor d'elle, forem vistas haver tomado parte activa nas dissensões poht~;~ 
que tiveram logai· n'este reino .e seus d0minios, dc::sde o cl.ia 24 de ag0sto de 1 "' 
até á data d'este edito. · 

2.0 Que, e~ conformidade d'este pacto de mutua amnistia ou esquecimento 
.dos recíprocos aggravos entre os mencionados partidos, .não poderão aquellas_pes
.soas ser chamadas a ju.izo para responderem por crimes políticos que se digalll 
commettidos desde a mençionada epocha até ao presente. . . _ 

3 . 0 Que nos processos criminaes pendentes por ta.es motivos s~ja pos'to uuroe_ 
-diato e perpetuo silencio, como se nfio houvessem existido os factos que lhes de 
raro occasião. . . . p~ 

. . 4. 0 Que se em algum dos c:_.sos comprehendidos n' esta amni~tia se h~uver do 
.fe1ndo sentença de condemnaçao por qualquer dos tribunaes ou auctor1dades ri
. reino, esse t.ribunal ou. auctoridade retractará p!'Jr nova sentença os eieitos da P 
meira em virtude d'esta a:,nnistia: . . ... · :s e 

5. 0 Que, portantD, serao restttmdos e remtegrados em seus bens, dll_e1t~ a 
acções, bem · como em seus empregos e graduação civil, militar ou ecclesiastJC ~ 
de que, por taes motivos e durante o ~spaço de tempo sobremenvionado, hon~~a 
rem sido expropriados por sentença. ji.1dicial, ou por ordem çle qualquer qu 
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au~tor.idàde) quaesquer moradores· cl'este reino, sejam .nacionaes on estran
geu·os. 

6.0 Que nos casos em que não for possível a reintegração elos identicos bens e 
Clllpregos7 ser-lhes-ha garantida a equivalente compensação, assim no util como 
no honorifico, para se realisar quanto antes ser possa, por delibemção, de juizo 
arbit.ral de equidade, de mocl9 que ele ora em diante os amnistiados não figurem 
como culpados ou perdoados, mas sim como se nunca tivessem existido os factos 
que fazem objecto da amnistia . 

. 7. 0 Que, por esse mesmo molivo, á 6Xcepção das reparações especificadas nos 
artt~os precedentes, ninguem será aclmitticlo a requerer alguma remuneração pe
c.ttmaria ou honorífica, ainda mesmo sob pretexto de serviços feitos á causa da 
liberdade, por mais relevantes que élles possam :figuTar-se. 

8. 0 Que .serão mantidas as mercês, as~im pecnniarias como honorificas., feitas 
Pol· qualquer dos governos que de facto exerceram mando n'este reino ou seus 
do~inios, a cargo da fazenda publica geml, ou. dos bens da corôa. e ordens, sendo 
ate á data dQ p1·esente edito e na conformidade das leis vigentes. 

9. 0 Que os contratos c~lebrados com qualquer dos ditos governos por effeito 
de ~orça ou violencia7 e bem assim aquelles que, sendo contrarias aos interess~s 
nacwnaes, QU a direitos de terceiro7 não houverem sido voluntariamente celebra
dos pelas partes com conhecimento dos prejuízos de qu~ se faziam cumplices, se- · 
~·ão rescindidos com a indemnisação que por sentença arbitral e de equidade se 
Julgar que corresponde ás perdas e damnos pro>enientes ou d'aqnellas violentÇts 
transacções ou d' estes contratos de ooa fé. . . . 

10.0 Que a presente anmistia, nqo sendo mais do qüe uma transacção ele es
quecimento dos reci!n·ocos aggt·avos entre .partidos, tambem não faz mais do que 
~:!tinguir as acções penaes que cada· um dos lesados, 011 o estado poi· parte da 
Justiça, poderiam pôr em juizo; portanto1 :fica salvo a qualquer individuo ou cor
poração o direito inauferivel de intentar civilmente as competentes acções para 
haver a reparação das perdas e· damnos a que se julgar com direito, em vi.rtude · 
das l'eis do reino. 

Appenso n.• 2 
Projoctos do providenCias propara.torias indispcnsa.vois 

para so formar o congresso da representação nacionnl em côrtcs gcrae& 
a fim de se restabelecer o systcma constitucional 

1. 0 Edito de amnistia. (Veja-se o appenso n. 0 1.) 
2. 0 Decreto sobre a represstLo dos abusos da liberdade da imprensa. 
3.0 Decreto sobre a divisão provisoria elos governos territoriaes. 
4. 0 Decreto regulando a classificação, dos moradores segundo suas actuaes pt·o-

fi.ssões e suas gt·aduações civis7 militares e ecclesiasticas. · · 
5.0 Decreto regulando o modo das ele!ções dos deputados ás côrtes geraes. 

Projectos de leis organicas que, para n. execução da cnrt.a. constitucional, devem ser proposta.s pelo governo 
ao podor legislativo em cõrtes geracs, depoi• de debaLidos e apurados em conselho de estado 

1.0 Lei declaratoria dos princípios · fundamentaes da constituição do estado. 
2. 0 Lei penal sobre os abusos da liberdade da imprensa ou ele quaesquer outros 

tneios de manifestação elas opiniões. 
'3.0 Lei da divisão do territorio. 
4. 0 Lei sobre -a organisação dos miriisterios de estado e mats estações do po-

der executivo. · 
. 5.0 Lei regulandQ o exercício do poder moderad0r, conforme ao disposto no 

tttulo v, capitulo I ela carta constituêional. . 
. 6. 0 Lei r egula.ndo a organisação e attribuições elo conselho de estado, conforme 

ao disposto no titulo v, capitulo VII da carta constitucional. 
7. 0 Lei de orga.nisação das estações supremas de administração publica. 
8. 0 Lei de organisação dos governos territoriaes. 
U. 0 Lei regulando o exerci~io do poder legislativo em gera.l, conforme ao dis

Posto no titulo IV ela carta constitucional. 
10. 0 Lei regulando o exercício elas attribnições privativas assignadas a cada 

1111l::t das ·camm·as legislativas 11cla carta cónst itncionaL 
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11.0 Lei regulando o cxcrclClO ·dO poder legislativo nos negocios elo privativo 
interesse ele cada qual elas divisões .teiTitoriaes. 

12.0 Lei regulando a classificação dos moradores, segundo seus estados e pro
fissões . 

13.0 Lei regulando a associação elos moraclores em differentes gremios livres, 
segundo suas diversas profissões. 

14.0 Lei regulando as graduações civis, militares e ecclcsiasticas. 
1b. 0 Lei de abolição das actuaes ordens militares . 
16.0 Lei de creaçào de tres ordens equestres destinadas a substituiT as anti-

gas ordens militares, para remuneração de serviços. 
1! .0 Lei regulando a administração dos bens de mão morta. 
18.0 Lei regulando a administração da fazenda publica. 
19.0 Lei de organisação do exercito nacional. 
20.0 Lei de organisação da marinha nacional. 
21. 0 Lei de organisação do poder judicial. 
22.0 Lei regulando o processo das eleições nacionaes, tanto dos deputados ás 

côrtes- gei"aes, como dos jm;ados e mais membros dos tribnnaes de justiça, c elo~ 
candidatos aos empregos cuja nomeação clepen.de do poder executivo.t. 

Ad-,;e?·tencict.- As precedentes propostas deverão ser acompanhadas ele out~·os 
·tantos projectos de decreto, para conhecimento dos meios de execução, tendo slclo 
juntamente com ellas apurados em conselho ele c::;tado. 

Decre-to 

Tendo tomado em consideração o. que. iue relatou o conselho de guerra _qno 
mandei congregar pelo meu real deçrcto de 24 de agosto ultimoJ 1111. conta que 
dirigiu á minha soberana presença em data ele 17 ele outubro proxÍlll.O passado, 
soh~·c os differentes graus de culpa e circttmsta:úcias em que se achavam as pra
ças do extincto 2.0 regimento de ~nfanteria de Li~boa, consideradas pertencentes 

I A demora na impressão do opusculo só per~ittin que em princípios de 1832 os seus :..n-
ctores offerccesscm um_ e;"~:emplar ao pae da raiul1a, nos termôs s~guintes : . n.· 

"A sua magcstade rmpenal o senhor duque ele Bragança.-l::lcn!Jo~·: -Havendo vossfl; mr. 
gestâclc tomado a magnanirna resolução de ratificar, depois do seu regresso á Europa, a abc~ · 
cação da corôa de Portugal que fizera nil. America, os· abaixo nssignados, reconhecendo n::~> 3

111 
gusta . pessoa de vossa magcstade o legitimo regente do reino, dnnmte a menoridade de 5:~. 
~nagestadc a senhora D. Maria li, e portanto o primeiTo cidadão e chefe da nação po~·tugu_ccÍ::r 
têem a hom·a de o.ffcrecer a vossa magcstadc um exemplar da conta que entenderam dever )e· 
aos seus concidadãos do Pm·ece,· que conceberam sobre os meios de se r.estaurar o govern~ de 
gitirno em Portugal, por occasião e motivo da convocação que para esse fim vossa mages a 
houve por bem fazer-lhes em 10 de setembro passado. . 09 

«Tendo, pois, a nação interesse e direito de conhecer c julgar o procedimento de todos n. 
funccionarios puhlicos, vossa mngestade, collocado pela constituição do estado e pela cpn~anc~1 
publica acima de toda a responsabilidade legal, não é por isso mesmo menos intcressac 0 

05 
reconhecer e verificar a lealdade e franqu<'za com que os conselheiros da corôa cumprem fio . 
seus deveres e se desoneram da responsabilidade em que estão constituídos para com a l!lÇ~el" 

<•Portanto, os abaixo assignados esperam qne vossa magestade se dignará de rccon .1fnc1c 
n'esta publicação um testemunho da sincera adhesão que professam áquelle systcrrm de yc~cdujo 
que vossa magestade adoptou, sobre o qual se propoz assentar o throno IJOrtugucz, e P01 

motivo ht>uvc por bem outorg11r :1. nação a carta constitucional. ·wr a 
".N~~sta convicção, o~ abaixo assignados supplicam a vossa magestade se digne ucc?~J)e 

repetiçao elos protestos d aquelle profundo respeitç com que têem a honra de ser,_ senh?1 t. = 
vossa map;estade, os mais :fieis e obedientes subclitos = Filippe Fe7Teira de Amu;o e Cas 10 

Silvestre Pinheiro Jt'en·cira=París, 4 de janeiro de 1832.u 
Eis-aqui a rctlposta: • bido 
«lll.m•• e ex."'"' srs.-Sua magestade imperial o senhor duque de Bragança, tendo rcce .que 

o exemplar da conta que v. ex.•• entenderam dever dar aos seus cóncidadãos do Parece~o d[L 
conceberam sobre os meios de ·se restaurar o governo legitimo de ·Portugal, acompanh~ . c n. 
carta com que fizeram subir aquelle exemplar á sna real presença, quer que cu parti C~~ c]1l 

v. ex.•• que sua magestad.e imperial leu o dito Pa,·ecc?· com a attenÇ'.ão devida. á impo1·tafc~;1 tc· 
ma teria e ao reconhecido merecimento dos seus auctores, e manda louvar a v. ex."' P."' 0 at·U. a 
resse que toll)aram em expor a sua opinião sobre os princípios da maior transcendcncHI. P• 
futura administração em Portugal e }Jelo zfllo com que as desenvolveram. . . ycx-

. «Deus gull.rde a v . ex"' París, em 5 de janeiro de 1832.- IJJ.m•• c ex."'"' srs. F!hppc 
rc11·a clP. Araujo c Castro c Silvestre Pinheiro Fcneira. = Candido JosP. Xarier.u 
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á parte do mesmo regimento que commetteu o horroroso attentado de se rcbellar 
na noite de. 2.1 do dito mcz de agosto, e a respeito das quaes o. conselho reco
nhece que unicamente intervieram no referido attentaclo, umas por omissão e ou
tras pela coacção em que as eollocaram aquellas praças que por este "crime já 
foram sentenciadas e punidas; e querendo eu, portanto, á vista de tudo que o 
c.ouselho menciona, pôr termo ao .processo a que deu origem o citado aconteci- • 
mento: sou servido resolver que todas as praças elo extincto 2. 0 r egimento de in-
fauteria de Lisboa que, tendo sido consideradas pertencentes a parte que se re-
bellou, existem presentes sem estarem julgadas, ou por serem do numero d'aquellas 
que o conselho já maucloll em sua liberclade para o quartel por terem justificado 
a. coacção com que segtlÍram as praças rebelladas, e a s1_1a regular conducta antc-
l'lOt·; OU por pertencerem á classe das que não Chegaram a ser mandadas pôr de-
baixo ele prisão por se acharem em circmnstancias ainda mais favoravcis, passem 
a ser reputadas aptas para continuar a servir-me nos corpos elo meu exercito de 
Portugal que lhes designar; exceptuaclas, porém, as cincoenta e quatro praças que 
vão descriptas nas duas relações t que baixam com este assignaclas pelo conde de 
S: Lourenço, do meu conselho de estado, ministro secretario de estado dos nego-
CiO~ da guerra, as quaes passarão a servir nas minhas possessões de Africa. e ela 
As1a, segundo as mesmas relações decla1:am. Determino, outro s'im, emquanto ás 
duas praças ela arma de artilheria, referidas pelo conselho na sua conta, e elas 
cttlpas elas quaes, por incidente e íntima relação com o facto ele que foi incumbido, 
tomou conhecimento, que o auditor do conselho remetta sem demora traslado elas· 
culpas d'estas duas praças á commissão que se acha creada na casa ela supplica-
ção pelo meu 1:eal decreto ele 9 de fevereiro d'este anno, com a noticia elas requi-
sitarias e mais diligencias empregadas até ao dia da r.emessa, para ali se conti-
num·em os devidos termQs até final sentença; e que effectuada a indicada remessa, 
e lavrado cl'isso competente termo no processo, este seja enviado á minha secre-
taria ele estado (los negocios da guerra, aonde deve :ficar ; e o conselho, cujos 
membros n'esta ·arcltla tarefa completamente satisfizeram á confiança que me me-
recem, se haja desde logo por dissolvido . 

. O referido conde ele S . Lourenço, elo meu conselho ele estado, ministro secre
tarzo tle estado dos !legocios da gtlerra, o tenha assim entendido .e rerüetta copia 
d'este com as conve!lientes participações ao mencionado conselho e mais estações 
a c1uem compita para ser executado. Palacio ele Queluz, ·em 16 ele novembro ele 
1831. =(Com, a ?·ub1·ica de el-1·ei nosso sen]zm·.) 

Offi.cio 

(N .0 86 rcsmado) 

. Ill. 1110 e ex .mo Sl' . - Depois que o governo inglez embargou os navios ela pro
]ectacla c:xpedição ela Terceira, não ha nada ele mau qtle os refugiados não digam 
a? ministerio Grey, tanto que o senhor D . Pedro, que deYia i t• a Inglaterra, já SC' 

chz que não vae, temendo ser mal recebiClo. Nos Açores promettem a todos. que: 
estão em circumstancias ele pegar em armas, e que quizerem ir na expedição, em
pregos e premiop quando chegarem a Lisboa. 

Em uma das reuniões que houve em Com·celles, onde se julgava o exito ela 
expecliçã.o como cousa certa, o que a cabilcla qne eerca o senhor D. Pedro lhe faz 
crer, se agitou a questão de qual seria o destino que se ha de dar á pessoa de 
el-rei nosso senhor, que aquelles misera'"eis julgam será infallivelmente agarrado. 
Pela maio1· 1nu·te se decidiu omorte>J. · 

Que homens taes como Renclufe, Canclido Xavier e outros infames taes votem 
a morte ele sua m~gestade não admira; mas que o serenissimo D. Pedro consinta 
que em sua presença se trate (lo modo mais indigno. seu augusto irmão, não deixa 
de admira r ! No m cio d' este club jacobino, pois outro nome se lhe não pó ele dar, 
lUaclame ele So11sa (maclrast:.t de Villa Real) votou, e foi applaudicla, que se devia 
g-u.arclru: vivo em uma prisão eternamente, ajuntando a isto causas que o pejo faz 
se não possam rcpeti1· . Sem duvida que a v. ex . a não seria necessarió ma.is esta. 

1 Não se publicaram nas ordens do dia, nem na, folha officia1 do governo de Lisboa. 
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pi'ova de pel'vei·sidade parà conhecer o cal'Mtoi' dos inclivitluos quo tlottlpõem a as-
sei11bléa a que pre~ide o senhot· D. Pedro. · 

Mr. Sebastiani acaba de dizer ·ao conde de Of<tlia que a. ·éorvêta Uranict; qne 
!ie podi.!-1. .escapar do porto por estar proXim~t á saída cl'cll~, "tinha recebido ordem par& 
que entrassé para dentro o mais que tosse possivel, .para estm• á vista elos gtun:clas. 

O embargo existia ainda nos na/vios em Lo11dres etll 11 cl'este mcz, ultunas 
notlcias que aqui temos da Inglaterra; cli\dtt-sc que 'l'alleyrancl I'eclainava co~tra 
o embarqtte pt>i' ser propriedade francez~ c~o uanqueiro Arcloin, ele Paris; d '1sto, 
porém, nã<J ha certeza. · 

Deus gttardo a v. ex.a París, 17 de novcmbrn de 1831. - Ill.~0 e ex.mo sr. 
visconde de Sa.ntarmn 1 =. João IYicwict B01·ges dct Silvei1'tt. · 

Decre-to 

liavetido toc1us os militares · pei'tencentes aos corpos dâs ílh~s tltls Açores 
respondido perante uma commissão formada na cidade de P01íta Delgada, na de 
S. lVligüel, po1· sua cond·1.1ctâ política, e sendo ele justiça e de igualdade que res
Ilondam todas as pessoas que dlitante o tempo em que as mesmas ilh~ts estiveraUJ 
clebaikd cltl doltllnlo dtl nsm•pador exerceram empregos . ecclesb.sticos, civis ou de 
fazenda: a i'egt!nt!itl, dept:Jis ele 01.r\rit a jtmta consultiva, ha ptll' betn, eln :i1o1ne da 
rainha, cleterttlihai' b st3gtilnte J . · • • 

Fq_tmar~se-ba uma coi:niuis!::lã0 11a tlidáde . tlc Ponta .Delglkln, na Hhn. de S. 1\'11-
guel, e outra na villa da Horta, t:Ju do Fb.il.tl, cada uma de t\Ínco membros de re
conhecida probidade e amor pelo betn da tlatisà qtie defendemos, paTa conhecer._da 
conducta civil C política ele todos OS empi'egadtJs qi.te exerceram funcçees debarK.O 
do governo do usurpador. Estas commissões examitlni'ã~ t!om tJ maior escrup~lo 
a conclucta de cada um dos empregados, o seu prestimtl e àptidão, ·e a maneJra 
por que se conduziram nas funcções do s.eu cargo durante o intruso ·governo, 
qttahdo e ·por quem lhe:; foi dado o emprego, se ainda (i) 'estão exercendo, ou o 
motivo por que foram 8Uspensos ou expulsos, se estão nas circumstancias de lhe~ 
sel.'etl1 restituidos ou de responder pera:nte a lei. 

Achando-se ainda alguns empregados em qualquer ramo de administração pv
bllca, que f-ossem próvidos r>elo governo do usurpador ou que decvam rcsJ.llonde~ 
perante a lei, a respectivà commissão deverá suspender os que pertenceren1 a 
dasse civil e de fazenda, substitwndo immediatamente o logar por pessoa que lhe 
mereça caha.l cordiabça; c os ecclesia~ticos, participará ao respectivo ouvidor pa.r~ 
obrar como Ih·e pal'ecel· d\3 j1.1s'tíça1 e ·os mencionará na relação que dos outros e . 
obrigado ·a retn"Btter ao govet•no pela competente répartição. · 

As pi'Ímeitas· e principaes auetoridades ecclesiasticas, civis e .de fazenda, e-lll 

ca_da: cama1·~, assi~ que o pres~nte decl'eto lhes seja remett\do, envia:rão ~I:?sp;
ctt va comri:ttssão a i'elação nomma;l elas pessoas com prehend1das na disposiçao 0 

mesmo, a fih1 de que possa sel' levaclo· a effeito. , . 
Acontecendo qtte a respee·tiva mrct01·iclade deixass·e de incluir alguma pessoa 

comprehenclida nu artigo 1."., a ~mnttJ.issão exigiti saber o motivG por que não a 
julg<m no caso a~ .ser menci-onada • ., N 

Os empregados nas ilhas ele S . Miguel e Santa Maria fâ.rão as suas allegagoes 
ailte a comii:J.issãu cí·eadJ:L !ll:L cidade de :Ponta De1gad·a1 e os elo Faia.], Pico, S. Jorge, 
Graciosa, Fl01'es ~ Übrvo na da v1Ua ela Horta. 

As cominissões, gradnal e successivamente, i~·[o rel:Uettendo o resultado dos 
· seus trabalhos ao governo pela secretaria de estado elos negocibs ·elo reino. 

O minisb•o e sec1•et~wio de -estado elos Ílil.ego'Cios ·do r·eino 'o tenhà assim enten
dido c faça exec.utar. Pal~cio -elo g0verno em Angl·a, f7 de nov-embro de 1831.== 
Coz2de de V ma Flu?' =José A~2tonio Gu<e?''l'et?'o =-= .Joaqttim d73 Bmr.sa de Queverlo 
Pizan·o = José Diu11'jsio da 8e?'1't~. · 
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Nota. d iploma.ticn. do mn.:~·qnez de Pahn ella, lndi ca.nd-o as inten~~ões politic.as do duque. de Bragança; ple nos poderes qu e 

este _lhe con.fc re .- U ecnttamento p ~u·a. os co1·pos de primeira. l inh a nos AçoJ·cs. -Noticias do Bra z i I CJlviadas por João 
Bapti s ta Moreil·a. -Act.a <la commjssão de preparativos exped ic ionarios em Londres. - Entrev is ta do conde de Oriol:\ 
e Anc illon na cô•·te de Berlim. - Decr.clos sobre assumptos de fazenda publica promulgados em Lisboa e Angm.-.As 
jnstrucçõe.s milita res de 10 ele novembro applicam-se tambcm aos corpo.s de caç.adores·e art.illleria.-Sentenya dare
l{lçào do Porto condcmuando á. modc 1\[anuel Caetnno Coe lho de l\[acedo e a degredo perpetuo João Cae t:lno P into.
B levantado o embargo a a lguns navios em serviço da causa. liberal ; P almerston aconselha a prompta sn í<la d'elles.
A regoncia. dn. Terceira. declara. nulla.s todas as ~ente nças qu e profm·ira m os tribunacs e quaesquerjustiças do reino de 
Portugal e seu s dominios en1 nome ou por a.uctol'idu;de do gove1·no a bsoluto dcpo i,:; de 25 d.e a·bril de 1828.- Soldo é 
pret de artilhe iros na Terceira. - Proclamação do juiz de fóra de Villn. l!'ranca do Campo. - A<Tmitte·tre no stock ea:·" 
chauae o c rnprcstimo Ardo in . - Discu rsos de lords Aberdccn e G1·ey no parlamento britannico.- Despachos de Joa
quim de Sousa de Quevedo Pizarro a Luiz Antonio de Abre u c Lima.- AYiso ao inte ndente geral ela. policia rccom
mendaudo a ma.x ima vigilaucia.- Contrato feilt> coll1 o cttpitão Sartoi· ius.~ Oftlcios de diversos diplomatas.-Boletins 
elo-secretario particular do vi sconde d!3 Canella.s .. - LouvoJ·es de D. 1\iiguel ao sen exercito.- Car1n que Raphae J da 
Cruz Guerre iro di 1·ige a Ncsselroclc, vice·cha.n.CaliCJ· da Russia. - JfemormicZum n.ustriaco.- Missivt~ de l\letterrii ch a. 
E s terbazy. - Cons ideraçõeS sob re os me ios en\i,)rcga.doa por tnis ~Tandes poteucins do nort e p.nrn. nssegni-~1· à H espa.· 
n ha o dire ito ele op.por·se á. C:\..-peclição de D. P e dro. - Circu l ar que l.,_rancisco Xavier da SHva. e nvia. aos vigari os in· 
s nlanos rela'tiva.ntente :t recrutas.- O encãrre~a.do <l'C negoc1os J)'Ortuguczcs no Rio ele Janeiro expõe factos occor· · 
ridos ali; ca.rtn. <lo novo iJnpern.do\· <lO Hra.Zil á. n .. :Maria IJ.- Norma das regcnci a.s de Porh1gal, appHcada. á mcno· 
ddade rla rainha, pelo coronel Rodrigo P into Pizatro~- InforiD :~ s·,õcs procedentes de ltalia, lngla.te rra e Hespanha. 

O labotioso attctoi' da Hi·'stm·1:a do ~e?·co dv Po?·to~ referindo-se a -successos 
ele 1831 que tambem aqui mencionâmos, cliz: «No fim de um mez eseasso o mar
quez de Palmella P.artiu para Londres, o que por alguns emigrados foi attribuiclo 
á necessidade tle_ fazer apl:essar pessoalmente os a rranjos ela expedição ... , mas 
por outros foi olhado como destinado ·este passo a ordenar e aclarar definitiva
mente as contas do malfadado emprestimo Maberly ... Finalmente, houve ._ainda 
outrqs ·que attribuiram <> apparecün~nto do marquez de Palmella em Londres ú 
necessidade ele arranjar e €aldar as 6Uas proprias c'On'tas, pelo gasto elas avulta
elas sommas que teve ás sUa6 ord-ens, até ao momento de partir para o logar de 
presidente da r egencia na ilha Tetceira». · 

Taes conjecturas assim expostas, embora o sr. Luz Soriano não as garantisse · 
o- sómeute quizesse exprimir os boatos que circulav-am entre seus com}Jatriotas no 
exíLio, desagradctrarn ao illustre estadista, o qual respondeu, nos Apontamentos, a 
que }Jor mais de t1ma vez já alludimos, nos seguintes termos : 

<<D'estas tres cau6as~ diz elle, que se attribuem á ida do marquez ele Paris 
Jí>::fra LGmdres, a primeira só é a vei'cladeira, e bastava sobejamente para motivar 
a sua viagem. · 

"O mai.'quez, tenda desempenhado o primeiro objecto da sua missão á Europa 
com a apresentação da deputação ela T erceira ao senhor D. Pedro, e havendo 
obtido d'este augusto senhor a promessa que em seu nome e no dos seus compa
nheiros vinha solicitar, considérou-se deslle esse momento; como era justo,. intei
ramente ás ordens do duque de Bragança; e ÍQi em cumprimento d 'essas mesmas 
o-rdens que; sepa.rando·se. de novo da sua famíl ia, passou a b.glaterra. para tratar, 
ele. accordo com o benem erito ministro ele sua magestade fidelíssima em Londres 
e com os demais agentes da senhora D. Maria II, elos preparativos necessarios 
para a grande expedição. _ _ . 

«Para .que a expedição poclesse i·ealisar-se, ·cumpria obter primeiro que tucl>o 
o consentimento explicito; ou pelo menos tacüo, cro governo britannico; cumpria 

· terminar a negociação de um empr estimo ; obter o levantamento do embargo que 
se achava posto em algum; dos navio~ fi_.etacros por conta clru ·rainha; cuidar do 
armamento da esqu~cha que se preparava, alistar alguns officiaes ele marinha e de 
terra; tratar elo recrutamento de alg uns auxiliares ; effeitua.r rem~ssas de generos, 
de toda a, casta ele munições })ara os Açores, etc.; e foi para se occupar cl 'estes 
obj ectos qne o mar•1ucz1 já na qualiclad-c de mini stro do senhor D. Pedro, passou 
a Londres. 
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• «Faltou então bem pouco para se obter a cooperação· ostensiva do g-abinete de 
Saint James, que o marquez solicitára, em virtude elos trataclos entre as :duas co
rôas, e qne era cr primeiro objecto da sna missão. Na falta, porém, cl'este succ~s~o, 
que .ckix:ou ele se consegttir pela differença de alguns votos no conselho elo mimS
terio britannico, não deixou o marqtwz de levar, como todos sabem, a uma con
clusão satisfactoria os mais objectos que tinha nas snas instrucções . 

«As questões ácerca do · e~preBtimo ele lVIaberly e1>tava.m terminadas quando o' 
marquez chegou a Londres . Emquanto ás contas da. sua gestão, nada lhe restava 
a faZier, porquanto haviam ellas sido examinadas,e approvadas á face dos docu
mentos, por umi:t. commissão em L ondres, composta de pessoas maiores ele toda 
a excepção; r evistas depois e igualmente approvaclas pela com missão de fazenc~a 
da ilha Terceira, e sanccionadas por um decreto da r egencia durante a ausenCI:t 
elo marquez , clecrcto.que só se tornava opportu~o, porque não existiam, nem pa
qiam existir mandatos legacs para auctorisar a parte ela clespeza feita antes ela 
instal\ação ela regencia. , · 

«Ace.rca ela somma que ó auctor mencibna hàver sido posta á d-isposição do 
marquez, observar-lhe-hemos que n 'ella eleve incluir (alem elo que se despencleu 
com a emigração, com as tropas Ú.'L T erceira, com as missões da senhora D. Ma~ 
ria II na Europa), a clespeza que o governo elo Brazil poz a nosso cargo com a -
viagem ela rainha á Europa e sua resiclencia em Inglaterra, alem. ele outros cles

·embolsos, direc tam ente feitos pelo visconde ele Itabayana, sem intervenção _elo 
marquez ele Palmella . >~ 

Por algumas paginas d'este t~mo talvez se possa conhe.cer ele que lado havia 
rasão. 

Car-ta 

Lonch·es, 18 ele novembro ele 18.31.-Ill.mo e ex.mo sr. -Hontem foi o dia em 
que se tratou no gabinete a questão IJortugueza. Desgraçadamente não se decidiu 
causa nenhmna, e no nosso caso a indecisão quasi corresponcle a uma: negativa. 
Comtuclo_ passei hoj e grande parte elo dia a conversar com os ministros <iJ.U~ nos 
sã.o favoraveis, á" testa elos quaes figuram lorcl Palmerston e lorel Hollancl, e a tra
çar uma especie ele nota official que deverá ser aprese~tacla no conselho· ele áma
nhã, e creio os obrigará a uma resposta por escripto . Espero não j á, por desgraça, 
a cooperação activa e decisiva, mas ao menos a promessa formal ele um apoio p~
ci:ficó e a garantia contra a Hespanba, e verei se é possível obter um reconhecr
mcnto tacito dó titulo ele regente assumido por sua magestacle imperial. 

Domingo ou segunda fei1:a,, o ma.is tarGlar, expedir ei o Torres Mangas, espero 
que levando uma decisão, e anmmciarei o momento elo meu regresso, que tambern 
eleve clepencler elo levantamento elo embargo elos navios. 

Sobre este ultimo assumpto apénas me atrevo já a escrever depois elo engano 
que tive a respeito do Jmw. Hoje, porém; me asseverou A.rcloin & c.a que se 
achava libertada a Faidie~ e creio que elevemos ter toda a esperança a res1Jeito elas 
outras . · 

Não posso explicar a v . ex. a a. que ponto me tei:n affectaclo o andamento retr~
graclo ela nossa negociação clepois elas apparencias que ella apresentou e elas h
sonj eiras ieléas que transmitti a sua magestacle imperial. _Espero justi~car-me ple: 
namente, ao menos, ela accusação de ligcirez~, com os clocumentos que apresentare! 
a sua magestade, c posso-lhe· assegm·ar que nunca na minha viela me julg·uei, ne~ 
tive rasão para me julgar, tão• segm o do successo . o Torres lVIangas levará copHL 
ela minha nota, que não pócle ir hoje) e resposta às cartas ultimas de v. ex. a, que 
chegam a 15 elo corrente. Hoje não tenho tempo nem para respira-r , e limita-m~ 
a be\jar respeitosamente a mão ele sua magestaclc imperial e assegurar que son
Ill.mo c ex.mo sr. Cancliclo José Xavier-De v. . ex .a a:inigo e obrigado servidor.= 

· Mm·quez de Palmella. 

Nota 

Londres, ce 18 novcmbre 1831 .. - :Mon cher lorcl Palmcrswn: - Le soussi15n~ 
a l'h.onneur ele remettre ci-jointo à S. E. ror. le vicomte Palmerston, prinCI.Pa 
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l!.ecrétairc d'état de sa majesté britanniquc an elépartemcnt eles affaü·cs étra.ngeres, 
la copie cht plein pouYoir qu'il a reçu de sa majesté impériale le dtlc ele Bragança, 
pour l'autoriser á traiter avec le gou--vernement britannique sur tout ce qui a rap
port aux moyens d'effectuer la restamation clu trône de la reine son auguste 
filie. 

Sa majesté impériale Ie cluc de Bragança, ayant embrassé la r6solution de se 
cléclarer~ conformément à la ·loi constitutionnelle elu Portugal, régent durant la mi
norité ele la reine .1\faria II, et étant feTmement ·cléterminé à employer tous ses 
efforts pour rétabliT cette souveraine sur le trône qu'il lui a cédé par sou abclica
tion, consiclqre com me la premih·e elémarcbc .que sou devoir lui jmpose, ele récla
mer l'appui clu plus ancien et plus intime a1lié Je la couronne du Portugal, et il 
OTdonne au sonssig11é cl'aelresser au gouvernement de sa majes1é britannique cette 
réclamation o:fficielle, fondée su1~ h1.lettre et sur I' esprit d'une séi.·ie de traités exis
tants entre le Portugal et l'Angleterre, sur 1 'inté.rêt eles deux pays qui demande 
impérieus!'lment la cessation d~un état de choses qui les prive d'entretenir les re
Jations mutuelles d'amitié subsistant depuis tant de siecles, et enfin sur la part 
active que le gonver1;1ement britannique a prise dans toutes les tránsactions intérieu- · 
res et politiques ele la famille royale de Portug-al, à l'époque qui a immécliatsment 
précéclé l'usurpation ele l'infimt .D. l\figuel1 etfectué· au mé1Jris àes engagements 
solennels contractés sous la sanct).on de sa majesté britannique, et à la vue de 
l'armée et' de l'escadre anglaise qui se trouvruent alors à Lisbonne ~~ la demande 
clu gouvernemcnt légitime clu Portugal. · . 

En achessant cefte réclamation, le soussigné est autorisé par sa majesté impé
riale le dnc de Brag::mça., à donner l'assurance la plus formelle, que son seul désir 
est celui cl'établir1 en sa qualité de régent 1 penda.nt la minorité ele son auguste fille 1 

un gouvernement paternel, qui puisse restitue}.· la tranquillité intérieure à un pays 
malheureusement en ltüte dcpuis trop longtemps, en conséquence ele la nécessité 
ou se trouve le prince qui le gouverne ele proscrirc une partie de la. na:tion, atin 
de maintenir sur l'autre sou pouvoir tyrannique. 

Déterminé à s1.üvre un. systeme conforme à scs sentiments paternels, l'angustc 
chef ele la maison royale:o ele Bragança e:;t décidé à assurer à tous les portugáis 
l'amnistie la plus complete pom· tous les crimes et dólits politiques, à no pas per- · 
mettrc qu'il soit versé par ce motif une senle goutte de sal)g, à n'orc1on~er an
cune confiscation quelconque, ct à faire succéclcr enfin an régime de terreur qui 
affiige lo Portugal, un gouvernement légal et protectenr inclistinctement ele la vie 
et de la. propriété de tous les sujets de sa majesté tres-ficlelc. 

Dans ~e même dessein sa. majcsté impériale orclonne au soussigné ele déclarer, 
qu'elle s'empressera d'accuciJlir les .suggestions et les conseils qui lui seraíent clon
nés par le cabinet ele sa majesté britannique avec. lequel elle est décidée à con
scrver invio1ablement los lie;ns d'amitié sincere existants entre lcs deux couronnes, 
et à los resserrer même, s'il était possible, à l'avenir. Le soussigné se trouve au
torisé à cntrer à cet égard dans toutes 1es explications que lo gouvernement bri
tannique pou.rrait juger convenables, afin de rassurer eles craintes sur la tranquil
lité füture ele l'Enrope, provenantes clu ren--versem.ent du gouvei·nement actuel du 

. Portugal, et Ie soussigné a surtout l'ordrc d'asstu·er que monse:igneur le duc de 
Bragança. s'uivra fra.nchc et loyalement les avis qui lui o:at été donnés par les ca
binets ele Londres et ele Paris, ele n'inquiéter directe ni :indirectement l'Espagne, 
et cl~ donner P, cet égard toutes los garanties les plus positives qui pourraient ]ui 
être requises . . 

Aprcs cette exposition clu clessein et eles vues ele sa majesté impériale, il 
reste au soussigné à demancler en son nom .avec inst'ance à sa majesté britan
niqne une réponse franchc et aUSSÍ promptc que possiblc, SUl' la COOpération 
qu'elle réclame, dans un but qui intéresse non seulement la politiquc, mais aussi 
l'humanité. · 

Los quatre années qui sont prêtes à s'écouler, out assez clémontré que l'in
fant D. Miguel ne peut changer sou systcme, et ce systeme est ÜlCompatible avec 
le rétablissement eles rclations clu Portugal a.vec ]e reste ele 1:' Europc. Cc p1:ince 
se. conserve, il cst vrai, ma1tl·c dn Portugal, mais :il n'a pu étabJ.ir sa domination 
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dans cl' autres possessions portugaises, et par cou"séquent ce laps ele ternps offre 
plutôt un argument contre lui qu'en sa faveur. D~aill~urs l'espece de tre\re dont 
il jouit en Portugal, n'a cessé, comme chacun sait, cl'être interrornpue par eles 
agitatior.s continuelles, et l'ont peut rnême nssurer que si eles insurrections plus 
sérieuses ne se sont pas encare manifestées, il faut l'attribuer non pas à un 
acquiescement volontaire de la pat·t ele la maj0rité ele la nation, mais phJ.tôt ame 
efforts qui ont été faits pour empêcher que la contre:révolution ne s'opere par des 
moyens · anarchiques et désastreu)r", et à l'espoü· que tons les bons portugais n'ont 
cessé de conserver de l'arrivée d'un appui clu dehors pour leur servir de point de 
réuni0n ct assurer la nécessité d'une explosion nationale. . 

Dans le cas cependant oi1, malgré les consi~érations qui vienncnt d'être pré
sentées, le gouvetnettlent de sa rnajesté britannique ne jugerai-t pas convena:ble 
d'accéder activement à la réclamation qui )ui est adressée par le soussigné, Jl a 
l'ordre ele requédr au moins ses bons offices les plus eflicaces, afin de rétablir par 
une intervention pacifique sa majesté tres-fidele sur son trône, mons13igneur le duc 
ele Braganç:;t, jng~ant qu'il ne remplirait pas en plein son devoir, s'il avait. rE;J
cours à eles opérations hostiles avant d'avoir épuisé toqs les efforts qui dépendent 
'de lui pour éviter en Portugal les malheurs d'une guerre civile, et à l'Europe les 
inconvénients qui peuvent résulter. D'nilleurs sa.majesté ne peut imaginer que 1~ 

· gouvernement britannique puisse refuser, en fa:veur de la reine Maria li, nu appul 
semblable à cehü que l'Espagne .prête ouverterpent à l'infant D. Miguel en négo
ciant en sa faveur aupres eles principaux ca,binets de l'Europe. Bien convaincu 
d'obtenir pout· le moins l1acquiescement ele sa majesté britannique à cette réqla
rnation, si conforme aux relatiorts qui unissent les deux couronnes et les deu:s:. 
pays, le soussigné ne peut cependant pas se dispenser cl'ajouter encore, que, cla~s 
]e cas malheureux d'ttri. reftts, il à l'oQrclre ele demander au gouvernement brita·nlll
que une garantie positiYe contte toute intervention clirecte ou inclirecte de la>part 
d\me autre puissance quelconque dans les affaires du Portugal, teridant à soute
nir l'infant D. Miguel sur son trône Usltrpé. · Les fondements de crainte à c~t 
égarcl ne sont que tl'Op jugtifiés; ils sont gans cloute connus dn gonvernement bri-

. tanniqne, et le soussigné ne se dispense de les deduire dans la présente note que 
par le désir cl' é vi ter pom• le moment tottte allnsion qui pourrait blesser cl' aut~es · 
cabinets ele l'Europe. Il est clair cependant qn'il doit s'agir· surtout de la pm~
sance la plus vois·ine clu Portugal, de celle qui ayant reconnu seule l'infant D. MI
guel, lui prête l'appni moral' saus .Jequel il ne serait probablement plus sur le 
trône, et le soussigné ne peut douter que S. E. mr. le vicomte de Palmerston ne 
rE;J<Wnnaisse la 1:écessi té· de rassurer forll)ellement monseigneur le duc de 'Bragan)'a 
sur les conséquences d'une violatiou de neutralité .directe ou indirecte de la part 
cl'une puissance quelconque dans les ãffaires du Portugal, dans le cas. oü V Angle
'terre s'abstiendrait d'accoreler l'appui que monseigneur le duc de Bragança, dans 
la qualité ele régent, rédame. 

Le· sonssigné profitte de cette occasion pour réitérer à S. E. mr. ]e vicomte 
de Palmerston l'assurance ele sa tres haute considération . . = Le llfa1·qttis de Pal
mil:la. 

Decreto a que se r e Fere a nota supra · 

Eu, D. Pedro, duque de Bragança, como. pàe e tutor de I:)Ua magestacle fid~
lissima a senhora D. 1\'Iaria II, rainha de Portugal, e chamado pe~a carta consti
tucional a exercer a regencia durante a menoridade da mesma augttsta senhora, 
dou pelo presente plenos · poderes ao marquez de Pàlmella, do conselho ele pua 
magestade fidelíssima, para contratar com os governos de Inglaterra -e Franç~., 
juntos ou separados, as estipulações que f01~em convenientes para a re~tau~·aç.~;_o 
do throno de sua magestade fidelíssima· a senhora D. Maria li, na confonmda i 
das i"!:tstrncções que por mim lhe foram daclas. Reserv_ando sómente á min~a r~a 
decisão tudo quanto for puramente relativo a qnalquer alteração que lbe sep P1 ~·~ 
posta, nas clispoúções ela carta constitucional, e remcttenc1o o tratado que conclun 
para ser por mim ratifi.cado. 

Feito em Paris, aos 22 de outubro ele 1831. = DuQU.E DE BRAGANÇ~A. 
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Decreto 

Exigindo .o bem d"o t~eal serviço e o triumpho da causa constitucional que se 
augmente, sem perda .de tempo, a . .força militar existente n'estas ilhas: manda a 
regencia, em nome da rainha, ouvida a junta con'sultiva, o seguinte: 

Artigo 1. 0 Proceder-se-ha immediatamente n' estas ilhas- dos Açores, exceptu,ada 
sómenre a ilha Terceira, a 'um recrutamento ele dois mil oitocentos cincoenta e 
oito homens para a tropa de primeira linha. Este numer? de recrutas será: preen
chido: l.0 í por todos os soldados milicianos solteiros, que tiverem dezoito annos 
de idade cumpridos e .não excederem trinta e dois annos; e 2. ", por um alista
mento e sorteamento feito por concelhos e parochias, conforme ~s regras que 
abaixo· irão declaradas. 

O ministro e secretario de estado dos negocios da guerra, á vilsta dos mappas 
da pov~ação, designará o numero de recrutas que devem ser f01·necidas por cada 
concelho, o qual será, ;:;em perda de tempo; participado ás rE)spectivas ·camaras, 
ás quaes se enviará tambem o numero sufficiente de exemplares do presente de
creto. 

Art. 2.õ Os commandantes militares lle cada uma das ilhas dos Açores e, aonde 
os não houver, o official que for designado pelo marechal de campo commandante das 
forças, logo que receberem este- decreto exigirão dos commandantes dos regimen
tos de milícias da respectiva ilha os livros mestres de cada regimento, e á vista 
d'elles mandarão vir á sua presença todos os milicianos solteiros, e, despedindo 
unicamente aquelles que estiverem comprehendidos nas excepções indicadas no 
artigo 8. 0 , farâo conduzir os outros, nas ilhas de S. l.V~iguel e Santa Maria, ás or
_dens do brigadeiro governador da ilha de S. Miguel, e nas mais ilhas ás ordens 
do -marechal de campo commandante das forças. 

Art. 3. 0 Logo que as cainaras receberem este decreto com a designação das 
recrutas que lhes cabem, dentro das primeiras. qua.renta e oito horas seguintes, 
repartirão o numero pelas parocbias .do concelho, na proporção de sete recrutas ,, 
por cada cem fogos. E sem perda de tempo enviarão a todas as juntas de paro-
chia do ê'oné!elho um exemplar do presente decreto, declarando a cada. uma o nu-
.mero de recrutas que lhe coube; e d'este m1meró se ha de diminuir o numero de 
milicianos solteiros que forem recrutados pelas auctoridades militares, conforme 
as disposições do a.rtigo antece.dente, mas sem que um prejudique o seguimento 
do outro. 

Art. 4 .0 As juntas dJ paroehia, logo que receberem a participação da camara 
e dentro dos primeiros quatro dias seguintes e improrogaveis, farão e concluirão 
o alistamento de todos os mancebos que no dia da data cl'este decreto são soltei
ros (não sendo clerigos de ordens sacras nem beneficiados), que tiverem dezoito 
a1mos de idade cumpridos -e não excederem trinta e dois a1mos, e d' elles forma
rão uma 1ista circumsta.nciada com declaração elos · nomes, morada e filiação de 
cada um. 

N'este alistamento serão incluídos todos os mancebos residentes na parochia, 
posto que sejam naturaes ou domiciliado.s fóra d'ella, uma· vez que não mostrem 
por certidão authentica estarem já incluídos no alistamento da parochia da sua na
turalidade ou domicilio. 1\fas não serão incluídos no alistamento os estrangeiros. 

Art. 5.° Concluído o alistamento, serão immediatamente publicados _por edi
taes affixados ás portas da igreja pa.rochial os nomes e filiações de todos os man
cebos alistados, para que cheguem á noticia de todos e para que cada um do povo 
possa reclamar contra qualquer omissão que tenha havido. Os editaes estarão affi
xados por quarenta e oito horas, e n'elles se designará o dia em que t~dos os 
mancebos devem comparecer na cabeça do concelho para serem· sorteados. A ca
l~lara terá antecipadamente assignado o dia em que se ha de fazer o sorteamento 
de cada parochia, tendo o maior numero de l)arochiàs que provavelmente poderão 
ser sorteadas. Emquanto não chegar o dia do sorteamento as juntas de parochia 
poderão emendar qualquer omissão que tenha havido; porém n'aquelle dia o re
g·edor da parochia deverá aprese1.Itar á camara a lista definitiva assignada por elle 
e pela junta de parocbia respectiva. · · 
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Art. 6.0 O sorteamento serà feito na. presença da cmnara e do official que ti
ver sido nomeado pelo marechal de campo commanclante das forças existentes 
n'estas ilhas, on pelas auetoridades a quem elle. commetter essa nomeação, coro 
assistellcia do regedor da respectiva parochia, proceclenclo-se com toda a publici'
dade possível. O sorteamento será feito por pai·ochias, lançando-se em um vaso 
-on urna que estará sobre a mesa tantos bilh~tes quantos forem os ma.ncebos a.lis
tados na parochia, numerado.s successivamente desde um até ao numero final. 
Estes ·bilhetes serão bEJ,ralhaclos e ·misturados dentro do vaso ou urna, de sorte 
que se evite toda a fraude ou engano: -

Cada mancebo será chamado pela ordem e:m, que estiver lançado na lista da 
pa.rochia, e irá tirar da urna um bilhete que logo· entregará ao presidente da ca
mara, o qual lerá em voz alta o numero que estiver escripto no mesmo bilhete, 
e esse numero será escripto á margem elo nome elo mancebo que o tirou. Não es-. 
taudo presente o· mancebo chamado, tii.'ará a sorte por elle o regcdor da suru pa
rochia. Este sorteamento será definitivo, e não poderá mais ser alterado. 

Art. 7. 0 Ac.abado o sorteamento ele uma paro chia a cama1:a tomará tantos nu·-
· meros seguidos quantos são as recrutas que aquelln. parochia deve fornecer, e os 
mancebos a quem esses numeros tiverem caído em sorte ficarão recrutados, se 
ahi mesmo, em acto contínuo, não allegarem c provarem alguma "legitima rasão 
ele escusa. · · 

Art. 8. 0 As legitimas rasões ele escusa são: 
§ 1. 0 Não ter 57 pollegadas de altura. . 

· § 2. 0 Ter menos de dezoito annos de idade ou mais de trinta e clois7 provados 
logo com a certidão elo baptismo. _ . · 

§ 3. 0 Ter algum aleijão ou molestia que inliabilite para o serviço militatr mos
trada ali in continente. 

§ 4. 0 Ser filho uri.ico ou o mais velho elos filhos de mãe vi uva, ou ele pae ceg·o, 
alejjaclo ou maior de setenta annos, que lhe sirva de amparo. 

§ 5. 0 Ter algum estabeiecimento ele lavouàt proprio, viven.clo em casa sepa
rada de seu pae7 e occupando-se na ·agricultura todo o anuo, sem ser por jorn~tl. 

§ 6. 0 Ser mestre ele algum officio mecbanico ha mais de dois annos, traba
lhando habitualmente pelo seu o:fficio, e tendo ao menos dois officiaes ou apren- ' 
dizes . . ' 

§ 7. 0 ·Ser mestre ele primeiras letras, de línguas vi v as ou mortas, ou de quail
quer sciencia, com aula publica e d.iscipulos, .e occupando-se effectivamente no 
ensino ba mais ele um a.nno. · 

§ 8. 0 Ser· empregado publico em alguma repartiçãQ ele justiça ou fazenda, coro 
carta Otl provisão de serventia vitalícia ou annual. ' 

§ 9. 0 Ser negociante matriculado ou mercador com loja aberta e surtida. 
§ 1 O. 0 Ser féitor ou administrador ele qualquer qulinta ele lavoura, pertencen~e 

a pessoa que não seja residente n'ella, depois que a tiver administrado por IU8J18 . 

de tres annos. · • · 
§ ·11. 0 Ser maiora;l e pastor çle gado, effcctiv;amcnte occupaclo n' e_ste se~·viço, 

e que pelo menos o tenha exercido por _ci'Elco armos. · 
§ 12.0 Ser mestre ou homem de companha ele algum barco ele pescaria roa

triculaclo, e que corri effe.ito se occupa a maior parte elo anuo no exercício ela 
pesca. · 

§ 13.0
• Ter outro irmão que actualmente esteja ao serviço ela primeira linh~.' 

não sendo snbstituto, ou que tenha saído elo serviço por feridas ou molestias aclq_ut
ridas em acto .de serviço, senclo isentos tantos irmãos quantos estiverem no wen-
cionadp ea.so: . . 

Art. 9. 0 Sendo esclisos aquelles que aUegaram e provaram legitima rasão para. 
isso, serão tirados, pelos llUJ:!leros de sorteamento que seguirem, tantos mance~os 
quantos forem necessarios para substituir os escusos_, e logo que esteja preenchido 
o nnmero total, depois de tirados os escusos7 esses ficarão ~·ecrutaclos, formanclo-se 
d' elles uma relação assign~cla pela cama r~, pelo officia.l que assis~iu ao sorteaJX!~llJ~ 
c pelo regeclor <la paroch1a, a qual sera dada ao mesmo offiewl para servn . 
gma aos I'ecrutas. E em seguida se procederA ao sorteamcnto ele outra· parochla 
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a,té se acabarem todas as elo concelho, sem interromper este trabalho dia algum, 
ainda que seja domingo ou dia santo. 

Occorrendo algLlma cluvida na execução .elos artigos 6. 0
, 7. 0 e 8 .0 ou 9. 0 as ca

maras, conjLmcta.mcnte com o officia1 que assistir ao recrutamento, são auctorisa
das para a decidir sem recurso ou referencia alguma ao governo. 

Os mancebo'!> recrutados serão intimados ali mesmo, e os que não comparece
ram o se.rão pelo regedor, para ·se unirem na cabeça elo concelho no dia que lhes 
for designado pelo officia.l, para d'ali serem conduzidos para o corpo ou deposito_ 
que lhes estiver destinado_ · 

Se- alguns no mesmo acto quizerem trocar os seus nuu;teros, ·isso lhes será per
mitticlo, senclo ambos capazes do serviço . 

Art. 10. 0 O mancebo recrutado, que nao comparecer no dia que lhe tivei· sido 
designado pelo official para ser conduzido ao deposito, será havido. como clesertor 
e puniclo com um anuo de trabalhos publicos, no tim do qual cômeçará o seu tempo 
de serviçó. As auctoridacles civis e_ militares são effectivamente encarregadas ela 
prisão d"estes desertores, que deverão procurar por todos os meios debaixo elas 
penas declaradas nos decretos ele 30 ele abril e ele 31 ele agot~.to ele 1830. 

Quem lhes der refugio ou asylo, ou os induzir ou alliciar para não se apresen
tarem, incorrerá nas penas estabelecidas nos mesmos decretos. 

Os recrutados que não comparecerem serão substituídos pelos numeros imme
diatamente seguintes·, na ordem do sorteamento, os quaes serão designados pela 
camara· sobre a requisição de auctoridacle militar competente. l\las estes substitu
tos servirão sómente até começarem o seu tempo de serviço aquelles a quem vie
ram substituir . . 

. Art. 11. o Os recrutas que assentarem pra~a por sorteamento forçado servirão 
por sete annos e os milicianos por dois sómente, no fim dos quaes os comman
dantes elos corpos, aonde servirem uns e outros, lhes clarão baixa independente
mente de ordem alguma superior. 

Art.. 12. 0 Tanto o alistamento como o sorteamento serão ultimados em quinze 
dias, e o presidente, vereadores e secretario das-camaras, como o regedor, :p:J.em
bros e secretario das juntas de pa.rochia, são r esponsaveis por toda a demOTa. qüe 
tiverem na execução do presente decreto, e bein assim por qualquer fraude ou 
omissão que fizerem ou commetterem 1 tanto no alistamento como no sorteamento: 
e sendo comprehenc1idos em algum d'estes casos, o que a regencia não espera, se
l•ão punidos individualmente com a pena de tres mezes até dois annos de prisão 
·c de 50,$000 até 2007$000 réis ele multa:, a qual será imposta pela junta . dá jus
tiça, ou vidas as partes breve· e summariamente, só ·pela v~rdade sabida, sem outra 
f0rma ele juizo. . 

Art. 13.0 Serão admitticlos a alistar-se voluntariamente todos os mancebos sol
teii·os ou vinvos sem filhos que não excederem trinta annos ele idade, não tendo 
algum defeito physico que os inhabilite. . 

Os que se alistarem voluntariamente serão obrigados a servir por espaço de 
quatro annos, no fim elos quaes o commancla.nte do corpo aonde servirem lhes dará 
SLlas bai.xas independentemente de ordem superior. • 

O ministro e secretario de estado dos negocios da. guerra assi_m o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 19 ele novembro ele 1831., 
Conde de Villa Flor =José Antonio Gue?·?·ei?'O == Joaquim de Sousa de Quevedo Pi-
Za?TO. 

. Oflicio 

(N.0 1 rc crvado) 

Ill. mo e ex. mo s1·.- Tenho a honra de accusar a recepção do officio reservado 
n. 0 1 de v . ex." 

1 
pelo qual vim no 'conhecimento de haverem chegado á presença 

da regencia os officios n'elle mencümados, sentindo ao mesmo tempo a noticia de 
se não ter recebido o ue n. 0 7, falta esta que julgo terá sido supprida pela se-
gunda via do mesmo de,:;pacho. · · 

Mui respeitosamente agradeço á regencia e a v.' ex.a a honra que acabo de 
receber em a minha nomeação de encarregado de negocios junto a esta côrte, ·a 
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fim de promove1· quanto for a 1em do serviço de sua magestade {idelissima, a se
nhora D. Maria li. 

Esta mercê me certifica da consideração em qlte a regencia te.m a minha fi. 
delidade e zêlo pela causa da mesma augusta senhor.a, consideração em que eu 
cada vez mais me procurarei conservar, não me poupando a nenhum trabalho, 
nem a quaesquer sacrificios que necessarios sejam para bem servir a sua mages-
tade. ' 

Fiz sci.ente a José Manuel Monteiro da sua nomeação para secretar{o interino 
d'csta legação, o qual se acha já em exercício do seu cargo; e espero qtle elle da 
sua parte cooperará para que n'esta legação se continue a presta,r uteis serviços 
ao governo. · . 

Depois de ter informado verbalm'ente o ministro dos negocio·s estl•angeiros, de 
que eu havia ~ido nomeado pela regencia seu encai'regado ele negocias junto a 
esta curte, do que ·o dito ministro mostrou ficar satisfeito, lhe dirigi a nota que 
tenho a honl·a de remetter por copia, e com _ella, segundo o estylo, unia _copia ~a 
credencial que v. ex.a se serviu de me enviar. Ainda não foi deaigmtdo ·o dia 
para a entrega da dita credencial, como para a felicitação por parte .da regencia 
a sua magestade imperial o senhor D. Pedro li, pela sua exaltação ao throno do 
Brazil, na conformidade das ordens que a este respeito recebi de v. ex. a Sei, com· 
tudo, que uma e outra ceremonia terão lagar dentro em poucos dias. 

Dando principio ao cumprimento da ordem do governo, q1ie por v. ex.a me 
foi communicada como primeiro objecto das minhas diligencias, apressei-me ei?
fallar ao ministro dos negocios estrangeiros sobre a nomeação ele um agente ~~
plomatico brazileiro que, ao menos n~ qualidade· ele encarrega9-o de negocios, seJa 
acreditado junto á· regencia, visto que a mesma regencia já foi s-olemheruente re-

. , conhecida: pelo governo do Brazil, e é de parecer o dito ministro, que este go· 
verno não terá duvida em nomear um agente n_a mesma categoria de consul ge~·al 
encarregado de negocias, reservando-se todavia nomear um ministro de priinetra 
·ordem, logo que conste comp~etamente da restauração do throno de Portugal. . . 

Pela correspondencia official- havida entre esta legação e o governo impenal 
ácerea do pagamento dos juros e amortisação do emprestimo portugt"iez, de que 
tenho mandado as respectivas copias pata serem presentes á regencia, v. ex. a terá 
visto qual foi a decisão da camara dos deputaàos, consultada pelo ministro elos n~· 
gocios estrangeiros a este respeito; e igualmente o protesto que dirigi a este rot: 
nistro contra aq uella decisão, que é toda fundada em pl•incipios, uns falsos e ou· 
tros fidelíssimos, os quaes se acham refutados, cada um de ller si, no dito protesto. 

· A este respeito não posso àe-ixar de declarar a v. ex.a que o apuro em que se 
acham as finan'{las d'este governo, é a callsa de se não pagar senão a quem ameaça 
com a força, e lhe póde incutir temor, como a têem feito os inglezes, com os quaes 
se está concluind0 uma con~enção á viva força, em que o BrazU se obriga .a p~
gar á G-ran-Bretauha o i~porte dp.s reclamações da perda que soift·eram os sub~.~
tos inglezes no blo.queio do Rio ela Pmta; entl•etanto que á regencia se 11fio dao 
mais elo' que frívolas escusas, mil vezes rebatidas e convencidas de especio~as, 
visto que por wa não temos a foi'Ç.a neoessM•ia para com ella apoiar a nossa Jus-~ 
tiça. · 

A maioria da camara dos deputacdos) para lisonjear a nação, recusa-se a novos 
impostos e não convem em s_ue o governo cou,h,aiha um em:r>restimo, absolutamen~e 
neeessario para acudir mesmo ás suas despezns correntes. Sóbre todas as e:~
gencias do estado vota com ta.l mesquinhez; e. acanhamento, que o ·ministerio nao 
sabe como ha de acudir ás ditas despezas. As vendas eventuaes, provenientes das 
especulações de commercio, diminuem de dia em dia em uma progressão espan
tosa, .pelo estado de fluctuação em que se achani todos os particulares, a quem 
não é occulto o germen da anal'chia, que mais tarde ou mais cedo-se póde des
envolver, e que já se tem manifestado em assa:li gl'ande apparato. 

Por esta succinta exposição virá v.' ex. a no conhecimento das difficuldadés com 
que me é preciso luctar, para conseguir um resultado fav@ravel ás minhas recla
mações. Todavia, á vista das .ordens da regencia e qas· insinuaç0es ·da legação .de 
,Londres, 1·ecebidas por este paquete, ás quaes v . . ex.a me. determina que dê m-
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teií·o cumprimento, como se ordens fossem da mesma regencia, renovarei as mi
nhas reclamações, com mais suayes condi<;ões para e;;te governo, limitando-me por 
ora a pedir os pagammltos correntes, sem fazer menção dos atraza:dos, que mon
tam já a uma somma consideraveJ, e cuja exigencia de prompto desanimaria com
pletamente a este governo. 

Muito sinto que o brigue Conde de Villa Flo1· e a barca Regencia de P01·tugal 
não chegassem a tempo ele se podc1:em empregar convenientemente na restaura
ção das ilhas dos Açores. Eu sabia avaliar devidamente o serviço que aquellas 
duas embarcações poderiam n'esse tem.po fazer ao governo; porém, como as obras 
que n'ellas se necessitavam fazer foram ordenadas no tempo em que aqui se contava 
com o emprestimo contratado com John Maberly, quando ao depois se soube que 
elle não tivera eifeito, c que por consequencia o governo não tinha dinheiros á 
sua disposição para aquellas despezas, foi necessario acabar todas as obras prin
cipiadas, tão lentamente quanto eram escassos os meus rectn·sos, principalmente 
depois d~ abdicação de sua magestade imperial, dos assassínios de ma.io e da re
volução .de julho; crises estas em qne ning·uem queria oonfiar a menor qnan~ia, 
não sendo poss ível contar com a cooperaçâo elos subclitos p01-tuguezes aqui resi
dentes, 11orque alem ele serem poqcos os que sympathisam com a nossa causa, 
todos se acham em um estado de pouca fortuna, visto que hoje ninguem póde co
brar o que se lhe deve, pelo receio de que novas occorrencias desastrosas obri" 
guem a abandonar este paiz, todos aquelles que n'clle não nasceram e que aliás 
são os principaes proprietarios. 

Alem da demora invencível pílira a promptificação d'aquelles dois navios, pro
veniente da falta de fundos, havia o justo receio de os mandar desarmados quando, 
antes ele chegarem aqui· as noticias do bloqueio ·feito pela esquadra franceza, sa
bíamos que n'esses mares cruzavam forças marítimas do usurpador, e tanto o 
commandante como os seqs officiaes constantemente mostl·avam receios de irem 
indefezos e no risco de caírem nas mãos do inimigo. 

Muito me satisfaz a certeza ele que a regencia tem approvado a medida de 
manda1~ para a Europa os emigrados portuguezes que n' este paiz não tinham meios 
alguns de subsistencia e que podem ser empregados na Europa com utilidade do 
serviço de sua mageslade tidelissima; assim como igL1almente me tranquillisa a 
certeza de que fôra approvada a despeza que eu fiz com o transporte do major 
Jacinto Ignacio de Sousa Tavares, qne d'aqui partiu pa.ra a ilha Terceira, encarre
gado de despachos, que me pareceu conveniente enviar por expresso. 

Deus guarde a v. ex.a muitos a.nnos. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 
1831.-111.'"0 e ex. 1110 sr. José Antonio Ferreira Bl·aklamy.=João Baptista Mo-

1'J o ta a que se refere o officio supra 

O abaixo assignado, consLtl geral, encarregado de negocios interino ele sua ma
gestade fidelíssima a senhora D . Maria li junto a sua magestade o imperador do 
Brazil, acaba de receber a credencial que ajunta por copia, pela qual a regencia 
de Pol'tnga.l, Algarves e seus domínios, em nome da mesma augusta soberana, o 
tem nomeado para continuar a residir n'esta côrt.e na qualidade ele encarregado 
de negocias, e juntamente lhe envia ordens para n'essa qualidade comprimentar 
em nome ela mesma regencia a sua mHgestade im1Jerial o senhor D. Pedro II, pela 

. sua exaltação ao tbrono do Brazil. 
Pede por isso a s. ex.a o sr. Francisco Carneiro de Campos, do conselho de 

sna magestade o imperador, senador do imperio, ministro e secretario ele estado 
dos negocias estrangeiros, s~ sirva ele lhe designar o dia e a hora em q1:1e deve 
ter a honra de apresentar a dita credencial, e bem assim roga a s. ex.a de pedir as 
devidas instrucções da regencia d'este imperio ácerca da felicitação que por 01·dem 
de seu governo deve dirigir a sua magestacle o imperador pelo indicado motivo. 

O abaixo a.ssignaclo aproveita esta occasião para renovar a s. ex. a o sr. Fran
cisco Carneiro de Campos os protestos da sua alta estima e consideração. 

- Legação portugueza no Rio de Janeiro; 21 de novembro de 183·1.-A s. ex.a 
o. sr. Francisco Carneiro de Campos, do conselho de sua magestade impel'Íal, mi· 
Utstl·o e secreta.rio de estado dos negocias estrangeiros. =João Baptista Mo1·ei1•ct. 

JO 
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Acta 

Hoje, 23 de novembro de 1831, se reuniu a commissão dos preparativos, as
sistindo á reunião os e:x.11105 marquez ele Pahnella e D. Thomaz Mascarenhas e _o 
conselheiro Luiz Antonio ele Abreu e Lima, em consequencia de haver o alml
rantc Sartorius manifestado os seus desejos ele fazer certa proposição, c ele qne 
sobre ella se discutisse e deliberasse. A proposição consta do papel anne:xo ao 
presente documento. . 

O e:x.1110 marqtlez de Palmella,, tendo lido o sobredito papel, disse logo qu_e tL· 
nha varias observações a fazer sobre e1le, e começou expondo os receios que tmba 
de que o alistamento dos marinheiros para os barcos ele vapor viesse novamente 
complicar e embaraçar o negocio dos navios detidos. 

Mr. Menclizabal lembrou, para obviar a este inconveniente, que os barcos ele 
vapor não partissem senão depois ele levantado o embargo elos navios, e que en
tretanto poderia o ahnirante Sartorius saír immediatamente para os Açores na go· 
leta Te?"Ceim . O almirante observou que o seu projecto se fundava na hypothesc 
da cletenção dos navios, e era por consequericia incompatível com a espera ele sun. 
Jibertação . Assentou-se então que os barcos de vapor partiriam, uma vez que se 
tivesse a certeza de que a sua expedição e o alistamento dos marinheiros não te· 
riam inconveniente, nem prejnclicariam o neg·ocio dos navios. . 

Relativamente á viagem do almirante Sartorius a París lembraram varios m
convenientes, e o sr. marquez de Palmella ponderou que a dita viagem não era 
necessaria 1 visto achar-se s. ex.a munido de um pleno poder de sua magestade 
imperi~J o senhor duque de Bragança, que entre outras co usas o auctorisava a dar 
as . ordens convenientes para que os navios da expedição podessem "pártir de In· 
glaterra em direitura aos Açores. _ 

Quanto aos navios que estão em Brest, observ"üu o sr. marquez de Palroella 
que podíamos só contar com um d'elles, o Fluminensej mas que julgava conve
niente em todo o caso qtte se mandasse examinar o estado d'aquelles navios por 
pessoa capaz, que ao mesmo tempo }Jodesse tratar da evasão da U1·ania. . 

Para esta empreza do almirante Sai"torius julgou-se necessario que um crecltto 
ele X. 6:000 on 7:000 esterlinas fosse posto á disposição da regencia, alem ela 
somma que se clespendesse com os preparativos, e dos creditas que se tem deter
minado pôr á disposição de sua magestade imperial. 

Fallando-se dos poderes de que deverá ser revestido o almirante, e que ne
cessitam de ser claramente determinados e sanccionados por sua magestade im,P~
rial, foi encarregado o conselheiro Lima de examinar os antigos projectos de ror. Sai
torius, e de indicar as alterações que deverão fazer-se-lhes áquelle respeito. 

Concordara1n todos na conveniencia de não permittir que emigrado algum em
barque nos navios que saírem de Inglaterra, para evitar o rompimento do segredo 
das operações, que convem conservar quanto for possível. Julgou-se tambem con
veniente appl_icar a mesma regra aos navios que saíssem dos portos da França, 
admittindo, porém, poucas excepções a favor de alguns emigradÓs que parecer con
veniente fazer transportar para os Açores, ou empregar etfectivamente na e:x:pe-
clicão. . 

' Relativamente aos creditos a mandar para as ilhas observou o sr. marquez de 
Palmella que se1·ia mister que os emprestadores auctorisassem na Terceira ou ef· 
S. Miguel alguma casa de commercio a sacar sobre elles pela importaucia d'aque: 
les creditos, porquanto a experiencia tinha mostrado que d~ outro modo era J)ltH 

difficil, quando não impossível, realisar ali somma alguma consideravel. . 
Como a goleta Te1·ceim poderá apenas receber vinte marinheiros e dOJS 011 

tres officiaes inglezes, julgou-se conveniente que o almirante Sartorius clesignass~ 
dos officiaes restantes os commandantes para os diffcrentes navios, os qne deye 
rão ir nos barcos de ~apo'r, e deixasse todas as mais instrucções necessarias re
lativamente ás equipagens, etc. . .. 

Na mesma ausencia elo almirante Sartorius conveiu-se em que o capttão :BJna 
gham ficaria encarregado de receber e executar as ordens da legação portugue7' 
sobre os objectos relativos á :rviadeira. 
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FinnJme11te :ficou-se nn intelligcncia de que se nao contaria com os navws de 
Brcst para esta cxpediç.ào. 

Oflicio 

(l 0 5 i O rcsrnadu) 

lll.mo e ex. 1110 sr.-Na conful'midadc da promessa que mr. AnciJlon me havia 
feito, teve este a bondade de communicar-me o conteúdo elas instrucções que o 
príncipe ele JYietternich enviára ao principe ele Esterhazy em refêrencia a.o nosso 
negocio, segundo o que eu já ti v e a honra ele expor a v . ex. a Alem elas i nstruc
ções propriamente ditas, mandava o príncipe de lY!etternich ao sobredito embai
xador copia ele um officio, que o ministro austriaco em Madrid lhe havia recente
mente escripto, e um ?1Wr1W?'ctndttm, em que o princi pe ele Metternich tratava a 
fundo a nossa questão, que não di:fferia elo modo por que a Prussia a havia apre
sentaelo, ·á excepção ele que esta claramente dizia que as tres potencias tomariam 
por :fim conselho ele sua convicção e interesses particulares quando a Inglaterra 
persistisse em deixar a nossa cattsa na incerteza em qtte se achava, e que n'aqnella 
isto tão sómente se deixava entreYer. 

O officio do conde ele Brunetti era de grande imporÚmeia para promover o bom 
exito das diligencias do príncipe de Esterhazy, porquanto n'elle se explillha, as
sim o modo por que a Hespanha encarava a chamada questão portugueza, como 
tambem a :firme resolução ele apoiar com todas as suas forças a causa de el-rei. 
nosso senhor, resolução a q_ tle o governo hespanhol, a não a haver decididamente 
tomado, se veria obrigado a recorrer em virtude da opinião dominante do paíz. 

Nas instrucções dizia-se precisamente o qtle eu tive a honra ele referir a v. ex. a 

no meu numero precedente, e só havia a clifferença de que n'ellas se tocava na 
possibilidade da Inglaterra exigir a amnistia já convinda com o ministerio W el
lington, a qua-l a Austria por este modo parecia olhar como uma condição admis
sivel. Havia demais uma observação, a que por certo se deve dar o maior peso, o 
vinha esta a ser: que no caso de se intentar accencler a guerra civil em Portu
gal, e ela Hespanha intervir com força armada para a mantença do governo actual, 
as tres potencia<o que presentemente nos coadjuvam, nem consentiriam, nem ein 
consciencia poderiam consentir, em que á Hespanha se negasse o direito d'esta 
intervenção . 

Sobre lJ rnemo1·cmdum só se me disse o que acima vac já tocado, acrescentan
do-se-me, porém, que elle era por tal moclo concebido, que o príncipe de Ester
hazy podia afoitamentc fazer d'clle leitura a lorcl Pahnerston, quando mesmo sem 
ordem expressa, se elle assim o julgasse conveniente. 

Mr. Ancillon, em resposta a esta communicação do príncipe ele Mettern.ich, es
creveu ao barão ele Maltzahn para este officialmente o communicar, que, appro
vando em tudo o conteúdo elos clocumentos ele que o concle de Trautmannsdorf 
lhe havia aqL'li deixado fazer leitura, não podia deixar de observar ao gabinete 
austriaco, que o meio mais effica,z para impedir a expedição elo ex-imperador do 
Bmzil contra Portugal, era procede1: quanto antes ao reconhecimento de el-rei 
nosso senhor, e lembrava,· por esta occasião, uma idéa mui sagaz para forçar ~L 
França a marchar ele accorclo com as outras potencias no negocio pendente. Era 
esta a ele se lhe dizer, que, pois qtte ella tão sinceramente desejava que as outras 
potcncias se desarmassem, e· que ela sua parte estava disposta a reduzir o seu 
exercito ao estado de paz, a :fim que nenhuma_duvicla houvesse emquanto ás in
tenções de que todas estavam animadas pela conservação da paz geral, mui con
veniente seria, para que este :fim se obtivesse em toda a sua extensão, que o unico 
negocio que presentemente inquietava os gabinetes, isto é, a questão portugueza, 
promptamente se decidisse. Esta mesma idéa foi tambem por mr. Ancillon sug
gerida ao barão de W erther em París, o qual por· certo saberá fazer ali o compe
tente uso com a pruclencia, activiclacle e zêlo com que elle ali se occupa do nosso 
negocio. 

Parecendo-me da maior importancia observar eu a mr. Ancillon o muito que eLl 
temia. que o ministerio actual britannico, levado por suas prevenções e decidida má 
vontn,clc pela nossa. causa., se servisse ela. faculdade que se lhe deixava de propor 

, ,. 
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condições ao reconl1ecimento de el-rei nosso senhor, para por este modo ast~cio~a
mente prolongar. a indecisão elo nosso negocio e paralysar, por meio ele negoc1~çoes 
cavillosas, a marcha pelas potencias acloptada em nosso favor, replicou-me a 1sto: 
que se o interesse elas potencias era fazer entrar a Inglaterra e a França em suas 
vistas, para por este modo evitar efficazmente, e por um só golpe, todo o mal que 
ellas nos podiam fazer, assim como á península em geral, e pôr por este m?do 
termo ás complicações que sua clivergencia de parecer podia occasionar, d'1sto 
se não seguia que as tres potencias se deixassem illudir por taes ardis e não pro
cedessem, em tal caso, conjunctamente ao reconhecimento ele el-rei nosso se~hor, 
se bem que por este modo o grande objecto ele inlpedir movimentos TevoltlcJona
rios na península se não obtivesse completamente e só cl'ahi resultasse um acres-
cimo de força moral á nossa causa. . 

A certeza, pois, que eu consegui de que, em todo o caso, as tres poten?ws 
dariam conjunctamente este passo, qnando suas bem intencionadas e energ1cas 
applicações á Inglaterra não produzissem o effeito desejado, grande triumpbo é 
já para a nossa causa, e muito espero satisfaça no emtanto el-rei nosso senhor. 

Emquanto ao barão de Bülow, sobre cuja conducta uo nosso negocio, em oppo
sição ás. vistas elo seu governo, en tornei ele novo a chamar a attenção de mr. An
cillon; respondeu-me este que socegasse, porquanto, alem do que elle a esse res
peito lhe escrevia, os príncipes de Esterhazy e Lieven o obrigariam a obrar, bon 
,qré mal g1·éJ no sentido de suas instmcções respectivas, que eram identicas com as 
d 'elle barão de Bülow. 

Devo, por ultimo, notar a v . ex. a que mr. Ancillon,·em oonsequencia de uro_n. 
suggestão que eu lhe fiz devida a uma communicação que recebi de Antonio Ht
beiro Saraiva, preveniu d'aqui a côrte de Vienna da probabilidade que havia eJll 
que o governo francez tivesse vistas encobertas relativamente á nossa questão, .e 
que o motivo d'estas fosse a pa.rte que o partido elo movimento podia ter na abdJ
cação e saída elo senhor D . Pedro do Brazil, a fim de realisarem o })rojecto fa
vorito da propaganda em referencia á Feninsula. 

Sirva-se v. ex.a de beijar humildemente em meu nome e no dos empregados 
d' esta legação a augusta mão de sua magestade. 

Deus guarde a v. ex . a Berlim, 23 de novembro de 1831.-Ill. mo e ex.mo sr. visconde 
de Santarem.= Conde de 01·iolcb. 

Decreto 

Exigindo as circumsta,nclas actuaes, cuja transcenclencia é assaz notaria, qu_e 
por meios promptos e productivos se acrescentem as entradas de fundos disporu
veis no real erario, e não julgando bastantes as que hão ele verificar-se em con
sequencia do disposto no decreto de 12 do corrente: hei por bem que por ora, e 
emquanto eu não mandai o contrario, deixem de ter logar todos os recebimentos 
por encontros ou compensações, permittidos a · grande numero de devedores do 
estado pelo alvará de i 6 de maio de 1825 e decreto de 11 ele setembro de 1826 i 
perman~cendo sómente em seu vigor o que para as apolices do primeiro empres
timo estabeleceu o artigo 10.0 elo alvará ele 13 de março de 1797; determinanc~o, 
outrosim (a favor da manutenção do credito publico), que tenham pleno effeJto 
aquelles encontros quejá estivessem legalmente titulados, ou cujo processo tenb!l. 
começado antes do presente. 

O conde da Louzã, D. Diogo, do CO.Q.Selho de estado, ministro e secretario de 
estado dos negocias da fazenda, presidente do meu real erario e n' elle lagar-te
nente irnmediato á minha real pessoa, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios por este decreto sómente, sem embargo de qua~sÍ 
quer leis ou ordens que sou servido revogai·, como se cl'ellas se fizesse especld 
menção. Palacio de Queluz, em 23 de novembro de 1831. = ( Corn a q·ub1·ica e 
el-1·ei ?WSSfJ senho1·) 

Decreto 

Não convindo aos interesses da fazenda publica que continuem a ser a~l1li; 
nistrados por conta da mesnia fazenda os bens existentes em qualquer das Jlha 
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elos Açores, que em diversos tempos têem sido enoorporados na reaJ corôa por de
"?luçãe, por· confiscação, OLl por outro qualquer titulo~ a regencia, depois ele ou
vu· a junta consultiva., manda, em nome da rainha, que se proceda á venda dos 

. mesmos bens, ou do domínio clirecto d'elles quando estejam aforados; sendo pago 
o seu preço no deposito geral ela fazenda publica na cidade ele Ponta Delgada, 
ou nos cofres d'esta ilha Terceira, em dinheiro de contado e precedendo as avalia
ções necessarias na fórma da lei. Exceptuam-se, porém, aquelles predios que fo
rem necessarios para o serviço publico e os beó:s de capellas denunciados á corôa, 
cujos denunciantes foi·em ainda vivos e tiverem carta ele aclministracão ott direito 
a. clla, e quaesquer otltros de que alguma pessoa ainda viva tenha C:'trta de admi
lltstração conceclicla por auetori.dade legitima . 

. O ministro e secretario ele estado dos negocios da fazencla o tenha assim en
tendido e faça. executar. Palacio cl0 governo em Angra, 23 de novembro de 1831. = 
Conde de Villa F'lo1· =José Antonio Gum·?·eiro=Joctqztim de Soztsa de Qw;vedo Pi
zcw?·o =José Dionysio da Se1'1·a. 

Decreto 

Ampliando as provid.encias que por decreto da clata de hontem manclei publi
c~r, tendentes a promover a maior e mais effectiva quantidade ele entradas pecu
lllarias no m·ario regia : sou servido qne, até no:va resolução minha, a venda elos 
bens proprios ela corôa e ele todos os outros inclicaclos nos decretos ele ~ ele se
tembro e 5 ele dezembro de 1823, em logar de ser feita a troco de títulos de 
divida publica e ele papel moeda, na fúrma permitticla pelo decreto de 30 ele ja· 
neiro de 1830, haja não só de se estipular e sat isfazer nas especies ela lei, mas 
tenha, outrosim, a clausula de ser entregue o respectivo producto no real eTario, a 
fim de se applicar ás inevitaveis actua.es clespezas elo estado. 

O conselho da. fazenda o tenha assim entendido e faça· executar, sem cmba11?;o 
de quaesquer ]eis, ordens ou estylos em contrario . Palacio de Quehtz, em 24 de 
110vembro de 183l. =(Com a ?'Ub1·ica de sua magestacle.) 

Decre-to 

A régencia, desejando estabelecer nos corpos das differentes armas existentes 
n'estas ilhas a maÍOI' uniformidade de disciplina que for possível, ha por bem man
dar, em nome ela ra,inha, que as instrucções elaclas para os corpos €le infanteria 
de linha, pelo decreto ele 10 do corrente mez, sejam applicaclas aos batalhões de 
caçadores e de artilheria em tL1do quanto for compatível com a sua organisação, 
pertencendo aos commanclantes d' estes batalhões todas as obrigações que nas in
stnwções sfio attribuidas aos c01·oneis ele infanteria. 

O ministro e secretario ele estado elos negocios ela guerra assim o tenha enten
dido e faç.a executar. Palacio elo govern0 em Angra, 24 de novembro de 1831 . = 
Conde de VilZa Flo?:=José Antonio Gue1·?·eiro=Joaqui7n de Sousa de Quevedo 
Pizan·o. 

Senten~a 

Accorclam em relação, etc. Vistos estes autos, que em cumprimento da carta 
regia de fl.. 3, e com o parecer elo seu chanceller servindo ele governador, se fi
zeram st1.mmarios aos réus presos nas cadeias cl' esta relação Manuel Caetano Coe
lho ele Macedo, bacharel formado em le is, natural e residente no logar ele Nadaes 
ele Cima, freguezia ele S. João ele Fontoura, concelho de S . JYiartinho de Mouros, 
comarca de Lamego, filho ele Joaquim José C0elho e ele D. Josepha da Cunha 
Macedo, ele idade de vinte e nove annos; e João Caetano Pinto, casado com 1Yla
l·ia DeH:ina, ele idade ele vinte e nove aunos, official ele sapateiro, naturar e resi
dente na villa ele Rezende, comarca de Lamego, e filho de Joaquim Antonio e ele 
l\<Iaria do Carmo. 

Mostra-se pela primeira testemnuha presencial do traslado, appenso 3.0
, tirado 

ela devassa ele rebellião a que procedeu o juiz de fóra ele Lamego, pela que se 
lllauifesti~ra · n' esta ciclaclc no dia 16 de maio de 1828, que o primeiro réu :M:annel 
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Caetan9 Coelh o de Macedo, associado com outros no progresso d'aquella re~;l
lião, se mettêra. n'um barco para vir para esta cidade ajudar a mesma rebelhao, 
o que não pod6ra conseguir, porque no sitio ela Palla lhe fizeram fogo, o que os 
fez voltar para traz, e o que a t es temunha jura pelo ver e presenciar da entntcla 
no barco com aquelle sinistro fim, e do fogo em que ouviu fallar, o jura tambero 
pelo ouvir ao mesmo r éu, manifest a,ndo este por aquelles factos o maligno intento 
e desejos que tinha ele auxiliar a rebellião mais abominavel e sacrílega que se 
tem visto nos tempos modernos e ainda nos antigos. Conco1·da em sub stancin. c?ro 
esta testemunha a do n . 0 2 elo mesmo appenso, tambem ele vista, e expli catn·~ 
cl'aquella, emquanto jura que, pretendendo o bacharel Manuel Teixeira Leomil 
vir para o Porto na occasião da rebellião, o r6u o acompanh{wa, mas não pode~ 
ram vir por causa das guardas r ealistas que lhe obstaram; signal evidente ele qt~e 
o r éu o que tratava era de se encorpm;ar com os rebeldes, tentando isso pm· maiS 
de uma vez, senão é esta aqu ella mesma de qu e falia a p1·imeira testemunha, com
prchendendo o Leomil no numero dos outros que não individuou; em todo o caso 
quem obstava ao r éu eram as guardas r ealistas, e estas é que deviam sm· as que 
só a fogo o pocleram fazer retroceder no sitio da Palia. 

Da mesma sorte quanto a outro 1;éu Jor"io Caetano Pi-nto, se mostra pelas tos' 
t em unhas pr_csenciaes n. os 1 e 3 do appenso 4. 0 , que este perverso fallava de um 
modo injurioso, insolente e atrevido de el-r ei nosso senl1or o senl1or D. Miguel I, 
assim como Ee mostra pelas de n. 0 10 mesmo appenEO 4.0 e n. 08 2, 3, 5, G, 10, 
12 c 15 elo appcnso 6. 0

1 igualmente presenciaes, que no tempo da rebellião, e ainda 
depois, andára sempre armado, dando vivas á sub>ersiva e extincta carta con~ 
stitucional, como lhes ouviTam as testem1mhas n. 05 1 e 2 cl'a<luelle clito appenso4.o, 
insultando c espancando, provocánclo e deEa:fiando a todos os bons realistas, coroa 
foi á mesma testemunha n. 0 1 e á elo n. 0 9 do appenso G. 0 1 chegando a ta-nto 0 

seu furor revolucionario 1 que obxigou um :filho da sexta t estemunha d'este appenso 
a cantar o hymno constitucional, senão que o matava, como jura a mesm~• teste
munha, cantando elle mesmo esse hymno e outras cantigas todas contrarias it Io ~ 
gitima causa da realeza e algumas em menoscabo da propria divindade, fi.J]Jas 
elo mais negro e elo mais absurdo atl1ei1:mo, eomo são as que por extenso reféreJJl 
as testemunhas n. 05 10 e 15 elo mesmo appenso 6 .0

1 
que lh'as ouvirmJ!. cantar 

quando elle desgostoso por não chegarem os rebeldes ao sitio da Ribeira, aonde 
os tinha ido esperar com seu irmão, parti·u el'ali atirando tiros pelas povoações 
fóra como l~ verdadeiro desesperado; pelo que tudo e rna.,is factos de que ele~ 
põem as sobr editas testemunhas, como tirar elle os laços realistas ás pessoas que 
os traziam em signal de seus honrados sentimentos, e pisal-os aos pés, mandando 
depois de presente a Manuel Leite de Ossaes um d'esses que tirára e pisára, 
como viu a já mencionada t estemunJJa n. 0 12, é sem a mínima duvida que es.tc 
r éu foi um dos mais enca'l:niçados satellites que serviram a hyelra da :revoluçno 
e da: anarchia. · 

Foi por isso que clle -ficou pronunciado na r espectiva devassa de rcbelJi~o, 
assim como o primeiro r éu Manuel Caetano Coelho ele 1\'facerlo, cujas culpas vJe~ 
ram da alçada para este juizo por força da mesma carta r egia de fl. 3 ; e andando 
nssim estes. Jois réus escapados sempre á justiça, seguiu-se pelas quatro horas di 
tarde do cha 18 ele outubro de 1830, junto ~í casa ela mãe do mesmo l\'Ianue 
Caetano, no logar ele Nadaes ele Cima, a morte elo sargento ele voluntarios rea
listas do batalhão ele Lamego, Jacinto Botelho, e a morte cl0 soldado do rnesf0:0 

batall1ão Antonio ele Almeida L eopoldo, assim como serem ahi n'esse mesmo st~ 
tio, e por essas mesmas· horas, feridos mais cinco voluntarios, José Teixeira 1\'~a.
cm·io e Ant011io Joaquim Meclello, do logar de Vinhós, Manuel Teixeira Macro·J~, 
do Jogar de Cima, José ele Almeida Canhola, do logar ele Safões, e Jos é U,ocll'l
gues, do Jogar de Minhães, concelho de Hezencle, e tudo com tiros de :u·ma de 
fogo, segnndo é patente do exame e corpo de delicto que nos cadaveres de uns 
e ~a~ fericl.as ~os outros se fez a fi.. 3 e fi: 5 do a})penso 1. 0 , pelo que procedeu~~ 
o JUiz ordmano elo concelho ele S. Martmho ele Mouros a clevassa constante c 
mesmo appenso, que depois foi concluída p elo desembargador corregedor da eo
marca de Lamego, para serem descobertos os auctorcs de tão horrível attentado, 
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' 1U03tra-sc pelas testemunhas ele vista n. 05 1, 10, 15, J 6, 19, c pela testemunha 
.Antonio Pereira Guedes, a fl.. 30 ela dita devassa, que ambos estes r éus, junta
~cnte com outros socios, foram os barbaros assassinos que mataram aquelles dois 
Infelizes, c ii.zeram todos os outros ferimento~ . Porquanto,- saíndo todos armados 
de espingarda pelas tres horas ela tarde d 'aquelle dito dia 18 ele outubro de 1830 
da casa da mãe elo primeiro réu Manuel Caetano, aonde se costumavam acoutar. 
como refugiados que eram, em direitura ao sitio da Senhora da Guia, sabendo 
ahi que tinha chegado uma escolta de voluntarios a procurai-os u'aquella mesma 
casa, voltaram atraz, e tomando a posição de um pomar de espinho, que fica mais 
tlevado, fizeram cl'ali tão vivo fogo com tiros de bala e munição miucla, que dis
persaram toda a escolta, com a perda que lhe causaram d'aquelles dois homens 
e cinco qttc appareceram feridos, perseguindo o resto até que ele todo os perde
ram de vista . Fazem mais forte esta prova já por si me~mo sobeja, as testemu
nhas n. 0 5 7 e 32, que viram vir os réus armados em marcha apressada do sitio 
d?' Senhora ela Guia, ao logar ele Nadaes de Cima, áquellas mesmas horas e ou
VIram depois os tiros ; as ele n .t·• 6, 23 e 31, que ouviram diz er ao mesmo réu 
M.annel Caetano que se tinha levantado contra os soldados realistas, que tinha 
lnorto um e bem sabia que estava percllcl.o, mas que fizera a sua vontade; e as 
testemunhas ele n. 05 9, 11, 12; 13, 14, 27 e a testemunha Antonio Cardoso, a. 

fl. 29 ela devassa, qtle todas viram os réus andarem armaelos por aqnelles sitias, 
uns antes, outras na occasiiio elo clelicto e algumas mesmo -depois . 

"Üs réus, por algum tempo varias; contraclictorios e incoher entes nas respostas 
qne deram ás perguntas elos appensos 8.0 e 9. 0

, confessaram a final que sempre 
tinham vindo armados elo sitio da Senhora ela Guia ao sitio elo clelicto, querendo 
o primeiro rén Manuel Caetano lJersuadir que fôra a Naclaes ele Baixo, e porque 
não encontrasse quando chegou um irmão elo réu João Caetano, mandára a este 
qne o fosse chamar, assim como outro sacio que fôra com elle, os quaes se não 
poderam conter logo que souberam que os voluntarios estavam no }Jovo, sem os 
1rem atacar pela rixa em que com elles andavam, e que não considerando efficaz 
aquelle r ecado, fôra elle mesmo Manuel Caetano, para ver se accommodava a 
desordem que de todos r eceiava. Evasiva es ta que a nenhum póde soccorrer1 não 
só porque se não prova· que os r éus voltassem ao povo com o fim que dizem, e 
rnenos se prova ainda que deixassem ele dar fogo , antes consta o contrario por 
um grande numero ele testemunhas ele vista, como porque se não pócle acreclita1· 
que dois homens, ambos com r eceio de ser presos, se fossem pôr ao alcance de 
nma escolta a impedir que a atacassem para que mais facilmente o·s prendesse. 

Acaba de convencer o réu Manuel Caetano a carta escripta elo seu proprio 
p_unho, e por elle reconhecida em acto ele pergtmtas, dirigida a sua prima D. Ma
l'la Rachei el e :Mello, ela casa das Cottas, e constante do appenso 2. 0 a fi . 6, aonde 
cllc, contando o caso a seu modo, lhe diz ((que não poclenclo fugir sem se defen
der, tratitra cl'isso», o que é uma verdadeira confissão ele que offenclêra; vae-se a 
Ver se offencleu para se defender, e o que se encontra é que este malvado fôra o 
lllais injusto aggressor que se pócle imag inar, porque sendo um criminoso, e t endo 
a felicidade de na:) ser apanhado pela escolta, a veiu positivamente atacar . Da 
1~esma ~a.rta consta que este facinoroso rebelde, não satisfeito com os crimes que 
tnlha commettido, se entregou depois todo a espalbar noticias aterradoras e snb
Vérsi vas, como que tinha entrado o Mina na Hespanha, vencêra uma batalha , e o 
resto ela gente que vencêra se lhe r euníra, que tamb em havia entrado uma guerri
lha constitucional _ em Brag·ança, que clerrotára os realistas, e que defronte ele Vigo 
anelavam muitos navi()s com bandeira constitucional. Tudo isto e o mais que já a 
este respeito haviam dito as testemunhas n .05 1 e 2 elo appenso 3.0

, mostra abun
dantemente que o mencionaelo ré tl é 11m dos mais desaforados inimigos da religião 
0 do tlu·ono; c se mais factos se lhe não provam el'esta natureza, o que se seg11e 
a:ahi é que fôra mais feliz do que outros como elle, não que fosse menos revolu
Ctonario, o que manifestou ele sobejo no rancor com que vein do sitio aonde es
tava livre de ser }Jreso, matar os hom·aclos voluntarios que em cumprimento ele 
lllll dever seu o foram procm·ar; sendo que o outro r éu João Caetano, alem ele 
lhe estar snfficicntcmentc proyacla a sua depravada conelncta moral e política pelas 
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testemtmhas dos appensos 4. 0 e 6. 0
, quanto ~ fazer fogo a. quem o fà prender, já 

não era esta, em que associou para matar os voluntarios, a primeira vez que ~e 
set·via de ensaio para tão horríveis attenta.dos, pois já da casa de :Manuel Lmte 
de Os<oaes havia atirado tiros á justiça, como indicam as testemunhas n.05 7, 8 
e 9 do mesmo appenso. 

Defendem-se os réns na allegaçi"w, que clentl"o elos cinco dias que lhe fo1·aro as
signados para c1izer de facto e de direito, o fizeram por seu advogado de um modo 
inteiramente differente d'aquelle a que recorreram quando lhes foram feitas as per
guntas appensas. Não chsseram n'estas que os voluntarios tivessem ido a casa ~o 
réu Manuel Caetano· e ele sua mãe para a roubar, nem tinha logar o outro réu Joao 
Caetano dizer isso para se desculpar do ataque formal que fizera á esco1ta, mas 
aquelle réu Manuel Caetano tomou agora essa nova clefeza1 inculcando que se 
atacára a eseolta fôra isso para mostrar que nfio era surdo ás vozes de sua mã~, 
que gritav.a lhe queriam rOLlbar a casa; defeza de certo contradictoria com a p:_l
meira, pois se o réu aeticliu para socegar a desordem, como disse n'aquellas, nao 
atacou a escolta para que o não Touba.ssem, como diz agora, e a verdade é que 
não fôra. uma nem outra cousa1 mas sim uma formal aggressão, como já se de· 
monstron, o que tanto mais se evidcnceia quanto não constanclo que fosse rou
bada a mínima cousa, constando antes pelas testemunhas da de\· assa n.' s 18 c 31 
que nada fôra roubado, e por todas as outras que o fim da escolta era procul"ar 
rebeldes e não roubar, s6 se o réu se refe1·e a uma pistola de que falla a tes~e
munha Antonio Pereira Gnecles, arma totalmente pTohibida 1 que os Yoluntanos 
deviam apprebender e nunca deviam deixar n'uma casa que em o asylo de mal
feitores e l'ebeldes; quanto mais bem se vê que o réu, pelo _seu odio a tudo quanto 
é realista, o que pretende agom mesmo é enxovalhar os voluntarios de ladrões, 
de outro modo não se póde conceber como uma escolta, aiEda que fosse de no."'e 
homens, contando com os que foram feridos e mortos, e dois que alú estão a Jtt· 
rar 11a devassa, fosse a alta hora do dia a uma casa no meio de uma povoaçã 0 

inteira e a uma. casa. com fama de recolhel' rebeldes, como tinha a do r6u, para 
roubar; vindo por consequencia a ser de nenhtlma consideração o argumento que 
se pretende deduzir da supposta a.ggressfio e 1·oubos attribuidos aos soldado.; da. 
escolta. 

:Não 6 igualmente de peso o argtlmento que se pretende tirar contl'a o credito 
das testemunhas n. 0

" 15 e 16, pela qualidade ele serem soldaclos ela escolta, por~ 
quanto, e aip.da que essa qualidade diminuísse a fé de seus testemlmhos no :rro
c~dimento de pura resistencia, não é, comtudo, no caso su:ffieiente para exchUl· 0 

crime, que alem elo juramento d'aqnellas testemunhas se acha' convincenteroent_e 
provado pela reunião e concordaucia de outros depoimentos, sendo muito espeol· 
fico o da testemunha Antonio Pereira Guedes, que não só ouviu e reconheceu ~ 
voz elo réu l\lanuel Caetano soltando gritos de «mOITam » no· momento de atacar 
com os seus ~;ocios a escolta, mas o viu dispara1· contra a mesma escolta, corro· 
borado o depoimento cl'esta testemunha com as elos n. 03 10 e 19, que afErroam 
de vista a persegnição que ainda depois dos ti1·os c mortes um e outi·o réu fize~ 
ram ,aos soldados da escolta que se retiravam. 

E de mais d'isso o crime tão grave e de tal natureza, que eleve ser julgado 
de plano c· pela verdade sabida, na conformidade da lei e carta regia que roan· 
dou instaurar este proccsso1 sem embargo de quaesquer formalidades que no mesmo 
faltem, as quaes todas já se acham suppridas IJelo accordão ele fl. \:>. 

E não havendo em taes termos causa alguma na defe11.a que aproveite aos 
réus, nem mesmo lhes diminua a imputação, que no réu Manuel Caetano é tant_o 
maior

1 
quanto sendo elle um bacharel forlllado, tinha rasão para saber a gravt

dade elos crimes que commettia e abster~sn c1'e1les, ambos estes réus estão nos 
termos de so:ffrer a pena condigna aos atrocissimos crime::; que commetteram- d 

Portanto, e o mais dos autos, condemnam ao réu Manuel Caetano Coelho e 
Maeeclo a que com bai·aço e ·pregão Sl'ja' levaclo pelas ruas publicas d'esta cidade 
ao Campo da Cordoaria, onde está a forca, onde morrerá morte natm·al pant sen~: 
pre, em um 1 :000~000 réis vara os parentes dos dois vohmtarios realistas 1D

01 

tos, em· 200!SOOO réis para cacla um elos ferir1os1 e 200#000 réis para as dcspeza:; 
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da relação, c ao réu João Caetano Pinto, condcmnam em degredo perpetuo para 
Caconda, com pena de morte se voltar a estes reinos, devendo ássistir á execução 
elo primeiro réu, e mais o condemna.m em 5001)000 réis para os parentes dos mor
tos, em 100~000 réis para cada um dos feridos e em 100~000 réis para as clespe
zas da relação, e a ambos nas custas dos autos; e mandam que se remettam cer
tidões d'este accordão ao corregedor da comarca de Lamego, para se fazer· publico 
em toda a comarca, principalmente no logar do delicto, c remettendo certidão de 
assim o haver cumprido para se juntar aos autos. Porto, 22 de novembro de 
1831. = Oliveim = Fm·ia _:_ J.l!la1·inlw =~Mello= Lago= Lo cio= Ca1·doso = Mon
teiro. 

A.ccor<liio sobro J>rimciros emllnrgos 

Accordam em relação, etc. Que sem embargo dos embm·gos· de fl . 53, que não 
recebem por sua mateTia em v:ista dos autos, o accorclão embargado se cumpTa c 
execute e pague o ·embargante as acrescidas. 

Porto, 24 de novembro ele 1831. = Oliveim = Fm··ia = 11![m·inl;o =~Mello= 
Lago= Locio = Ca1·doso =lJ1ontei?·o. 

A.ccordilo sobcc scgmulos cmlmrgos 

Accorcla,m em relação, etc. Que sem embargo elos segundos embargos de res
tituição de fl. 135, que não attenclem, o accordao embargado se cumpra e exe
cute e pague o embargante as acrescidas. 

Porto, 24 de novembro de 1831.=0livei?·a=Faria=Mcwinho=Mello=Mon
t"ei?·o=Lago=Locio= Cm·doso. 

O:tficio 

Til. 010 e ex. 010 sr.-Achava-me tão cansado e adoentado esta manhã quando 
saíu o sr. 'l'orres Mangas, que não pude, <'.orno tencionava e devia, escrever a 
v. ex.a e responder a varios artigos das suas cartas. Agora o faço, aproveitando 
o estafeta, que talvez ainda chegue a París primeiro que o nosso expresso. 

Chegou hoj e paquete de Lisboa; não sei que traga noticia nenhuma de i11J
portancia, a não ser a declaração das ilhas de Cabo V m·cle a favor da senhora 
D . Maria II; porém eeta noticia, que vem mencionada em algumas cartas, carccn, 
a meu ver, de confirmação, e ignoro absolutamente tanto a origem como os ele
talhes d'elb. 

Lord Palmerston, com quem estive ·esta manhã, não me fallou em tal, e só 
prometteu mandar·-me copia de um ruappa ~ que lhe remetteu _ mr. Hoppner das 
forças militares e navaes ele Portugal. Enviarei a v. ex.a esse mappa logo que o 
obtenha, e entretanto tr:msmitto-lhe soLre esse. mesmo assumpto as informações 
que tive por cartas particulares (documentos n .05 1 e 2). 

Inclusa a.chará v. ex.a tambem copia da carta ele sua magestade o imperador, 
que v. ex.a manda pedir. 

Continuo a nutrir esperanças de que não sejam totalmente baldaclas as nossas 
diligencias aqui, e hoje mesmo tive a esse respeito uma conferencia com lord Pal
xnerston, que promette infallivelmeute dar resposta á minha nota antes ela a.ber
tura do parlamento, nã.o me podendo caber duvida alguma sobre os bons desej.os 
do dito ministro. 

Julgo, portanto. que o nec pl?.ts ult1·a da minha demora aqui dever~L ser até ao 
dia 6 de dezembro, porque se até então não obtivermos alguma decisão, será inutil 
continuar a esperai-a. 

Para essa epocha deverão ter os navios da nossa expedição chegado ao porto 
de França do seu destino, e deverá então transferir-se pa.ra París, não só o almi
rante Sartorius, mas tambem o agente principal dos prestamistas, e estabelecer-se 
ali o centro elo impulso dos nossos negocios debaixo das immediatas ordens de 
sua magestade imperial. 

Espero segunda feira dar conta a v. ex. a da saída dos ·navios, e tomarei sobre 
mim a responsabilidade, visto as circnmstancias assim o l)ecli~·cm, de mandar saír 
a cseuna Tm·cei?·ct para as ilhas, e os barcos ele vapor de Liv; rpool para o mesmo 
tlcstin.o, a fim de se levar a cffeito o projccto de que clci parte na minha carta 

' 
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de hontem a sua magestade imperial, com a unica clHferença de ir, em logar do 
Sartorius (que já agora não póde deixar de tomar o commando em pessoa elas 
fragatail), out1·o offici.al de sua escolha para dirigir as operações. 

Emquanto ao projecto 1lo tenente Pitta, pa.ra transporte de emigrados, sobre o 
qnal sua magestade imperial manda que eu averigue aonde e quando será neces· 
sario que se achem promptas as embarcações offerecidas, não sei como possa; res
ponder, sem que sua magestade primeiro decida quantos emigrados devem 1r. A 
faltar francamente, o sobredito offerecimento é inutil, porque se sua magestade 
quizer que vão os emigrados que se acham: em França· e na Belgica, haverá lo_gar 
bastante para isso nas nossas embarcações, sem a.cceitat' favores que talvez s{na.rn 
mais caros. A questão principal é saber se é ou não conveniente transportar agora · 

· para os Açores uma porção de officiaes e de paizanos, principalmente os que re
cebem soecorros do governo francez, e que, portantoJ não pesam no :\Ctnal moment~ 
sobre os nossos escassos recursos. A meu ver, convem levar todos que de boa fe 
podérem fazer o serviço de soldado, e alem d'esses um numero pequeno ele offi -
ciaes ele merecimento e escolhiclos por sua magestade. . 

'l'ive a honra de receber as ca.rtas de v. ex.a ele 14 e 18 elo corrente, cuJO 
conteúdo fica respondido em grande parte, e só acTescentarei, referindo-me ao que 
v. ex.a me diz na u]ti.ma data, que se eu visse que a minha demora em Londrc~! 
e a indecisão do governo inglez empatavam algum outro projecto ex:cquivel, Ja 
de certo me teria ido emboTa; porém está claro que nada se perdia emquU~nto 0 

embargo dos navios tolhia a sua magestacle os meios de emprehender cousa al~ 
guma; e uma longa experiencia 1le negociações arduas e complicadas me tem mos
trb.do que se conseguem á força de tenacidade unida com algum geito, resultados 
que nunca se teriam obtido se se perdesse o animo depois do mau successo elas 
primeiras tentativas . 

Rogo a v. ex. a que beije em meu nome a augusta mão de sua magestade Í.Jll
perial .e a da rainha minha senhora. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 25 de novembro de 1831, ás cinco horas 
ela tarde.-lll."'0 e ex.'r.o sr. Candiclo José Xavier.=111a?·qttez de Palmella. 

Oflicio 

Iu.mo e ex.'"0 sr.-Apresso-me a· dirigir a v. ex.a, para que se sirva levar ~o 
conhecimento de sua magestacle imperia1, a agradavel noticia de se haver ho~~ 
levantado o embargo sobre todos os navios da nossa expedição. Esta noticia f?' 
participada de officio esta manhã a mr. Ardoin pelo secretario elo thesouro, o Já 
se sabe publicamente na praça de Londres. LiEonjeio-me, portanto, ele que esta .vez 
ao menos não · me verei na triste necessidade, em que já me vi, ele contradizel' 
uma similhante participaçáo. 

Vae-se tratar ele fazer saír imrnecliatamcnte os navios, ainda quando o vento 
lhes não permitta seguirem viagem em direitura para. Belle-Isle. 

Esta decisão, mai.s prompta do que nós mesmos esperavamos, ha de natm:al
mente induzir o almirante Sartorius a alterar o plano que elle havia conceb1do 
n'estes ultimos dias, e que indiquei na minha cru:ta ele hontem a sua magestade 
impe~·ial. Julgo, porém, que não deverá fazer desistir do projecto de enviar quanto 
antes de Liverpool um navio ele vapor com a marinhagem, n.rtilheria, e petrec~os 
necessarios para armar as embarcações que temos no.s Açores; e cmquanto á 1cla 
de Sartorius e da escuna Terceú·a, creio que o melhor será o combinar-se .esta 
parte da operação com o mesmo Sartorius, indo elle a Paris receber immedlata
mente as ordens de sua magestade imperial. 

Esta cart<t vae pelo estafeta, e espero que cl1egLle ao mesmo tempo, ou talvez 
antes de Torres Mangas. 

P. S .-Agora sei ter-se e:xpecliclo um expresso ao commanclante ela fragata 
Congresso, patra que largue immecliatamente das dunas. Os o~ltres navios conta-se 
que possam saír d'aqui domingo 27 elo corrente. mo 

Deus guarde a v. ex .a Lonch·es, 25 ele novembro ele 1831.-111.010 c e.x:. 
sr. , Cancliclo José Xavier.= Ma.1·qllez de Palmella. 
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O:ftlcio 

Ill .1110 c ex. ma sr.-Tenho a satisfação ele confirmar tudo quanto na minha pre
cedente carta annunciei a v . ex. a ácerca dos nossos navios; a esta hora já todos 
devem tet· saído das dunas com direcção a Belle-Isle, mas não o posso affirmar 
positivamente, porque até esta hora, cinco da tarcle, ainda não recebi a certeza 
de se haver effeituado a saída; sei sómente que as ordens que se deram para isso 
devem ter sido executadas no decurso do dia de hontem . 

As diligencias miguelistas para obstar a nossa expedição têem continuado com 
a maior actividade, como v. ex.a conhecerá do bilhete incluso, que manifesta evi
dentemente o interesse que este ministerio toma a nosso favo r ; escuse recommen
dar a v. ex.a a devida discrição ácerca do dito bilhete. 

Remetto tamLem um papel interessante que me foi communicado pelo mesmo 
ministro, sobre o estado actual da marinha e exercito de Portugal 

Posso informar com certeza que o príncipe de Talleyrand escreveu hontcm ao 
seu governo, dizendo-lhe que seria conveniente que deixasse sair immediatamente 
a corveta · Urani(t~ porque n'isso se mostraria proeeder em harmonia com o que 
este goven10 acaba de praticar ácerca dos nossos navios, e faria uma cousa agra
davel .ao go~rno inglez. Persuado-me, portanto, que depois da recepção do officio 
de TalleyranÇ. s·e removerão todos os escrupulos ácerca da lkan1:a~ e parece-me 
conveniente que D . Francisco de Almeida renove agora as suas instancias a esse 
respeito, sem comtudo se mostrar informado da recommendação de Talleyrancl. 

Logo que perruittam a salda da U1·am'a, julgo que se nkio deve demorar um 
só instante nos portos ele França, para não dar logar a arrependimentos, e poderá 
proceder em direitura para a 'l'erceira, servindo-se sua magestade para isso de 
parte do credito de :L 2:000 esterlinas que lhe foi aberto pelos contratadores d-9 
emprestimo. 

A minha demora aqui já não póde ser senão de mui poucos dia;s, porque an
teponho a qualquer outra consideração o desejo de me achar em Paris quando os 
nossos navios cheguem a França; entretc-into conservo a esperança de nrio saí r sem 
levar uma resposta á minha nota, e continuo a. trabalhar para ver se consigo que 
no discurso ele el-rei de Inglaterra haja uma phrase que nos seja favoraveL 

O que posso assegm·ar a v. ex. a, é que este ministerio deseja ele boa fé pro
lnover a restauração da senhora D . Maria II, e que para isso lhe .:parece summa
mcnte util qLte sua. magestade o imp~rador embarque e assuma o titulo de 1:egente. 
Eu creio que esta nobre resolução bastarà para aplanar a maior parte das diffi
ctüdades que antes d'isso não podérem vencer-se; e entretanto tenho provas evi
dentes de que lord Palmerston trabalha activamente com os ministros das gran
des potencias para os persuadir de que a Inglaterra não reconhecerá por modo 
algum o senhor infante D. Miguel, e que por consequencia conviria pôrem-se to
dos de accorclo para restabelecer a ordem legitima em Portugal ele um modo que 
não traga comsigo os perigos de uma guerra civil. 

Deus queira que estas lisonjeiras esperanças não fiquem todas frustradas com 
as desordens que se manifest-aram em França, e cujas consequencias inspiram 
agora a todos o maior receio. 
. Peço a v. ex.a que beije em meu nome a augnsta mão ele sua magestade o 
un pcrador. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 28 de novembro ele 1831.-IIl.1110 e ex .1110 

sr. Candido José Xavier. = 1lfa1·qlbez de Palmella. 

Bilhete a que se refere o clecre~o supra. 

Samecli, 26 IJovembre 1831.-:M:on cher marquis: -Jc vous conseille forto
lnent de faire partir vos vaisseaux sans le moindre clé]aj, afin d'éviter de nou
velles difficultés, que les agents ele D . Miguel ' pourraient vous susciter. Je viens 
de recevoir une autre série cl'a:ffidavits ce matin de la part de Sampaio qne jc 
vais lui rendre. Mais tant que vos vaisseaux nc sont pas partis il y a risque de 
quclqucs autres embarras. 

Tout à yous. =Palmen;ton. 
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Decreto 

Tend.o chegado ao mais horroroso excesso a injusta, barbara e atroz perse
guição feita pelo governo do usurpador da corôa portugueza contra os leaes"' e 
honrados cidadãos que tê em permanecido fieis ao juramento, que, com · a naçao 
inteira, prestaram no anno de 1826 á carta constitucional e á rainha legitima; _e 
não tendo faltado entre os ferozes servidores d'aquelle governo juizes, tanto nu
litares, como civis, de tal sorte esquecidos do primeiro dever do julgador, e com 
tanto excesso dominados pela desordenada amb ição, ou devorados pe~a sêcle ele 
sangue e de vinganças, que 11ão receiaram prostituir o seu nobre otlicio, para. co
brir com o vão titulo e fórma ele sentença, os actos da mais iníqua e da mais od10sa 
crueldade, condemnando umas vezes como criminosos os auctores de factos honra
dos e virtuo3os, suppondo outras vezes graci<osa,mente factos de que nos proces
sos não ha prova alguma attendivel, e p1~ocurando quasi sempre por meio de ne
gras calumnias e de pal_avr(ls ·affrontosas infamar a memoria e destruir a boa 
reputação das infelizes victimas que assassinam; acontece tambem que o mesmo 
espírito e as mesmas causas têem corrompido a j-t:1stiça civil, tirando-se os be~s a 
uns e dando-se a outros, não pelo bom direito que cada um póde ter, mas unic~
mente-pelas opiniões políticas que professa. Pelo que a regencia, depois de ouvir 
a }unta consultiva, consideranclo-se estreitamente obrigada a empmgar todos 08 

meios possíveis para protege1· os snbditos da rainha contra aqnelles actos ele des
enfreada ferocidade, e assegurar aos qüe d'elles forem ou tiverem sido victiro3:5 

o futuro desaggravo da injustiça e a reparação do damno, em quanto for cmnpatl
vcl com os principias da justiça civil e política, manda, em nome ela rainha., 0 

seguinte: 
Artigo 1.0 Todas as sentenças proferidas pelos trihtmaes, juizes, conselhos ele 

guerra, alçadas, commissões, ou quaesquer justiças dos reinos ele Portugal, AJgar
ves e seus domínios, em nome ou por auctoridade do governo do usurpador, de
pois do dia 2j de abril ele 182R, e as que ele ora em diante se proferirem no me~mo 
noi?e, ou pela mesjlÍa auctoridade, contra quaesquer portuguezes ou estrange1~"0.~' 
res1dentes em Portugal,. de um ou de outro sexo, por motivos ou opiniões pohti
cas, ou por factos dependentes de motivos ou ele opiniões políticas, são declara
elas írritas e nullas, para por ellas se não fazer mais execução alguma, antes se 
clesfaze,r a que já estiver feita, repondo-se, em quanto for possível, as causas no 
estado em que estavam, antes de começados os processos em que as sentenças 
foram proferidas, e ficando por este facto rehabilitaclo o nome e boa fama elas pes
soas sententliadas, bem como a memoria d'aquelles ctue foram executados e a de 
seus descendentes. -

Art. 2. 0 Todos os bens ele raiz sequestrados ou confiscados, serão restittúdos 
a seus donos, ou a seus legitimas herdeiros ou procuradores, com todos os ren
dimentos existentes, ou os bens estejam a.incla em deposito ou aclministraçã~~ ou 
tenham sido já encorpol'aclos nos p1'oprios da corôa, ou por esta alienaclos por t1~ul~ 
oneroso, ou por titulo gratuito, com declaração, porém, que o terceiro possmdor 
deve com os fructos existentes restituir os fructos 'perceptos ou percipienclos. 

Art. 3.0 Igualmente serão restituídos todos os bens moveis ou semove!lt~s, 
s~questrados ou confiscados, ou o preço cl'elles, se tiverem sido vendidos e eJCJS-
tu· em mãos de qualquer depositaria ou administrador. . 

Art. 4. 0 Uma lei determinará os casos e o modo · como hão de ser restitmd~s 
os frnctos e rendime:1ros ~utrados no theso~u·o publico, o preço dos bens rn?ve~~ 
ou semoventes que üver tldo o mesmo deatmo, e o preço que pelos bens. al_'leo 
elos pela corôa deram os acquiescentes e os f1·nctos e rendimentos que restümra1ll· 

Art. 5. 0 Os juizes territoriaes são competentes para ordenar e fazer esta~ ~·es
tituições summariamente, pela verdade sabida, sem ordem, nem figura de JUl~o~ 
e sem dependencia de mandado chis repartições fiscaes do juizo elos feitos da, a 
zenela, ou de outm algum. 

Os mesmos juizes e pelo mesmo modo fal'ão proceder á restituição de quad~ 
quer bens subtrahi~los, ,fnrta.clo.s, ou por qualq:1er m?clo cles_bar~:aclos ao tempo cl~
sequestro, ou depois cl este feito; e bCJ!n assim ar mclemmsaçao de todos 08 
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rnnificamentos, ou ruína culposa, ou fraudnlénta, acontecida nos bens sequestra
dos ou desbarataclos e da lesão que tenha havido nos arrendamentos dos mesmos 
bens. 

Art. 6. 0 Todos os que pelos motivos declarados no artigo 1. 0 foram privados 
de officios vitalícios, postos, gradtlações e honras serão a elles restituídos, con
tando suas antiguidades e; annos de serviço, como se tal privação não tivesse 
existido; mas quanto aos ordenados correspondentes ao tempo da privação uma 
lei determinará o que se deve guardar. 

Art. 7. 0 Os juizes que tiverem proferido as sentenças e os que tiverem pre
parado os processos, serão responsaveis ás partes ou a seus herdeiros por todas 
as perdas e damnos que com os mesmos processos e sentenças tiverem causado e 
por qualquer descaminho de bens que tenham. feito ou consentido por fraude ou 
omissão. 

Alem d'esta responsabilidade os juizes responderão criminalmente por toda a 
quebra das solemnidades substanciaes do processo e por toda a decisão contra as 
regras mais obvias da justiça, con~ra o direito expresso, ou contra a prova dos 
autos; e bem assim por quaesquer injurias feitas aos réus em suas pessoas ou 
boa fama, sem lei que as j nstifique, ou sem rasão que as desculpe. 

Art. 8. 0 Nas causas cíveis em que tiverem sido partes algumas pessoas pre
sas, emigt~:adas, ou perseguidas por motivos ou opiniões políticas, ·ou por factos 
dependentes ele motivos ou opiniões políticas, se estas se acharem lesadas com 
qualquer acto do processo ou sentença proferida depois do dia 2ó de abril de 
1828, gosarão da restituição que se dá aos men01·es de vinte e cinco annos, a qual 
poderão pedir aos juizes a que o conhecimento pertencer; as que estiverem no 
reino, dentro de tres mezes contados do dia em que em Portugal se restabelecer 
o governo da rainha; as que estiverem nas ilhas adjacentes, ou em algum paiz 
ela Europa, dentro de um a?-no; e as que estiverem na Africa, America ou Asia, 
dentro ele dois a.nnos. 

O ministro e secretario de estado dos negocias da justiça assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 28 de novembro de 1831. = 
C'unde de Villa FloT . José Antonio G-lM?TeÍ?·o= JoaqLâ?n de Sottsa ele Que vedo 
Piza?"'I"O = José Dionysio da Se?"'l"a. 

Decreto 

Tomando em consideração o que representou o marechal de campo comman
dante das forças nas ilhas dos Açores: ha por bem a regencia, em nome da ra;i
nha, determinar que os officiaes e mais praças do corpo de artilhel"ia tenham os 
vencimentos que· por lei lhes competem, á excepção, l)Orém, dos sargentos aju
dantes, sargentos quarteis mestres, tambor mór, cabo ele cornetas, cornetas e tam
bores, que vencerão o mesmo que v.encem os dos corpos de infantaria e caçado
res, ficando n'aquella ·parte sem effeito o disposto no artigo 6. 0 do regulamento 
que faz parte do decreto de 2 do corrente mez e anno. 
· O ministro e secretario de estado dos negocios da guerra assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 2\J de novembro de 1831. = 
Conde de Villa Flor·=José Antonio Gue?Tei?·o=Joaquim de J:io11sa ele Quevedo 
Piza?·?·o. 

Proclama~ão 

O clr. Candido José de Moraes, juiz de fóra do civel, crime, orphãos e direitos 
reaes na Villa Franca do Campo e villas annexas, Lagôa e Agua ele Pau; com 
alçada, por sua magestade fidelíssima a senhora D. Maria II, que Deus guarde. 

Aos cidadãos cl'este districto:- Quando o governo da nossa augusta e ado
rada soberana, a. senhora D. Maria li, mandou a esta ilha as suas leaes tropas, 
foi com o fim unicamente ele resgatar os seus habitantes, de restituil-os aos seus 
l.lsurpados fóros ele cidadãos, e de quebrar os grilhões que tanto pesavam nos 
seus pulsos; e na verdade, cidadãos, vós fostes salvos das garras do despotismo, 
e restituídos ao goso da liberdade; estes beneficios deve a provincia dos Açores 
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ao governo de sua mngcstade. Bem pouco dista agora o momento da salvação 
completa da nossa patria. Um despotismo feroz c sanguinario pesa sobre Portu
gal, assim como pesou sobre . os fieis habitantes· de S. Miguel i a devastaçao, os 
crimes e os horrores de toda a ordem têem sido o resúltado do mais atroz pelju
rio, da usurpação mais descm,.adu. Um despota cruel se sentou sobre o throno da 
nossa soberana, c sem ter nenhuma das virtudes dos usurpadores, cujo nome se 
lê na historia, elle tem sido conservado sobre esse throno, manchado com seus 
crimes, por effeito da mais refalsada política. 

E ia pois, cidadãos i é preciso derribar o tyranno do throno, que deve ser res
tituído á nossa legitima rainha; é preciso fazer apparecer a ordem e o regimen 
constitucional na nossa patria. Pela pratica, tendes vós conhecido as pias e .bene
ficas intenções do governo de sua magestade a senhora D. Maria II; já conheceis as 
vantagens que vos têem resultado das medidas tomadas por esse governo, que véla 
sobre nós;· já conheceis a di:fferença ·que vae da liberdade á tyrannia, da carta 
cúnstitucional ao despotismo; é preciso tambem concorrerdes para que os vossos 
irmãos do continente gosem de tantos bens. · 

Bem certo está o governo dos vossos sentimentos patrioticos, c do vosso acri
solado amor ás sabias instituiçõel:l que nos regem; a prova d'estes sentimentos 
existe na avidez com que tendes corrido a alistar-vos voluntariamente debaixo do 
pendão da liberdade. Mas não basta isso, cidadãos, é preciso largar tudo, correr 
ás armas e salvar a patria; em tempos extraordinarios carece-se de medidas e:x:
iraordinarias ; não ba amor de. patria, se o cidadão se não interessa na sua de
feza. Nós já temos boa quantidacle de cidadãos, que espontaneamente se alist~ran1 
para a defeza das suas propriedades; mas a patria carece ele mancebos que sof
fram as fadigas ela guerra, que impavidamente encarem o inimigo, que supplan
tem a tyrannia e que adquiram o renome de libertadores da patria. O governo 
mandou proceder ao recrutamento; elle é necessario, porque os soldados é que 
hão de salvar Portugal, e os mancebos solteiros d'este distrieto não devem de 
sorte alguma esquivar-se a tão honroso, como glorioso encargo. O augusto pae e 
tutor da nossa adorada rainha vae na frente do seu exercito fiel; e qual será o 
portuguez que não se encha de enthusiasmo ao ver-se commandado por um heroe, 
que fez a felicidade elo Brazil, e que nos deu a carta constitucional? Os volunta
rios nacionaes ficarão guardando e defendendo os vossos lares, emquanto vôs cor
reis ao campo da gloria, aonde vos cobrireis de honra e adquirireis o direito á 
immortalidade. · 

'I'oclos devemos concorrer para a dcfeza elas nossas propriedades e <?-o sagr~clo 
palladio ela carta constitucional. Os cidadãos que têem que perder, devem recetal' 
as invasões dos inimigos, e prepararem-se a defender-se d'elles 1'íara não so:ffre~·e])l 
as suas oppressões. Correi, pois, ás armas, cidadãos pacíficos; ninguem seja 1fo1d~ff~
rente á salvação da patria; o alistamento para os voluntarios nacionaes é IllJ])ll
tado; augmentemos o seu numero; mostremos ao mundo que nos empenbâmos na 
defeza elos nossos direitos e elas garantias constitncionaes . 

Vi1la Franca do Campo, 2 de dezembro de 1831. = Cctncliclo José ele Mo1·aes. 

Officio 

In. mo e ex .mo sr. - Comcç<;> por agradecer a carta ele v. ex. a ele 3 do corrente, 
em que achei a grata noticia do feliz successo de sua magestade a imperatriz, por 
cuja occasião peço a v . ex.a queira em meu nome be\jar as mãos a suas mag~sta: 
eles imperiaes e a sua magestade ficlelissima. Este acontecimento não póde det)l:Ul 
de interessar a todos os leaes portuguezes, não só pela satisfação que d'ell_e re
SLllta a sua magestade o imperador, mas tambcm porque assim fica remov1do 0 

cuidado que seria inevitavel, se houvesse sido indispensavel deixar agora a Eu-
ropa antes d'este successo. · · eo O sr. Tol'l'es Mangas chegou a Londres ante-hontem á noite, e entregou-Dl 
officio de v. ex.", em que me annuncia que sua magestade imperial se digna aul 
ctorisar-me a determinar eventt1almente o que parecer mais conveniente ao rea 
serviço sobre os objectos indicados .nos meus precedentes officios. Agradeço, co])lO 
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devo, esta nova prova de confiapça que sua magestade se digna ter em 11lim e de 
qtw espero não abusarei. 

Posso dizer a v. ex. a com certeza, que no discurso do throno, que sua mages
tade br1tannica ha de pronunciar ámanhã, se faz menção dos negocios de Portu
gal, ele modo tendente a produzir uma impressão favoravel a nosso respeito, posto 
que se guarda aquella circumspecção que sempre costuma haver em similhantes 
documentos. · 

Tambem posso dar a agradavel noticia de que hoje mesmo foi admittido no 
sto<;k exchange o nosso empr estimo, cujas acções a.pparecerão por consequencia 
publicamente na praça, cousa que :se não havia verificado, como v. ex." se lem
brará, no emprestimo projectado com Maberly, e que foi a principal causa d'elle 
se não levar a effeito. 

Nada mais me occorre de interesse para communicar a v. ex.", a quem tor
narei a escrever ámanhã mais circumsta.nciadamente. 

Dens guarde a v. ex." Londres, 5 de dezembro de 1831.- Ill."' 0 e ex. mo sr. 
Candido José Xavier. =Ma?·quez de Palmella . 

.Aviso 

Ill.mo e ex.mo sr. - Havendo constado a el-rei nosso senhor o grande enthtl
siasmo que se tem desenvolvido pelo reino para a defeza da justa e santa causa da 
religião, do throno e da segura,nça elo estado,. e até da individual que os nossos 
inimigos louca e temerariamente pretendem atacar: é sua magestade servido que 
v. ex. a ordene aos magisti·ados dos districtos aonde com particularidade se tê em 
manifestado sentimentos tão nobres e tão portnguezes, que façam constar aos seus 
habitantes a real approvação do mesmo senhor. 

Sua magestadc nunca dtlvidou de que na presente occasião encontraria taes 
sentimentos, porque por experiencia propria sabe quem são os seus vassallos, e 
sempre os tem achado a par de si nas occasiões mais arriscadas e difficultosas; e 
sobretudo tem merecido o apreço de sua magestade a constancia inabalavel com 
que os portuguezes, hoje por certo imitadores das excellentes qualidades de seus 
antepassados, se têem apresentado em todas as epochas para A cU:sta dos maiores 
sacrificios se opporem e destruirem o monstro da impiedade e da revolução, que 
desde 1.820 tanto nos tem perseguido e tem sido a causa de todos os males que temos 
soffi·ido, que haveriam sido muito maiores se não tivesse ficado sempre vencido. 

Sua magestade quer tambem que v. ex. a dê a saber a alguns magistrados ter
ritoriaes, que mais se têem distingt~i~o aqora pelo seu zêlo no d~sempenho do se:1 
dever, que são por sua magestade c'Onhec-1dos os seus bons serVlços. 

Deus guarde a v. ex. a Palacio de Queh1z, em 6 de. dezembro de 1831. =L1tiz 
ele Paula Ftwtado de Cast?·o elo Rio ele lYlendonça.=Sr. Joaquim Gomes da Silva 
Belfort. 

Officio 

n1.mo e ex. mo sr. - Limitar-me-hei hoje a mandar incluso o discurso pronun
ciado esta tarde por sua magestade britannica, e expedirei ~tmanhã Antonio Joa
quim de Torres Mangas com 0fficios mais detalhados. Julgo que ninguem duvidará 
de que a menção feita no sqbredito discurso do chefe augusto da casa ele Bra
gança, e a maneira com qne se expressa no principio do mesmo periodo el-rei de 
Inglaten·a sobre o proceder do actual governo portuguez em relação aos subditos 
britannicos, são indieios su:fficientemente claros da inclinação cl'este ministerio, e 
como taes serão por certo considerados dentro e fóra ele Inglaterra i. 

I· Eis-aqui a traducção, confoTme se lê na Clwonica, semana.rio da Terceira: «Ü proceder 
elo governo portuguez, e os repetidos ultrajes a que os meus subditos se ·têem visto expostos, 
hão vedado a Tenovação das minhas relações diplomaticas com aquelle 1·eino. O e;;tado de um 
paiz tanto tempo unido ao nosso pelos laços da mais intima alliança deve ser para mim obje
cto de bem ser i o interesse; e a. volta do ramo mais velho da illustre fa!Ilil ia de Bragança á Eu
ropa, bem como os perigos de uma successão disputada, hão de requerer todo o meu cuidado 
~obre os acontecimentos que dizem respeito, não só á segurança de Portugal, mas tambem aos 
mtcrcsscs gcraes da Europa». 
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Houvera sido de desqjar que os sentimentos do gabinete de Londres foss~m 
mais claramente manifestados; mas v. ex. a bem conhece que não é essa a pratica 
senão no caso de se. haver já adaptado uma decisiva resolução. E se esse cas~, 
que e11 vi bem proximo, se tivesse por fortuna verificado, então pouca necessl
dade teríamos do apoio indirecto de um discurso. 

Posso em todo o caso assegurar a v. ex. a que não custou pouco trabalho, nei.u 
é reputada pelos nossos amigos e inimigos como pequena vantagem o consegmr 
que se fizesse menção dos negocias de Portugal elo modo que se acaba de fa~er. 

Queira v. ex.a beijar em meu nome a augusta mão de sua magestade un
perial. 

Deus guarcle a v. ·ex. a Londres, 6 ele dezembro de 1831.- Ill. mo e ex. 1110 sr. 
Candido José Xavier. = 1Jtfarquez de Palrnella. 

Extracto de discursos 

Proferidos uo pRrlnmouto brltnuulco sobro o porlodo elo discurso dn coroa quo se refere n Portugal 

LORD. ABEIWEEN: - Não entendo que :rrroceclimento o governo quer ter com 
Portugal; não sei o que significa a phrase: ((O procecler elo governo portuguez, 
e os repetidos ultrajes a que os meus subditos se têcm visto expostos, hão vedado 
a renovação das minhas relações cliplomaticas com aquelle reino )J. • 

Aqui ouvimos na sessão passada fallar de ultrajes; mas ouvimos tambem ~~
zer que se dera satisfação d~elles. Eu sempre considerei essas o:ffensas cousa m
signi:ficantissima, e insufficientes para justificar os meios ele que se lançou roã~ i 
porém clar-se-ha caso que agora se trate de novos ultrajes? Emquanto a mim, nao 
posso deixar ele maravilhar-me de que não tenha ainda sido reconheciclo um governo 
qu~ já se acha estabelecido ha quatro annos. 

A minha opinião é que este governo tem direito {L renovação ele nossas rela-
ções diplomaticas. . 

Fizeram tambem dizer a sua magestade o seguinte: «A volta elo ramo maiS 
velho ela illustre família ele Bragança á Europa, bem como os perigos ele uma sue
cessão disputada, hão de requerer todo o meu cuiclado sobre acontecimentos que 
dizem respeito, não só á segurança ele Portugal, mas tambem aos interesses geTaes 
da Europa». . · 

Que quer isto dizer? A volta de que aqui se faz menção e:ffeituou-se antes do 
fim da sessão passada: . 

Mas agora póde D . Pedro apresent:w-se com mais confiança e commetter 
uma empreza, para tentar a qual mmea ele antes havia tido meios adequados_?~ 

Eu disse ha tempos que nada me parecia tão ridículo como essa exped1çao 
ele que se fallava. contra Portugal, em qHe não havia probabilidade alguma ele bom 
resultado; mas então não contava com apoio dado a ta.l expedição, o que agoru. 
ouço dizer que se faz com dinheiro inglez1 com gente ingleza e com gente fr~u
ccza. Esta circumstancia muda o estaclo da questão ; e apoiada cl'estc modo, pode 
a expedição seT segu.ida de feliz successo, não direi se por muito, se por pouco 
·tempo. 

Se, pois, se e:ffeituar a expedição, não creiam v. s. as que ella seja só unia e~
peclição entre dois príncipes. Não, ella frustrará todas as esperanças de paz: a.cai
re"tará, forçosamente uma guerra geral, e tornará ~ peninsura um tbeatro ele san
gue. E impossível qLle o rei ele Hespanha consinta que na península se estabeleça 
uma facção revolucionaria n:anceza. . 

O objecto ela expedição é o estabelecimento ele um monarcha revoluciona:·10 

na península; e eu ouso clizer que, aincla dado que o rei ele Hespanha fosse 1~
sensivel ás consequencias ele taes successos, o povo hespa.nhol tomaria armas pa·1.a 
oppor-se á tentativa. Não posso deixar ele considerar este um momento critico pa_::l 
a paz elo mundo. Eu te11ho clireito ele fazer estas observações, posto que me uao 
opponho á mensagem de qué se trata. . _ 

LoRD GREY:- O nobre lorcl (Abercleen) não limitou as suas censuras ao P~ 0 

ceder. ela aclmini~tn.~.ção que succecleu á emft. qu~ elle· te-v:e parte, a Tespeito ~~ 
negoClos ela BelgiCa; estendeu a sua attençao VIgorosa, rllustrada c cert11111en 
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desinteressada tambem a Portugal . E posto que o nobre par convenha em c1ue nrio 
é e.sta a occasião propria de proceder a inda.gações sobTe a nQssa politica a res
}) e~to do governo que se acha cst~•beleciclo n'aquolle reino, comtudo, segundo o 
·seu costume, procurou apresentar fortes asserções em logar ele fortes opiniões . 

Elle crimina o ·governo por não ter até agora reconhecido a soberania ele 
D. Miguel. . 

Esta accusação tqrna-se singula1· por ser feita pelo nobre lord. EsqueceT-se-ha 
elle, ou pens;.n·á que v . s.as se esquecem já, que o governo ele que s. s." fez parte, 
e parte muito interessante, se propozera (lescle muito tempo reconhecer D. Mi
guel com uma condição _(a meu p<.trecer ele nenhum modo plausível), e que este 
reconh ecimen to n~i.o teve cffeito, porque D. lVIigLtel não cumpriu a condiçrio? O 
governo ele quo o nobre lorcl era membro não pôde, se b em que ardentemente o 
desejasa, r econhecer D. Miguel, porqae este não satisfizera á conclição do reco
nhecimento; e comtuclo argLle a êl.clministração actual por não haver reconhecido 
a soberania do mesmo individuo, posto que ta.l condição jamais foi por elle ctnn- . 
pricla. O nobre l.orcl pergLmtou com ar triumphante se v. s.as não tinham j:í aqui 
ouvido fa.llar elas offensas feitas em Portugal a subditos britannicos, assim como 
tambem qne o governo tomá1·a á sua conta obter prompta satisfação cl'essas of
fensas . E con tinua ?1W?"e suo affirmando que taes pfl:'ensàs nunca seriam commet
tidas , se a soberania de D. Miguel houvesse sido r econhecida antes. 

Porém qual é o facto ~imples e _verdadeiro? O facto é que os subclitos britan
nicos residentes em Porttlgal se viram tão opp1;imidos pelos agent.es ele D. Miguel 
em suas pessoas e propriedades, que recorreram ao governo do seu paiz, reque
renclo-lbe. com a maior urgencia a protecção ele que muito careciam : attendendo a 
esta energica representação, pediu o governo per emptoria satisfação das offensas 
feitas pelas auctoridades portuguezas, e julgou necessario alem d'isto enviar al
guns navios de guerra ao T ejo, como :fiadores da satisfnção, e para obstar á r e
petição das offensas . Desde esse tempo até a.gora a disl30sição do governo, de que 
o nobre lorcl se mostra enamorado, ha sido ta.l]3ara com os subclitos britannicos 
residentes em Portugal, que se julgou necessario continuar a ter no Tejo uma 
força naval pam protecção de nossos compatriotas. Mas a este respeito nada mais 
direi agora. 

Quando devidamente se tratou elo assumpto fez-se a resenha elas offensa,s com
mettidas contra os r esidentes britannicos em Portugal; estas offensas, bem enten-. 
cliclo, não fol'am feitas por pessoas destituídas ele ca1:acte1' publico e no ardor !las 
paixões, por cujos effeitos fosse injusto torna1• ~·esponsavel o governo portugu.ez; 
os .ultrajes foram feitos ú vista das auotoriclades ele D. lVIiguol1 e por pessoas de 
cujo proceder devia o sPn governo se1· rt~S})Onsavel; como wcs hão siclo caracteri
sados, ató pelas fortes expressões de que o nobre lorcl se ser•viu contra :O .. Miguel; 
finalmente eu mostl'al•ci em occasião opp01•tnna que os ditos ultrajes foram com
metticlos contra ós subditos inglezes residontes em Portugal, clebaixo dos proprios 
olhos elo govemo ele D. Miguel, e por pessoas de cujo procedimento o mes·mo go-
verno é I'esponsavel. · 

~is-aqui tudo quanto agora posso dizer sobr e este assumpto . Na occasião pro
mettida en entrarei em todas as partes da discussão, e tenho esperanças ele con
vencei' a v . s.as ele que a passo.gem ela falia ele sua magestade a respeito das nossas 
relações com Portugal, a qual deu causa á animaclversão elo nobre lOl'cl, não foi 
escripta sem a devida attcn~ão ~:1. honra e interesses cl'este paiz. 

Officlo 

(N. 0 7 i resmado) 

ru.mo e ex .mo sr.- Tenho a honr.a de reuiette1' a v. e:x.a um credito a favor 
da regencia, ele f.· 5:000. Este credito é destinado a fazer face ás despezas êla 
expediç?io contra a Madeira, caso a regencia julgue conveniente fazer a dita ex
pedição, para armar a qual se exp.edem as. mllllições necessarias, na supposição 
~le qne a h i. tenham j ã chegado os dois navios do Rio de Janeiro, Estas munições 
Irão no navio Pile?·ict) f retado p[_~ra esse effeito. 

50 
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A escuna Tm·cei?·a, comma~dada por mr. Rosenberg, o:fficial iúglez ao nosso 
serviço, vae com destÍJ?.O de cruzar por alguns dias sobre as costas de Portugal, 
e Q.e e!>palhar ali alguns papeis de noticias para animar o nosso partido. 

Por um navio que está a partir d'este porto escreverei mais largamente a 
v. ex. a, na quasi certeza ele que a sua chegada precederá a ·ela escuna. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 6 de dezembro ele 1831.- 111.mo e eX. 1110 Sl'· 
José Antonio Ferreira Braklamy. =Luiz Antonio de AbrelG . e Lima. 

Decreto 

Tendo entrado em duvida se na disposição do decreto de 21 de julho do cor
rente anuo, que mandou publicar e cumprir nas outras ilhas dos j\çores e nas 
mais terras, que successivamente forem entrando na obediencia da rainha, os de
cretos de execução permanente, que têem sidu n'esta ilha pllblicados, e tmnbem 
comprehendiclo o decreto de 16 de junho de 1830 sobre a mrculação, hypoth~cas 
e gradual amortisação do papel moeda, e se este deve ser recebido fóra da Ilha 
Terceira em todas as transacções e pagamentos, tanto de fazenda publica, coroo 
de particulares, por seu inteiro valor, como é determinado _no artigo 5. 0 do ~e
ereto de 16 de junho de '1830;. a reg·encia, tendo presente a consulta da comroiS
sfio encarregada da administração da fazenda publica, ele 5 de novembro ultimo, 
e depois de ouvida a jtmta consultiva; tomando em consideração que o papel 
moeda que cirçula foi emittido no anno de 1829, a tempo em que já estava cor: 
tada toda · a communicação d'esta com as mais ilhas do~ Açores, e por isso foi 
desde o principio limitado o seu giro a esta ilha sómente, o qne não foi por ma
neira alguma alterado pelo decreto de 16 de junho de 1830) tanto assim que por 
este decreto so as rendas da ilha 'l'erceira foram hypothecada,s para afiançar o ?eu 
valor, e só com relaçãO' ás necessidades e ás forças do commercio da mesma 1lha 
foi graduada a sua successiva. amortisação; e considerando por outra parte que da 
forç_acla circulação, nas outras ilh_as, do papel mÇJeda, que anda em g·iro, o qu~, 
pela insignificante quantia que resta a amortisa1:, está fóra de toda a p1:op01:çao 
com as necessidades do comrnercio, sem resultar bem algum publico ou particu
lar, resultaria grave perturbação nas transacções cornmerciaes e financeiras: ha 
por bem declarar, em nome da rainha, que nas disposições do decreto de 21 de 
julho do corrente anno não é comprehendido o decreto de 16 de junho de 1830, 
o qual continuará a ser executado na ilha Terceira sómente. 

O ministro e secretario de estado dos negocios du. fazeuclu. assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do governo em Angra, 7 de dezembro de 1831.= 
Conde ele Villa FloT=José Antonio GumTeÍ?'O = Joaqui'm ele Sousa ele Queveda 
Piza?"''O =José Di01wsio da Sm·?·a . 

o.m.cio 

(N.0 4 reservado) 

Ill.mo sr.-Accuso a recepção dos officios veservados de v. s.a' n. 05 !)3~ 5~ 
58 e 60, faltando os uumeros intermedios, que espero receber por algUlll na-vw 
que esteja retardado. · 

A regencia, a ·quem fiz presente o conteúdo dos mesmos officios manda agra
decer a v. s.a as importantes informações que n'ell~s se contêem,' e espera que 
v. s. 3 a · continue a informar de tudo quanto occorrer; que possa interessar a causa 
da rainha. 

Os acontecimentos re..:entes ele Portugal, mostrando a nenhuma confiança que 
merece o governo de facto que rege aquelle paiz, e a impossibilidad-e de se con
solidar a ordem no meio da violenta anarchia que ali reina, devem convencer to- . 
das as .potencias ela necessidade que ha de auxiliar franca o abertamente o gover~o 
da rainha, para restam;ar o legitimo throno da mesma senhora, sem o qual_ n~~ 
pócle haver ordem nem tranquillidade. E .a regencia espera que v. s.a aprove1t~u _ 
todas as occasiões opportunas para fazer valer perante o governo de sua roages 
tade britanni~a estes ~rgumentos e _os mais que o seu· zêlo ihe dicta1,·. . do 

A regencta apreciOu como clev1a os em barac;os em que v. s. a se tcrn acha 
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])ara pagar as letras recambiadas do Rio de Janeiro, por lhe faltarem para isso 
~ 2:000, pouco mais ou menos, nascendo este de.ficit principalmente da resolução 
que v. s.a tinha tomado de remetter para esta ilha ;t 3:000 que havia recebido. 
Espera a regencia que dos fundos do emprestimo, que já consta estar concluído, 
terão sido fornecidos a v. s. a os fundos necessarios para honrar a sua :firma e 
mesmo para pagar algumas dividas mais urgentes ·d'essa leg·ação, ficando assim . 
v. s. a habilitado a continuar a prestar serviços à causa da rainha n'essc posto 
importante. Quando, púrém, assim. não tenha sido, a regencia auctor.isa v. s.a a 
sacM· do ministro dos negocios da fazenda até á quantia de f, 2:000 para paga
m~nto das mesmas letras, e mais até :i quantia de f, f>UO por conta dos ordena
dos de v. s.a e despezas ela legação, porque ainda que sejam extremamente es
cassos os nossos meios n'esta ilha, estamos resolvidos a fazer todos os esforços 
para livrar de compromettimento um servidor da ráinha tal como v. s.a Cumpre, 
todavia, que v. s.a ao negociar as letras tenha em vista que estas hão de ser pa
gas em dinheirb insulano, cujo c.ambio ao par é de 5!$175 réis por cada libra, e 
por isso convem fazer cliligencia para negociar as lotras pelo mais favoravel que 
possa ser. · 

Deus guanle a v. s.a Palacio élo governo em Angra, 7 de dezembro ele 1831.
Sr. Luiz Antonio ele Abreu e Lima.= Joaquim ele So_usa ele Quevedo Pizct1·ro. 

Ofllcio 

(N.0 5) 

Ill . mo sr. ~Havendo o s1·. José Antonio Ferreii·a Braldq,my sido exonerado, a 
pedido seu, do cargo ele ministro e secretario de estado, qne exercia, como a v. s.a 
constará pelo deci·eto da regencia em nome da rainha, que se acha inserto na 
Gh1•on·ica n.0 25, cumpre-me annunciar ~~ Y. s.a, que a mesma regencia foi servida, 
por decreto datado de lO ele outubro elo corrente anno, 9 qqal v. s.a encontrará. 
no mesmo periodico, nomear-me pa.ra a repartição dos negocios estrangeiros. O 
que communico a v. s. a, de ordem ela regencia, para que assim o tenha enten
dido, a fim de me d~rigir a sua corrcspondencia official, assegurando-lhe ao mesmo 
tempo que terei a maior satisfação em concorrer em tudo quanto depender de 
mim para o serviço particular da rainha. 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo .em Angra, 7 de dezembro de 1831.
Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lüna. = Joaquim de ,Sousa ele Quevedo Piza1-ro. 

Oflicio 

(N.0 6) 

In.mo sr.- Accuso 8 recepção dos officios ostensivos de v. s.a desde o terceiro 
11. 0 27 até 32, cujo conteticlo levei á presença ela regencia. 

A reclamação ele João ele CaTvalho ele Medéiros, ·sobre as perdas que pretende 
La ver soffrido por effeito elo embargo posto n'esta ilha á escuna Joseph & William., 
é iutoiramente destituída de fLmdamento. O embargo é 1m1 direito que compete a 
todas as nações belligerantes, e quando usa elo seu direito não tem que reparar 
perdas que elo legitimo uso d'elle possam resultar a um terceiro. O embargo não 
foi ordenado para a escuna de Medeiros sómente, mas sim para todas as embar
cações surtas no porto cl'esta ilha, por assim o exigir o bem da causa em que nos 
achâ.mos empenhados e o bom successo ela expedição mandada contra as ilhas de 
baixo. Medeiros, assim como todos os outros p1•oprietarios ou carregadores das 
embarcações embargadas, muito bem sabiam quando para aqui as mandaram o 
estado ele _guerra em que nos acbavamos, e por isso não têem rasão alguma de 
queixa, l:le se acharam envolvidos em uma medida que é _consequencia necessaria 
cl'esse estado ele guerra. A regencia, p0rtanto, não reconhece obrigação alguma ele 
i.ndemnisar taes perdas, quando verdadeiras sejam, e esta é a resposta que v. s. a 
póde dar ao referido ~'[edeiros. 

Quanto ás letras d'aqui sacadas sobre mr. Maberly, e que não foram accei· 
tas nem pagas, a reg-encia sentiu muito que assim acontecesse, muito mais quando 
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para o saque tinha precedido consentimento expresso do di to Maberly. Entretanto 
a regencia tem feito tudo que a probidade e boa fé exigem, que vem a ser pagar 
em dinheiro ele contado todas as letras que voltam devidamente protestadas, e 
póde v. s. a dar a certeza cl'este prompto e inteiro pagamento a todos os interes- · 
saclos que sobre isto ~he façam representações. 

Fiz presente á rcgencia o re::querimento que v. s.a me enviou do major Jos.é 
Quintino Dias, e logo que a regencia tome sobre elle uma decisão, a commum
carei a v. s.a para: a fazer chegar ao co:nheciJ?ento elo dito major. 

FoTam promptamcnte pag·as as pass~g·ens <'\os dois incl iviclu.os qu~ v. s.a para 
aqui enviou e de que fez menção no seu officio n. 0

• 30. . · 
Deus guarde a v . s.a Palacio elo governo em Angra, 7 ele clezernbro ele 1831.

Sr. Luiz Antonio de Abreu e Lima.=Joaqlbim de Sousa ele Queveclo Piza1'1'0. 

Aviso 

Iu.mo c ex.m.> sr.~Tendo esse resto ele rebeldes, que,· depois de vencidos e 
destroçados em I 828, se refugiou na ilha 'l'erceira, projectado a louca e temera-. 
ria empreza de fazerem um clesembarque em algum ponto das costas marítimas 
de Portugal, send.o apoiados pelo imperador que foi do Brazil, que em França 
conseguiu negociar um emprestimo com alguns capitalistas, e tem alistado alguns 
mercena.rios de outr~s nações; e ainda que o dito em1Jrestimo não lhes augmentou 
muito os meios pecuniarios, e sendo poucas as suas forças, mesmo contando-se 
aquelles mercenarios, só por loqcura e temeridade se a.treverão a expor,se aos 
golpes ele um exe1,cito numeroso, disciplinado, brioso e fiel, e á opposição de mna 
nação, que mais que tudo preza a sua religião c o seu rei; e se o fizerem, de certo 
virão buscar a sua total ruína, e dare·m a Portugal o socego e a ventura de que 
antes gosav.a, e que os revolucionarias lhe têem roubado; comtudo, sendo conve
niente tomarem-se todas as medidas de prevenção emquanto o referido projec~o 
não fica inteiramente frustrado : é· sua magestade servido, alem de outras proVI
dencias que tem acloptado, que v . ex.a ordene aos magistrados territoriaes seus 
subordinados, que tenham a maior vigilancia a respeito de quaesquer pessoas de 
desconfiança, que existam nos seus districtos, paTa as emqaraçarE)m e reprimirem, 
se por alguma maneira tentarem prejudicar a boa causa e a ordem e segurança 
publica; e ig·ualmente que prestem, no que é da sua ·competencia, ás auetoridades 
militares a mais zeJosa e activa cooperâção, procm:auclo, porém, com particular des
velo alliviar quanto seja possível os . incommoclos que o movimento em qu.e se 
tem posto grande parte do exeL"cito ha de c~uusa'r aos ppvos; porquanto sua ~a.
gestade, que ama como verdadeiro pae os seus vassallos, os quaes tambem assilll 
muito o merecem pela sua constante e inabalavel fidelidade, quer que se empre
guem sempre todas as diligencias para minorar os inqommodos que as circum-
stancias obrigam a fazer recair sobre elles. . 

Deus guarde a v. ex.a Palaciô de Queluz, em 8 ele dezembro de 1831.=~~62z 
tje Paula F~wotaclo de Cast1·o do Rio de J.lfendonça.=Sr. Joaquim Gomes da S1lva 
Belfort. · 

Oflicio 

111."'0 e ex. 1110 sr.-O debate que teve logar na camara elos paros sobre .a 
ad?·esse em resposta ao discu•rso ele el-rei servia em certo modo de commentar10 

ao sobredito discurso, porque mostrou que lord Aberdeen e o seu partido l~e da
vam mna interpretaçao clesfavoravel aos interesses do senhor infante -D. M1guel, 
ao mesmo tempo que deu occasião para lord Grey se explicar com mais algU]Jla 
clareza do que o havia feito a falla; qo th.rono. . 

Posso assegurar à v .. ex .a que todos em geral encontram na phrase de eJ-rei 
de Inglaterra: 1. 0 , a expressão de indignação pelos ultrajes _recebidos elo govei~no 
ele facto ele Portugal; 2. 0 , a icntenção evidente de mostra,r a inclinação cl' est~ go
verno a favor elo ramo p1·imogenito ela illustre casa de Bragança; 3.0

, o de.se_JO de 
evitar por meio de negociação os perigos c os inconvenientes ela guerra CIVIl e!U 
Portugal. · 
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Ancioso por me pôr a caminho para essa capital, tenho feito os maiores esfor
ços para obter de lord Palmerston a. resposta á minha nota, porqué me pn,rece 
que sem isso não cmnpriria como devo as intenções de sua magestade o sen4or 
duque ele Bràgaoça. . 

Hoüt~m estive duas horas em conferencia com o mencionado ministro, (l qual 
me deu a sua palavra de me responder quanto antes e de um modo satisfactorio, 
ao menos pelo que toca á garantia con~ra a Hespanha. Elle sabe perfeitamente a 
urgente necessidade que tcuho de voltar para l•'rança, e espero que me não engane. 

Procurei fazer-lhe sent ir que para o proprio decoro do gabinete deviam agora 
receber algum clese!lvolvimento pratico as intenções que se acham indicadas ou 
insinuadas no cliscur:;;o do throno, e lembrei-me que o melhor modo ele encetar a 
negociação seria · commuuieanclo e lle por eseripto ao governo hespanhol a nossa 
reclamação ela garantia, e aproveitando esta occasião para o ex.hortar a desistir 
da protecção que dá ao governo intruso de Portugal. . 

Repito a v. ex.a que ela parte de alguns dos membros mais influentes d'este 
ministerio ha as melhores intenções a nosso respeito, mas falta na totalidade elo 
gabinete o calor e a resolução necessaria para adoptar um partido decisivo. 

As noticias que têem vindo de Lisboa-indicam a continuação de preparativos 
de defeza, e por consequencia muito receio de serem atacados. Foram presos trinta 
e tantos soldados suspeitos de desaffciÇão ao governo. 

Remetto inclusas duas cartas de Lisboa., uma com algumas noticias, outra com 
nma lamentavel pintura da miseria das prisões n'aquelle desgraçado paiz. 

O que me elesespera é não p.oclcr fixar ao certo o dia ela minha partida, e ele
morei · o To1-res :Mangas desde quarta feira para ver se o poclüh anmmciar. Não ha 
remedio, porérrí, senão esperar a resposta ela nota, ao menos até ao principio da 
semana que vem. 

Não chegou ainda o caso ele fazer uso eht faculdade que sua magestade impe
rial me concedeu concliciona.lmentc, e talvez não chegue; porém, quando seja nc
cessario, fal-o-hei com as cautelas convenientes. 

Tenho-me occupaclo, entr etanto, em projectar alguns planos que de viva voz 
terei a honra de explicar, e elos quaes me parece que se poderá tirar partido. 

- Acabarei pedindo a v. ex. a que lembre a sua magestade imperial quanto con
viria ir preparando o manifesto que eleve (na minha opinião) remetter formalmente 
a todas as potencias no momento do seu embarque e fazer circular por toda a 
parte. 

Julgo que este manifesto não deve tratar da justificação dos direitos da se
nhora D. Maria H, assaz provados no que a ~-egencia publicou. Eu limitai-o-ia a 
dechwar que em conseqnencia ela usurpação praticada pelo senhor infante D. :Mi
guel, que abusou para isso dos meios que lhe fornecia a nomeação que acceitou 
de Jogar-tenente de sua magestade o senhor D . Pedro IV, e que alem ele peiju
rar, commetteu o attentaclo de convocm· (como regente) os tres estados abolidos 
(pela carta que elle havia jm·ado) para tratar de decidir ~rma questão que ningLiem 
})Odia jú reputar duvidosa, etc., se vê o senhor duque ele Bragança obri~aclo a 
defender e sustentar os direitos ele sua augusta filha, e auctorisaclo pelas leis da 
natureza e pela carta constitucional. Qu:e vae, portanto, collocar -se á frente dos 
leaes portug·uezes que tão heroicamente mantêml;l o seu juramento, etc., e declara 
finda a regencia que sua magestacle havia Cl'eado para o substituir durante a sua 
ausencia. Que a intenção de sua magestade é pôr fim á sanguinaria tyrannia, abrir as 
prisões, chamar os expatriados e perdoar aos culpados, não privando a. ninguem 
da viela, nem dos bens, acolhendo a todos os q_ue se apresentarem voluntaria
mente. Q.ue es11era a protccção ela Providencia a favor de tão santa causa, e conta 
com o apoio, e em todo o caso. com os votos 1manimes dos governos ele todas as 
nações, e sobretudo com a amisade do antigo e poderoso alliado ela casa de Bra
gança, de que sua magestacle impcTial se preza ele ser o primogenito e represen
tante, etc. 

Estas e algumas outras poucas idéas, desenvolvidas por y._ ex. a Oll pela pessoa 
qne sua magesk'tcle imperial incumbir cl'este importante trabalho, me parece que 
bastarão, mas será. nel'essario ter esse trabalho prompto quanto antes. 
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Devem-se, a meu ver, distinguir as idéas que são proprias elo manifesto, · das 
que, mais ei'ipecialmente pertencem á proclamação que deve espalhar-se nas ·ves
pe~·as do desembarque, e que deve ser só dirigida aos portuguezes, e desenvol
ver mais as condições da amnistia. 

QuCira v. ex. a pedir a sua magestade clescul pa da liberdade que tomo, e 'l,ue 
talvez excecla os limites da discrição, e beije em meu nome a sua augusta mao, 
assim como a da rainha, minha senhora. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, \:) de dezembro ele 1831.-Ill.rno e ex.mo sr. 
Candido José Xavier. =Mc~rquez de Palmellct. 

Ofticio 

(N. 0 7 2 reservado] 

111.mo e ex.mo sr. - Tenho a satisfação de participar a v. ex.a, que no dia 2:J 
do passado se levantou o embargo que este governo tinha posto á saída dos nos
sos navios, e que estes largaram para Belle-Isle, porto designado pelo governo fra~
cez . Hoje soube que a fragata Cong·resso já ali tinha chegado, e que as aucton
lilades d'aquelle porto haviam acolhido favomvelmente a tripulação. Escuso rela~ar 
a v. ex.a o longo processo da- detenção elos navios, e elo levantamento da d1ta 
suspensão, clevido ::\s assíduas diligencias elo sr. marquez de Palmella e aos bons 
officios do príncipe de Talleyrancl, o qual reqüereu a entrega das fragatas Con
gq·esso e Asia como propriedade franceza. As outras duas, Jtmo e Pai?·lie) acha-
vam-se simplesmente fretadas. . . 

Fretaram-se mais os transportes File1·ict e Tynm para levarem objecto:; <le. 
fardamento, munições e artilheria, não só para armar com esta as fragatas, _roas 
para artilhar a harca Regencia, que devemos suppor chegada a essa ilma, vJn~a 
do Rio de Janeiro. Estes navios se dirigem tambem a Belle-Isle, e cl'ahi a Filena 
segu-irá para a Terceira, levando a ~rtilheria para a sobredita barca. 

A escuna Te1·cp,{rc~, commandada por rur. Ros~nberg, official inglez ao nossl) 
serviço, teve ordem de ir cruzar. por algum tempo sobre as costas de Portugal, 
levando uma forte tripulação de marinheiros inglezes. Para poder accommodar 
esta tripulação, foi necessario ordenar que desembarcasse a guarnição de trop~ 
portugueza, e mr. Rosenberg tocará para esse effeito em Bel1e-Isle, onde effeituara.
o dito desembarque para. bordo de uma das nossas fragata.s, recebendo ali o coJn
plemento Clos marinheiros de que carece. Para evitar o desgosto que aos nossDS 
soldados causaria o desembarque, eu o motivei na intenção de formar uma guarda 
de honra portugueza para o imperaclol', a bordo da fragata em que sua magestade 
imperial se transportar para essa; ilha. Pedro Alexandrino da Cunha acompanb.a -
mr. Rosenberg, e elle entregará a v. ex, a o meu precedente officio. A escuna VI· 

sitará tão sómente os navios com bandeira portugueza ou brazileira; apresará os 
primeiros, na conformidade elo determinado no contrato, , que juntarei ae m.eu s;
guinte officio, e qs segundos quando se prove pelos seus papeis serem propl'leda c 
portugueza. · 

O sr. mm·quez ele Palmella acha-se ainda n'esta cidade, mas espera sómente a 
resposta que este govern0 lhe prometteu a uma sna nota official, para regressat' a 
París, e conta que aquella resposta lhe seja clacla um cl'estes dias. Antes d~ sua 
volta a França não se poderão ali decidir as disposições ulteriores relativas a e:JC
pedição e ao embarque cl:e sua magestade imperial o senhor duque ele Bragança. 

Deus guarde a v. ex,a L<imdres, 9 de dezembro de 1831.- IlJ.mo e ex.mo SI'· 

José Antonio Ferreira Braklamy. =Luiz Antonio de Abreu e Lima. 

Ofllcio 

(N.0 7 3 rcsmado) 

Ill.mo e ex. mo s1·.- Jt~nta achará v . ex. a a copia elo contrato feito com o. ca· 
pitão Sartorius; que desejo possa merecer a ap]_l)rovação da regencia., eomo pí a 
obtive do :;;r. marquez ele Palmella, sob cujas vistas a minutei. Conto agora escre
ver de officio .ao dito Sartorius, clcclaranclo-lhe que os sclts vencimentos começaJJ) 
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do dia 23 de setemb1·o proximo passado, em que foi nomeado membro da com
~issiio dos preparativos da expedição, e exigindo cl 'elle uma relação circumstan
c~ada dos officiaes que tem angariado, da qual conste tambem a epocha do ven
ctmento de cada um d'elles. Jmlta achará v. ex." a lista que elle me forneceu e 
que não cm-responde ás minhas intenções. -

. A commissão dos prepar~tivos vae agora para França com o fim de terminar 
alt as suas contas. O vice-almirante Sartorius já partiu; o conselheiro Miranda 
parte ámanhl\1 e mr. Menclizabal creio que depois ele ~ímanhã. 

Deus guarde a v. ex ." Londres, 9 ele dezembro de 1831.-Ill.mo e e:x:.nn sr. 
José Antonio Ferreira Braklamy.=bbiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Documento a que se refere o officio anterior 

Contrn.ct entro le chevalicr d1Abron c Lima, pour pnrt de la. régencc au nom de sa. mo.-J est.ó la reine Ma.rie li 
et lc capito.iue Sa.rt.orius de Ja. m:u·ine royal britannique 

Le capitaine Sartorius de la mm·ine royale britanuique, animé eles sentiments 
du plus pur dévouément à la cause de sa .majesté la reine Marie II, et désireux 
de contribuer à sou triomphe, en lui Bacrifiant même, s'ille faut, sa carriin·e et sou 
aveuir, s'étant offert à entrer au service de sa dite majesté, et sou effre ayant 
été agréé, ou est convenu en conséquence eles articles suivants: 

Article 1 er· Le capitaine Sartorius s' engage et est pris au service de sa ma, 
, j esté la reine Marie II avec le grade ele viee-amiral. 

Art. 2e Le,s appointements clu vice-amira:l seront ceux corresponclant à ce g.racle 
dans la marine royale britanniqne, c'est-à-dire ;t 7 par jour pendant que clurera 
l'objet principal de sa commission, lcquel sera incliqué à l'article 7°. 

Ces appointements commenceront à lui être comptés du moment qu'il sera mis 
eu activité ele service. · 

Art. 3° Il sera bonifié au viee-amiral, et à son secoud le capitaine ele vais
sca:u Bingham le pri:x: de leurs bTevets aciuels clans la marine royale britannique. 

Art. 4° Le vice-amiml aura le commandement eu chef de toute l'escadre au 
service de sa majesté la reine Marie II. 

Art. 5e Le vice-amiral proposera tous les officiers étrangers qui doivent ser
vir sons ses ordres, et en dressera une liste, qui sera soumise à l'approbation de 
la régence au nom -de la reine. 

Art. 6° Le vice-amiral pourra engager ces officiers ~L condition qu'il leur soit 
accorelé uu grade d'avancement au-elessus de cehú qu'its auront actuellement. Il 
leur déli vrera eles nominations provisoires, qui en cas d'approbation de la régence, 
seront échangées conb·e des brevets en forme. 

Art. 7" Ues officiers s'engageront à servir tant que la régence le jugera à pro
pos, et au moins jusqu'á ce que le motif essentiel ele leur engagement cesse el'exis
ter, c'c5t-à-dire jusqu'à la conchlsion fiuale ele la lutte actu_elle entre la "reine lé
gitime et l'usurpateur. 

Art. s• Aussitôt la res~auration effectuée en Portugal, les officiers engagés an
ront l'option de coutinuer elans le service portugais, eu se soumettant dans ce cas -
ou tout point aux lois· et reglements du pays, ou bien ele quitter ce service. 

Art. ge Il sera alloué aux officiers quittant le service une gratifieation pécu
niaire, laquelle sera ele eleux: années de leur solde, selon leur dernier rang, pour 
tous en général, et de quatt·e années potu• ceux qui, par suite de leur actuel en
gagement, s'exposent à perelre leurs brevets dans la mariue royale britannique. Ce 
cas échéant, le gouvernement portuga-is sera ten).l cl'accorder aux officiers perdant 
leurs bt·evets une inclemnité égale à la valem· ele ces brevets. 

Le vice-amiral a voulu ceder eles a.vantages mentionnés dans Ia premiere par
tie dn présent article. 

Art. 10° La solde eles officiers penclant leur premiere commission sera réglée 
d'apres le tarif anglais, de même que la. qualification mentionnée à l'article préeé
dent. Elle commencera pour chacun d'eux dtl moment qu'il sera effectivement 
mis en activité de service, et ce .moment sera déterminé par le vice-amiral com
mancl:ant- en chef. 

Art. 11° 11 s.cra aliou é aux trois premiers classes ele matelots, et a:u;x: solch11ts 
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·ele ht marine, a.ussitôt la restauration terminé en Portugnl et lorsc1u'ils seront con· 
· gédiés, une gratification ele six mois de leur paye. . 

.Art. 12~ En cas ele mort ou de blessures au service et pour la cause de sa ~a· 
jcsté la reine lVIarie II, lcs orclonnances anglaises dp la marine régleront les m
elemnités à accorder aux incliviclus ou à leurs familles. 

Art. 13e Les lois orelinaires de la guerre lie po.uvant pas être appliqué~s ame 
cas de la guerre actuelle, il est entendu que les prises que l'on pourrai~ fatre de 
navires ou de biens appartenant à eles particuliers, seront mises en dépôt po~~
être rendues à leurs propriéta.ires, eu temps compétent moyennant une inclemmte 
de 1 O pour cent sur la valeur eles dites pris<;ls, qui sera partagée parmi les ca
pteurs selou leis reg-1-ements anglais. Il est entendu que les bâtiments portant les 
couleurs cl.e la reine, ou appartenant à eles indiviclus clemeurant clans les pnys 
soumis ~t sou autorité nc seront pas cletenus ni molestés clans leurs· voyages .. 

Qua,nt aux prises de vaisseaux ele l'état et. cl'objets de guerre aH pouv01r ele 
l'ennemi, faites de vive force, il sera alloué aux capteurs la part de la valem· de 
ces prises qui leur eu reviendrait en conformité eles lois,. ordonnances ou regle
ments de la mm·ine roynle britannique. . · 

Art. 14° Les ]ois ele la diseipline de la.:marine royale britannique seront obseT
vées à l'égard de tons les bfttiments de l'escadre dont le commanc1anf et les cleu:s: 
tiers au moins de l'équipage et ele la garnison seront étrangeres. 

Les cours martiales clevront être composées eles officiers . de ces bâtiment~·· 
Quant aux b~Himents dont le commanc1ant et Jes cleux tiers au moins ele l'éqtu
pagc et ele la, garnison seront po.rtugais, ils seront seulement soumis aux rcgles 
génér~:cles de service et ele discipline que le vice-amiral établira pour toute l'es· . 
cadre, mais les lois pénales portugaiscs ponrront seules leur être appliquées. . · 

Art. 15° En cas de concurrence de c1eux ou de plüsieurs officiers de mêlnc 
rang 1Jortugais et anglais, l'ancienneté réglera la précéclence . 

.Art. -16e Le vice-amiral, clans sa qualité de commandant en chef ele l'escadre, 
rccevra sés ordres et ses instructions clirectement ele la régence, et ne sera son
mis à aucun antre officier portngais ou étranger, quel que soit son rang. Les or
dres à donner à l'escadre, ou à une partie de l'escadre, ne seront communiqués 
qne par le vice-amiral, à moins d'empêchement insunnontable. . 

Art. 17° Le vice-amiral aura la faculté ele remplacer les officiers ele l'escadre 
qui seront mis hors ele servicc, en soumettant s6n choix à l'approLation du gou- _ 
vernement. · 

Qu::mt aux promotions et aux avancements pour d'autres causes, le vice-.amiral 
sera tenu cl'en faire d'avance la prciposition à la régcnce et d'obtenü: son agréroent. 

Fait à Lonch·es, le 30 ]Jlars. · . 
Article nclclicionel. ~e vice-a.miral Sartorius et son secondle capitaine de :::ns

scau Binghm:n, ayant. eu connaissance du peu de moyens pécuniaires à la dtspo; 
sition de la régence, ont vouh1 céder généralement ele l'1.nclemnité qui leur éte 
assmée par l'article 0° du précédent contract, lequel article est par le présent dé
claré nul en conformité de leurs désirs . 
. . Fait à Londres., le 30 novembre 1831.=Sm·tm·iu.s=Lttiz Antonio ele Abre~t 
e· Lima. 

Officio 

[N.0 H rcsmado) 

111.mo e ex..mo . sr.-Junta remetto a v. ex. a a segunda via de um credito . ~le 
;t 5:000 a favor da regencia. Este credito era destinado a fazer face ás despezas · 
lil:e uma expedição contra a Madeira, cujo projecto lembrou quando se achava-lU 
embargaclos os navios. Este projecto, todavia, poderá ser ainda executado se a r~
gencia: o julgar conveniente, caso a expedição contra Portugal não possa e:ffei· 
tuar-se imínediatamente. : 

Mais remetto a v. ex.a uma lista e varios conhecimentos relativos aos objectos 
remetti~os pelos ·navios Cynts e Scwah por conta da fazenda. . 

Devo declarar a v. ex .\ que não foi possível obter de mr . .Ardojn um credtiO 
differ·cnte do que rcmctto, nào pbstantc haver-lhe pon,derado Q sr. marqucz c e 
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Palmella a difficuldade, talvez mesmo a impossibilidade, de achar n'cssas ilhas 
quem queira toma.r letras, por melhor que aliás o credito seja da casa que aucto
risa o saque. Devo, todavia, espe t·ar que estas reflexões serão attendidas em quaes
quer fnturas remessas do contrataclor elo emprestimo. 

Deus g-uarde a v. ex. a Londres, 9 ele dezembro ele 1831.-IIl.mo e ex . mo sr. José 
Antonio Ferreira Braldam_v . · L~tiz Antonio de Ab1·e~t e Lirna. 

Of'ficio 

(N. 0 ~5 rcscnado) 

nr.mo e ex.mo sr.- Segundà. feira, 5 do corrente, foi aclmittido no stock ex
change o nosso emprestimo, porém até agora não tem sido grande o concurso dos 
tomadores, não obstante as grandes vantagens que elle offcrcce. Dos tomadores 
exig-e-se s6mente o pagamento de 8 por cento das apolices, e como ;C 500:000 de
vem, segundo o contrato, see depositadas pa.ra pagamento do ·emprestimo de 1823, 
segue-se que o producto total que poderá agora realisar-se será tão· s6mente de 
;C 120:000, somma que não chega a cobrir a primeira prestação. Entretanto a 
admissão do emprestimo e. a sua circulação n'esta prnça elevem produzir um bom 
effeito a nosso favor. 

Não são, porém, pequenos os sacrificios qtle para isso foi necessario fazer, e 
· entre elles o que mais me repugnou, foi a auctorisação incondicional, dada ao le
trado mr. Freschfield, para concluir o infausto negocio ele mr. lVJaberly! Esta au
ctorisação foi por mim assignada depois de muita deliberaçfio, com a approvação 
do sr. marquez de Palmella e do sr. D . Thomaz Mascarenhas. Era certo que 
mr. Mabcrly se negarja a vir a qualquer conclusão que lhe não assegurasse o 
roubo do que tem em sua mão, e bem sabíamos nós que se U1e intentassemos al
gum processo, as despeza.s d'este absorveriam a totalidade, se não mais, ela mesma 
somma. N'estas circumstancias j ulg-ou-se preferível terminar, abandonando as nos
sas justas pretensões, para-não comprometter o credito do g-overno e elo novo em
prestirno, com o escandalo ele uma dema.nda com um homem rabulista e de mA 
fé. Ainda não sei, comtudo, o resultado da a.rbitragem de mr. Freschfielcl, o qual 
se entende eom mr. Ricardo; temo, porém, ·qtle rnr. Frescbfielcl não corresponcla 
á confiança que aqueDe puuha na sua probidade. D'esta infeliz transacção darei 
conta a v:. ex." logo que ella se conclua. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 9 de clezcmbro de 1831.-Ill.mo e cx."' 0 sr. José 
.Antonio Ferreira Braklamy. = Lm·z Antonio ele Ab1·e·t~ e Lima. 

Otlicio 

(i0 í 6 resma do) 

Ill. mo e ex.010 sr. --=--Depois ela chegada elo sr. marquez ele Palmelb não se tem -
recebido clesp·acho algum cl'essa secretar ia de estado, o que começa já a dar-me 
algum cuidado. 

Sua magestade a imperatriz do Brazil deu felizmente á luz uma princeza no 
dia 1 do con:ente . Este acontecimento não deixa ele ser importante nas actuaes 
circumstancias, visto que elle desafoga sua magestade imperial o senhor duque de 
Bragança elo j usto cuidado qne lbe merecia o estado ela sua augusta consorte, e 
o deixa mais livre de tomar qualquer r esolução. a favor ela nossa causa., e ele e:ffei
tuar aquclla em que permanece de se embarcar para essa ilha. Logo que isto 
aconteça,· é provavel que as potencias ínteressaclas a favor ela Hespanha queiram 
intervir para evitar a necessidade ela expedição e os perig-os imminentes que cl'ella 
poderiam resultar á mesma Hespa.nha. 

Segundo hoje sou informado, a França dispõe -se a expedir uma esquadra para 
o T~jo, e o mesmo fará provavelmente a _Ing-laterra. O -fim cl'estas expedições será 
ele obflervar o resultado elas nossas tentativas, de as favorecer inclirectamente, e 
de offerecer guarida ao partido vencido . . 

Deus g-uat·cle a v . ex.a Londres, 10 ele dezembro ele 1831.- lll .rno e ex.mh 
sr. José Antonio Ferreira B1·aklamv. =Luiz Anto11io de Abreu e Linw. 

" I 
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Otlicio 

tn.mo e ex.mo sr.-Hontem tive a h0m·a de ~screver a v. cx.a pelo Torres Man
gas; aproveito agora esta nova o.ccasião para rogar a v. ex. a que beije e_m meu 
nome a augusta mão de sua magestade imperial, e lhe diga. que me foi pt·om~t
tida para ámanhã a resposta de lord PaJmerston i. se esta promessa se cumpnr, 
patrti.rei d'aqui na segunda feira, e espero não o fazer sem levar ajustada a con
venção addicional ao emprestimo, bem entendido debaixo da condição de ser appro-
vada por sua magestade o senhor duque de Bragança. . 

Na carta ele 5 do corrente, que v. ex.a me esçreveu, diz-me que não du~'íd31 
que eu consiga os t.res capítulos que indiquei como adclitamento ao emprest1mo, 
por isso que já o sr. lYlendizabal me havia prometticlo em novem br·o essas m_es
mas condições. Observarei, porém, respeitosamente que o sr. 1\'Iendizabal, movrd.o 
de um excesso de zêlo ( prometteu mais do que podia, e que não se11clo elle capi
talista, mas sómente amigo dos mutuantes, não bastava a sua promessa para me 
tranquillisar· ácerca de um ri&co tão imminente e tão grave, corno o de embarcar 
sua magestade imperial e ficar ÍIJ?mediatamente sem .meios pecuniarios para a ma
Rutenção ela esquadra e das tropas, o que infalliv:elmen.te succederia se se não al
terasse o primeiro contrato de emprestimo, o qual foi feito na hypotbese da saí€1à 
da expedição no mez de outubro, e de -uma tentativa immediata sobre Portugal, 
hypotheses das quaes a primeira se não verificou, e a segunda é ainda contingente, 
nem póde sem o maior risco impor-se como forçosa a sua magestade imperial e 
para UIJla epocha determinada. N'estas circumstancias parece-me, indispensavel a 

· emenda que propuz no contrato de emprestimo, a fim de não depender sóme~te 
da boa vontade dos· mutuantes; e posso assegurar a v. ex.a que não tem s1do 
oojecto tão facil o perslladil-os a correrem novos riscos e a fazerem novos adian1ia
mentos de dinheir?, nem poderá conseguir-se a final sem consentirmos em novos 
sacrificios. · 

A rasão d'isto v. ex. a a entenderá facilmente se lançar os olhos ao ·contrato, e 
ob>servar que não se pede aos compradores de apolices senão 8 por cento de adiaJl· 
tamento, até ao momento do desembarque em Portugal. D'ahi resulta que ainda 
vendendo todas as apolices os mutuantes não recebem por agora senão uma s0m!ll81 
igual á que já desembolsaram (L 120:000 esterlina~;); e portanto, se a expedição 
saísse mal, correriam o risco de perder qualquer nova somma que adiantassem, 
visto não se terem reservado o direitq de exigir dos compradores das a1Jolices no
vas garantias senão no caso de sermos bem recebidos. 

Remetto a v. ex. a uma proclamação impressa, que um agente miguelista ter:
tou enviar para bordo da escuna Te1·ceim, a fim de seduzir os so1clados e mari
nheiros portuguezes .que a guarnec·em; foi, porém, descoberta a trama antes ele 
poder procluZJir nenhum eff€~ito, nem creio que houvesse probabilidade d'isso :..,8J 
sobredita escu.na atinda não pôde sair piDr causa cl0 mfl;u tempo, mas espero que nao 
tarde em o fazer . • 

O sr. Miranda conjunctamente com o almirante Sartorius explicarão a v._ ex:. a 

o m:otivo por que os navios ele vapor, que e:u annanciei deverem ir em dirertura 
para a TeTceira, se dirigem em primeiro logar a Belle-Isle. . · 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 10 de dezembro de 1831.- Ill.mo e ex.mQ sr. Can· 
di do José Xavier.= Ma1·qzwz de Palmella. 

Boletim 

· (Extraclo do n. 0 i 8) 

m.mo e ex."" sr.-As embarcações. dos rebeldes chegaram effectivamente a 
Belle-Isle-~n-mer, -conforme ao quo tive a honra de communicar a v. ex. a no ~re
cedente li>oletim. Os à.irectores da ex._pedição tencionam ir embarcar para a 1lha 
Terceira n'aquel'le porto ou em Quiberon com os officiaes e outros emigr~dos qu~ 
estão em França, clenti-o em quinze dias ou antes, se o Palmella cihegar ele Lon· 
clres com o dinheiro ·aos mentecaptos contrataclores. Pa-ra que os embaix:aclores, 
q,ue estão encan•egacl.os de examjnar o comp0rtatmento do gov>erno francez n'este 
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caso, não tenham demasiados motivos pal'a reclamar ao menos a neutralidade de 
Luiz Filippe1 os chefes ela emigração guardam e recommendam a todos o maior 
segredo i ainda não avisaram os oft!ciaes que elevem partir com elles e apenas têem 
dado a pessoas de confiança algum dinheiro para os preparativos da viagem, taes 
como ao filho do W anzeller, que h a de servir na marinha da expedição, etc. 

A epocha da partida elo senl10r D. Pecli·o ele Alcautara está ainda pendente· 
da obtençãq ·de dinheiro i mas, segundo me 1 confia pessoa fidedigna e ordinaria
mente bem informada, não julgam grande a demora, visto que o astuto Palmella 
já venceu a maior parte elos obsta,culos que se oppunham á admissão dos empres
timos Maberly e fo..rdoin na praça elo commercio de Londres. 

N'um elos boletins antecedentes tive a honra de participar a v. ex. a que os di
l'ectores da expedição, para evitarem os perigo·s de novos embargos, tinham Te
solvido de não levarem de Inglaterra nas suas embarcações mais estrangeiros que 
os indispensaveis para as tripulações; na verdade assim o executaram, mas o Pal
mella, homem que n'esta occasião tem mostrado em Londres muita activiclade e 
intelligencia, para não perder as despezas já feitas, mandou para as ilhas nas em
barcações inglezas, que lá vão neg9ciar1 perto de trezentos homens, numero que 
a imaginação dos exaltados exagera a ponto de dizerem que foram mais de dois 
mil homens. 

Tambem attribuem ás intrigas do Palmella -e á influencia do Talleyrand o pa
ragrapho ambiguamente hostil do discurso do throno no parlamento inglez. 

Os amigos e agentes do senhor D. Pedro de Alcantara quizeram uma decla
ração pos,Jtiva, que intimida!:)se o governo hespanhol, mas forçoso lhes será conten
tarem~se com . aquelle insigni:ficante palavriaclo. O ex-i:J?perador do Brazil mos
tra-se effectivamente muito satisfeito com o vago das phrases britannicas, e diz a 
todos que não contava com tão gmnde felicidade j que os seus bahus estão já prom
ptos, que o Palmella ha de chegar ámanhã, e que d'aqui a oito dias ha de estar 
embarcado. 

O commum dos emigrados não finge tamanha alegria nem esperanças . atre
vidas de boro exito, pelo contrario, fazem-lhe muito receip os preparativos de Lis
boa, a transferencia dos presos para o interior do reino, o espírito dos vohmtarios 
realistas, as lembranças de O}Jposição popular durante a revolução do Porto, e a 
p.robabilidarle do auxilio realista hespanhõl. . 

Deus guarde a v. ex. a París, 10 de dezembro de 1831.-- IlJ.mo e ex . mo sr. vis
conde de Santarem. = Por ordem elo ex. 1110 visGonde de Canellas, o seu secretario 
particular. 

De ereto 

Sendo notorio o enthusiasmo, :fidelidade e disciplina que os corpos d_o meu 
exercito- têem agora mais que nunca patenteado, por o<.:casião de maTcharcm dos 
seus quar·teis a o.ccupar os differentes pontos _que lhes têem sido designamos para 
a defeza elo reino, e com especi:aliclade os de segunda linha, pela particular cir
cumstancia de que não estando permanentemente reunidos não peTderam um mo
mento em o fazer, deixando imrnediatamente os indivíduos d'elles as suas famí
lias, os seus trabalhos e negocios e os seus mais caros interesses domesticas, 
demonstrando assim todos os corpos do dito meu exercito, que compostos de ver
dadeiros portuguezes, iguaes a seus ante}Jassados, que nunca pelejaram que não 
vencessem, estiLo dispostos a rivalisar com elles sempre que se ponha em pratica 
qualquer tentativa OLl aggressão contra o estado : sou servido louvar tão nobres 
sentimentos, gloriando-me muito de ser rei e cornmandante em chefe de taes sol
dados i e porque o bom espírito dos mencionados corpos, manifestado pelo modo 
que fica referido, excita no meu paternal coração o desejo de lhes fazer alguma 
graça compatível com o bem elo meu real serviço, se não a. todos, ao menos áquel
les a quem isso é possível: sou outrosim servido por esta occasião perdoar o crime 
de primeira e segunda deserção simples a todas as praças dos c01·pos de segunda 
linha que estiverem incursas n'elle1 que no praso de trinta dias se apresentarem 
nos seus corpos para nos ·"mesmos continuarem a servir-me. 

O conselho de guerra: o tenha assim entendido e faça executar com os clespa,-
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chos necessarios. Palacio de Quelnz, em 12 de dezembro ele 1831. =(Com a 1·u· 
b1·ica ele sua rnagestaele.) 

Decreto 

Fazenda-s~ dignos ele providencia os militares actualmente empregaelos.na de
feza d'este reino contra os rebeldes,·a fim de que não experimentem prejmzo.nos 
seus interesses pela necessaria ausencia em .que se acham dos seus. respectivos 
quarteis ou ·domicílios : hei por bem que se suspendam todas as causas e proces
sos em que os referidos militares forem auctores ou réus, e que contra elle~ se 
não intentem outras de novo emquanto estiv.erem a,usentes pelo indicado mottvo, 
e um mez depois que voltarem, não se_ndo por clelicto commettido n 'este praso. 

Luiz de Paula Furtado ele Castro · elo Rio de Mendonça, do meu conselho, p1:e· 
sidente· ela mesa ela consciencia e ordens e encarregado inte.rinari:J.ente do mnns
terio dos negocias . ecclesiasticos e Çle justiça, o tenha assim entendido e faça exe
cutar com as ordens e participações necessarias. Palacio de Qucluz, em 12 ele 
dezembro ele 1831. =(Com a ?'tt~?·ica ele el-1·ei nosso senh01·.) 

Oflicio 

Ill.mo e ex .mo sr.-Ante-·hontem me assegurou lorcl Palmerstoi1 q~e já tinh~ 
minutado a resposta á minha nota, e prometteu que hontem me seria entregue; 
comtuclo até agora, que são seis horas ela tarde, ainda a não recebi. Nfto obstante 
o vivíssimo desejo que tenho ele r egressar para Paris, parece-me que não cumÍ 
priria com a minha obrigação se me pozesse a caminho sem ter -recebidQ a ta 
resposta, · e por assim dizer desco11fiado com esfe governo. 

Vejo-me, portanto, preso aqui do modo o mais clesagradavel, e só o que posso 
dizer é qne partirei assim que me for possível sem a dilação ele um só mmuto. 

Os navios ele vapor qúe se fretaram aqui e em Liverpool jçl. saíra.m pa.r_a. 
Belle~Isle, levando o primeiro cento e cincoenta marinheiros e soldados ele mari
nha, e outro trezentos. Estou com algum cuidado n'elles por causa elos vento~ 
tempestuosos que têem soprado elo sul, e que até hoje têem impedido a safda da I 

escuna ele Portsmouth. 
Pelo -que toca á convenção aclclicional ao emprestimo, acha-se a negociação b~,s

tantemente adiantada, e não me tenho descuidado ele preparar alguns dos pro.Je
ctos que tenho em vista para propor ele viva voz a sua magestacle imperial e de 
que espero o melhor resultado. . . 

Queira v. ex.a beijar em meu nome, emquanto não tenho a fortlma ele o po· 
der fazer pessoalmente, a augusta mr;o de sua magestade o senhor duque ele Bra· 
gança. . 

Tive a honra ele recebct: a carta úle v. ex.a, ele 10 do corrente, ele él:tjo con
. teúdo fico perfeitamente inteirado. -

. Deus guarde a v. cx.a Lonch·es, 13 ele clezeínbro ele 1831.- Ill.mo e ex. 010 sr. 
Candiclo José Xavier.=.Ll1a?yuez ele Palmella. 

Cal·ta 

Roma.; 13 de dezembro de 1831.- IJl.mo e cx.mo sr.-Bem dizia eu que, de· 
pois ele um acontecimento .tal como o elo embargo elos nos'>os natios, era ~mpro
vavel que v. ex.a deixasse ele me -escrever. E com effeito hontem 12 do corrente 
me chegou a carta que v. ex. a me escreveu em 13 ele novembro proxiroo passado, 
e mandou pela marque.za Stdanori, a qual bem pouco cuidou clà sua entreg·a. Üll1 
mer,~; menos um dia gastou esta carta para chegar á minha mão, e é pena que Ê~ 
demorasse tanto, porque alem de tranquillisar-me mais cedo que os jornaes 0 .., 

zeram, me. s,ubministrari a os meios c1e esfriar .estes meus senhores na e~~Jtaçâ~ 
que lhes c·auson· aquelle facto, que ellcs consideravam como prova clecJslva 
aversão do governo inglez á nossa causa. 
. En agradeço infinitamente a v, ex. a o seu cuidacTo em me escre-ver logo, ~ 

ainda que a carta foi clcmoracla
1 

do que v. ex.a não ten:t culpa, c já se sabe aqu 
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pelos jol'n::tes a ri.oticia elo desembargo, posso segurar a v. ex. a que ainda serve 
de muito o que v. ex.a me cummunica. 

Até o dia de hoje não se acha fixado o consistol'io, e porqqe é costume inti
mar-se com ojto dias de a.ntecedeocia, se crê que não poderá teT logar antes do 
Natal, em cujo caso só se celebrará ele pois dos ·Reis; mettendo·se de permeio as 
ferias, que começam na primeira d'aquellas solemnidades e terminam na segunda. 

V. ex." sabe muito bem que é uso cl'esta côrte celebrar um consistorio no 
mez ele novembro ou de dezembro'. Este anno não acontecerá provavelmente as
sim, o que dá logar a muitos para pensar que a ca1;ta de sua ma.gestacle imperial 
é a causa cl'isto, não q uerenclo sua santidade confirmar os bispos depois de refle
ctir melhor sobre o conteúdo da mesma carta. 

Se aqui houvesse actualmente prudencia, eu pensaria tambem que o santo pa
dre, depois de meditar a lingu~•gem de sua magestade imperial, estava resolvido 
a não confirmar os bispos e a esperar pela decisão do nosso negocio; mas como 
até hoje não tenho visto senão absurdo sobre absurclq, receio que.não se celebrar 
agora consistorio indique que a intenção de sua sã.nticlade é ou tem sido o contra
rio do que se pensa; porquqnto .não tendo chegado ainda aqui os processos, como 
se diz, que melhor ou. mais plausível pretexto poderia haver para ganhar um con
sistorio sem n' elle confirmar os bispos portuguezes? O consistorio, costumado antes 
do Natal, celeb.rar-se-ía. sem que fosse reparavel não se tratar n' elle do!! nossos 
bispados, visto não terem chegado os processos; e depois d'aquelle consistorio, 
seguindo-se ordinariamente outro pouco mais ou menos na quaresma, para este 
tempo já ~ nossa questão estaria terminada ou a ponto d'isso, e então veria este 
governo o que lhe convinha fazer. 

Se aqui houvesse pruclencia, como disse, parece-me que assim devei·iÇLm pen
sar, e, portanto, teriam celebrado já um cónsistorio, e porque não vejo isto prati
cado, creio ou receio que se esperem os processos ele Lisboa. 

Por outra parte. é muito geral a opinião que la p1·otesta di D. Ped?"01 como 
aqui dizem, espavorí.>ra o papa, e que elle não pensa em consequencia na confir
mação dos bispos com o pretexto da ·falta dos processos; parecendo incrível a 
~nuitos que estes não t~nh?-m chegado, havendo tempo mais que sufl.lciente para 
lsso, e sendo muito natural <que o senhor D. Miguel ou o seu governo solicitasse 
a prompta expedição d'elles para aqui, a fim de obter pela confirmaçiio dos bispos 
a do reconhecimento da usurpação, alem das ou!ras vantagens que lhe resulta
riam. 

As pretensões sobre Santo Antonio dormem, e nada se tem posto em pratica 
contra nós; mas o cardeal secretario de estado ainda não respondeu á minha carta, 
em que ihe reqneria a suspensão chlJ visita; entretanto, como esta ele facto está 
suspensa, é o qne basta por ora. 

Tambem não se tem apresentaclo na dataria até hoje nomeação alguma para 
~~ . 

Não deixa de causar-me tâl ou qual admiração, e ao embaixador de .França 
tambem, que esse governo não tenha ha muito tempo Elscripto para aqui uma só 
palavra sobre os nossos negocios. Outro homem menos firme que aquelle embai
xador 'talvez teria vacillado, podendo attribuir o silencio a qualquer mudança de 
política a nosso respeito. 

O tal Carlos Mathias Pereira saíu para Napoles, e no tempo que se demorott 
em Roma não jogou certamente eom um pau de ~1ois-bicos 1 deitando-se to_do para 
a parte ela usurpação.' 

Aqui temos tambem ha dias, e com tenção de. permanecer, segundo ouço, o 
celebre visconde de Canellas, e é de suppor que, se as nossas cousas correrem 
bem, como esperâmos na divina Misericorclia, não serão Mathias e Caaellas os 
nuicos que procurem este 1·ejitginm peccat01·um. 

Que horror me causa a noticia que acabo ele ler nos ultimos jornaes! Que in
fa,mia! Que perversidade! Não serú isto ainda sufficiente para que -se retire toda 
a protecção que se tem prestado á origem de tantos crimes? Haverá ainda quem 
falle em casamento? Senhor, eu pasmo á vista de tanta perversidade dos gover
nos e de tantos homens ! G-raças iRfinitas sejam da.clas ~t divina Providencia, q1:1e 
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nos defendeu a rainha nDssa senhora de ser victima do maior crime que se pócle 
commetter, sacrificar a vida <;te um innocente. Eu não podia acre·clitar sim~lhante 
impiedade só pela leitura dos jornaes, mas monsenhor Vidigal teve ele officw con
firmaç~0 cl'este horror. 

Peço a v. ex. a me faça, e ao sr. Husson, o grande favor e honra de ser int~r
prete perante suas magestades d!aquelles sentimentos que em taes circurnstanc1as 
são proprios de subditos verdadeiramente fieis elos mesmos augustos senhores. 

N'esta carta tenho esgotado toda a mateúa para o officio que tencionava eso 
m·ever ao sr. Cancliclo José Xavier, e como me lembro que v. ex. a referirá a sua 
magestacle imperial o ·que encontrar aqui digno d'isso, omitto aquelle officio, até 
para não abusar do favor do embaixacl0r de :E'rança, enti'egando-lhe um volume 
maior que o d'esta carta, que elle se enearrega de expedir até Marselha. 

Peço a v. ex.a o favor de mandar para Londres a inclusa carta, que contém 
uma dispensa matrimonial que José Balbino me -recommenclou por parte elo. sr. 
marquez de Palmella, e diz respeito ao desembargador Vicente José Ferreira, 
actualmente residente na ilha ele S. Miguel. 

Deus guarde e conserve a v. ex. a por muitos annos, como muito elesejâ..mos.
De v. ex. a m·eaclo o brigadissimo. = J. P. JJ1igtteis ele Ca1·valho 1. 

Officio 

(N. 0 9 7 reservado) 

lll. mo e ex.1110 sr. - Informado pelo ministro de Hespanha de haver elle coro· 
municado a este g~verno a declaração que mr. Sebastiani, interpellaclo pelo cendc 
de Ofalia, fizera a este embaixador em París, que o gov.erno hespanbol tinha 0 

direito de se oppor á exped~ção de D. Pedro contra Portugal se n'ella entrassem 
estrangeiros, e que n'esse caso até seria o governo hespanhol ajudado pelo d~ 
França, informado, digo, d'esta communicação, julguei que el·a do interesse .,ele 
el-rei nosso senhor e do meu dever, de a não deixar passar sem interpretaçtLO· 
Para este fim dirigi ao conde de Nesselrode, .que se acha aqui de volta de 1\'Io~
cou, assim como a família imperial, a carta de que junta achará v. ex. 3 a copra 
n.0 1. Resolvi-me ainda rna.is a dar este passo para aproveitar a communicação que 
do digno consul F. T. de SaiDJlaio recebi da correspondencia que teve com Iord 
Palmerston relativamente aos armamentos que :nos portos ela Grau-Bretanha se 
estavam escandalosamente ·fazendo contra Portugal, commtmicação que me. ~a
bilitou a fazer sobresaír a conducta inaudita, mas não inexpllcavel, do ~rniS· 
terio Grey a :nosso l'espeito. O desenvolvimento do comportamento· dos dois go· 
vern0s, da França e da Gran-BJ•etanha, fazia-se tanto mais urgente (como ach?Ll 
este embaixador de Austria, que consulte~ antes de escrever) quanto c1eve servr:J 
segundo é sua opinião e tenção, para a]Iloiar a proposição de que trata o meu officro 
precedente, a qual ellé acaba ele fazer a este governo, assim como foi feita ao 
da Prussia. · · 

Espero, eK. ~" sr ., quê sua magestade se dignará approvar, tanto· o cont·eúáo 
da carta, cuja copia acompanha este offi.cio, como ela outra que acompanhou o o -
cio antecedente, com o n. 0 95. Frivado, como me tenho achado por vezes, ~os 
dados de· que carecia, procurei supprir esta falta pelo incansavel zêlo que me aOIDla 
e pelos importantes esforços que emprego e que erripreguei ininterrompidamente 
desde o anno de 1826 no serviço elo mesmo augusto senhor. . 

E se as minhas applicações a este governo não têem claramente procluzrdo 0 

effeito desejado, posso segurar a v. ex.a que têem felizmente alcançado de persua-
' dir, principalmente a côrte de Vienna, 01ijas resoluções são em grande parte, ~o 

menos, devidas á convicção que n'ella têem produzido os meus escriptos. Recer.~, 
porém, como já disse, á vista do caminho que tomou agora a cô1·te ele Vienna pa~ .~ 
conservar o actua1 estado ele eousas em Portugal, que a questão elo re?o?he~r 
menta· ele el-rei nosso senhor fique adiada, ao menos emquanto durar o mmJsterr~ 
Grey; ainda que o conde de Fiqueh~ont é de opinião que uma cousa trará coDl 

1 Em data de 29 escreveu mais duas· cartas para o mes~o destinatario, conde do Funchal, 
das quaes Çl.aremos apenas o extracto no logar competente. 
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sigo a outra, isto -é, que o bom exito da negociação projectada para segura1,· á 
Respanha o direito do defender o esta.do político de Portugal, será seguido- de 
perto pelo reconhecimento de el-rei nosso senhor. . 

Concluirei este officio remettendo a v. ex.a copia n. 0 2 do me?~W?'andum aus
tríaco, e n. 0 3 do officio do príncipe de Esterhazy, que fazem a base da informação 
que mandei no precedente e que servem de instrucção para o passo ·a que a côrte 
de Vienna convidou as de S. Petersburgo e de Berlim, e com esta remessa tenho a 
satisfação_ de mandar tambem a informação, que peço a v. ex.a queira levar ao 
alto conhecimento de el-rei nosso senhor, e é que este governo mandou ordem ao 
príncipe de Lieven para concorrer com o ministro da Russia e embaixador ela_ 
Austria em Londres, a fim de obter cl'aquella côrte o resultado que se propõe no 
precitado rnemo?'andum. 

Queira a divina Providencia conservar a preciosa saude de el-rei nosso senhor, 
cuja mão beijo, e permittir que em ·breve alcancemo-s o seu reconhecimento, que 
tanto desejam e de que tanto carecem os :fieis portuguezes, assim como toda a 
Europa realista. 

Deus guarde a v. ex.a S. Petersburgo, ~de dezembro de 1831.-Til.mo e ex.mo 
sr. visconde de Santarem.=Raplzael da O·uz Gue?'?'~:.Ú·o. 

Docu.=.entos a. que se refere o officio supra. 

N.• 1 

lVIonsieur le com te: -J e sais que vous êtes en possession de la cléclaration 
faite par le comte Sebastiani à mr. d'Ofalia à Paris, relativement ·à l'attaque que 
D. Pedro se disposait à faire contre le Portugal, que la cour de Madrid avait Ie 
droit de la repousser, si l'expédition de D. Pedro était composée aussi d'étrangers: 
et qu'E;Jn ce cas, le · gouyernement fra,nçais aiderait même celui de .Madrid à s'y 
opposer. Voilà à peu pres je crois les termes de cette singuliere déclaration, dont 
il parait cependant bien essentiel de prench-e acte dans la présente eonjoncture. 

D'apres tout ce qui s'est passé en d'autres occasions, bien récentes même, il 
l).OllS est pennis en celle-ci, de douter de la vérité de mr. Sebastiani: mais quand ' 
même les assurances qu'il a données au comte ele Ofalia seraient sinceres, est il 
possible à quiconque conna1t l'opinion que les barricades ont fermée en France, 
de croire pour un moment qu'il soit au pouvoir du gouvernement français de met
tre en pratique ce que son ministre des affaires étra.ngeres a promis à l'Espagne? 
Ce n'est pas sur le simple raisonnement que je fond cette impossibilité; les faits 
que ie vais ]l'Oduire la mettront hors de toute doute. 

L'agent du gouvernement portugais à Londres, en me transmettant offi.ciellement 
la correspondance qu'il a eu avec lord Palmerston, relativement aux armements 
que D. Pedro faisait dans les ports britanniques, et en m'inforniant de l'einbargo, 
qu'en conséquence de ses démarches, la douane de Londres avait ruis sur les bã
timents destinés à former l'expédition contre le Portugal, m'a instruit en même 
temps, de ce que ces bâtiments avaient le pavillon tricolore fl.ottant à leur bord et 
qu'en conséquence l'ambassadeur de France en réclamait la dessaisie comme dé 
bntiments français. 

Ces deux faits, mr. le comte, prouvent jusqu'à l'évidence ce que l'on croyait 
voir depuis bien longtemps, que le gouvernement français, soit par inclination, 
soit sous l'infl.uence d'un parti qu'il craint et qu'il ménage, ne néglige aucun moyen 
pour r~nverser l'état actuel de choses en Portugal, et que toutes les assm·ances 
qu'il donne du contraíre ont pour objet d'endormir l'Europe ruonal'chique et de 
lui cacher le coup qu'il prépare contre le Portugal. D'apres des renseignements 
dignes de foi, il parait d'un autre côté que,_ tandis que mr. de Talleyrand cher
che à facilite'!.' le départ de l'expédition de D . Pedro des ports de l'Angletene, le 
gouvernement français fait défiler eles troupes vers les Pyrennées. · 

Soyez sfir, mr. le comte, qu'une grande crise_ ménace la péninsule ibérique et 
peut-être toute l'Europe, -~i l'expédition de D. Pedro &l'l'ive à sa destination. De 
tous les côtés et par des motifs différents on concourt à amener cette crise. Le 
gouvernement espagnol et la partie saine de la nation y sont concluits par la né
cessité d'intervenir dans une que.stion vitale pom la monarchie espagn..ole et pour 
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les príncipes sur lesquelles elle est fondéc; co qui nc pcut s'obtenir qu'~n défen· 
dant le gouverilement actuellemimt établi eu Portugal contre 'l'attaque qui se pré
pare contre lui, tandis que les mauvais espagnols, sous le masque d'un zele appa· 
rent, ponssent le gouvernement et la nation iL cette iuterventio~ dans l'attente 
d'attirer, par ce moyeu, les armes françaises en Espagne, et avec elles la restau· 
rãtion de leur idole, la constitution avec toutes ses suítes. 

J'ai cru devoir, dans l'intérêt de la cause monaruhique, signaler une foil:! en· 
core le risque qu' elle court dans la pén-insule, et attirer ainsi de nouveau. l'atten· 
tion de votre gouvernement sur les clangers qui en seraient nécessairement ~'1 
conséquence pour l'Italio et ponr l 'All emagne, si l'emperenr vot1:e august~ ~al· 
trc, appelé par la Proviclence à remplir cette grande tâche, ne vient, conJomte· 
ment avec ses puissants al'iiés l' empereur cl'Autriche et le roi de Prnsse, au se· 
co.urs de l'Europe, eu portant "le gouvernement anglais, actuellement aveu~·lé P~~ 
le bandeau que Je libéralisme lui a posé s~u· les yeux, à les ouvrir pour vou· ,qt~ 1 

est de sou intérêt aussi d'éviter les complications qui se prépar·ent dans lllJ p~111n· 
sule et au:s:quelles il ne pourra pas échapper; qe qu'il pourrait aisément obte111r eu 
enipêchant, au lieu de favoriser, comme il le fait, l'expédition de D. Poelro con· 
tre le gouvernement actuel clu Portugal, elont la clurée, que tous les gouvern~· 
ments amis de l'ordre sont intéressés ~t couserver, offre la plus complete garantle 
ele sa solidité. , _ 

Quancl je dis que le gouveruemcnt anghis fávorise l' ex:pédition ele D. Pedro, 
je n'exagere pas, comme je puis le prouver par la corresponclance, em mon pou· 
voit·, qui a eu lieu entre lórcl Palmerston et l'·agent portugais à Londres, lequel 
(ce dernier) sans appui ele la part dn premie1·, u 'est parvenu à arrêter les arme· 
ments de D. Pedro, qLl'eu s'adressa.ut alL'C lois clu pays, pour obtenir ce que aes 
traités solennels, eles déclarations faites à la face ele l'Europe, imposaieut au gou· 
vernement britaunique le clevoir impérieux de faire. . . · . · . , 

Je pourrais même, mr. le comte, pour prouver mou accusation de part1ahte 
de la part elu gouvernement anglais en faveúr eles eunemis ele mon pays et ele 
l'Europe monarchique, ajouter que je suis instruit par une persouue qui est _clan.s 
la confidence, que le chef ele ce min.istàre est elescendu, s'est oublié jusqu'à con
se iller et à suggérer à la personne qui se h·ouve dirigeant les armements à Lon· 
dres, les moyens ele s'y preuürc sans forcer le gouvernement à se. trouver sur son 
chemin! · 

Vous voyez, mr. le comte, jusqu'oi.t peut"aller l'ivress~ eles príncipes mis en 
jeu pai· l'esprit de parti, car il est impossible que, sans l'aliénatiou qu'elle caus~, 
le ministei·e actuel ele la. Grancle-Bretag:ne se trom·e exécutant, it ce qu'il _Pal'a1t 
sincerement, ce que mr. Cauning, elaus uu ele ses momeuts cl'irritatio11, avatt :me~ 
nacé cl 'entreprenelre, ele se mettre ele fait, comme il arrive au ministere actuel, 
la tête eles révolu'tionnaires elu declans et du clehors ele la Grancle-B'retagne. E 

Agréez, etc. Saint-Peterdbourg, 30 novembro (11 clécembre) 1831.-A S. j • 

le comte ele Nesselrocle. = GuerreiTo. 
N.• 3 

~Icniorandum sur l'n.ftà iro dn Portugal 

La factionlibérale s'cst emparée ele la question portugaise, en montml.t l ' opi·n~~1 

tant en France qu'eu Angleterre sm· le gouvernement et contre le clroit ele D. ~ 1
• 

guel, afin ele préparer à la r évolution uu triomphe clans ce royauine qui entrallle
rait bientôt la chnt.e clu príncipe J;_nona.rchique eu E spagne. . .. 

Les puissances, portécs par lem iutérêt, commc par leur premier devon da. 
s'opposer aux: progres ele la r évolutiou, ne sauraient méconnaí:tre l'importauce · e. 
l'accroissement ele forces que la péniusule espagnole, eu cessant ele péser el~ len~ 
c6té, apportera,it par sa réLmion à la !!'rance ele j uillet, clu côté ele l' em~~~~, qul 
par lc príncipe de sou existence,, se trouve elans un état permauent el'hostlhte alle~ 
elles, et qu'clles p~uvent tôt ou t~rd, avoir à combatt,re matériellement; e~ ~a~e 
peuvent encore moms se cacher l'mflttence morale qu\m changement cla.ns 1 °~ 
des choses .en ESJ)ao·ne oxercernit SUl' <les états qui fout r)a.rti e ele leur systellle 

1" " o ' ' po lttqne, nota~ment sur l'Italie et l'Allemagne. 



La reconnaissance de D. :Miguel scrait sans doute le mnycn le plus simple de 
prevm1 ir los cln.ngers qu'on v ient de signaler, si !e gouvcrnement de ce priocc 
])Ouvait acquérir par 1<\ 1me consistance qui ]e mettrait cn état de rés ister par hü 
:même à l 'attaquc méclitéc par l'cmpercm· D, Pedro. l\l ais1 saQs ]e concotirs de 
l 'Angleterre, cette r econnaissance de la part cl~s autrcs co urs ne sqffirait pas pour 
procluirc l 'cfret désirée; et les rli:fficult9s dol.lt ] ~ question de c1roit est eqtourée, 
jointes aux préoccupations cm1 tre l11, pe:rsonne ct le go uvcrnemcnt de D. 1\liguel, 
qui prúvalent cn Angleterre, ne l;:t.( ~S{:lpt guerc prévoir succes c1 ' une d.iscussion 
qu'on voudrait entamcr sur cc point ayec le cabinet britannique, Ponr éviter toute 
}lOlém iqne à cct égard, cbqs laquelle le gouvernement ~nglaír> n,urait totJjotn·s de 
bou côté l 'avantage des natjpns plqs dircctes e't plus completes sur les circ.,nstannes 
locales qui sont à sa clispositiott, le cabinet aut.richíen a cnt devoir se placcr SUl' 

le terrain de l 'intér êt qu'on los trois cours alliées clu contineut á sou teuir le droit 
~e l 'E spagne d 'intervenir daqs la question vitale pour son gouvernement, du man
ttcn de cclui ele D. Miguel, contre l 'enfrcprise qui se prépare. 

C'cst dans cette intentim1 qu'a été r éclig·ée la elépêche ci-jointe adressée à.n1r. 
le prince Esterhazy, dans ]aqnelJo on s'est absteml ele tout ce que regarele Ja 
}1Grsonne du prince qui occupc le tru~le dn Portugnl, pour ne fairc valoir que les 
consid.émtim1:s :r!'llatives ~ ]a con1plication qu 'une tenta tive clirigée contrc l' ordre 
eles choses établi dans ce royaume améncrai t par rnpport à l'Espague. 

Le cal)il.lct de Viellue a fait qépendre l'usage officiel it. faire du concom•s de 
ccs pieccíl cl13 l'assentim !Olnt ele scs F~ llié s, ainsi qne l'i~1dique l 'ann!'lx!'l réservée éga~ 
lemeut adresséc ~ l' a.mbassad~ur d'.Autriche à Lonch·es. On se fl_atte ele voir les 
cours ele Bcrliu et de Saint-P eterspomg entrer d~ns les :rqêm13s y ues et autoriser 
leurs rcprésent~nts en Angl!3ten·e b. se concerter avec mr. le prince Esterhazy, 
sur une clémq,rc)w çqmmune aupres du ministere britannique. ll est d'autant plus 
~l c1ésire:r qu'ils rcçoivent le plutôt pot'sible les directiol.ls nécessaires à cet effct, 
que l' empereur P. :)?edro et la régence tle Terceira paraissent presser leurs pré" 
lJaratifs, et que d'un autre côté eles avis réeents sur eles mouvements de troupes 
cn France se portapt 13ur les Pyrenées, confinnen,t le soupçon que le ca.binet d-es 
1'uilleries 13erait di<'pos~ à :p1ettre oLstfl.ele -it l ' ipterventio~1 ele l'.EspF~gne en faveur 
tlu gouyerne:plent ~tupli en :Portugal, . 

N. 0 B 

Vipnn~ novembr!') 1831.-::- J 'ai été ip.t'ormé par notre lUÍI!sion· ele MadJ•icl de 
la. nouvelle clómarc4e que le ca.Linet ef:lpi!g·nol vient de fai11e aupres ele celui de 
Londres, 1'elative111e11t l~ la question portugaise et clont mr. le comte Brunetti a 
fait pE~.t't à V. A. par sa lettre du 14 octobre. 

'En: (1emanda11t n•1 gou vernement britanniq ne ele h1i fai1•e conna.lh•e les condi~ 
tious auxquelles celui-ci se déciderait à r econna.itre D. Miguel et en s'engageant 
~t cmployer tons les moyen11 cl'iufluence dont elle dispose aupres de ce prince et 
Jusqu'h la menfl,ce cl'interrompre ses relatio~s cliplomatiques avec lui , p:mr Cl'J. 
obtenir l 'accomplissemcnt de tout ce qui pqur~:ait faire l'o~j et des Ynes éqnitab1es 
ue l' Angl •terre; l'Espague est entrée dans la <'-onsidératio11- eles convenannes de 
po.;ition qui donnent à la Gmnde-Uretagne un ch•oit d'iniciative pour le::; affaires 
de Po1:tugal, et qui doivent iqspire1· awx: autres puissances une juste clMérencê , 
})our la mmüe1•e clont elle C!J.Vi:>age les questions relatives à ce l'Oy~qme, 

Vons savez, mon prince, que ce sont ces mêmes considérations qui ont jus
qu'ici dirigé notrc mai•che it l' égard clu gonveruement de D. MigueL 

D'u11- autre oGté, nous ne sau:ri ons méconnaitre la 1·éalité eles dangeps dont 
l 'Espagne se trouverait menaoée, si ]e gouvevnement existant à Lisbonne venait 
à être rcnversé au p~•ofit du parti coustitutionnel, nullement populaire dans lc pays, 
llln.is à la tête clúqnel l'emp!'meu:p n. Pedt•O méclite aujourcl'hui un attaque contre 
le Portugal. Il f'emble même que la disposition des esprits en Espagne est telle, 
que la cout· de Madrid qe sam•ait se refnser t:ans de gra.ves inconvenients à sou
tenir D. !\liguei oontve uqe pareille entr eprise; et sa majesté catholique serait 
!lans cloute dan 11 son .droit, cn accordant j)ar l ei! motifs et à la r equisition du gon
Y-ernemcnt actuel d~t Po1•tugal, le recours de ses arme!? pour r epóu. ser l'attaque. 
de D. Pedro contre cc pltllle go~n·crnemcnt. l1 pons pamí't eu couséquence qu'an-

5~ 
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cune auLrc puissa.nce ne scrait fondée à s'opposer aux déternunation s que l'Espa
gnc jugera.it -~L propus de prendre á cet égarcl; et num> ne pourriollS en même temps 
voir avec indifférence que la France se clisposât à employer eles moyens ele force 
pour détourner la cour de Madrid d'une intervcntion naturelle et légi t ime clans 
les aifaires Ll'un pays voisin don t l'état politiq uc l:1 tuuche de si pres. N ous avons 
licu ele croire que les cabinets de Bcrlin et de Saint-l:'etersbourg partagent nos 
vues á cet égard; et nous avons le sentiment de r emplir ru1 devoir impéri eux dans 
les circonstances actuelles, en vous en ouvrant fi'anchement envers le gouv~rne
mcnt britannique, afin de provoquer de sa part eles explieations con:fide!1tt~lles 
par les moyens qui lui paraí:tront le;s plus propres à obvier à une com~lwat~on, 
dont les suítes peuvent gravement compromettrc l'intérêt de la tranqtúlhté gené
rale, intérét égalcment cher à. 1' Angleterr e et à. scs alliés du continent. 

J e vous cngage, mon princc, à communiquer la présente à lorcl Palmerston, et 
j'attencl:s <Lvcc empressemont votre rappo~· t sur l'accueil que ror. le premier seCI·é
taire d' état aura la i t à cettc ouverttll'e . 

Recevcz, etc.= J.l1ette?·nich. =A S. A . lc priucc Esterhazy. 

Officio 

(l0 tlO con lidencial) 

111. 1110 e ex.010 sr.-Um individtto do conhecimento c amisadc ele Barbosa 
Ar:tujo, ex-secretario da legação de Londres, me communicou hontelll o que ~Jle 
lhe havia clito em ]Jarticula.r, e como pócle ser ele summo interesse para o servJÇ0 

de sua mag·estade, apresso-me em ·o referir a v. · ex. a · 

A expediç?io é composta ele dez navios de guerra, elos qnaes· tJ.·es são ele va
por, uo maior dos quacs vae o senhor D. P edl:o. A força é de dez mil homens, 
oito mil dos quaes são estrangeiros e d'estes quatrocentos são de cavallaria, e ulll 
parque de artilheria. A expedição parte quanto antes ele Brest a reuuir-se aos 
transportes que já foram para os Açores a buscar tropa. . 

O plano é demandar um ponto perto de Cintra e a esquadl·a ir depois forçai 
a barra de Lisboa, indo munida ele foguetes de congreve para incendiar tudo que 
llie queira oppor-se; outra porção ela esquaclm in.'L bloquear a barra do Porto. 

Chegaram a Londres do ie sargentos, que os rebeldes dizem ser, um elo bata
lhão do 3 de caçadores, outro do 7 de infa.nteria; ambos, affirmam os l))esmos re
beldes, trouxeram protes tos assignados de uma parte da officialidade dos seus 
corpos, de :fidelidade á senhora D . .Maria da Gloria, declarando mais que l~go qn~ 
a expedição chegt1e se reunirão - a ella; pelo ministerio da guerra é muito facl~ 
indagar-se se faltam ou nã.o os ditos sargentos, e, no caso affh·mativo, deve l1a_vei 
muita cautela com os ditos dois corpos. Immensas cartas chegaram pelo ult1~0 

paquete aos refugiados em Londres, clizenclo-lhes que immensa gente se ac a 
prompta a declarar-se em Lisboa logo que a expedição chegue. Eis tudo qua~o 
se me offerece de interessante a communicar a v. ex . a Agora terminarei este o -
cio com duas reflexões, que peço desculpa de fazer , mas que não poderão ser 
olha dás por v. ex. a senão como :filhas do grande interesse pela causa em que to-

' elos estamos tão justamente empenhados; a causa., sendo de todos, todos po~eDl ~ 
devem lembrar tnclo, ficando li Vl'e á sabedoria do g-Qverno acloptar o que J ulga,I 
mais conveniente. . . 

Primeira reflexão.- O senhor D. P edro indo levar a guerra civil ao seu P~1 z;' 
lhe leva tambem a guerra. estrangeiea, a sua expedição sendo composta de dtffe
r entes nações . Em Portugal ha uma aversão, inherente aos portuguezes, a todod 

0 

dominio estrangeiro; não seria pois conveniente fazer e1-rei nosso senhor des . e 
já tuna proclamação á nação, chamando-a ás armas para defende1: a iRdependencHt 
nacional ameaçada pela ·g·uerra civil estrangeira? , 

Segunda re:fl.exão.-As tropas dos rebeldes acham-se ha qua•Ú quatro annos 
fóra ~le Portt1gal, desejosas de voltat· á patria, fatigadas das desgraças que acotn~ 
pa.1;1ham uma emigração. Elias vào fazer todos os esforços dictaclos pela deses]~e, 
ração; a atti.tncle que eu espero tomará 6 nosso exercito lhe ha de· clerno~strai d~ 
imp~ssibilida.de de vencerem; mas um :;t. vez na patria não quererão emigrar 
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novo, e, porLanto, os :cus esforços hZbO ele nugmcnta.r , por isso que só de vence
J'em lhes póLle rcsHltar a fortuna de i )cu r no paiz; n' este caso n1io seria conve
nicute, não seria político, não se ria, por fim, muitíssimo util pnulica.r cl-rei desde 
já um decreto, o qual seria transcripto nos jornacs estrangeiros, e em que sua 
magestade, lamentando que portuguezes vcnlw,m ::ttacar a. sua patria. e acompa
nhaLlos ele tropas estrangeiras, espera que uma vez chegados a ella esqueçam os 
S'CLLS crimes passados, c se 1·eunam ás tropas reacs, e que todo o official, official 
iufCL·ior ou soldado, que abandonar os rebeldes será perdoado? 

Esta medida, da qual os motivos 11ào podem escapar ao talento e penetraç~io 
de v_ ex.a, póde trazer comsigo grandes bens, sendo o principal pôr logo em des
confianç~t os generaes e offici~es dos rebeldes, 1.ms elos outros, ins1)irando-lhes ao 
mesmo tempo um grande receio dos soldados e dos officiaes inferiores. De no>o 
rogo a v. ex. a desculpa de me atrever a lembrar medidas e a dar conselhos quando 
pedidos rne não são; mas quando em minha consciencia j ulgo o que lembro como 
de ll1.!t iOr utilidade para o ser viço de el-rei nosso senhor, quando me lembro que 
muitas vezes se têem adaptado medidas suscitadas por apO'lCados e ntdes talen
to·, seria da minha parte um crime a onliss~io ela minha luu:uilde opinião. 

Espero qtte v. ex.", concordando commigo, approvará este meu officio e me 
fará a honra, de quando o levar it augusta presença de sua magestacle beijar por 
mim a mão elo mesmo· augusto senhOl'-

Deus guarde a v . ex.a Londres, em 14 ele dezembro de 1831.-Ill:"'0 e ex.mo 
sr. visconde de Santarem. = Conde ela Ponte, 

OfllciQ 

Ill. 111° e o~.mp s~'· ~ Alpda aqui estou, e na mesma clesesperaçfi.o, por ignorar 
(lU:I l será o diq. dFJ. mfq}J.a partida .. Lçn·cl Palmcrston, a quem pl'OCurei hontem, 
quasi que clesco nfi.ou commigo pül' cu dnvicl<w de que clle se dispunha a dar-me 
resposta; mas dl')clm,on-me que .POderia haver ainda demora de dias, porque o ne
gocio era sm:io 13 dtl mui-ta responsabilidade., 13 :p.ão :podia por isso cle!!iclir-se com 
precipitação. · 

Eu conhego qne n~io posso ainda faze~· falta cons ide~~av13l em Paris (se é que 
em caso a~gum a minha falta póde impot•tar algt~ma coqsa), porque dois dos na
vios que levam munições al'ribaram ás dLmas pot• Ga.u[la elo temporal, o Paidie 
anibou a Plymontq com grandes aval'Ías, c o que é peior, o barco ele Liverpool 
com duzell-to;> marinh.eiro;> tambem par~Joe que at•ribou ;:t .Milford, e que estes se 
insubordinaram. Sf!,o htconvCTJ.Íente~ que não elevem fazer-nos desanimar, e que 
provém priuaipalmcnte ·ela estaç~o; o maior mal que cl'elles resulta é o augmento 
de gastos, mas tqdo se ha de Yenccr comtanto qqe nos não falte o clinheiro_ 

Pol' is~:>o o meu pvincipal objeato é conalui1• ou ao ~euos preparru: de um moclo 
seguro a oonvenção aclclioional ao emprestimo1 e pat'a isso tenho tl'abalhado com 
proveito. 1\!r. A1:doi,n creio q<te l'egress~ hoje pa1•a París, e n~o está descontente 
elo modo po1• que o pub:ioo encara o nosso empre::;timo, 

Ti v é a h01ira de receber a ca.rta ele \T . e~. a ele 13 clq OOJ.'rente; enchem-me ele 
reconhecimento as e~pressões que v, c~.a, em nome de sua mag~stade o senhor 
duque de Bt'agança, se d igna mall.clar-me1 e peço que me faça o favor ele be-ij ar 
por isso a augusta mão elo mesmo senhor. · 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 16 ele de~embro de 1831.-Il1.100 e ex.mo sr. 
Canclido Jos(: Xavier. =Jl!fa·rCfJle~ .ele Palmella_ 

Carta 
('.rraclucçào) 

Foreign office~ 17 ele dezembro ele 1831.- Meu caro márquez: -1\ve a honra 
de receber á vossa oarta de 18 elo rnez pas~:?aclo, na qual me communicaveis, para in
formação do governo de sua magestacle 1 que recebestes ele sua magestade impel•ial 
o duque de Bvagança plenos poderes para tratar com o gov-erno de sua mages
taclc, sobre tudo o quo possa concorrer para restaurar a rainha D. 1\:IarÍIJ. . ~ob11~ 
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o throno ele Portugal; que sua magestacle imperial tem determi11ado declarar-se 
regente durante a menoridade da rainha, e que, tendo resolvido empregar todos 
os esfvrços para restabelecer sua filha no throno, vos ordenou que peclisseis for
malmente o auxilio ele sua magcstacle britannica pa.ra este fim, fundando esta recla
maçrw na letra c no espírito ele uma serie de tratados entre .Portugal c a Grau
Bretanh-a, sobre o interesse commum dos dois reinos, e sobre a parte activa quo 
o governo britanuico tomou nos negocio. elomesticos e políticos da família real ele 
Portugal no momento precedente á usurpação ela corôa pelo infante D. :Miguel. 

Argnmentaes vós que o chefe augusto da casa de Bragança estú. resolvido .a 
dar a todos os portnguezes a mais completa amnistia por todos os delictos políti
cos e a substituir ao systema de terror, que actualmente affiige Portugal, um go
verno fundado sobre a base elas leis, e que proteja sem di~tincção de partido a 
propriedade e a vida dos cidadãos. Dizeis mais, que sua magestade imperial est{t 
des~joso de receber quaesquer conselhos que o governo ele sua magesta:ele quizer 
dar-lhe, e que está determinado a conservar inviolaveis os laços de ·amisade que 
unelli as duas col·ôas. Dizeis que estaes auctorisado para entrar em quaesquer ex
plicações que o governo de sua magestade possa desejar para o fim de dar segu
rança contra os perigos que poderiam resultar ú paz da Europa por virtude da 
quécla do governo existente em Port-ugal. Dizeis que tendes instrucções especiaes 
para assegurar ao governo de sua mag·estade que o duque de Bragança, nem di
recta nem inclirectamcnte1 tentará perturbar a tranquillidade da Hespanha, c que 
sobre este ponto está prompto a entrar nas mais rositivas estipulações. Acrescen
taes que, se não obstante as considerações cxpendidas na vossa CE!rta o governo 
de sua magestade não julgasse conveniente acceder inteiramente ao todo da re
clamaçao que vós fnzeis, vos ordenam as vosEas instrucções o pedir que })elo me
nos o governo de sua mngestacle haja de prestar os seus bons officios ela manéira 
a mais efficaz para o fim de restabelecer no tbrono sua mag·estade ficlclissima por 
meio de negociações ; e prcscreYem-vos as mesmas instrucções o devel' de decla
rar que, se não obstante a esperança que sua magestade imperial o duque de Bra
gança tem de que a sua reclamaçao, estridamente conforme its relações que unen1 
as duas corôas e os dois paizes, nao será recusada, todavia o governo de sua ma· 
gestacle não julgasse conveniente accede1· a ella, vós tendes ordem n'este caso de 
pedir ao governo ele sua magestacle uma garantia contra qualquer interferencia 
directa ou indirecta nos negocios de Portugal por parte ele qualque1· outra poten
ciÇt, para o fim de dar apoio ao infante D. 1\-liguel. Vós acrescentaes finalmente 
que, sem designar governo algum n'esta requisição1 vós deveis notar que o perigo 
dn, iuterfercncia 6 maior pur parte do governo mais vizinho de Portugal, e que re· 
conheceu o infante D. Miguel. 

Em resposta a esta communicação, elevo em primeiro logar dizer-vos que o 
governo ele sua magestaue teve grande satisfação pelas provas que a vossa 1_:arta 
offerece1 de que os sentimentos de amisade e confiança que durante um t~io largo 
decurso de annos têem distinguido as rêlações de Portugal e da Grau-Bretanha, 
s~io professados pelo chefe augusto da casa ele Bragança não menos plenamente 
nem menos cordialmente elo que o foram por Eens illustres predecessores, e o go
verno de sua magcstaclc terá sempre grande prazer de aproveitar toda a. opportt~
nidadc que se offere·ça para eonfirmar e augmentar aquelles sentimentos. Relati
vamente á formal requisiçao que vós fazeis por parte ele sua ·magestade imperial 
o duque ele Braga.n ça, para restabelecer :sua magestade fidelíssima ,sobre o throno 
de Portugal, tenho a d1zm-vos que o governo de sua magestade é de opinião que 
os tratados em que se funda esta r equisição ntio são ~pplicaveis ao caso presente. 
AquellE;s tratados obrigariam o governo britannico a prestaT auxilio a qualquer 
goYcrno existente cle P.ortugal, que pedisse soccorro para defender Portugal con
tra mn inimigo estrangeiro; porém na O]J inião elo go,·errío de sua magestade n~0 
impõem elles á Gran-Bretanl~a a obrigação de inte1ferir em qualquer contestaQao 
interna que tivesse Jogar n'aquelle paiz, ainda mesmo que o governo britanuil' 0 

tivesse admitticlo que a parte a favor de quem se peça o auxilio fosse o soberall0 

de direito em Portugal. 
O g-overno de sua ma.gestade, porém, nf10 póde ser inclifferente a objectos que 
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interessam tão pt•ofttndamente n.o bem estar de nm paiz por tanto tempo e tão in
timamente ligado com a Grau-Bretanha por laços de estreita alliança. O g·overno 
lamenta a continuada interrupção da união qne tem até agora existido entre cs 
dois paizes, e deseja anciosamente que seja restaurada aquella amisade t3:o essen
cial para os in'teresses de ambos, e não deixará de empregar todos os meios que 
possam inspit·ar uma legitima esperança ~e evitar os perigos inherentes a uma 
successão disputada. e de t:estabeh:cer o governo de Porhlgal sobre uma base es
t[wel e segura. Para promover um objecto tão importante , não só para Portugal, 
mas para os interesses geraes éla Europa, o governo de sua magestacle entrará 
sem perda de tempo em communicações com os governos :tl!iaclos de ~;ua mages
tade, e em primeiro logar, .e mais especialmente, ~;erá necessnrio dar ao gcverno 
hespanhol as seguranças mais satisfactorias de que a tranquillidade cl'nqu01le paiz 
não será perturbada, segurança que o governo de sua magestacle reconhece com 
prazer estar em perfeita harmonia com os sentimentos professados e expressados 
sobre este oqjecto por sna magestacle imperial o duque de Bragança. Relativa
mente á especial requisição contida na ultima parte da \'Ossa carta, o governo de 
sua magestade confia que nenhum governo ela Europa tem em vista intetferir pela 
força das armas nos neg-ocios internos ele Portllgal ; porém o governo ele sua ma
gestade não hesita em declarar que uma tal intel'fer encia, se tivesse logar, Jlão 
poderia ser vista por ellc com indifferença. 

Tenho a honra de ser, meu caro marqnez, vosso muito obediente e humilde 
creado. = Palmet·ston. 

Offici.o 

(llcscnado) 

Ill.mo e ex."' 0 sr. - N'cste instante acabo de saber cl'este ministro ele Hespa
nha a noticia ele que hontem á noite em palacio, onde houve circulo, o imperador 
lhe eonfirmára a expedição de ordens ao pTincipe de Liev:en para COll,correr ep1. 
Londres com os representantes das côrtes de Maclrid, Berlim e Vienna, a fim ele 
levar a e-ffei to a proposição feita por esta ultima a esta e ao governo da Pnlssia, 
acrescentando o impe1·ador que faria tudo quanto cl'elle dependesse em favor ~c 
sna magestacle cathoiica, ·e que nenhum meio pouparia prura sa.lvar da actnal crise 
a monarchia hespanhola e . mesmo Portugal, se cl'isso clepenclia a consm·vação ela 
paz ~ socego da pen insula. 

E de lastimar que Slla magestade imperial nfto conhecesse mais cedo a necessi
dade elo que agora julga urgeGte; como é ele receiar qnc os seus esforços e elo.:: 
seus alliados não venham tarde para o fim que se propõem, porque me parece que 
a questão chcgoll ao triste ponto ele, ser decidida entre os bons e maus portugue
zes no conflicto que se prepa.ra e que se podia tet· evitado . Deus que é jLlsto ha 
ele fazer triumpbar a boa cansa. 

Deus guarcle a v. ex.a S . Petersburgo, ~~ ele clezemb t·o de 1831. - Ill.mo e 
ex. mo sr. visconde de Santarem . = Rétphael da Cntz Gue?Ta?'O. 

P. S. -Este officio é escripto no momento em que parte o portador, e nem 
tempo houve de tirar copia. d'elle. Pozzo di Borgo recebeu communicação das 
instrucções mandadas a Lonches, a fim d.e lhe servirem de regra em París. 

Doc'l..Lmcnto annexo 

Cons idé rations sur la déma.rche qu 1ont faits lcs h·ois grandes cottrs du nord, pau r assnrcr á PEsp:tgne 
le dl~oit de s'opposor ü l 'expédition ele D~ Pedro eontre Je PorLugal 

Quelle est la. clémarche que lcs trois puissances clu nord vont faire eu faveur 
de I' I<:spagne? En quoi est elle fondée? QLlelles pen ,·ent être ses conséquences? 
V o i] à les q nestions qui l'on croit devo ir fairc . 

Les trois puissa;nces vout assurer à l' Espagne le droit de â.éfenclre I' état actuel 
ele choses établi eu Portugal, qne l'eX])éclition ele D . Pedro menace de clétrnire: 
par là, elles avouent la nécessité ele reconnaí:tre ele fait nn gouvernement q'liil 
était de leur intérêt cl'avoir reconnu bien plu.tôt ele clroit, et qu'elles n'auraient 
pas même dfi hésiter à reconnaí:tre, apres avoir reconnu ce qui s'est fait eu J:i.,rance, 
cn Dclgiquc, en Sa:x:e, à Bnmswick, etc. 
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Ponr agi1; cotutne ellcs font iuaintenant, los puissan~es se fondent en cc que 
l' Espagnc a lo drbit incontestable · et reconnn génén1lement ele pourvoir à sa pro
pro coiiser-vation, qüi se ti·ouve menacéc par l'expédition de D. Pedro, et ell~s se 
montrent d'aUtant plils clisposécs à assurer ce clroit à l'Espagne, que celle-c:, en 
cléfend~nt sa propre tause, défend aussi celle de toutc l'Et11·ope · monarcl1l<JUC· 
L'Espagne., l:ltl rP-stel et tonséquente dans toutc sa .ccmduitc, puisqu'ellc defend, 
cn outre, un g·om·ernen:tent qu'eJlc a reco:nnu. 

Voyons maintenant quelles seront les conséquences que pent avoir pour l'Es
pagne la d6teJ·mihation qt1'ellc montre ele s'opp·oser au cha.ng·ement qui ;menacc 
le Portugal, et ponr los irois pu{ssai:J.ces; la résolution qu' elles ont prises de sou-
tenir le droit que l'Espng11e se prépare à exercer. . · . 

Si l'Espagne, apres avoir reconnu D. Miguel, éto.it l'lhti;ée dnns une _alhnnce 
a.vec lui et avait mís à l'heure qu'il est, un corps de troupes à sa clisposit10n, nul 
douto qu'aucun gouverLJ.ement n'aura.it le droit fondé d'y trouver à recliro: car 
ee prince, ~omme tons les souvorains indépcndants, ont le droit incontestable de 
contrnt~tl'li' eles alliai:J.ecs,. poü1'vn que c c no soi t pas an préjuclice cl'un autrc gou
verrlement. 

L'Espagne, en ag·issant commc il est dit ct se trouvant iJt~tc à défendre Ie 
gonvernemcnt acttlel dli. Portilgnl, assureTait le sien, cléfendrait sa }Jropre conser
vation. 

l\1ais qnoiquc Ies motifs existeht toujours pour cllc de venir au ~ecoti!TS ele _so!l 
alliée, le cas dcvient différent si lc gou"Vcrnement portagais, avant qu'ellc ne put~se 
vcnir à son secours, est renversé; et celi.li de D. Pedto oü ele D. J.YiaTia étabh h 
sa placo. Des ce momcnt les complícations coinmenceut. 

Il faut se rapeller, que D . .Miguel par ün aveuglement d'autap.t plns inconc~.
vable qu'il cst désinteressé, n'a pas été reconnn jusqu':\ co moinent p::u· los tro~s 
puissances clu norel, que ces puissances ont 'COntinué par le fait, ct cn contracll
ction ave~ lem·s intér~ts et leur conclui to envcrs la Frnnce ele juillet, à le regarel~l' 
·commc usttrpntcur, que, · par conséquent les droits do D. Pedro ou ele D . .Ma.t·Ja 
qtt'olle~ n'ont jamais désavoués ct que la France et l'Angloterre ~woue1lt franche
ment, se tr'Ohvent, par ce moyen, toujours debout; il on ré·sultc que eles le mo
ment que Pautorité ele D. Pedro ou de D. Maria sera établio on Portugal, l'An· 
gleterre et la France la reconnaí:tront sans hf>Eiter; et_ c e qui est bien plus, eUes 
se croiront fondées à inviter les trois puissances à suivrc leur exemple. D 'un a:l~ 
tre côté, l' Angletcirre ser a appelée par le nouveau gouvernement à 'l·empl;1 

vis-à-vis do lui eles traités qu'olle s'empressera de rospecter, autant qu'e~le na 
fait jusqu'à próscnt a.ucun>e clífficulté à les vi0ler. · 

La Fr~ncc _ot 1: An~letei.'!'e, en recon~aissant san délai le go:tvornement qu~ 
D. Pedro utabllra ~t Ltsborutc, :s•ont consequents clans leur condUtte, ot semblcn 
mettre 1a jüst'ic'e ele ietll' cGté) pet'tt~on en dire autant eles trois pnissances clans ~~ 
l)n' clles vont f::ti~'e? L' Angletcrre et la F rance ainsi que les trois lmissances-]cuiS 
alliées ont 1·econnt't en D-. P'E)dl:.'o le droit d'abcliquer conclitionellement, et con1n~.~ 
elles n'ont pas clécll:\ré la dn1..ee de ce dl'oit, il peut I' exercer aussi longtemps ;~n 1 

lui plaira. De plus b. Pedro est l·e 's·e·ul qui apres la mort ele Jean VI ait éte re
connu par ces mêmes püis•sa~lces to! ele Poi'tRgal. 

. Toutes ,los lett~·es cl~ c~·éa'nCO·'S 9-U'C les mi?ish·es portu?ais ont préseJrtécs af; 
pms. cette epoque JUsqu anJônrd'h'Lu de ]~ patt d·e-s cleux regences du Pm·tugal ( ~ '·
D. lzabel Maria et ele D . Miguel) les oht 'aC'ci-?lclités comme ministres de l_a ~ ~ 
gene~ au nom ele D. Peclro_ IV _roi ele Por'tl.1gal, s:an·s qu'i~ :f fut ~ajt la mo_m~~'l~ 
mention ele sa filie. D. Mana: finnlenrent a·ucll'n ad-e il'·a ete publtc ~n P~rtt~ils 
au nom cte cette prmce:::se, pcndant les cleu'x. ré:o·ences ci-clessus me11tiOimces' , 
ont tous été publiés au nom ele D. Peclro. Et pot~· pxou'Ver que c.e prince n'a cefs~ 
jusqu'à pr~sent d'~tre regarclé C?mme roi ?e Portl~;gal, ]1 suffirn. de_ citor lere a: 
que touros 'les pmssances . ont falt reconna1 tre la regenee <de '.I'ei:cen·a au noDl . 
D,·· )~m:~~· Eu :agissant ele la sorte, les puiss,~nc·es o~t refu:sé de fait d'ac~e1~t1~ 
I aíbdJC'il.tr-o'll q ·ue D. Pedro a offerte, lors de lmstaUatron cl:e ·cetuc 1ré<gence' e . 
résuHat ou. <est ·q11e D. iPeclro se troúve aujocu·d'htú vis- ~t-vis 'C'es p't.li-ssances ct pot:ll 

_ lcurs proprcs ;xci{}s 'roi rd<C Portngal, et justifié à rétabli!J: chm-s 'C{) lr(i).yaumc, connne 
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il em a l 'intcntion, ccttc mêmc colistitntion que ccs mêmes puissances ont l'econ.ntt 
q n' il a vai t lo clt-o-i t de elo o ncr. aux por tngais. 
. rrcl est 1' état de la qüestion qttc les tt·ois puissances cln nonl, par Jenr conclui te 
rncomptéhcnsihle, altront ~L débrouillcr avec la France et 1' Angletene en vonlant 
sontenit' vis-à-vis ces deti.X: puissances e t en Ütvenr de l'Espagne, le choit qu'elles 
lui accorclent de s'opposer à ce que O. Peclt·o change l'état actuel eles choscs cn 
Portugal, recotil\aissallt :utss i de fait ce même état de clwses, sans reconnaítre en 
lllême temps ]e sonverain qui heureusement pour clles l 'a étauli. . 

Rópétons-le, nu! d(}nte que si D . Pedro r éussit, il ne so it immécliatemcnt re
conun par Ja Franco et par l'Angleterre ; et nul cloute aussi que si l 'Espagne veut 
s'y opposer, cette demie'l·e puissnnce l'arrêtera1 en lui déclarant que c'est une que
re!le viclée entre eles portugais, dans laqn.elle elle s)cst abstenu de s'immiscer, et 
que, par c.onséquent c llc ne permettt·a pas qu'aucnne antro puissance ne s'en mêle. 
Et l 'ont peut être assm·é que dans une qnc-relle semblable, le ministere sera appuyé 
ele la nation. Q11e feront cn cc cas les trois puissauces alliées? Iront-ell~s, pour sou
teuir l'Espag.ne, jusqu'à menacer l'Angleterrc de mainteuir contre elle lo droit qu'el
les ont recounu à l'J.i:spagne? En ce cas elles réaliseront ce que l'on n'a. cessé de 
próconiser, une alliance entre l'Angleterre ct la France qui paraitra alors sttr la 
scene; en attenclant clle se tient à l'arriere gardc et voit avec plaisil· agi1·1' Anglc
tcne; c'est-à-dire qu'qlle tire la chataigue a\Tec la 11atte dn chat. 

Ayant tlémontré les conséqliences que pent avoir la clémarche qu.e J.cs trois 
puissances viennent de faire, il me reste à faire voir qu'on aurait pu les prévcnir 
et que l'ol"l: pourra cncore au moins los éloigner. Oui, on aurait pu prévenir ces 
couséquenccs , ou du moins s'habiliter à faire cctte démarcb.e, si. l'<nl avait com
mencé par mettre sans hés itation en ex:écution saus phts ele cliscnssion, le plan 
conçu par la cour de Vienne, d' é vi ter l' Angleterrc ~L prondre 1 'initiati v c daus la. 
rcconnaissance d'un état de choses comme celui qui se trouve établi en Portugal, 
duquel dépeudait la conscrvation. eles pl·incip-es monarchiques et la continnatiou 
de Ja paix. eu E uropa ; en ~~joutant qu'cn cas de rcfus, les trois l)nissanccs étaient 
déterminécs à reconnaitl-e cet ótat ele choses et le prince qu'il ava.it établi. Mais 
ayant mis ce plan ele cõté, qu.i cilevait au moins marcher avec celui qni l'a rcm
placé, il semble que l'mt p-eu.t encorc y rémédier en s'a.dressant sans perto ele 
tcmps à 1' Angleterre de la maniere qu 'il clit ci-clessus. 

<.-lue l 'on ne s'arrête pas à l 'a.pparence de contradiction qui semble se trouver 
entre cette conduitc et tout ce qui lui a précéelé. 

Quel e;;t le gouvernement qui ne. se trouve pas elepnis quclqne temps en con· 
t ra.diction avec ses déclarations, avec scs príncipes et avec sa propre conclui te? 

L 'Angletcrre a é té Ia premierc à publim· et à professer lo príncipe ele non in
tcrven tion, à pra.tiquer celui ele r econnaltre les gouvemements ele fait. Eh bien! 
A-t-clle été fidele à ces príncipes? La F rance a. eléfenclu penelant le regue ·de 
Charlcs X la 1égitimité en Portugal: clle clétruit celle-ci on Fraucc cn vc t·t~t ele 
la souveraineté du penple, et cllc se tronve combattant en favenr de la.légitimité 
cn Portugal et, pom· parler son. langage, contre la sonveraiueté Ütl peuple portu
gais, qui vetLt ct qui défencl ce que sou SOLlVel·ain hti a clonné. Les trois puissan
ccs du nard, qui l 'on doit regardcr comme les champions eles príncipes monarchi
qucs et ele la légitimité, ont reconnu en France la plus criante et la plus claire 
de toutes les · usnrpations, en Be lgi1uc une r ébellion, en Bmnswick et à .Drescle 
eles nsurpations, et pour ne pas se retractcr de cc que, sans consulter le droit 
public portngais, elles avaient décidé ele voir être étnbli en Portngal, elles laissent 
périr les príncipes monarchiqtles clans le scul pays ou elles rcconuaissent ele fait 
l' cxistencc cl'une usmpation. 

O:flicio 

(X . 0 i i rcserrad·u) 

lll.mo e cx:. 010 sr. - As fragatas Congresso; Asia e Jmw chegaram felizme~te 
a Belle-Isle, porém a l<'ai?"lie, que levava· o armamento para as outras, encontrando 
um forte temporal, foi obr igada a arribar a Plymouth, tendo perdido o H)astro 
grande e soffrielo considcravcl avm-ia. Deu-se ordem para que a carga da Fcti1·lie 
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fosse baldeada para navios rnend1'es e scgtlisse immécliatamente para Belle -islé, hO 
11\esmb tempo que se trilta de annullar o fret:tmei1to çl'aquelle navio do modo que 
for menos oneroso. 

Para ctmduzir as equipagehs a Belle-Isle têt3m~se f1•etado barcos de vapor_; po
rém O<;; temporaes que têem reinado, obrigaram dois cl'aquelles barcos a ~rn~ar. 
O Lord Blainej;, tendo entrado em Milford com dtizentbs a trezentos mannheiros 
que conduzia ele Liverpool, ali clese1'tatan1 a maior parte e seguiu com eitenta e 
cinco que ficaram a bordo. OutJ•o, Sú· Edlca.rd Bcmks, saído do Tamisa com du
zentos e dez homehs, arriLon a Portsmottth, e hontem se exped iu para ali um 
expresso com ordem ele o fazer seguir sem clemorn e tle il[o ar1·ibar mais n p'01'to 
algum de Inglaterra, para se evitar a repetição elo acontecido com o L01·d Blainey. 

A escuna Te?·cei?·a, ·tendo sido embm:gada em conseqnericia elo ajfidavit elo ba
charel Manuel Maria Coutinho, que tentou g·anhar a guattiição e obrig·al-a co;n 
promessas a declarar-se a favor do usurpador, foi logo desembaraçada, c só níl 0 

tem saído por falta ele vento favoravcl. , 
O sr. marquez ele Palmella dispõe-se a partir depois de · á manhã para Pal'ls, 

tendo concluído o obj ect0 da. sua. vinda aqui. Com a sua chegada a França EC 

apressará o embarque de sua magestacle im1Jerial o senhor clnque de Bragançn,-e 
com elle a decisão fi'nal e favoravel tla nossa. causa. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 20 ele clezembl'O de 1831. - Ill.'"0 c ex.mo sr .. 
José Antonio Ferreira Brnklmuy. = rz~1:z Anto11io de Ab1·et~ e Lima. 

Oflicia 

lll.mo e ex.mo \'n\- Sua lnagestade o senhor . b, Pedro, duque de .Bragança, 
augusto pae e tutor da rainha , a senhora D. Maria II, fez-me hbiitem a honra. de 
ordenar-me, que eu fizesse saber a y, ex.a, que não só por dever rigoroso como 
militar, mas por desejo commum a todos os leaes suhditos da senhora D. Maria. li, 
eu esperava e pedia ser cont~mplado com lii:u log·ai' em uma das primeiras embar
cações que cohd.uzissem o:fficiaes á ilha 'l'erceil'a7 pojs é minha intenção e vontudc, 
unir·me como soldado a qualquer dos bata.lhões qt1e possa vir a ser empregado 
contt·a o governo ·de Portugal. Em virtude ela faculdade vocal que sua magestac1e 
me deu hontem, ele poder esperar as súas determina'ÇÕes a este respeito onde 
melhor me 'Conviesse) tenho a: honra ele prevenir a, v. ex. a qtlC tenho tenção cle J:ar· 
tir pa1~a Nantes no dia 25 do corrente, para onde v. ex-.a me obrigaria infinita
mente communicando,me, se o jülgai· pi'opri'o, qualqiler deliberação de sua m:.'l.
gestade. Nã:o me é possível it· pessoalmente fa~el' a\;, cx.a esta communicaçao 
vocal pot incommodo accideotal. , , 

Deus guarde a v .. ·ex .a París, 20 de dezembro ele 1831.- Ill.'"0 e c::s: .111 0 sr. Can· 
di elo José Xavier, = Hod?'igo Pinto Pizw'?'o i. 

Oflic4o 

(N .0 í8 rcscnado) 

iiJ.mú e ex.m1l sr·,-'- Os l_JOI'tádores dos boq2ds chamados de b . 1.'homaz, tendo 
h1sta<lo. sem cessat pelo seu pagan1ento, ~ à.meaçan<lo-nos com procccliment~3 lc
gaes e m'decoi·osos, foi fotços'O attende~· á swa :aliás justa reclamação, e, clepo1s d~ 
um:l lobga !.leg"ociação, cons\3guii.He cobtehtal-os com o pagamento ele 10 P01 

1 Poucb's dias depois escreveu outra carta nbs termos seguintes: . 
"JI I.nlo c ex."'" sr.-Nàu me tendo si~'o possível 't·enlisar, como desejava e como tinha ttdo -~ 

.honra de annilncia~. a v. ex.•, a minha viagem para. Nautes, julgo ~Ser do meu dever cornmu~~ 
car a v. ex.~, não ~ó paht evitai: qüalquer cqt~ i voç_o, mas lJOr cohcrc'ncia até, que é em_ Par~! 
que eu contiDuarei a espcí·al: q_unlqucr d~tennmaçao ele sua mngcstnd~ o se!1hor _D. Pcclto, ]~ro 
c tutor de sua ma.gestade a Yall1lta, relattl' a ao meu ·embnquc pata a Ilha'lerccna ou a ou 
qualquer destino no serVÍ\:0 da sua magestadc a rainha de Portugal. ~ _ 

. "Deus g-uarde a v. ex.a Farfs, 1 ·de janei:r·o tte rsq_2.- m.···· e cex.'"'o 'Sr. 'Candido José Xn 
vier. = Rodriqo Pinto Piza?TIJ., · 

A resl?osta_, as reflexões feitas pelo auctor dn z..~onna das. 1·e_qencia-s, opusculo que tn.lnsct~~
vemos' ma1s achn.nte, e o commental'io de Leonel Tavm·cs 'Ga~Jra~ sobre cEt'c wesnío assunlp ' 
m scn·âmos par<t o tomo immcdiato , 
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cento do capital, juntamente com os jnros vencidos até o fim do corrente, fictmdo 
o 1'csto para ser satisfeito da segunda prestação do emprestimo. Este pagamento 
deverá absorver cousa de .t 6:UOO, que serão c:xtrahiclas das .L 25:000 da pri
meira prestação d isponível do dito emprest imo . 

D'aquellas f. 25:000 foram applicaclas: 

Para pagamento de um mez aos emigrados c ao corpo cliplomatico, 
e pará outras peqnenas despezas .. . ...... . ........... .. . . . 

Para pagamento de letras e creditos ele Henrique José da Silva a fa-
vor da regeu c ia . . ........... ... ..... . .. ........... ... . . 

Para pagamento ele uma letra da r egencia ............ . ..... . . . 
Para pngamento de outra de ;E 100 sobre mr .. Maberly, com despe-

zas ............ . . . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Para pagamen to de mr. Dart (officio reservado n. 0 70) . ...... . 

4:700- 00- 0 

6:G70-10-0 
G44-07- 4 

102-12-1 
GG0- 00- 0 

--- --

Di.spoz-se mais a cargo ela mesma somma de f, 25:000, pelas 
quantias seguintes, ainda não cfrecti.vamente pagas : 

Letras elo Rio ele J anei1·o .....•. . ....•....•....... .. • .. . .... 
Juros c 10 por cento elo capital dos bonds de D. Thomaz, lmlis bu 

1nenos .... .. ....... , .... . ... ........ .. · ..... , ........ · · 
Letras de f, 350 sobre o Rio de Jancil·o, com recambios, etc . . ... . 
Letras não acce itas da rcgencia sobre mr. l\{abcrly .... .... .. .. • . 

Montando o total d 'estas sommas com as jú pagas a .... 

12:777-09- 5 

5:387-10-0 

6:000-00-0 
501-05-0 

1:237-17-3 

25:904- 01- 8 

De modo que as .L 25:000 não só não bastam para cobrir as de<:pezas a q11e 
são destinadas, mas menos ainela permittem que se faça outro pagamento aos cmi
graclos e empregados diplomaticos, se mr. l\1:-endizabal não conseguir espaçar o 
de algumas das parcella.s acima mencionadas de que está tratando, responsabili
sanclo-sc pessoalmente pelas sommas respectivas. 

O infausto negocio ele mr. Maberly conchliu-se finalmente ele um rnodo deplo
ravcl, pelo abandono que fomos obrigados a fazer-lhe elo resto elo proclucto ela 
venda dos bonds no valor nominal ele 1:: 1 Oõ:GOO; resto que anelaria por f. 21:000. 
Obrigou-nos a fazer tão penoso sacrifici'O: 1.", a quasi l:erteza de nada podermos 
obteT d'aquelle contratador por meios lcgaes; 2.0

, o receio bem fundado ele qne 
as despezas ele um ,processo absorvessem ainda ma,ior quantia que aquella aban
donada; 3. 0

, o perigo de que mr.l\faberly, cuja má fé e velhacaria nos sfl.o assaz 
conhecidas, não abusasse elo deposito que tem em sua mão dos bonds não vendi
dos, o que poderia. occasionar novas c grandes perdas; 4. o, finalmente, o temor 
do e:ffeito funesto que faria no publico o escandalo de um processo duvidoso que 
muito prejudiearia ao nosso credito e á venda e giro do novo cmprestimo. 

As acções vendidas por mr. Mabe.rly serão trocadas por outras do dito novo 
emprestimo, e os contratadores cl'este se comprometterám já ao pagamento do 
dividendo d'aquellas acções. Pela proxirua occasião espero remetter a v. cx .a os. 
docum entos e particularidacles cl'estas depl·oraveis transacções, que, todavia, pare
cerão amplamente justificadas, considerando a situação ardua, di:fficil e apertada 
em que cstavamo::;, e a urgencia ele lançar mão de todos e quaesquer recursos que 
se offerecessem para não perecermos com a felicidade da nação, que sempre con
siclerâmos ligada com o tritm.lpho da causa sagrada a que nos votámos, e cl'elle 
inteiramente dependente. Conseguido, pois, que seja um tão precioso :fim, não se
rão jL1lgados grandes os sacrificios que se acharem tão bem recompensados, e que 
me J1CI'suado ni11guem poderia evitar na nossa situação. 

Devo di~er a v . c:x. a que o sr. marquez de Palmella insistitt na approvação 
da resolução, fundado nas rasões expencliclas e nas repétidas requisições c instan
cias dos contratadôres elo novo cmprestimo. -

Deus guarde a v. ex . a Londres, 2l ele clezembro de 1831. - Ill. mo e e:x. mo sr. 
J oeé Antonio Ferreira Braklamy . =Luiz Antonio de Abn•tt e Lima. 
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Officio 

(N .0 a rc~r.r1'a1lu ) 

Ill mo sr. - Levei à presença da regencia os ofiilcios reservados ele v . s.n de 
n. 0 6;3 até n:0 Gti. 

A regencia soube com a-maior· satisfação a conclusão do novo emprestimo, por
que apesar ele serem mtti pesadas ·as condições com que-foi feito, todavia da boa 
applicação do seu proclucto póde resultar a salvação da nossa quer ida e malfadado. 
patria. _ . 

A concl~1são elo emprestimo e a certeza ele que o augusto pae e tutor ela rar
- nha está resolviclo a pôr-se ostênsivamente {~ frente elos nossos negocios , fazenl_ 

esperar a proxi1?-_a . conclusão elo glorioso fim para que trabH.lh~mos desde 18,:!8· 
Pelo mappa .Junto verá v. s.a como a força t®tal com que podemos contar n es· 

. tas ilhas é ele sete mil setecentas quarenta e seis pra<,:as ele pret, as quaes es
tão faltas de quasi tudo que pertence a fardamentos, e no m·tigo de armamento e 
equipamento ha uma falta muito consicleravel. Verá, po:vtanto, v. s.a no mesmo 
mappa quaes são os artigos e quantidades qu e se precisam para o inteiro arma
mento, fardamento e equipamento de toda a guarnição d'estas ilhas, alem cl 'aquel
les que já cl'ab.i foram enviados pelo brigue S:rus . . 

A regencia approva a nomeação que v. s.;' fez ele uma commissão encarregada 
elo emprego elo dinheiro do emprestimo, de cujos membros espera a maior activi
clade c zêlo no desempenho ele fnncçõ es elas quaes depende talvez o bom ou mau 
r esultado ele todos os nossos esforços. 

- A regencia, concordando com a opinião ele v:. s.a e elo marquez ele Palmella, 
r esolveu que Henrique José ela Silva, pelo trabalho que teve de negociar es te se
gundo emprestimo, vença e haja ele stu~ commiss?ío li/2 por cento elo dinheiro 
qne o -mesmo emprcstimo r ealmente procl~1zir1 e auctorisa a v. s. a para assim o fa· 
zer saber ao dito Henrique José ela 8ilva. 

A rcgencia nenhuma duvida t.em em annullar formal e positivamente a procu
ração dada a mr. Maberly, para r ecebet• as sommn.s que o Bn.1zil eleve á corôa ele 
Portngal; porém, cons iclera.nclo que esta procuração foi clacla rio mesmo dip loma 
que ratificou o emprestimo, o q1<u11l nã:o se pôde annullar proveitosamente sem cou
sentimento elas partes ou sentença do juiz, deseja. que v. s.a consulte os letrados 
cl'cssc ·paiz sobre a propriedade ou inconveniencia d'aqnella annullação e participe 
a .opinião dl'elles, para então Tesolver o qrue for mais ntil. · 

Aqni chegaram, vindos do Rio ele J:meiro, o brigue e a galera ha tanto promet
tidos pelo co11sul Moreira; porém a galera, ao entrar n 'cs te_ porto, foi obrigada 
peto mau tempo a encalhar, com perda 6lo leme e outras ayarias, em cnjo reparo 
se. está tmbarlhando incessantemente . 

Como v. s .a annuncia e por outras via.s consta que o augusto pae e ttltor da 
rainha, logo qlllc tiver embarcado, assum@ a. regencia, o que tanto convem para o 
t riumpho da nossa causa, a regeneia 11ão pócle fazer melhor elo que r eferir-se in
teiramente ás instrucções que sua magestade imperial e o marquez ele Palmella., 
que está ao sen lado, não cleixm:ão ele communicar a v . ·s. a a.J.il.tes ela sua partida. 
. Como v. s." j á recebeu fnnclos necessarios para pagamento elas letras por que 
se achava coliiprometticlo, n'esse caso vem a ficar sem effeito a auctorisação dada. 
no meu anterior clespaeho para sacar sobre a r egeneia pela quantia de .t 2:000. 

Deus guarde a v. s.a Pa.lacio elo governo em Angra, 22 ele dezembro de 1831.
Sr. Luiz Antonio ele. Abreu e Lima.= Joaq_tGim de Smtsa ele ,.Qnevedo Pizt;t?"TO. 

Oflicio 

(N. o !l 
111.mo sr.- Aecuso a recepção elos officios ostensivos de v. s.a n .' 5 33, 34, 35 

e 36, cujo conteúclo 1evei á. present,;a da r egcncia, a qual muit0 sentti. n a continua
ção elos hmTores praticados pelo governo ele facto que opprime Portugal, aos quae~ 
permitta Dcns que vá ·em l1reve pôi· fim a restauraç~io elo throno legitimo. 

A respeito ela pretensão de Foster-& Irmãos, <il'essa cidade, em que reclaroa.rn 
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contrà a app1'ehelisaó cln. escul1a P.rudenc?'a tl sua carga, mnnda a regencia dizer 
a \r. s .a qne, tendo ordenado por um decreto que se acha impt·esso e notoTio a to
dos as reg-ras que se deviam guardar a es te r espeito, e estabelecido as formali
dades com que elevem sm' fe1tas quaesquer reclamações, é n'cssa conformidade 
que o capitão on procuradores do proprietario devem obrar para fazerem valer 
qualquer direito. 

Quanto ao requerimento do major José Quintino D ias, que v. s,a remetteu 
tambcm com o seu o·fficio n. 0 34, como o conselho de guerra, de que elle pede 
certidão, se não acha na.s secretarias de estado, mas sim em poder das aucto
ridades militares a qnern compete, é a essas que o mesmo mnjo1' se deve di
rio-ir. 

:::.Deus gnm;de a v. s.a Pa1acio do govei·uo em An;r-a, 22 de clczembró de 1831.= 
Sr. Luiz Antonio ele Abreu c Lima.= JoaqHim. ele .Sousa ele Queveclo Pizct1TO. 

Circular 

Reverendos srs. vigarios: - Como os povos, qne nos estão con-fiados, de nós 
outros é que esperam c têem direito a esperar a doutrina concernente ao seu bem 
espiritnal e até mesmo temporal, julgo nccessm·io n'csi;a occasi.ão, em que por de- · 
ereto da regencia, em nome da rainha a senhora D. 1\Iaria II, em data. ele 19 de 
novembro proximo passado, se >ae proceder n'estas ilhas a um recrutamento para 
a tropa de primeira linha, a fim de m.1gmentar as forças miEtares n'ellas existen
tes, que com tanta gloria têem defendido os direitos da legitimidade da mesma 
augusta senhora ao throno ele Portugal c da cart.'l. constitucional, qi.lc por seu atl
gusto pae nos foi otltorgada, jn.lgo necessario, torno a dizer, que v. m.cês façam 
aos seus frcguezes as reflexões seguintes, que o sett zêlo e amq1· da causa saberá 
amplificar e persuadir, e que cu só vou snggerir á sua lembrança como sen coUega 
no officio de parocho, c vem a ser: · 

Que assim como todo o cidadão é solclaclo c obrigado por direito natural ::i. de
fender a sua vida e a sua subsistencia, assim tarubcm é obrigado a defender o 
estado, em cujos dominios nasceu c aonde cst~í vivendo e se conserva; 

Que este estade não póclc existir sem nm governo que guarde pela força a sna 
integridade e conserve pelas leis os povos tranquillos, c sem que este mesmo go
verno tenha um chefe que al1gmentc ou diminua aqnelJa força, conforme a ur
gencia ou tranquillidaclc do estado, c sanccionc e faça executar as leis para guarda 
da: justiça c seguraiiça indivirlual; . 

Que o chefe ou cabeça legitima cl'este estado ele Portugal c seus domínios -é 
a nossa amada rainha a senhora D . Maria If, pela abdicação solcmnc que na sua. 
real pessoa fez seu augusto pae o senhor D . J:>cdro IV, rei ele "Portugal, de Clljo 
direito legitimo e imprescriptivel está a mesma senhora injustamente .es bulhada por 
uma usurpação a mais odiosa, não só aos olho3 dos honrados c verclaclciros porttl
guczcs, mas aos "das mais poderosas nações da Europa; 

Que o fim a que se destina este recrutamento é ajudar e engrossar as forças 
que vão res"taurar o throno e entt·egal-o a sua legitima e verdacleira senhora, c 
que por co:::usequencia não ha uma cmpreza de maiot· honra e ele maior gloria pm·a 
um portugnez do que appareccr com as armas nas mãos em defeza de tão nobre 
e t&.o justa causa; 

Que vejam c considerem bem os nossos povos quantos srs. marquezes, condes 
e mais fidalgos, quantos generaes, brigadeiros, c01·oneis e mais officiaes honrados 
e fieis á sua soberana, se virn.m na dura necessidaclc de emigrarem da patria, e 
deixarem as suas. familias, as suas casas, as suas riquezas, não pelo temor da 
morte, mas para. guardarem as suas vidas preciosas e expol-as agora em tempo 
opportuno1 em que v[o entrar em Portugal e coroar-se dos louros da victoria e do 
triumpho. 

Saibam1 emfim, os nossos freguezes que cada dia se está esperando em Angra o 
augusto pae ela nossa amada rainha com todos os fieis portuguezes- emig1·ados na 
França c na Tng1atcrTa, e até com tropas inglczas que voluntariamente se lhe of
fercc01·a~11 a soldo para seguir em a sua magcstacle n'cs(a cxpccliç·ão, c cpw pode-
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mos já contar por certo, confiados na protecção divina e na justiça da eausa, que 
bastará que se diga em Lisboa ((Abi está o senhor D. Pedro com as suas tropas 
invencíveis,,, para clesapparécerem todos os cobardes que indignamente pl!otegem 
e clefend.em· a usurpação . 

Estes são os meus votos e creio que os ele todos os meus colleg·as, e por isso 
recommenclo e peço encareciclamente, que não só nas nossas igrejas, mas tam'bem 
nas rua.s e convcTsas parti:c ttlares sejar; estas as nossas reflexões, que sendo~ como 
são, ingenuas e sinceras, n'esta occasíão se fazem necessarias para dissipar o ter
ror 11anico ele que se preoccnpam qttas i todos os moços, especialmente os do 
campo, quando se pretende um recrutamento. 

8ou verdadeiramente, de v. m. cês, mu.ito attento venerador e co !lega. Horta, 
24 ele dezembro ele Í831. =0 vigario, Fmncisco Xavim· da Silva. 

Bolethn 

(Extraclo do 11. 0 20) 

In.mo e ex.mo sr.-Posto que o ex-imperador do Brazil a todos dizia n'estes 
ultimas dias qne havia ele partir antes do fim cl'este mez, confiando aos seus in

. ti mos qu~ nfl.o queria expor-se aqui aos incommodos do dia do anno novo, incom
modos muito grandes effectivamente para quem estremece quando se lhe falia em 
dinheiro, nenhum preparativo final indica por agora tão proxima partida., e tudo 
vae confirmando, }Jelo contrario, o que ha muito tempo tive a · honra de annunciar 
a v. ex.a, dizendo que a expedição n~Lo era possível antes de janeiro, nem pr~
vavel antes da primavera. Esta nova demora 6 imputada pelos clirectorfs da erm
gração ás difficuldacles que surgiram em Ing·laterra a respeito ela escuna 'Ilha 1~ ~·
ceim} que lhe foi. ultimamente restituída, e tambem ao terem sido obrigados um 
barco de vapor e outra embarcação, vindo para Belle-Isle-en-mer com emigrados 
e tripulação ingleza, arribm· nas costas ele Inglaterra, onde os marinheiros se dis
pei•sar'am, queixan~1o-se ele terem sido enganados pela casa de commerci.o Pl1ilips. 
Esta r:asa, pelas muitas relações que tem no Brazil, acha-se ligada com a emigra
ção e auxilia-a quanto póde. 

O Palmella, por quem se esperava aqui ele d'ia em clia, foi obrigado a demo
rar-se em Londres para desvanecer os obsütculos sobrevindos em consequencia 
cl'estes novos factos. 

O senhor D. Pedro de Alcantara -que, ele quando em quando, se fingia des~
joso de combates e proezas, parece agora aos emigrados indifferente c quasi tL
mido, o que uns attribuem a receio c inrerteza e outros a cobardia. 1\fas o facto 
d'esta tepidez, que é incontestavel, não póde deixar de ter resultados funestos aos 
seus desígnios, por ser geralmente conhecido e a-th;ibuido a motivos ve•rosimeis e 
reputad.os· pouco favoraveis ao bom exito dos seus projectos. . 

Comtuclo, para ir dispondo os emigrados que elevem acompanhai-o, o ex-un
peraclor elo Brazil mandou-lhes pagar n'esta semana um mez de ordenados ~1ue 
lhes está devendo, e 11ara acabar ele os contentar, por Em·em em gerai repubhca· 
nos, nomcoú. o Saldanha seu primeiro ajudante de campo; porém, ate hoje ainda 
não partiram para Quiberon senão os officiaes de marinha, de quem tive a honra 
ele fallar a v . ex." no precedente boletim, cujos nomes são os seguintes: José~~
vier Bressane Leite, capitão de fragata; Antonio Gabriel Pereira Pessoa., capüi:O 
tenente; Francisco Pedro Limpo, capitão tenente; Torquato José Marques, pn· 
meiro tenente; Luiz José Dias, segundo tenente; João Caetano Bulhões Leote, 
segunclo tenente; Raphael ele Alenconrt Braga, segundo tenente; Joaquim Peclr~ 
de Castello Branco, guarda-marinha; João Bressane Leite, guarda-marinha; Jose 
Caetano Liiila Pessoa, asp irante. 

Alem cl'estes o:fficiaes tambem partin para o mesmo poi·to o ex-ministro Ma
nuel Gonçalves de :Miranda, para organisaT a expeLlição á proporção que as em
barcações fossem chegando. 

O ex-coronel Pizarro, ex-oraculo do Saldanha, queria igualmente ser empre
gado na expedição, e apresentou-se ao senhor D. Pedro como Yictima ele intJ·jfas. 
Mas o ex-imperador exprobrou-lhe os seus escriptos contra o Palmella, e dtsse-
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lhe que lhe não aconselhava que f9sse para as ilha.s. Não obstante, o e~altad0 co
ronel tenciona ir para as ilhas. E provavel que venha effectívawente a ser vi
ctima das intrigas qne ha de ir urdir. 

Deus gtlarde a v. ex." Paris, 24 ele dezembr0 ele 1831. - Ill.mo e ex. mo sr. vrs
conde ele tiantm·em.=Por ordem do ex."' 0 sr. visconde d.e Canellas, o seu sem·e
tario particular. 

Offieio 

(N. 0 2) 

Ill. 1110 ~ ex.mo sr.-Tenho a honra de participar a v. ex.3
7 paJ·a ser presente á 

regencia., que no dia 16 do corrente dirigi a sua magestade imperial o seBhor 
D. Pedro li a felicitação que a regencia me havia ordenado que dirigisse ao mesmo 
aug·nsto senhor, pela sna exaltaçao ao throno do Brazil, a qual felicitação foi do 
teor que consta da copia n. 0 1. A regencià c1'este imperio ,assistiu a este acto, que 
na verdade foi feito com a p0ssivel solemnidade, havendo tomado os seus respe
ctivos lagares os g·entis-homens da camara de sua magest'ade imperial, os outros 
cre~dos das differentes jerarchias, assim corno o corpo do:;; archeiros. 

Pelo que estava ela IiDinba parte, puz todo o esmero em lhe dar todo aq uelle 
app~rato q;ue era: compatível com as nossas a.ctuaes circumstancias., levap.do em 
Jlil·inha companhia o seGretario d'esta legação, para o que havia prevelll.ido o ministro 
dos Regocios estrangeiros, a. fim ele que este o reconhecesse n'aqueUa categoria. 
Por esta occasião entreguei ·a -minha credencial de encarregado de negocios de 
su~ magestade a raiJlha :fidelissima, segundo o estylo. 

Passados poucos dias depois J.'esta cerernonia, recebi a carta d.e gabinete con
stante da copia n.'' 2, que tambem tenho a honra de remetter, assim com0 o ori
gin_a] que m~ foi mandado para eE.viar á regencia. _ 

O ministro dos negocias estrangeiros tem -me dado todas as satisfaçõe;;, po~: 
não have.r mandado esta. carta logo depois ela installação da iregencia .do BrazU., 
asseverando que o não fizera quando se. expediram as outras para as differentes 
eôrtes alliaclas, em consequencia de não haver representante· algum brazileiro 
junto ~í. regeE.;ia de sua magestade fidelíssima Ea ilha 'rerceira. Igualmente o 
mesmo ministro continúa a asseg·urar-me que, apenas conste officialmente a este 
goveTno a desejada noticia da restauração do reino ele Portugal, e de se achar ali 
e.stabelecido o legitimo governo, será mandado um embaixador extraordinario para 
comprimentar a sua magestade fidelíssima pela sua ex::).ltw~~ão ao throno .que de 
diTeito lhe pertence. Aqui se tem aprRsentado João ~oureiro, que fôra ~1m dos 
.membros da commissão mixta por parte do governo portuguez, o qual agor.a se 
diz agente commercial e político d.o senhor infante D. Miguel. As suas instancias 
para ser recebido n'este caracter junto ao governo impe~·ial têem sido reiteradas, 
~ü'io s6 para com o ministro dos negoéios est:c.angeiros e o do imperio, os quaes, 
segundo me consta lJOr vias st>guras, têem repelliclo a sua p·etensão, assevera.ndo
lhe que ella jamais poderá ter lagar, uma vez que se acha reconhecido por este 

... imperio o governo de sna magestade a senhora D. :Maria II, mas igualmente para 
com .c01·'tos deputados e coRsclheiros· ele estado, a quem está recommendado p.or 
algumas pessoas influentes no governo intruso de Lisboa, e em quem me consta 
que elle tem enco ntrado acolhimento J.lO objecto d'aqn.ella• sua prete:msâo, concor
.dando . com elle no principio de- que ao Brazil convem. reconhecer qu~~lq1-1er go
verno de facto, .sem lhe importar com as questões de direito que possAm ser sus
citadas por diversos p>retensoi·es. Isto, porém, nenhum receio pócle in:fluir, porque 
este g0>verno não está di~posto a similhantc reco.nhecimento. , 

'I'enho falla.do por diversas vezes com o ministro dos negocias estrangeü·os a 
respeito elo pag:a.mento da divida por que o Brazil se acha obrig·ado para. com o 
legitimo governo portuguez, porem nenhullJa resposta fayoravel ainda foi possi
v·el obter, para o qne contribue ll'l.ui to o apuro, todos. os dias crescente, ·das cir
cumsta.ncias em que se acha este g·overno . 

As províncias do norte do Bra:r,il, ·que até agora tê em fornecido .as quantiAs n.e
cessarias para o pagamento . dos jmos e amortisaçã0 do emp'resti1po bràzileiro 
ameaçam uma proxima separação, a que o .governo não poderá obstar' por falta d~ 
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força, e se tal acontecer, o mesmo govemo ücará prlva.clo dos seus mais imp<:>r
tantes recursos. 

Ha · ponco tempo despachou este govemo a Eustaquio Adolplto de Mel~o e 
1Vfattos com o carg·o de rmviado extraordinario para continuar a residir j Lmto á c?rte 
de Londres, com as vistas ele que elle, n' esta categoria, conseguiní. dos posswdo
res .das apolices do referido emprestimo w.ha espera por cinco annos, de pag;a
mento dos respectivos juros e annuidades, para no :fim d'a.qnelle praso seT satis
feito com o juro dos juros; negociação esta que lhe foi positivamente o~·denada 
com a maior insta.ucia, recommendanclo-sc-lhe toda a sagacidade nos mmos de a 
concluir. Esta medida, que tanto fôra rebatida na camara dos deputados e~tc anuo,. 
quando proposta por Josó Ignacio Borges, então ministro da fazenda, fot achada 
agora por este governo como absolutamente indispensavel. O actmt>l ministro da 
fazenda quiz á força tira.r do banco na;cional a qt'tantia de 500:000t)IOOO it'éis ~om 
que o thesouro para ali havia entrado c0mo accionista, o que por consequenCla 0 

havia igualado com os outros aecionistas que se acham sujeitos á liquichtção, 
Igualmente o dito ministro tem contratado l'Om a casa de Sa.muel Philips O 

pagamento do semestre do seguinte abril; porém, não .parece possível que do )3ra
zil possam ir remessas sufficientes para satisfazer tamanhas somn1a.s, mesmo ape
sar da~;~ medidas que deixo referillas, e a elo cunho de cobre ele que tambem_ ul
timamente se tem lançado mão, contra uma lei expressa da assembléa legislatrva: 

'l'al é, pois, o estado em que ~e <J,cham as ±iuauç~s cl'este impeTio, e pm' aqut 
poderá v. ex .a avaliar a natureza elos obstaculos qne se oppõem à satisfa.ção das 
nossas reclamações. Isto, porém, que sem duvida desanima as minhas esperan-
ças, não afrouxaní. de IiJ.enhum modo as minhas diligencias. · · 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Rio ele Janeiro, 24 de dezembro de 
1831.~Ill.mo e ex.mo sr. Jo.sé Antonio Ferreira:_ Braklamy.=Joi?lo Baptista J.llfo-
1'e%1'a, 

Documentos a que se refere o oflicio supra 

-Felicitação 
. Senhor: -- A regeucia de Portugal, Algarves e seus dominios 1 em nome da 

ramha a senhora D . Maria II, me tem encarregado de felicitar a augus'ta pess?a 
de voss~ magestacle imperial pela sua exaltação ao throno imperial elo Braztl. 
Esta mrsstLO honrosa me im•põe o dever igualmente grato de assegurar a vossa 
magestade imperial, que a mesma reO'cncia muito deseia cultivar e consolidar as 

• b J 1 
estreitas relações ele amisade c alliança que felizmente subsistem entre as c uas 
nações . 

~ regencia, em nome da rainha, confia que ellas serão constantes e in~is~o
luvets, como os doces vínculos de parentesco e sympathia que ligam os d01s Ul
nocentes monarchas; e que a sabedoria e patriotismo do illustrado goyerno de 
vossa magestad'e imperial hão ele contribuir efficazmente para conservar a boa har
monia e os interesses rcciprocos dos dois estados . 

. A _divina P~·oviclent:ia collocou vo8sa magestacle imperial ~i, testa do imperio, 0 

pr1me1ro e mats poderoso da America, ao qual bastam a tranquillidade e a. ~az 
para o ~azer florescente e feliz; c taes são os votos que a mesma regencia dJ~"Jge 
ao Ommpotente, a fim de que o reinado de sua marrestade imperia.l seja glonoso 
c . di~turno. Por minha pa.rte, senhor, como escolhido para cum.pl'Íl' tão d~stincta 
mlss,;w, eu me esforçare! yor eorresp.oncler a e~ta ~onra particular por mn~ con
ducta conforme as puras mtenções do meu governá, e digna elas benevolenetas de 
vossa. magestade imperial, que muito desejo Jne·recer. . 

.Piiio de Janeiro, 16 clB dezembro de 1831,=0 encaiTegaclo dos negocws in
termo e consul geral de sua magestade fic1e1issima, João Baptistct 111o?·eú·a. 

Cm'ta 

Senhot·a minha irmã e. prima.: -Tendo-se reunid:o a assembléa. geral legisla
tiva do Brazil ·no dia 17 elo corrente, para proceder à eleição da• regencia, ~u~, 
na conformidade Ja constituição do imperio c da lei que marca as suas attn'bul· 
Ções, deve governar o mesmo imperio dmante a menoridade de sua magestad~ 0 

imperador D. Pedro li; e havendo o general Francisco de Lima e Silva e os e-
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pLltados José da Costa Üarvédho e Jofio Braulio Moniz obtido a pluralidade de 
votos, foram declarados membros ela clita regencia, e, depois de prestarem o de
viela juramento, entraram clescle logu ·a cxm·cer as suas altas fnncções. A regen
cia do üuperio, dando parte á regencia estabelecida. em nome ele vossa magestad0 
na ilha Terceira, de um successo da maior importancia para o Brazil, espera que 
ella tomará n'elle uma parte bem Yiva, e se persuaclin't ao mesmo tempo que a 
regencia do imporia nada terá tanto :1 peito como cultiYar a amisacle de Yossa 
magestacle e e."treitar cada vez mais os vínculos da boa harmonia e intelligencia 
que felizmente reinam entre os dois paizes. 

. Queira vossa magestade penetrar-se dos sentimentos da alta consideraç~1o com 
que sou--· Senhora minha irmã e prima-De vossa magestade bom Íl'luâo e pri
mo=A regericia, em nome do imperadoJ:, F1·ancisco de Lima e f:J.itva=José da 
Costa Cm-valho =João Bmulio JJ1on·iz. 

Palaoio do Rio ue J a.neiro} em 23 de junho de 1831. = Jt'?·allcisco C'ct1'nei?·o 
de Campos. 

N orn:J.a das regencias de Portug-al 

Al'llliCnflll it minorllhtdc de sua mngcstndo n rninlllt D. i1Inri11 li 

Nolumtts lcges Augli:c mutari. 

Tendo consagrado ha d~z annos minha vida, minha fazenda e meu repouso á 
defeza e ;,;ustentamento da liberdade coustitucional da minha patria, e achando 
em minha consci.encia a convicção mais profunda de haver servido sempre ·uma 
tão nobre eausa com inclependencia e lealdade, creio fazer acto de bom cidadão, 
creio ainda cumprir um dever para com o meu paiz e para com a minha sobe
rana, chamando a atteução de meus concidadãos e muito particularmente a ele 
meus camaradas I, á consicleração e ao exame ele uma questão que preoccupa hoje 
toda a emigração. O z.êlo pelo decoro nacional, o desejo ele l:er esclarecido, se me 
iUudo, são os unicos sentimentos que me inspiram; minha intenção é pura, c as 
pessoas, quer pertençam ao primeiro ou ao ultimo elo ela sociedacle, não entram 
por çousa alguma nos motivos d'esta dissertação . 

E evidente qúe entre nós se agita uma grande questão política, :,t da r egen
·cia. Este problema de direito publico constitucional, interessando a todos os por
tuguezes, a todos deve ser lieito r esolvei-o segundo sua formula c seus principias, 
emquanto as côrtes, nnico tribunal supremo n'esta materia, não fixarem a dou
trina e sua applicação. 

Se o céLl abençoar as armas da senhora D. Maria li, unica sob'erana legitima 
elos emigrados; se a justiça, a rasão e a legitimidade triumpharem da usurpação 
e da tyrannia, o mesmo clia que vir a quécla elo usurpador, deverá saudar, se an

. tes o não for, a instituição de uma regencia r.egular em nome ela senhora D. Ma
ria II; pois tL1do quanto se tem feito ou fizer na ilhit Teraeira será reputado pro
visaria. 

Mas a quem compete esta regencia? Aqui principia a duvida e começa a cliffi
culdacle. 

Se suá mag-estacle o duque de Bragança, augusto pae da senhora D. Maria II, 
imperasse ainda nos estados quo preferiu entre os vastos domínios que ,do senhor 
D. João VI herdára,. nenhuma dtwida poderia offerecer-se; os artigos 92. 0 e 93. o 

ela carta ~ão claros e positivos; a junta ela Terceira desva11ecia-se cliante c1a lei, 
apenas em terra portugneza se reunis'>em os elementos necessarios para instituir 
uma das regencias u'a.q uelles artigos designadas. 

l\1:as a questão, que n'esta hypothese era simples, tornou-se complexa por 
effeito elo Ü10speraclo c, para a causa ela senhora D. Maria II, muito afortunado 
apparecimento de seu augusto pae na Europa. 

Este successo maravilhoso deu' logar a que tuna certa classe de portuguezes 1 

1 É do exercito que depende a couquista c a sorte politicn de Portugal;' cl'elle dep ende 
mostrar-se ao mundo que somos lcaes á di visa que nos tem feito r cspeitai· 11a cmig1·açào -fi
delidade á soberana e á carta, constitucional. Guarde-se o exercito d'esscs salvadores do dia 
seguinte, que em todas as epochas se têem apresentado para colherem as palmas dos serviços 
q u·c elle só arrostou e ycnceu, se uma sua patria c sua gloria ... - (Esta nota e as dez segm'ntes 
~ào do auctor.) 
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cuja boa fé não questiono, cujas luzes não desconheço, e cuja doutrina. po.de~·à. ser 
justa> pTetenda insinuar e applicar á carta princípios ele· hermeneutica JUrlcltc~, 
pelos q1Jaes a regencia da monaJ:ehia deva competir ao muito excellente e respet
tado pae e tqtor da senhora D. Maria H. Ha sabedores que pensam ele outra 
sorte; e se me é penuittido te1· opinião entre tanto illustre jurisconsulto que adorna 
a emigraçí'to, voto com . eHes . Aqui vem a pello uma questão ele opportunidade. 
Qual é mais vantajoso : ventilar j{L esta materia importante colll a serenidade . e 
cordura que ella merece; fixar as idéas, fixar a doutrina, antes que chegue o d ta 
ela sua applicação, ou abandonar ao conflicto das paixões, ao j og·o da intriga c ás 
ciladas da surpreza e da obscuridade, a decisão de uma questão tão ponder~sa? 
Pot• minha parte creio preferível a ·publ·iciclade, e tanto mais, qL1e elo mysteno e 
d<t procrastinação em lances analogos, não vi saír ainda em Portugal senqo gr~
ves desalentos, pesados erros on traições capitaes 1• A publicidade é o unico me10 
de impedi1• que a domesticidade aulica não transforme em questão de pessoas, de 
agrado e de desag,mdo, uma questão especulativa de direito pol ítico constitucional. 

São duas as leis positivas e explicitas que até hoje têem marcado na monar
chia portug11eza o modo de prover ao regimento do reino em cas·o de minoridacle, 
etc., etc. : a cal" ta de lei es tabelecida em côrtes de 1 G7 4 'e a carta constituciona1; 
a primeira foi revogada pela segunda; é, pois, esta lei fundamental sólllente queJU 
tem poder na monarchi~t constitncional ela senhora D. Maria II, r.ara dar a inves
tidura de r egente, na conformidade elos artigos 92. 0

1 
93. 0 e 94. 0 E, poi~, com esta 

lei, com esta carta, symbolo político ela emigração portngucza, que eu pretendo 
provar que sua magestade o senhor D. Pedro, duque de Bragança, não póde ser 
legal' e justamente regente ele Portugal. 

Carta constitucional, capitulo v <1Da regencia na minoridacle ou impedimento 
do r ei: 

«Artigo !H.0 O rei é m'enor até á idade de clezoito anno::;2 . 
«Artigo 92. 0 Durante a sua minoridade, o reino será govemado por uma re

gcncia, a qual pertencerá ao parente mais chegado do rei, segundo a ordem da 
successão, e que sej a maior ele vinte e cinco annos. 

o Artigo 90. 0 ' Se o rei não tiver parente algum que reuna estas qualidades, será. 
o reino . governado pot· un~a regencia permanente, nomeada pelas côrtes geraes, 
composta ele tres membros, dos quaes o mais velho em idade será o presidente. 

«Art igo D4. 0 Emquanto esta regenci:t se não eleger, governan't o reino uma 
regencia provisional, composta dos dois ministros de estado, do reino e da justiça, 
e elos clois conselheiros de estado mais antigos em exel'cicio, presidida pela rainha 
vi uva, e, na sua falta, pelo mais <mtigo consellieiro de estado. n 

As palavras «segundo a ordem da successão ", que lemos no artigo 92. 0
1 são 

terminantes; n:<\o ha commento, não ha glosa, não ha Pegas, nfio ha Paivas1 não 
ha chicana, se me percloam a expressã0 1 qLle possa fazer entrar o~ senhor D. Pe
dro n'aqm~lla ordem. ele snccessão. Não é o parente mais chegado na ordem da 
successão; porque pelo' art igo 86. 0 é chamada a senho1•a D. l\'fapia II á successão 
elo reino; depois a sua dcscendencia, artigo 87.0

1 e r/epois a linha collateral, ar
tigo 88.0 Esta linhagem ·collatern,l é a senhora princeza D. Januaria, nascida etn 
11 de março de 1821, etc ., e na falta cl'estas p rincezas portuguezas, é chamada. 
a senhora infanta D. lzabel Maria., etc., etc. 

Por consequencia, o senhor D. Pedro es tá inhibido po1• aquella mesma carta. 
de lei, de que elle fui o magnanimo auctor, e pela sua abdicação pura, esponta.
nea, sem resei·va, vurias vezes r epetida, confirmada e· cummuniGada, não só. aos 
purtnguezes ,e bra'zileirof!, mas às cô1'tes estrangeims, rle ser regente de Portugal. 

Se estas ra~ões não bastam, aindtt . :1 carta me offerecc oL'l.t:r.as armas, outJ:·os 
argumentos para fundar a; exclusão q'Uc sustento. 

Pelos artigos o8. 0 , 1 O ti.'' e 108.0 da carta constitucional, os estra11geiros, posto 
1 O sil enci'o das côrtes, do mini~>terio ·e da imprensa, no fim de 1827, apl-;_nou o caminho IÍ> 

usmpnçào. · ' . · 
2 Segundo a lei de 1674 esta minoridade acabava aos quatorze annos ; mas todos sabem 

q;1e o ca~amento emancipa, e que pelas ordenações do Te ino, que nilo tenho á màu paia poder 
cttar o tttulo, a nllllher é legalmente nnbil aos doze a.nnof;. Assim, a minorida.de da senhora 
D. Maria li podia terminar já, se a delicadeza o permittisse, ou _o bem do estado o reclamasse. 
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que nuturalisatlos, n~Lo podem ser tleputatlos ás curtes, conselheiros ou ministros 
de estado. Que o senhor D. Pedro é es trang iro, demonstm-sc com a luz da evi
dencia á vista do artigo 8. 0 ela carta portngucza c do artigo 6.0 da co nstituição 
do Braúl. O senhor D. Pedro mesmo se adoma franca c nobremente do titulo de 
brazileiro. Nem era de esperae do elevado caracter de sna magestadc que recu
sasse o titulo de cidadão e príncipe de um imperio que e1lc constituiu c onde reina 
seu augusto filho. Ora, se o previtleute legislttdor não quiz que .nm estrang·ciro 
fosse deputado, conselheiro, nem ministro de estado, muito menos entendeu que 
luu estrangeiro podcsse jamais ser regente de Portugal. 

Estes luminosos princípios, que acloptou sua ma9;esta,de o senhor D. Pedro IV 
no fazimento cl~ carta que graciosa e magnanimamente nos l'es tituiu, são conformes 
ao direito professado por nossas antigas curtes: O senhor D. Duarte nomeou em 
seu testamento a ra,inha D. L conor para regente elo r eino e tutora de seu filho o 
senhor D. Affonso V; mas as côrtes de Lisboa de 1439, depois do prolongada al
tercação, clecretaram, a rogo dos procuradores da cidade do Porto, GonçnJo de Si 
e João Hodrigues 'l'aborda, que o regim011to do l'eino fosse entregue ao infa.nte 
D. Pedro, c assim se executou; dando por motivo d'csta a.nnullação de testa
mento, que a rainha era estrangeira, e· que as curtes tinham direito ·e a.uctoridade 
absoluta em ma teria ele r egencias e minoridades i. 

Os estados g·craes em França seguiam os mesmos princípios emquauto aos 
estrangeiros; por exemplo, Carlos o Bcllo quando fallecen, deixou gravida a rai
nha, c não designou regente nem tutor para um :filho que vivia ainda no "entre ele 
sua mãe. Dois competidores se disputaram logo a regencia : Eduardo, rei ele In
glaterra, :filho de Izabel de França, irmã do rei defunto, e Filippe de Valois, primo 
co-irmão do mesmo r ei. Convocados os estados geraes para decidirem a questão, 
deram a r egencia a Filippe de Valois, excluindo o rei de Inglaterra, só ]_)Orque 
era estrangeiro, ainda que t ivesse melhor direito. 

Estas resoluções de direito político estão em hatmonia com as leis civis. Eis· 
aqui como Daumat se exprime: «Os es trangeiros são excluidos elos cargos publi
cos, porque não · são ~o corpo da soc.icclade que compõe o estado, e porque estes 
empregos exigem uma ficlelida.clc e uma affeição ao príncipe, que um estrangei1·o 
não pôde prometten>. 

Ha portnguezes, tão s:wüulos do egoísmo e da nulliclacle das regencias que te
mos supportado, que não veriam de mau grado que a, qualidade ele tutor que te
mos respeitado na pessoa de sua m1lgestaele o senhor D. Pedro, fosse titulo bas
tante para que sua magestade assumisse ·in soliclum o governo elo reino, durante 
a minol'idade ela senhora D. Maria II. 

Ninguem tributa mais r espe ito elo que eu ao muito excellente pae e tntot da 
minha soberana;· a sua briosa r esolução de combater em pessoa para arrancar elas · 
mãos do usurpaclor o sceptro ela senhora D. Maria II, sua dilecta filha, é um feito 

t Os dois proCllradores da cidade de Lisboa, Pedro de Scrpa- c Vicente Egas, homchs de 
grande entendimento c au'ctoridadc, altercando perante el-rei mesmo sobre esta materia, falla
ram as.sim : «M~1ito alto_ c poderos.o. tJr~ncipe1 r ~i nosso senhor. i porque nos parece que áccrca 
do rcg1mcnto d estes r emos per vos so1s requendo que compr1do o testamento de el- rci vosso 
pa.dre que D ens haja, deis inteiramente o r egimento á rainha nossa senhora, vossa m.adrc, 11ós 
como procurado1•es da vossa cidacle ele Lisboa, e ass i em nome dos otttros procru·adorcs do 
r eino, que aqui são os nossos irmãos, dizemos: Que sob reverencia ele vossa r eal pessoa, cl -rei 
vosso padre não pod ia fazer tal test.amento, nem em tal caso deixar regedor do r eino á sua clis
posiyão, porque a nós, vosso povo, pertence por direito eleger quem, por defeito ele, vossa ma
dura idade, nos haja. por vós de defender com as armas e r eg·c r por lei com justiça. E isto não 
aggrava vossa lcgitinut succcssão, nem mingua eut nossas lealdades i porque se1·des seu filho 
maior leg itimo · e varão, nós alegremente vos reconhecemos e r ecebemos por nosso verdadeiro 
r ei e senhor i e com ajuda de D eus yos guardaremos aquclla lealdade, fé e amor, que bon!l 
c ii.cis vassallo~ devem a seu, senhor i mas quanto a e leger r egedor, até qtte vós sejaes em idade 
pera nos per vos r ege1·cles, nos buscaremos e elegeremos quem em vosso nome nos ha,ia ele re
ger e governar i porque assi como a nós sómcnte pertenr.e o elege1· rei, se a real e legitima 
snccessão dos r eis d'cstes r einos por algum caso, que D eus não queira, se extinguir, e se nã.o 
gnarclaria em tal caso o tcstam.euto, nem disposição do r ei postumeiro, assi pertence a nós 
eleger agora r egcdor por vós i e pera serdes servido .a basta , que nós elejamos tal que seja na
tural e elo vosso real sangue e nào estrangeiro, e em que haja virtudes, saber c conscicneia e 
sobretudo lealdade, a que se Hào deva pôr suspeita. E \O:lsa r c<tl senhoria g na rde nos nos~a 
justiça c liberdade, como cspcrâmosn , etc., etc. . , 

52 
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digno ele imrriortallouvor, um arrojo de amor paternal que deve penhomr o co· 
ração de todo o subdito :fiel dUJ rainha ele Portugal; mas afoitamente o digo, á 
vista da caÍ'ta e dos arestos (ijl.le nos deixou aquella portugueza representação na
ciona.l, que em cinco seculos elegeu tres reis, similhante combinação não póde ter 
Jogar, sem expor a causa ela senhora D. Maria II aos maiores inconvenientes, c 
as intenções d0 senhor D. Pedro, puras e leaes como são, a cliffe1'entes interpre
tações. O senhor D. Pedro é muit"o generoso; tem desprezado corôas com mui ~o
bre indepenclencia, para levar a mal, para ver com sobrecenho que um subcltto 
leal ele Maria II e zeloso partidario da carta outorgada por Pedro IV, sujeite a 
uma. discussão publica este artigo importante de doutrina constitucional. 

Tutor e regente, sã·o duas causas distinctas; a qualidade do pr:imeiro não en
volve as attribuições do segundo, _e nunca se lhe· deu tal amplidão em paiz algum 
cons tituciona.l. 

Tuto~· pe1·sonce, non 1·ei clr1ttw·. Logo a educação e o cuidado da preciosa vida 
ílru senhora D. Maria II póde por este principio competir ao senhor D. Pedro, se 
uma decisão ele côrtes,, fundada em motivos de importante transcendencia, outro 
tutor não designasse. E um principio rigoroso ele di1·eito politico <<que o rei me
n01'· niLo tem tutor natura 1». Ninguem teni direito de nomenl-o ou de confirmai-o 
senão os representantes da nação. Assim o entenderam nossas antigas côrtes, as
sim o entenderam sempre os estados geraes em França, assim o entende o par
lamento britannico. Um dos primeiros actos do governo achial foi reclamar uUl 
bill que designasse tutor para a priucerza Victoria, herdeira presumptiva da corôa, 
e o modo de prover ao regimento do reino, se Guilherme IV viesse a faltar du· 
rante a minoridacle d'aquella princeza, sua augasta sobrinha, aind~t que está con
fiada e vive a cargo ela duqucza d!'l Kent, sua mãe, urna das princezas mais res
peitadas .da Europa. 

Todos sabem que o tutor deve prestar juramento; que deve dar contas 1, e que 
o menor tem hypotheca nos bens do tutor. Quem sen\. o privado que julgue de· 
c0r0so aconselhar a um príncipe, que mostrou tão nobre indifferença por duas co
rôas brilhantes, a que entre obrepticiamente no governo do reino · de Portugal, ~ob 
o peso ele tQda a responsabilidade inberente <Ís funcções de um tutor ortlinario? 

Da mesma sorte o regente eleve prestar juramento; como ha de sua mages~ 
tRJcle p1:estal-o na qualidade ele estrangeiro? . 

Mas se os emigrados reconheceram já na pessoa do seuhcr D. Pedro o direito 
€1e nomear a junta da Terceira, não podem 'negar-lhe o direito ele reassumir as 
attJtibu.ições que delegou aquelle pro-tu,tor áquella regencia, quando sua ruage.s
taclc se apresenta para· exercei-as. Assim tenho ouvido di·scursar; mas as prem15" 

sas d'este raciocínio não são exactas. Os emigrados nunca reconheceram najunt.a 
da Terceira outro principio de auctoridacle que o consentimento tacito dos habt
,tantes e da guarnição d'aquella ilha. Obedeceram á re.gencia ou junta actual, d~ 
:mesma sorte qne tinham obedecido á primeira junta e ao capitão general que. fo1 

matal-a. Cheios de respeito para com o augusto pae da senhora D. Maria li, 1so· 
laclos sob1•e um rochede no meio do oceano, ameaçados por toda a casta. de usur
]J~dore~> a por toda a casta ele privações, os nobres e leaes guerreiros elos Açor~s 
dei:sça1•am <.Wrmir o diJ:eito e fecharam os olhos ao ultraje político e mesmo indl
vidual2. Mas este silencio, aquella 1'esignação em tão nov31s e peculiares circuUl· 
~>tancias, póde ter sido ttldo, menos approvação. . 

Não é, pois1 sobr\3 aste fragil precedente que a pretensão elo senhor D. Pedro 
Á regen.cia poderia 10ustentar-se; pois tudo quanto se tem feito, faz, ou fizer na 
Têrcell'a, é provisoriD, é s~ljeíto á confirmação do governo permanente, que só a 
c.arta e as côrtes lJodem ínstituh· em Portugal. 

. 1 Quando o duque d~ Coimbra, tutol' do senhor D. A-lfonso V e rr.geclor do reino, po;· de· 
.cisão de côrtes, entregou o govemo áquelle priJ1cipe diante das côrtes de Lisboa, em 1446, ~e~ 
,niuda !10t1ta ,dl!- s11a adpünistração e pedi~1 perdão ao rei e ao povo dos cnos que podesse ~~ 
~oli).mettido. E de esperar que a junta da Terceira e o ex."'0 rnarquez de Pnlmclla, pelo tenlJ 
.:l.o s.eu sob~1·ano minísttxio, não p'ercam· .da. lembranç11um tão brioso exemplo. . · 5 2 Po1·que alguns que fmaJUregel-os e mandai-os não eram, por modo algum, superwrcs d~
?enemel:ttos que sustentara)ll a ilha, leal e denodadamente eJ;n 1828, nem aos bravos que a 
!@nderam cpm tauta Y;:tle!1tia em 1829, no glorioso combate do porto da Pnria. 
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Abra-se a ltistoria de França, c· vcr-se-ha como os chronistas da primeira raça 
d istinguiram logo a tutela ela regeucia . Quando fallam d'esta, usam ela express~to 
latina : Gobe1·nat01·es ?'cgni. E quando querem designar a nomeação de um tutor, 
dizem: Pilit~m sub tutela, et custodia relinqttit. Carlos V, por exemplo, nomeou a 
rainha tutora dos filhos, e pam regentes ou go"ernadores do reino, os duques de 
Borgonha c de Bpurbon. ·oarlos V I nomeou para a tutoria ele seus filhos, sua mu
lher, e para o governo elo reino o duque de Orleans, seu irmão. Emfim o tutor 
tinha a seu cuidado a pessoa elo menor_ e o regente o governo do estano. Nossas 
antigas côrtcs, onde bri lhou tantas vezes profundo saber e o mais elevado pab·io
tismo, professaram a mesma doutrina, distinguindo (sempre que lhes parccen con
veniente) os ele veres ele tutor cl.'aq uelles ele regente. 

Fica, portanto, demonstrado que a qualidade de tutor, ainda mesmo na acce
pção mais lata, nr-Lo envolve a qua.lidade de regente. 

Admittinclo que por cffeito de officiosas diligencias c da isolação, desterro c 
outras circumstancias em que esta.mos collocados, se accordasse em offereccr a 
rcgencia ao senhor D . Pedro, é minha firme opinião que sua magestadc devia, por 
decoro e política, rejeital-a. Se sua magestaelc assumisse (não sendo por mua de
cisão de côrtes) ou se acceitasse a regencia de Portugal, tal acccitayão serviria de 
pretexto á ma.levolencia de todos os partidos inimigos da leg·itima causa ela se
nhora D. Maria li e da carta constitucional. Os pensamentos mais generosos do 
senhor D. Pcclt·o seriam suspeitados, as medidas mais populares desfiguradas, e 
os partidarios da facção vencida inventariam mil fórmas e figuras para infiltrar 
nos corações si.lspeitosns, para recordar aos genios desconfiados, que abundam sem
pre depois elas grandes commoções políticas, que a regencia foi o degrau pelo qual 
principiou a usurpação. O senhor D. Pedro disse em uma occasião solemne, que 
os brazileiro:;; tinham mal interpretado as suas intenções soberanas, e eu assim o 
creio; mas se esta indevida interpretação foi possível no Brazil, onde o nome 
mesmo elo imperio e da constituição attestavam os princípios e a lealdade de sua 
magestacle, com mais forte rasão será provavel em Portugal, e cet'ta em Maili•id, 
ao menor inclicio de um plano resenrado que nossos :inimigos possam escrutar ou 
descobrir . A rasrio e o patriotismo n'este caso mandam evitar o escolho conhe
cido. Portttgal tem nmito homem vcndavd capaz ele repetir a satnrnal ~lo senado 
de Lisboa"~ contra a vontade mesmo elo senhor D . Pedro, se a esperança ele uma 
commencla muito ennobrecedora, on ele uma pasta que aficlalga 1, se mostra1', ainda 
que .longe, n.o horisonte de qualquer prevaricação poli tica. E por muito inf01·tunio 
para a causa da senhora D. J\Iaria li e ferrete ela emigração, os sycophantas d'este 
typo não estão tocl5s em Portugal.' Por ahi anLla muit0 Graccho do cong1'ess0 e das 
cOrtes ele quem pode ri~• dizer-se: Fo1·tis in cwmis Ccesw·is Lctbiemts emt, nunc 
tJ'WI.~fuga vilís. . 

Esta degeneração de alguns homens ele talento, qttc a. tribuna titou ela obscuri..
d.ade c que desertaram ela causa elo povul)ara o campo contrario, tem concorrido tanto 
para desacreditar em nossa patria o systema constitucional, como os agentes elo des
potismo. A baixeza e inconsequencia dos primeiros têem dado força aos argL1mentos 
dos segundos. 

Déscrtcur de YOS monts, de vos úls, de vos femmes, 
Vous qui n'avez eles bras, vaus qui u'nvez eles rtmes, 

Que pour les vendre . . . 

Se ns rasões qnc venho ele allegar contra a candidattu·; de sua magest.-rtcle o 
senhor D. Pech·o, são justas c apropriadas, é tambem evidente que só as côrtes 

L il'lr. Peel, f:uto e cansndo ele ser min istro do interior n'um imperio como p da Gra11-.Bre
tnnha, nem 6 commendador, nem tem sequer as honras de secretario ele estado. E mr. ou sir Ro
l>ert Pecl, como d'antcs . 

l\Ir. Laffit.te acabou de ser prill!ciro mi11istro em França e ficou mr. Laftítte; mrs. Dupout e 
Odilon-Barrot desceram sem pejo dos bancos do ministerio e do conselho de estado para os 
bancos dos letrados, onde os setts ])l'ilhantes tftlentos se fazem admirar, e não abandonaram a 
sua nobTe e antiglt pTonssào, porque uma combinação política lhes l1avia franqueado, por um 
tempo, o gabinete real.· Entre nós influem outras camenas. O pl'imci.ro cuidado de um ministre 
é segurar n.s honras da retirada, e se exercia uma nobre ptofissão perde-a, abandona-a, e á. 
fo1·ça de nclnlguia, toma-se inntil a si c ú sociedn.dc, ou devora lmmildemcnte uma pensão de 
quatro mil crnzaclos; etc., etc. 
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e nil}güdm mais, sem pm:jurio, crime e usurpação, púde, on tem direito, para con-
ferir-lhe a regencia ele Portugal. · 

Esta soberania das côrtes em materia de tútela e regencias, foi reconhecida e 
ex;e~ ~i.da sempre, nfio só pela côrtes de Portugal e Castella, mas pelos esta: 
dos geraes em França e pelo parlamento em Inglaterra. O testamento de el-r~1 
D. Dua1·te foi annullad.o pelas côrtes de 1439; e a regencia do reino e ·a tuto:·ra 
elo 1:1enhor ll . Affonso V foi transferida das mã0s da rainha D. Leonor para o m
fante D. Pedro. 

Foi no auto das curtes do dia 12 de dezembro de 1562 que o clr. Antonio Pí
nh.eiro leu, em nom'e e por ordem da rainha D. Catharina, uma exposição do modo 
e. dos motivos que a tinham obrigado a tomar a seu cargo o l'egimento do reino 
e a tutela · de el-rei D. Sebastião, quando Deus chamára a melhor viela o senhor 
D. João III; acrescentando que a ultima vontade e determinação de el-rei, que 
lhe ·~mpoz~ra o governo do reino e tutoria do rei menor, tinha sido approvacla e 
ratificada pelo cardea.l D. Henrique e pelos gnmdes do reino. Todo este impor
t~pte .discurso do sabia orador demonstra que a rainha reconhecia que o. testa
m~ntG do fallecido monarcha não era titulo bastante para legitimar o seu governo, 
se todo •O .1·eino n~io tivesse approvado, e com muita rasão e justiça, a sua ac1mi
nistraçà0. 

Finalmente, foi no seio cl'estas mesmas côrtes que. a rainl1a renunciou a re
gencia, e que, por consentimento d'ellas, o Cl:\rdeal D. Henrique foi nomeado re
geelor do reino; mas as côrtes reclamaram e conseg•liram que a rainha continuasse 
no exercici~ da tutoria do senhor D. Sebastião. 

'" D~ mesma ~arte foi nas ci!lrtes de Lisboa de 1579 e nas de Almeirim de 1580, 
q1~~ ,·se tr~tou d'es.sa fatal regencia i que vendeu Portugal aos hespanhoes. . 

, ;Er;te soberano direito d.as nossas antigas côrtes em ma.terias de tanta substan
cia, como successão, regencia e tutela , apparece novamente em todo o seu vigor 
J:I,IYJl!9}S1 da ay,s~'tmação do senhor D. J0ão IV. · 
;;[u .Q}\anfl.~ .mp tendeiro, obscuro fav0rito do senhor :Q. Affonso VI, deu cansa, pol' 

S1J í\$,:,v;~olen9;.as e d?.pravações, á deposição d' este monarch~, foi a regencia do reino 
CfP1f~wj'ai .1p,elas côrtes e1e 1G68 ao infante D. PedTo. E para terminar tanta cita
sJ{q, l'~ eslhec~~saria ao cscriptor acreGutado, ruas precisa a quem, COJ]10 eu, não ten1 
< i,lCJ.qdch~àe , ~a~·ei observar sóm.entcl que foi ás côrtes que o senhor D. Pedro 11 
J " 1·1 •a ' 74 
l~~HSH'• 'flP· . B·~l~a fazer propor e sanccionar a carta de lei de 23 de novembro de 16 .' 
_q.Ve)rJi~o~tr o p~.ç>clo el e proceder, en:quantil a regencias e tutorias ~a família rer
JWJtffi, .. .,~t~" o d1a da promulgaçKo G JWramento da carta constitucionaP. 
rr& ·~JD:Jnglaterra esta soberania pmJamentar é um dogma político; Jorge, Il e 
~9 ·gt11 cJf~.B R~diram quctorielade ao parlame11to para o fim de nomea,rem tutores 
1?.lt? G • .tl1,u ~~lli~os . e n~tos ,, se estes fo~sem men~res qu~n.d.o aquelles fallecesseJlJ· 
JY!,r60~it.t. sustentou tuumphantcmente esta ommpote.nCia parlamentar, quanªo se 
!oNRF 0q\?,,,aa~· a n"gencia ao príncipe de Ga:Iles em 1_788. 

Emquanto á França, ningueru ignora de que modo o parlamento annullou to
das as disposições testamentaxias de Luiz XIII e ele Luiz XIV. Luiz XIII no
n\~RuJ.a ,}~a;iljlhq, Anmu de Austri.a para regente do r eino, o c1uque de Orleans para 
J\ttgr .,e,J.l?,ga.r -tenente do rei menor, e um co~selho. de regencia para 1imit~.r a ~u~ 
~.~gr~f~e.6dp ~u~0r e do r~gente; ~p!')nas o :·et exp~rou, ~ parlament@ annu1lot1 t~ .' 
das .as . rltpP,O~l~"Oes d.o re1 defunto e confernt á rauahâ so todo o IJoder e aucton .:-o-11. eJ1_, , •. · 

J; lP.,PIEfste1r cobardes e traidores foram o arcebispo ele Lish·oa, D. Jorge d'e Almeida,D. Fl'an
lhsco <!le <S'íí, D. Jioão Tello, e até 0 ca.mpeão ele Diu, D. João de Mascarenhas. O clero e .willo· 
1JI.~>z)l. 1acg0Jl11l1Qclou-se faeilrnente com a usurpação; mas Diogo de ~alem a e Phebo Moniz, á. [rent~ 
,<J,gs,,.prorufia,1ores elos p.ovos, rnostra~:am brios e amor da patri-a,· dign0s elo tempo do sen4.~1 

:tJ.' .Toã.~ f. Se' nas côrtes de 1827 tivesse navido um deputado imitador d'e&tes patriotas subl.1• 

mes, ;nunca o decreto de 3 .de julho teria sido cumprido sem grandes pTecauções, ou a P.atr;!L 
<i!Ôi-. iileel:al'ada .em perigo an,tes d0 dec<ret@J.il1e 13 de mar.ço. O pl!ano Glo '[ilrüneiro núniste1uo c~ 
Uf.:tF~ \t4fl~· eJ;a já manifesto, e toda a nação tem direito de munir-se e precaver·se, eroquant? e 
J:~'~J?'~t ~~A~flJ.}9~ll; e qua~quer .t~ntativa ou projecto 'do princi'Pe que tender â âestruiçào ela 1n
.fk~J1~llP~I!Pa ou. hoerdade .d'ella. . . .11 0 .·. ~' ·2 Jo 'éJd'e0 l::ibibra cahf no de'sagraclo do principe D. Jo'ão, por h'aver exigi'do no con~e 1 

d&~il1thh<!tj)'e a cou.vocaç'ão c'Uts côrtes que de·vim'n veí-iificar o impe'c1imento moral d!li 1'1)<1 ~bn;, 
antes de elle assumir a rcgcncia. ·~ ' · · ,,..; "· J • ";; 
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dade. O mesmo aconteceu ao testamento de Luiz XIV. Este principe nomeou um 
conselho çle rcgcncia., de que o duqLte de Orlea.ns devia ser o presi(lente, para o 
govemo do reino durante a minoricladc de Luiz XV; assim qne o rei falleceu, o 
parlamento alterou o tesk'\Jllento e nomeou o duque de Orleans l'egente in solidwn. 

Em Hespanha bastará recorda.r que o imperioso Carlos V, desejando passar á 
Allemanha, não pôde dispensar-se ele convocar côrtes L para confinna.t·em o ca:rdeal 
Adri,ano· na dignidade ele regente que o imperador lhe conferia. 

E, portanto, evidente que toda e qualquer fó1·ma de governo estabelecido ou a 
estabelecer fóra ou dentro de Portugal, será tanto menos legal, regular e ade
quada., quanto mais se afastar dos artigos 92.0

, 93. 0 e 94.0 da carta constitucional. 
Se estes carecem de alguma nova interpretação, o que eLl não presumo, nenhum 
poder sobre a terra tem direito para glosal-os senão as côrtes geraes, legal c re
gularmente convocadas. 

ã.o será esta a primeira vez que o exercício de um direito, o de expcnder 
francamente minha opinião, attráiha sobre mim o clamor systematico cl'aquelles a, 
ct~jos olhos é legal e santo tudo aquillo que lhes convem, e sedicioso tudo quanto 
contraria seus pensameri~os c princi pios ; não importa; nem por isso deixarei de 
apresentar-me com a corda ao pescoço, não para pedir a abolição da lei, mas a 
conservação d' ella. 

A desejada presença de sua magestade o senhor D. Pedro na. ilha Terceira 
torna_inclispensavel, penso eu, a dissolução da junta de 29 ele junho; po·rque no
meada por ·sua magestade, na capacidade ele tutor cb senhora D. Maria II, tom 
a natureza de um pro-tutor qtle sua magestaclo pódc supprimir ad libitum. 

N' este caso e estando o senhor D. Pedro, como briosamente e;;b't, determinado 
a mandar em chefe a expedição dos leaes subclitos ela senhora D . l\Iaria li contra. 
o governo de Portugal, é minha muito humilde opinião que o governo mais legal, 

- possível, influente c faci.l ele estabelecer immediatamente na ilha Terceira é aquclle 
previsto e indicado no 11rtigo 04. ~ ela carta consti.tucional. 

Na emigração ha muitos antigos conse1heiros c ministros de estado em plena 
fruição das prerogativas honorarias inhercntes áquella dignidade; é mais re-gulaL' 
c plausível constituir esta regencia, elo que conserv~ar por mais tempo o governo 
da Terceira, que, por mil considerações, não tem influencia alguma moral ou po
lítica, nem fóra, nem dentro de Portugal. rroda a irregularidade qLte for preciso 
sanar no estabelecimento d'esta regeucia, por não haver ministros effectivos do 
reino c ela j11stiça, é muito menos consideravel que outras muitas irre$"Luaridaaes, 
que, ha tres annos, têem sido praticadas: o ministerio, por exemplo, de 2 de ja· 
neiro ele 1 29. A nomeação d'esta regencia, per si só, bastaria para desmentir as 
proclamações dos agentes do governo do us1.u-pador, que ri.ão cessam de repetir em 
todo o reino que a carta constitucional n!io entra no numero das armas com q'ue 
sua J?Jagestacle o senhor D. Ped ro deseja conquistar o throno ele sua augn~t.a fil.ll.ru. 

E inclubitavel que este governo daria ás medidas que adoptassc, ás })L'ómessas 
que fizesse e ás se•eridades que indicasse, nma nuctoridade innnitamente ma'i.or 
que a junta da Terceira. 

Tacs são as minhas idéas: si f ai to?·t, ?'éftttez-moi. 
Eu nã? presumo fazer um tratacl~ completo sobre regencias; ningucur de n;i.'m 

espera, leigo como sou, traball1,o tão unportante; cabe aos sabedores yortlrguezes 
tarefa tão nobre e necessaria. E possi vel que algum elos meus principias )?assa! 'ser 
combaticlo; se o for, eLl serei o primeiro a Teconhecer, a confessar meus erros, 
apenas demonstrados . Eu não tenho outro fim, outro clcsejo, que o, ele sujeitar á. 
madura reflexão dos conselheiros ele smt magestacle o senhor O. Pedrp e á, ele 
meus companheiros na emigração e nos princípios, esta materia qu~, a meus olhos, 
é ela mais alta importancia, antes que o senhor D . Pedro, em seLl manifesto1 to"me 
uma resolução final. 

Eu não sou dotado ele ent~mlimento tão obtuso que não preveja a serie de 
I Foi n'esta epoelm_( 1520) que o immortal Pac1i11a, procurador da cidade de Toledo as côr

tes de C>tstclla., recusou conceder mais subsídios ao imperador, e p,rinc ipiou aquell}t famolla 
guena dos conselhos (comunes, <..le onde vem os comttneros) qne esteve a ponto de emancipar 
a. IIespa_uha. O povo n'esta guerra patriotica bateu muitas vezes as tropas reaes c não tr~ria 
buccuUlbJdo, se a. nobreza. nlo ucscrtassc aquclla santa causa. -
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COJ1Crm·iedadcs q ne esta discnssão pó ele suscitar-me ... ; mas se eu tive firmeza para 
me expatriar e ver conclemnar ú morte por o crime de lealdade ú minha sober~Ln.a 
e á carta, porque não terei valor ele dedicar-me ainda a uma e outl·~, quando .n11-
nha cop.sciencia me diz qu~ minha devoção não será talvez, nem mtempesttva, 
nem inutil a meus concidadãos: Principiis obsta;. se?·à medicina pcmttm·. . 

Como entre nós ha o costume jnfeliz, apesar elo que es!amos vendo praticar 
aqui (3 na G:ran-Bretanha, de tachar de ousado e revoltos? 1 todo o homCI~.i qt~e se 
consagra ao penoso ministerio de examinar, com respeito sim, mas conscieneH)sa
mente, os direitos, aeto!'l ou prerogativas elas personagens que exercem ou po~em 
viT a exercer a supr ema auctoridade, peço desde já respeitosa licença aos amtgos 
on adversarios da minha polemica, para observar que mr. de Cormenin, um elos 
mais eruditos (3 patrioticos deputados ela cmnara actual em .13'Tança, sustenta em 
seus esc_rivtos, onde brilha uma logica inesist~vel, 9-ue a c~mara ele que elle faz 
parte é Illeg<tl

1 
obra sem mandato e eleve se:r dtssolv1cln; e mnguem por esta dou

trina atrevida l)le c:P.alna, nem inimigo do throno, que elle deseja consolidar, neDl 
mau cidadão, nem- mau depLltado. É esta toleraucia que e:u invoco, porque, em meu 
conceito., é um elos primeiro::; penhores ela libeTdade constitucional. 

Em summa, temos rei, a senhora D. Maria li; temos lei fundamental, clar~, 
expressa. Qual é, pois, o nosso dever? Como leaes portuguezes, defender a pn
meira. c executar a segunda. N'este duplicado empenho, cabe ao senhor D. Pech·o 
a gloria de ser o protcctor de sua augnsta :filha e o chefe c libertador dos l~aes 
subclitos cl'ella. 

Paris, 25 ele dezembro cle.1831. = Rodn:go Pinto PimrTo. 

Carta 

(Ex lraclo) 

Roma, 29 de dezembro ele 1831.-- Aqu·i não ha .novidade que nos diga res
pdrto, a não ser o abatimento <':JUe produziu nos espü·itos a fa1Ja do Tei de Ing·la
teiTa na p~rte que nos toca. Deus afasto qualquer incidente não esperado que ele 
novo os reanime. 

EntretaJ+to procuram-se com ancia e se traNscrevem n::u gazeta de Roma todos 
e quae~>qu!'lr 4rtigos clesfavC>raveis á nossn causa, que se lêem nos jornaes que 
aclvogam fli cama ela usurpação. Confia-se tambem muito no apoio que a Hesp~
nha ' contimwrá ao senhor D. Mig~1el. Não o"bstanto tudo isto é grande o abatl
meJíto Ciil q'u.e S!l est{t aqui nas a:ctnaes circumstaa1cias. 

O santo pacl).'e ni!.o recebeu n'este Natal o corpo diplomatico reunido, imitando 
o qtic praticaram OI> ::;ens dois predecessores clepois das no~sas peripecias; entre
tanto o cardeal secretario ele estado fez saber ao embaixador de Austria, actu~ 
de~io, e c.ste a cada um dos indivíduos que c,ompõem o dito corpo, em .que eu fu~ 
contemplado, que sua sa,ntidacle receberia de boa VI!JDtade sepcwctdanwnte. aqueDes 
Cl_ne o pr'õcurassem nas presentes festas. ,. 

~orno eu r ecebi a nota circular do embaixador ele Austrin, assentei que nao 
c~evta fallta,r aos comprimentos; as13Ím, apresentei-me hoje pela manhã a s~1~L san
tJdade, que me recebeu com :mais que orcl'inarias demonstrações de affab1hdadc. 
Depois cl0s comprime11tos pergunton-I).10: uQue faz o senhor D. Pedro?n-«II.a 
muito tempo que não tenho noticias, mas sei que se prepara grandemente», res-

t Sob a influencia clos ministros de Pstaclo que abusaram da generosa confiança de sua a1-
tcza; seronissima a senhora infanta D. Izabcl Maria, 11os ultimas sete mezes do seu govcrn?, 
padeceram morte e paixão nas enxovias elo I ... imociro, ou perderam seus empregos, os srs. Lt· 
lJerat(l, Garrett, Midosi, Larchor e outros, que pensando que a carta era uma verdade, se tin!Jant 
pe1·mit.tido, como generosos publicistas, ligeiras e respeitosas obscnaç.ões s<Dbrc alg uns actos 
dQ gov.erno. 

E que nã.o tenho .eu so:ffrido, só porque Deus me negou aquell a graç.a cffi.caz, aq,uella ~6 
1·oba,sta que er[!. necessario para acreditar nos ministerios do marquez de Barbacena c nos' ~~
lal:?res que obrou com aquella bulla de composição, falsa decretai, Otl carta regia de 2 ele Jit-
neu·o .d.e 1829 ! · · 

Quem sab.c s.c a honra ele combater por a, libcrcla.cle ele miul1a patria e pelos direitos ele .rni· 
~h~1 sQ.berRn a, me será negada por causa d'aqnclla ucr outra;:; opin iões (não J:'citos ou acçocs) 
l\'<U.lD.S : !:>. J..lliyo .qu-id l oqua r. . . · 
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pondi eu. <l Ah si ltLi c i faces se sapm·e che abancTonava lct cost·ituzione tutto e1·a fi
nito JJ, disse elle, e continuou refel'indo o caso de um desenho ou pintura irrisoria 
da religião, que se fizera não sei em que parte elas nossas possessões na India, 
quando ali se publicou a constituição portugueza. Respondi-lhe: (<Não sei nada 
d'isso, santo padre: encommende vo~sa sap.ticlade o negocio a Deus para que dis
ponha o que for mais conveniente»; e com isto me r etirei , pedindo-lhe a benção. 

Emquanto estava esperando na antecamara que saísse uma deputação de Pc
rugia, que estava com sua santidade, cunvbrsei com o maest·ro di camm·a} monse
nhor PandorJ:i, o qual me disse que ámanhã, 30 do corrente, receberia sua santidade 
o marquez ele Lavradio e o encarregado de Hespanha. Disse-me tambem o se
guinte: ail!fi pareche c'e q~talque cosa, non sà che} che non e Jcwm·evole a Lavmdioll. 
Não me foi })Ossivel descobrir que CO\lSa era esta, nem a po;:so imaginar, a não 
ser alguma noticia emanada do avô, que, como v. ex.a. sabe, é quem aqui dá os 
dias santos. 

O ter-se-me mandado nas actuaes circumstancias a circular em que acima fal
lei, e que ett não esperava receber depois do que se tem passado, })Odei·-se-ha 
considerar como indicio de que o dito avô tenha para aqui escripto a1gttma causa 
fav-oravel? Supponho que v. ex. a melhor o pr.ider{t conjecturar ahi, que eu aqni. 

O Natal passou-se sem cousistorio, ~ ha quem diga qne não terá logar antes 
da quaresma, attribuiuclo-se isto ao medo, que, como diz o nosso proverbio, guarda 
a vinha. 

O cardeal secretario ele estado padece actn:.t1rncnte um forte ataque de gota, 
o qrrc me impediu de o ver esta manhã. 

De v. ex.a, etc.=J. P. Migueis de Cw·valho .=(Para o conde elo Funchal.) 

Oflicio 

Ill.m6 e ex .mo sr.-Tive a honra ele receber a cm·ta tle v . ex.a de . 17 elo cor
rente, e ficando de accordo do seu conteúdo, refiro-me, pelo que toca á minha ele
mora em Londres, ao que clirectnmente tenho a honra ele escrever a sua mages
taclc imperial, e peço a v. ex." q·ue assegure ao mesmo senhor que não foram 
propostas, nem ainda insinuadas modificações algumas na carta constitucional, nem 
eu me teria afastado nunca das minhas instrncções, se similhautes proposições me 
houvessem sido feitas. 

Devo pelo contrario asseverar a v . ex.a que lord Palmcrston se CXfJlicon sem
pre commigo da maneira a mais digna de louvor sobre o qtte diz respeito aos di
reitos da nação portugueza e á carta constitucional que lhe foi outo:rgada. 

Remetto incluso um nwnw1·and1tm que me foi entregue hoje por D . J. Mencü
zabal sobre o estado em <ijle se acham os nossos preparos expeclicionarios. Os 
ventos rijos elo sul obrigaram varios navios a arribar, e as ciladas dos agentes do 
senhor infante D. lVIiguel têem causado transtorn0s, denuncias, deserçÕefl de ma
rinheiros; mas com paciencia e tenacidade todos estes obstaculos se vão supe
rando. 

Com o n .0 2 remetto uma nota elo ajuste condicional que o mesmo ~emliza.bal 
fez com a companhia, dos barcos de vapor, e do qual res1.utará para o fim ele março 
juntarem-se nas ilhas barcos de vapor em numero sufficiente para transportat· a 
maior parte elas tropas. 

Com o n. 0 3 remetto o projecto da convenção aclclicional ao emprestimo, que 
talvez se assignará {tmanhã, e ele viva voz darei todas as explicações necessarias. 
Está claro que este projecto nEio fi.can\. valido sem a sancção ele sua magestade o 
s~nhor duque de. Bragançn.. 

Eu conto partir d'aqni quinta feira á noite sem falta, e creio qtte D . J. 1\Ien
dizaba[ irá commigo. Não posso sufficientemente elogiar o zêlo constante e a in
telligencia supet·ior que este indiviclno tem manifestado sobre a nossa causa, e que-
o tornam em summo grau benemerito. · 

Beijo respeitosamente a mão ele sua magestac1e imperial. 
Deus gtta'l·de a v. cx..aLoudres , 30 ele dezembro ele 1831.-111.100 c ex.mo ;;-~·: 

C:tllcliclo Jos6 Xavic:i·. =.l!cl1'que~: ele Palmella. r' 
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Q:llicio 

(Confi,lcncial) 

111. 1110 c cx.mo sr.-Tenho a homa ele transmittir a v. ex . n, para conhcciment~ só 
de sua magcstade o senhor duque ele Bragança: 1. 0 , copia ele uma carta que recebi ele 
lord Cochranc (hoj e lord Dundona.Id), em resposta a uma que eu lhe havia escrip~0 • 

, Esta carta foi-me transmittida por l\1endizabal, que nos serviu de intermeclw, 
porque não parec·eu conveniente que podessc constar que existiam relações da 
nossa parte com o mencionado lord. . 

A sua opinião como official de marinha gosa do mais alto e mais umversnl 
con,ccito, e este é o motivo que me induziu a consultai-o. Ell e julga que se der_e 
começm' pela libertação da ilha da Madeira, e 6 tambem o que me parece mars 
a proposito na presente estação. . 

Creio que preparei para o S(lbredito projecto um auxilio poderoso, consegmnelo 
que fosse map.clado installar n' aquella ilha o consul britannico H. Veitch, que. ha
via sido suspenso pOl' lorcl Aberdeen, por se julgar que era demasiado parmal a 
favor da no:sa causa. Com os n. os 2. 0 e 3. 0 verá v. ex. a a credencial e a letn• de 
credito que p:1e abalanéei a dar-lhe; e v. ex.a bem póde imaginar que um c~nsul 
inglez que se incumbe de similJ1antes documentos està decidido ~ tudo UlTJscar 
para ffl.zer uso d'elles . · 

:Pe viva voz darei sobre este objecto, que é um elos que indiquei nas minh~s . 
precedentes cartas, todas as explicações convenientes. Entretanto peço encarccl
damentc o mais profundo segredo sobre o conteúdo d' esta carta. 

D eus guarde a v. ex. a Londres, 30 de dezembro de ·1831.- Ill."'0 e ex."'0 sr. 
Ca:n.dido José :XÇ~.vier . :- Jia·J·quez ele .Palm~;llt~. 

Officio 

(N .0 iifi I"CSCnadu) 
(I n P. Í -"r;• ' .\ 
_8 J;ll.my e ,ex.mo sr.-Pelo meu antecedente officio n. 0 11õ da seric rescrva~la, 
-~~:YJ'1 (~ k2,JP,'a 1ç1e c.ommunicar a v. ex." o que tinha podido saber de mais positrvo 
~ ,bJ,C1 ,_p~ ngssgs assumptos relativamente ao reconhecimento de el-rei noss0 senhor 
pelas potencias da Europa. 
_ J?:oje, . depois da conferencia que acabo de te-r com o ministro ele estado de sua. 
-~11GJg<pfltaçlG ,.,cutholica., posso officiruhnente levar ao collhocimento de· v . cx .3 a inte· 
~J:a. e fn;mca abclitura d'aquelle mini stro. · 
_ «Çomeçpu, pois, dizendo) que em outubro proximo passado o ministro c~e st~n 
ii'Pi~eJ;;lf<t§1e., c~tnoUGa. em ;Lond"rcs reccbênt ordem parn instar com o mimsterJ() 
britannico ' sobre o reconhecimento de cl-rci nos8o senhor, e que declarasse úqueUe 

, go;-.,;-,~_p:1,o q1,1,e clausulas exigia do governo portuguez, que poclessem ultim ar esht 
-"t\~ ,ç1P.sng~;adnvel questão, que não só e.ca prejudicial ao socego ela península como 
c1U.,JPb,<}m cJ.e, t qda a Eua·opa. Ent~~o o governo inglez achava-se occupaclo coro _on
Jç<w:Jasstunptos, e não respondeu como era de esperar; porém, qual foi a adnnra
çã_o",S\q> ... gi(Jún,et~ de lYJnclrid, quando, nos fins de noYembro pr0ximo passado,-~ 
mmlstro êle sua magestncle catholica dá conta da conferencia que tivera coD1- ]oi c 
EaJr~w~;stq,u J;elativamente a este assm;npto! Palroerston declarou formalm~nte a 
mr. Zea, que jamais a Inglaterra entraria em ne11huma negociaçáo que t1veesc 
por base o reconhecimento de el-rei o senhor D . Miguel; que tanto sua nJag_;s
tade como o seu governo não davam nenhumas esperanças de cimentar rel:_tÇ 005 

qmi.ga.veis e d~1radouras; que o partido em Portugal pela senhora D. :Mana da 
GlOJ_;i~ <..e§'/1 muito numeroso; que bastaria apparecer a expedição do senho:· D. r;~ 

.~-dl:<2r '_t>~Lr.a 11 ·,e declarar a seu fa'VQL' parte do exercito; que a Inglaterra nao f>0( ' 
C}Vit~.,c;L~l.e f?e JeYassc a effeito esta em]Jr eza1 porque suas leis permittiam ate em
pr(fg[\f ~p.bçlito~ inglczes; portanto ,o, gove)!no inglez aconselhava ao dle sua ~ages
airl"tc\'9, catJ;wlica qm unico meio, a fim de evitar os resultados desagradave1s qu.c 
+c~:ry a, 9~ q,ual era, de accordo com ~s poteoci~s da Em-opa, co1Jocar_em so~re 0~ tr i'Ono de Portug·al a ~enhora D. Mana ela Glor1a, concedendo <1 el-Tet seu tw 

111 >I!N 1'l st1 ül" ., . • . . . · j ;(O l(l)-
eS [<LClbR c.o mfautaclo con~o a ]Jrmc1pe ele Bragança; no concctto da rcso uç" 
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macla pela Inglaterra de não reconhecer o senhor D. Miguel, não restava outra 
-alternativa á Hespanha do que acceder a esta idéa, e reunindo ·se ás clenjais po
tencias para levar a cabo por meios pacíficos, ou expor-se então t'ts consequencias 
.que a inquietam do ataqtle ele D. Pedro. Querendo, pois, a Hespanha ~cceder ao 
primeiro caso, a Inglatena e as demais potencias tomariam sobre si o compro
metterem o partido da stanhm~a D. Maria da Gloria a não restabelecer nenhum 
regi.men constituci0nal, deixa.ndo vigentes as antigas leis sem alteração ou inno
vação alguma; qHe d'esta maneira se evitava o receio e obstaculo que com 1:asão 
podia ter Hespat;Jha para se oppor ao throno da· senhora D. Maria da G lm·ia; -para 
levar a effeito este plano não faltariam fórmas efficazes e meios decorosos, promo
vendo Hespanha as questões e passos que tivessem de dar em Lisboa para este 
fim em nome das potencia.s, pondo-se primeiro ele accordo com ellas. 

1\lr. Zea respondeu a tudo de uma maneira victoriosa, que lord Pahnerston 
por fim lhe disse, que sentia muito fossem tão clifferentes as suas opiniões, e que 
lhe parecia clifficil de reconciliar em vista da resolução que o gabinete inglez to
mára de Iíão reconhecer el-rei o senhor D. Miguel, que era tanto ou mais incom
patível para Inglaterra como poderia ser para a Hespanba o senhor D. Pedro 
ou a senhora D . .Maria da Gloria; que seria facil de compor tudo se sua mages
tade ca.tholica accedesse aos desejes do governo inglez, de cuja condt~cta n?io se 
separariam as demais potencias, que todas juntas desejam conservar a tranqnilli
dacle ele Hespanha, para nrio comprometter a geral da Europa; obraria de accorclo 
e efficacia para o dito objecto. 

Em uma segunda conferencia que teve mr. Zea com lord Palmerston, repro
duziu este as mesmas idéas, manifestando que a Hespanha nacla tinha que temer 
que a senhora D. l\1m·ia da Glorüt cingisse a corôa lusitana, muito menos reinando 
com a fórma 1nonarchica que agora rege; que os receios que podia dar o senhor 
D. Pedro era facil r~mecliar, obrigando-o a contrahir uma obrigação a viver longe 
da península. 

A resposta do ministro de sua magestade catholica foi a mais negativa, não 
a&mitti,ndo simaha11te proposição, e pam pocler :informar o seu govdn<D d~ {im as
sumpto tão extra01·dinarin pediu a lord Palmerston por escripto tudó" quánfo apa
bava de :lhe prope>r; poré:$. C<msta-me qtte até agora Zea não obteve êsia cbeí·ltt'na 
por escripto . · • :i 1 ad" 

Aqui tem v. ex.a em deta.lhé" toda a cemmuuicação q-ue me fez 'o'"' inirüs·t!o .de 
estado D. Manuel G. Salmon, e repetiu-me mais ele uma vez, que o sél: ·góv rnb 
exigia ele ;ma magestade fideüssima que tome todas . as medidas púà ôosfa,f às 
tenta,tivas elo senhor D. Pedro, e que ao mesmo temp0, pondo de partre o!? ·~sen 
timentos contra Inglaterra e França, evite dar 1notivos &e queixas áqlfêl~lã's ~(f ~i"s 
dcmatis pot'e!lil.cias. " r f! ~t··· 

'1i'encl0 eu, comG era regalar, ]ílerguntado ao sr. Salmon que COl<HlUcta' egni\:ia 
. na.s actuaes circumstancias o governo hespalil10l, :tiv e por r esp0sta que' ~tll.i.Pmàg61-

ta<il.e catholica nunca se sepànj.ria <i1a linha de eonducta que constanfemé:n:'eef rmH1 
segt!ià.@ em tão importante assumpto; porém que elle Sa.lmon não esta•v·á: "ãti.clJ8ri"
sado a entrar em detalhes com respeito ao qu.c se propunha fazer Hes}San'lta/ ' "-

P,..qui findou a conferencia, que chuou perto de tres horas. " ~-r ~rr _ 

Deus gua~;de a v. ex.a .1\ladr,id, 30 de dezembro de 183l. = Conc7e dà Fi!Jjieh~a-. 
[;~ I r 

' 
Oflicio 

_ nL t q 

r ·' 91 ' 

~·n:e e ex .1110 sr. - Mendizabal estava~ prompto a partir no sabba~? ~tf.J'~~-ri:~?? 
a nottcta a51sustadora, que se espalhou ela perua · do Congresso l., o obngou•1al·&e
morar-sc até saber com eerteza o que na realidade havia ~\<:fue[] e t'respé'itb~I ~:ara 
qlile, no caso ele se veóficar, podesse toma,r as medidas necessarias 1~arª' i~éí!Jàí1a'J. ftJão 
grandes per<il.as. o 'Times de hoje a.inclla confirmavaJ aquelta not'icia, w'ó'lftdfnli'ó a 
sua inclisposiçã0 a, nosso respeito, a qual poéleií.'á a,ttri"bhir-se a dinhei't·o '&ê!ju:ale \s 
ou cllos alliaclos do nerte. Bem póçle v . ex. a imaginar a nuvem negrâ <1J: 1_e Ií:il:!L'êo--

" O C f" ' ,, . . 11 • ·-{ ! n( cn,t ' ongresso ora com prac.o para armar-se cril guerra, c era o prmClpa navw ~a .cs . u, n ·a 
do almir•l.llté Bartorias. ' ' 1 1 

H< [ ')•J ao Jl a· 
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bria o coração, quanclo veiu dissipai-a uma carta que recebi de Sartorius, datada 
ele 21, e que immecliatamente commtmiquei ao Mendizabal. Sartorius mandava-~e 
copia de um officio seu ao Candido, e me instigava a que ett indagasse se sena 
possível a vinda elos navios aqui para completar as tripulações . Sob pretexto de 
desmentir a noticia do naufragio fui procurar Palmerston, que não encontrei, por· 
que n'estes dias de festa estes senhores divertem-se e trabalham pouco; fui d'ali a 
Talleyrand, o qual folgou muito com a· boa nova, mas disse-me que de modo ne
nhum os navios deviam vir expor-se a novos embaraços !?-'este reino, onde os nossos 

· inimigos eram mui poderosos e mui activos para nos empecerem·. Remetto as gaze
tas brazile.iras que cl'ahi poderão ser enviadas para a regencia. Recommenclo a 
v. ex.a as discÚssões diplomaticas do congresso, pa1·a v. ex. a ver as lindas contas 
que nos fazem. Aqui nada ha de novo. Veremos se o desmentido da noticia do 
navio faz recuperar ao emprestimo o que perdêra no sabbado com aqnella noticia. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 31 ele dezembro de 1831.- Ill. 1110 e ex. 1110 sr . 
marquez ele Palmella . = .LMiz Antonio de A b?·etb e Lima. 

- ' 



APPENDICE 

o auctor do livro com o titulo Ensctio politico sou·re ctS· Wt/SctS que p!·epa1"Ct?"alll 
a ustwpação elo infante D. Miy11el no anno de 1828, allndi11elo á ceremonia do ju
ramento do novo regente perante as côrtes geraes em 26 ele fevm·eiro, declara o 
seguinte: «A falla que n'esta occasião fez a infanta· foi obra do minist:w interino 
da guerra, Candido J·osé Xavier, e como as minhas intenções são · de nunca faltar 
com a justiça a ninguem, direi, por informações verídicas que a este respeito tive, 
que ella o1·i,qinalmente estava concebida em um espírito verdadeiramente consti
tnÇ!ÍOnal; foi, comtudo, essencialmente mutilada, segundo tambem me affirmaram, 
pelo conde de Villa Real» . D~pois tra-nscreve nas peças justiii.cativas a integra elo 
discurso, indicando em italico as palavras que se supprimiram. 

Sen[lo este facto muito grave, e não o menciona.nclo outras memoi·ias d'aqueJl.a 
epocha, entendemos por melhor reserva.r similhante noticia, que deveria inserir-se 
no capitulo III elo tomo rv, para appendice, se porvcntm·a aclquirissemos prova au
thentica ou pelo menos testemunho ele mais escri-ptores, embora José Libera to 
Freire de Carvalho nos mer eca bóm conceito. 

Ha poucos mezes obtivem~s, efT'ect ivamente, copia fiel de um extracto elo Dia
>rio elo primeiro conde de Villa Real (D. José Luiz de Sousa Botelho l\1ourão e Vas
concellos), cujo autographo ex~ste no archivo dos srs. C011Cles ele Linhares e perten
cêra ao illustre diplomata marquez elo Funchal; e, notavel coinciclcncia, quando 
dias depois coordenavamos as ultimas peças officiaes d'este tomo, o sr. Antonio 
Vianna, esclarecido neto ·do habil es tadista José ela Silva Carvalho, teve a. -bon
dade de mostra.r-nos uma caTta elo clr. Be~rnarclo José ele Abrantes e Castro, sob 
o pseudonymo ele Philoveritas, que exprime tambem com toda a clareza como as_ 
cousas se passaram. 

Ca:rta 

I-isboa, 21 ele novembro de 1829. - Senhores rcclactores do Puquete qe Po1·
tngal.-Em uma elas cartas, que os srs. redactores têem dirigido a sna alteza o 
senhor infante D . 1\'[iguel, accusam ele frio o discurso que a senhora infant::t re
gente reei ton na· occasião de entregar a regeu c i a elo reino a seu irmão. Mas o 
discurso que sua alteza recitou não é o que e lla tinha preparado; cl'este só reci
tou o que seu irmr(o lhe consentiu. Cumpre que os srs. reclactores saibam e que 
saiba o mundo o que se passou n'este negocio. O que vou dizer é da mais rigo
rosa verdade. 

A senhora infanta regente tinha -pi·eparaclo para recitar n'aquella occasião o 
discurso n. 0 1 ; mas na v espera do fatal dia em que sua alteza o senhor infante 
B. Miguel tomou conta da regencia do malfadado Portugal, e sendo .quasi meia 

. noite, foi um elos secretarios ele estado ao quarto ela senhora infanta regente dizer 
a sua alteza qnc seu irmão ordenava que lhe mandasse immediatamente o discurso 
que fazia tenção ele recitar no dia seguinte . A senhora infanta regente prompta
mente o entregou ao secretaTio, que prometteu voltar em pouco tempo. 

Com effeito voltou e apresentou a sua alteza a senhora infanta regente o seu 
discurso todo mutilado, e lhe disse que seu augusto irmão 0rclenava que recitasse 
unicamente aquellas passagens que não estavam cortaclas. Existe o discurso ori
ginal com os córtes que lhe fez o dito ministro, cuja letra é mui conhecida, e 
cHjo nome-não convem publicar. 

Ilías a senhora infaot.'ll regente, vcnclo que ::rté o ultimo para.grapho elo seu clis-
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cm·so esta.va riscado, mui resolutamente disse ao ministro de estado: 11 V á dizer a 
meu irmão que, visto nem ao menos consentii· -que eu recite o ultimo paragrnpbo 
do meu discurso, nada recitarei>>. O ministro turnou a voltar poucos minutos de
pois, truzenclo em resposta que o infante consentia em que lesse o sobredito pa
ragrapbo. 

A senhora Í11fanta regente recitou, pois, o discurso n. 0 2, a qne os srs. reda
ctores chamam frio, e com rasão; nem é s6 esse o epitheto que lbe compete. Elle 
proclllziu tão triste e clesnnimadora impressão nos portugnezes sensatos, honrados 
e fleis, que, vendo que n'aqLlelle discurso nem uma só palavra se disse elo se
nhor D . Pedro IV, julgaram e disseram que a senhora infanta regente estava., 
muito ele antemão, ele · intellige:ncia e perfeitó accorclo com seu irmão o senhor 
D. Miguel. l!.,oi mais uma entre mil ealumnias de que aquella infeliz princeza tem. 
sido victima. =Philovm·itc~s . 

Discurso n.o 1 

Dignos pares ~~ reino e senhores deputados ela nação portugueza:- Uma cir
cumstancia extraordinaria, que chama sobre si n'cste momento a attenção ele toda 
a Europa, que fixa os votos ele todos os governos cl'ella, e qLle eleve completa
monte satisfazer os desejos de todos os portuguezes, vos reune hoje n'este a.u
gusto recinto. 

Meu pre;\aclo e querido irmão o infante D. Miguel, designado por sua mages
tade para asgumir a regencia cl'estes reinos, chegou finalmente a elles, e, condtt
zido po1· ltma nob1·e e leal·obecliencia aos decretos ele el-frei e por nm sacrificio franco 
e gene1·oso á felicidade ela patrict, vem hoje, pelo acto mais solenme, ratificar e 
ampliar no meio ela nação aqnelle mesm0 juramento, que longe cl'ella tão espon-
taneamente prestára. · 

Véda-me ct solemniclacle elo dia t1·azeq· á lemúnmça os perrigos e os flrabalhos ati'Ct
v.p~ elo~ quaes conseguimos chegcw ct esta epoclw feliz, g?·aças á clociliclacle e ao bon: 
sm.~s,o if-fl. ncu;ã9, á honra e jidelidétde dos po?·ttbguezes, dignos r.l>este nom.e, e, oztsare·: 
dizel-o, á .cónstancia da minha mode1·ação e á ji1·meza dos meus p1·incipios; mas e 
doce '[JP-1'a rnim ?·ecoJ"da?· esses pe1·igos e esses tmbalhos, ago1·a qué posso a despeito 
c7/ e~~es, e com g?·ancle satisfação minha, ent1·egcw a 1·egencia cl) estes q·einos em clias 
feltzmente nw?·cados po1· mna ?'esignadct obediencia e p1·ojunda tmnquillidade dos 
J?OriJO,~. . 

· .N'estas circumstancias, meu augnsto irmão o infante D. Miguel, chamado le
gitimamente pnra tão alto destino ptla 1wojundct sabeclo1·ia do senhm· D. Ped1·o IV, 
nosso ú·n_til.o e 1·ei, receui.do pelos desejos ele toda a nação e acompanhado pelo 
voto uaanime de toclas as potencias, a quem uma esclarecida politica prende re
lig~osame!,\te com o sagrado nó do ~Ji!Jteresse commum da Em·opa, vae acha.r-se, 
p~rf . fqlic.idacle da patria, collocaclo em uma posição a todos os respeitos vantajosa 
para del}env:olver a sabedoria das suas !intenções, a firmeza do seu caracter e a 
rn.9dcx~ç.ão elos seus p1·incipios; principias de que nus suas mesmas pahwrus re
cyb,y);ljji ~ nação o mais seguro penhor. 

'E, pois, cleviclo espera.r que este acontecimento europeu, a quem pertence fi
xar para sempre uma epocha mui clistincta nos fastos ela histori.a portugueza, as
sim como satisfaz completamente os votos e o amor dos povos, preencha iambelll 
seJ.p. l!Jedicla as necessidades e desejos cl' clles . 

A vós, dignos pares elo q·e,ino, e a t:ós, senho1·es deputados da nação po?·tuguezct; 
inc_umbe .pa1·tiwlamnente a nob1·e ern:p. 1·ezc~ de p1·epa1'a?· o caminho po1· onde rrnet~ m~
gtt~to i1·mãp l~a ele Gondllzi7· ct felicidade do estado . Em r~mito boas mãos está deJ!.o
sitqdG p,sta rp:wnde rtbm, dependente toda ela constancia e mocle1·ação de vossos p?·tn· 
ópios, .. çlçt pmdencicb e ace1·to da-s vossas clelibe?·a~·ões, e da, hcwmonia e comm~.1•1 :1• 
conjm·midacle dos ?"esultct€los d' ~llas . A nação, mw:nacla po1· la1·gos tempos de soff1't: 
1.11ento, que, todos o'S mws clest·elos não pode1'Gm intei?·amente po11pm·-lhe, ?'econhece?·~~ 
emJ!nn a necessidade de ?·eunil·-se 'á 1·ocla do tlwú'no dos nossos 1·e·is e de faze?·-se clt
gnrJ!Jpela snct obedienci6t â lei, de . gosC/11' do beneficio de uma instittbição emanacltt 
d'es.~e mesmo th1·ono) e conforme nct sua essenc'ict com c~s ant-igas inst·ituiçõas da mo
ncwchia. 
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Quanto a mim, senhores, alliviàcla hoje de um peso tão superiot· {rs"mi:nhas 
forças, que resignadamente acccitei por obcdiencia e que por obediencia gostosa
mente restituo, acompanharei com os mais fervorosos votos as venturas de uma 
nação, CLljos verdadeiros interesses sempre me serão caros, e farei consistir na 
honra de a ter regido o titulo mais precioso da minha gloria i. 

Ex-trac-to do Diario 

No dia 22 ele fevereiro ele 1828 entrou o senhor infante D . Miguel na baiTa 
ele Lisboa, e desembarcou Jogo. . 

No dia seguinte foi á sé assistir ao T e DettmJ e determinou que eu me achasse 
com o duque ele ·Cadaval, ás nove horas da noite, no paço. 

Propoz-se n' essa occasião fixar o dia da sessã9 real e do juramento que sua 
alteza devia prestar. Como era domingo o dia seguinte, e dia santo a segunda 
feira, pensámos que a sessão real só podia ter lagar na terça feira. Emquanto á 
formula do juramento, o duque era de parecer que fosse a prescripta pela carta 

. ccmstitucional para o caso ele menoridade; que sua alteza jurasse fidclitlade a sua 
sobrinha e futura esposa, c promettesse entregm·-lhe o reino na sua maioridade, 
celeLrando-se n 'este in~ervallo e desde já os actos do governo em seu nome. 

Oppuz-me a essa idéa, porque era contraria ás declarações qu.e tinha feito o 
senhor infante em Vienna, París e Lonch·es, e nas suas cartas a seu irmão, e que 
se bem todas as potencias estivessem de accordo em exigir a abdicação completa 
elo senhor D. Pech·o IV, e houvesse a esperança que elle se prestasse a fazel-a; 
e se bem a intelligencia em que elle estava de que as potencias todas a conside
rarão como conchlicla, ·quando elle resistisse a confirmai-a, valia comtudo a pena 
esperar pelo resultado das diligenGias que se fizessem junto ao senhor D. Pe
dro IV, p~rque ele outro modo ncava decidida a questão da separação e da abdi
cação, e sel"iam para temer as consequencia.s de um tal passo, tanto pela ·des'!. 
approvação que encontraria da parte elo senhor D. Pedro IV como }Jela. infh1:en ~ 
cia que poderia ter nas colonias que ainda conservava Portugal. 

O duque, por outro lado, dizia que e1·a preciso contentar os portug'u'czes, e 
que só por esse modo ficariam satisfeitos, se era possível que o fossam sem outra 
resolução em que muitos pensavam (e que eu não pude deixar de julgar que era 
a de ser rei o senhor infante D. Miguel). Dizendo a lg umas palavras que parecram 
·indicar que não Glevia haver receio, não deixei · de ~he dlizer que não eút d ~1.eclo 
do partido qt1e se oppozesse em PortugaJ áquella resolução o que me cohfi'bha:) 
ma:> a impossibilidade de evitar as consequencias tristes que d'ella se seguiriam 
para o paiz. 

Entretanto, sua a.lteza real disse-me qtle era preciso que eu fallasse a este 
respeito ao embaixador de Inglaterra e a sü· W. A'Court, assim co'mo ao có·nde 
de Bombelles, para lhes explica-r os motivos pelos quaes sua alteza 'pensp.va pres
tar o juramento em nome da senhora D. 1\faria li. Depois, porém; cliss·e-me só ~ 
mente que avisasse o conde ele Bombelles· para que lhe fosse fallar, encarregan-
do me de fallar eu aos outros. ~' 

No doming0, 24, foi com effeito o conde el-e Bombeiles pela manhã á A:juda1 e 
ainda a li se achava (não tendo podido fallar-lhe o senhor infante, cedo), quando 
cu cheguei e o duque igualmente ali veiu, para saber a denisão final do se'hh01• 
infante. 

O conde de Bombelles ponderou-lh.e todos os -inconvenientes que t~riâ a sua 
re.soh1ção, ele prestar aquelle juramento, mostrando que -seria um passo inte-ira
mente contrario aos princípios pelos quaes sua alteza_ tinha vindo a Po;rtugàl, e 
impedia que as c1nas potencias continuassem mais diligencias algumas p~.ra•'-don~ 
seguir a abdicação do senhor D. Pedro IV, etc., ete., e"lte. \'\ ~\11 

O duque, a quem o conde de Bombelles fallou quapclo saíu do qum't(;) clà se
nhor infante, não se mosü·ava., põrém, ainda convencido, nem p elo que 11\.e élis~e 
o clito conde, nem pelas-reflexões que eu tinha fiei to, cmqua.nto esta vamos esp<h·an ~9 -

I Gmittimos aqui o clisc'luso n. 0 2, porque é illl\i:ttico ao ele pag. 262 e 2G3 Cio t~~o~~ d~ 
nosso repositol'io. · I:J~.I\' I\· 
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O conde de Bombelles até lhe indicou que, se insistisse n'aqnella resolução, 
não saberia se poderia a.presen tar as suas creclenciaes ; e eu pela minha par~e 
disse ao duque que, se o senhor infante se afastasse da marcha que havia co~b.t
uado, nito devia elle duque ter a certeza de poder depois clirig-il-o, porque ouvma 
OLttros, e não se podia contar com estabilidade em cousa alguma. 

V eiu pouéo depois fallar-nos o senhor infante, a quem reproduzi a.s minl?as 
rasões muito claramente, acrescentando que seria faltar ao que tinha promett1clo 
nos protocollos ele Vienna. O dnque, porém, não mudou de modo ele pensar, por 
isso concluiu o senhor infante esta conferencia, dando-me ordem para que me 
avistasse com lord Hcytesbury e sir F. La.mb, e pedisse a este ultimo que expe
disse uma embarcação para Inglaterra, para communicar ao seu governo a ::eso
lução ·que tinha tomaclo ele pre~tar juramento em nome da senhont D. Mana da 
Gloria, porque as circumstancias em que tinha achado o paiz assim o exigiam .. 

N'esta occasião disse ao senhor infante qne, se o receio ela impressão que fana 
no publico a formula elo juramento em nome de el-rei o ~enh~n· D . Pedro IVl era 
o motivo pelo qual o duque não desejava que se prestasse, isso se pocleria evit~r, 
declarando algrnn elos ministros nas camaras, que este juramento era, por asstDl 
dizer, tempornrio, e que se esperava que o senhor D. Pedt·o IV desse ~revemente 
por completa a sua abdicação. 

Tambem referi, que em Londres se havia pensado inserir no protocollo a for
mula elo juramento, que tinha lembrado, e que vinha a ser, de prestar o senhoi' 
infante :fidelidade a e l-rei . e prometter entregar a Tegencia á senhora D. Maria U, 
mas que o duque ele vVellington, oppondo-se a esta ultima declaração COIJlO C011tra
dictoria com a outra, insistíra em que se tirasse, e que n'estes termos tinha en 
dito que era melhor não se inserisse no protocollo a formula do juramento, po:·
que n'este caso só tocava ao ministerio portuguez decidir qual esta formula devi_a 
ser. Ficando o cluque depois elo senhor infante se retirar, disse-lhe qu<iJ ia cump~r 
as ordens de sua alteza, mas que, se não mudasse ele opinião, eu . de certo nao 
acceitava logar algum no roinisterio; que o não dissera a sua alteza para que não 
suppozesse que eu hesitava em cumprir a ordem qne me dera. 

N'esse dia, jantando com lord Heytesbury, ali encontrei a. sir F . Lamb, a 
quem dei o meu recado, e me respondeu que mandaria sem d.uvida uma embar
cação a Inglatena, mas que emquanto não tivesse uma resposta não apresenta-
ria as suas CI·edenciaes. , 

Sir F. Lamb tinha-me perguntado se, prestando-se aquelle juramento, o senhor 
iufaalte governaria em nome da senhora D. Maria II, e sobre a minl1a resposta 
affirmativ:.t foi que elle me indicou aquella resolução, na. qua.l concordou lord Bey
tesbury. 

Fui no dia seg-uinte, ~5 de fevereiro, ao paço, pela manhã, com tenção de ir fall~n· 
depois ao duque, para lhe dizer o que tinha passado com o embaixador de InglaterrD, 
mas s1.1a alteza disse-me que elle tinl1a escripto na vespcra á noite, pedindo-lhe que 
o auctorisasse a consultar mais alguma pessoa sobre a formula elo juramento, sendo 
questãl!l demasiadamente importante para desejar que sua alteza se decidisse só
mente pelo seu voto, e que se lembrava fallar ao marquez ele Borba, ao b]spo de 
V izeu e a José Antonio de O li veim Lei te. O senhor infante acrescentou que tinha 
mandado o seu camarista José ele Ivlcllo, para que dissesse· ao duque que fizesse 
o qu.e tinlla pensado, e prevenia-mo u'isso mesmo, para que eu procurasse o ch~
que e lhe mostrasse o protocollo elas conferencias de Londres, que elle tinha pe
dido para o ajuntar aos protoco11os ele Vienna. que enj:i tinha, entregue ao duque, 
para os mostrar ás pe~soas que elle devia consultar; c para lhe referir o que JJJ.e 
tinha dito o embaixador ele Inglaterra e o conde ele Bombelles, que por casuah
clacle tinha vindo na, tarde do dia anterior a casa ele lord Heytcsbury, quando eu 
ali me achava. 

Sab~ndo que o clnq{lc tinha ido para Lisboa, lembrou-me que o poderia en
contrar em casa do marqruez de Borba, onde com effeito o achei 

O marquez foi de opinião qnc o senhor infante devia prestar jmmmento eul 
nome da senhora D. Maria ela Gloria, :ficando eu sempre na minha opinião, e re-
petiii(lo que, n'esse caso, não podia eu ter parte no ministerio. . 
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O duque foi d'ali a casa elo bispo de Vízeu, ruas não achou José Antonio de 
Oliveira Leite. 

Repetiu o duque ao senhor infante depois, que o mm·quez de Borba tinha sido 
da sua opinião, ruas que o bispo de Vizeu tinha sido de OlJinião contraria, á:vista 
dos documentos que o duque lhe apresentou . O senhor infante decicliu então ql!le 
a formula elo juramento devia ser a mesma que tinha prestado a sen.hora infanta 
D. Izabel l\laria .. Perguntei então ao senhor infante se já tinha pensado na forma
lidade do dia seguinte, e disse-me o senhor infante que· a senhoxa infanta D. Iza
bel Maria o tinha prevenido, que fazia um pequeno discurso ás camaras para lhe 
dizer o objecto ela sessão, e que em seguida prestari~ o senhor infante o seu ju
ramento sem fazer discurso algum, no que concordei, porque não estando decidido 
se as camaras seriam prorogadas ou não, era melhor que na oceasião de Ut> }lro . 
rogar sua alteza fizesse então conhecer os seus sentimentos e inte:nções. 

Lembrei a sua alteza que seria. bom ver o discurso da senhora infa.nta. Encar
regou-me então sua alteza ele lh'o [r pedir. Achei a senhora infanta já recolhida, 
mas, fazendo-me entrar, com a maiçn· prompticlão me deu o discurso que tinha ten
-ção ele pronunciar, pedindo-me que o lesse por haver n'elle uma phrase que jul
gava dever ser supprimicla, e querer que eu lhe desse a minha opinião sobre ella. 
A phrase a que aUuclia a senhora infanta, cootinha um elogio ao seu governo, e 
alem d'isso, havia outro paragrapho que tambem n~e pareceu proprio que fosse 
eliminado, porque era uma recommenclação que dirigia ás ca~uaras para continua
rem os sel~S trabalhos; elogiando em certo modo a sua ·conducta anterior. 

Levei ao senhor infante o discurso, convindo em que se supprimissem aquel
les dois paragraphos; propoz o duque que se omittisse o nome:} do senhor D. Pe
ch-o IV, c que tambem não se dissesse que su~ alteza tinha sido de-signado pelo 
senhor D. Pedro IV para assumir a regencia. Aincla que estas omissões podiam 
ser feitas com segunda tenção (como então tambem me lembrou), não fiz a esse 
respeito o.bs~rvação alguma, porque, esperando que se observaria a carta, e que 
se seguir ia brevemente a abdicação completa elo senhor D. Pedro IV, c0ncordava 
em que não se desse passo pelo qual se poclesse supJJOr que se desejava prolon
gar a dependencia elo Brazil. 

Levei á senhora infanta o discurso emendado, que a mesma senhora :ficou ele 
copiar para o ·ler, não querendo que eu lhe tirasse uma 90pia cl'elle, como eu 
ofl'ereci. 

'l1enclo nxado a hora do meio dia do seguinte dia, 26 de fevereiro, para a ses
são real, fui um pouco antes ao quarto do senhor infante com o duque, e levei-lhe 
a formula do juramento que devia prestar, conforme tínhamos concordado. 

A primeira pm-te do juramento é uma copia do artigo 76. 0 da carta; a segunda, 
que eu tinha redigido, não me lembrando exactamente as palavras do juramento 
l'restaclo }Jela senhora infanta, era a seguinte: 

«Juro :fidelidade ao rei o senhor D. Pedro IV, e entregar o governo á pessoa 
que a carta designar.» 

O duque, po:rém, observou, que não era preciso mencionar o nome do rei, e 
que era melhor dizer «entregar o governo na conformidade ela carta>>. 

Escrevi com lapis esta eme11da, ·ficando, portanto, a formula do juramento a 
;;;egui.nte: 

<<J nro fidelidade ao re1 1 c entregar o governo n.a conformidade ela carta.>> 

A respeito ela formula elo juramento appar.eceram variantes. O marquez de 
Rezende apresenb-a n'estes termos: « JuTo fi.cle1iclac1e a suas mageslades el-rei 
D, Pedro IV e á rainha D. Maria II; e obrig·o-me a entregar o governo ril.o reino 
á rainha D. Maria II logo que ella chegue á maioridade. Juro tambem n:wnter a 
religião catholica, apostolica e romana, bem como a integridade do reino, e guar
dar e fazer gnarclai· a constituição política da naçí'io }'>Ortugueza, e velar, q1lant0 
me for possivel, pelo bem ·geral da naçãoll. O sr. Luz Soriano menciona-a assim: 
<<Jmo fidelidade ao senhor D. Pedro IV e á senhora D. lVfru:ia II, legítimos reis 
de Portugal, e entregar o governo elo reino á senhm·a rainha .D. Maria li[ logo 
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que ella chegar {~ maioriclacle. J lll'O manter a r eligião catholica apostolica romana 
e a intcg·riclacle do reino; obseTvar e fazer observar a constituição política da na
ção portugueza e mais leis do reino, e prover ao bem geral da nação quanto em 
mim. c0uber». A Gazeta de Li~boa apenas diz que foi conforme prescrevem os 
«artigos 76.0 c 97. 0 da carta constitucionaln; mas estes não deviam transcrever-se 
textualmente, era necessario ligal-os, dar-lhes nova redacção, como aconteceu nas 
regencias posteriores, e portanto subsistem as mesmas duvidas, 

Na longa serie de documentos para a historia contemporanea, coll igidos e an
notados pelo nosso am~o sr. Antonio Vianna, e a que deu o titLÜO de José dct Silva 
Ca1·valho e o sett tempo> talvez se encontre elucidação sobre o ponto controveTso . 

.• 
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fevereiro . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. .• . 5G 

Notas juntas ao officio precedente- 31 ele janeiro c 2 ele fev-ereiro .. . .. .. .... ..•... .. ... 56 
Ollicio do marquez ele Lanaclio (-D. Antonio) ao visconde de Santarern, commumcaml0 que 

o Jumcio de Paris lhe mandára dizer terem partido d 'ali · emissarios para assassina,r 
D. Miguel em Lisboa-2 de fevereiro . ... .. .. . . . ... . .. . .. . ..... . .... . .. . ........ 57 

Officio ele Ha]Jbael da Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, rcmcttendo cop_ias ~le ~eis 
cartas de varios d iplomatas em S. Pctcrsburgo, c expondo :JJ esse respetto hgeul!Js 
considerações -22 ele j ane iro (3 de fc,· creiro) ..... . ... . .. .. . . . . .. . . . . . ... . . . ..... 57 

Cartas allndidas no offic io snpra, senclo uma do conde de Oriola ao marc[nez de Lnvrnelio, 
quatro do com.meudaclor Guc rreit·o para os condes de Ncsselrocle, Piqnclmont c Oriola, 
c a ultima do embaixador ela Atrstria como resposta á elo agente absolutista portuguez 
em S. Petersburgo -17, 29 e 31 de janeiro e 3 de fever eiro ....... .. . •.. . . . ... . • . 58 

OAieio de João Pctlro ~lig~te is ele Carvaillto a Luiz dn Silva Mousinho de Albuquerque, 
participando-lhe o j uizo que as pessoas mais sensatas formam do caracte~ do novo 
papa-3 ele fevereiro ....... . ...... . .... ...... . .. ..... .. ........ .. ... . .. . ...•.. 61 

Officio do conde d<t Ponte ao visconde de Santarcm, enviando a Quoticlienne. com 0 artigo 
qae fiz em em res posta a;o discurso do geaeraL J_,afayette.- 4 ele fevereiro .. . . .. .... , 61 . 

Árliigo jtmto -1 de fevereiro ..... .. . .. . .... ..... .. ..... .. . . .. . .. . . . ... ... . •..... . 62 
Decr~to d~elarmtdo livre a importaA;.ã.o c ':enda de eartns de joga.r nn ilha 'l'erceira - 5 de 

fe\'Ct'elrO .. . ..... . , . . . . , ........ . . .. ......... · ........... . . . . : . ......... · . . .•.•. 62 
Decreto que chama ao sei·vi~o de mil ieias da mesma ilha t0dos oa mancebos com menos 

de trinta. mmos de idade, u.ão lendo casados ou filhos tmieos de viuva a quem. ampa-
rem - 5 de feverei ro . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . ........ .. .. . ....... . .. . ..... . • G2 

Ofticio de Joi>é MnuTicio Correia a Luiz <la Sil\ra Mousinho ele Allmqnerque, transmittindo 
noticias politicas de S. Petershurgo- fi de feve reiro ('25 de j:w.ciro) . ....... .' ... . . .. . 63 

Oflicio de D. Francisco ele Almeida a Luiz da Silva l\lousinho ele Albuquerque, fnzcndo 
rcfl.cxõ.cs desfavoravêü; sohm o caracter político do conde da Ponte - 7 ele fevereiro 64 

li 
"l'cntati v a ele sublevação em Lisboa na noite ele 7 parn l:l ele fevereiro . ........ . .....• . . 65 
Aviso de João de l\{:tttos e Vasconcellos BarlJosa ele Magalhães, mi)lÍstro dos negocios da 

j us~ i ça., a A.u.ton.io Germano da V cign, intendente geral da policia da côrte c casa, Cll

carregnndo-o de promptn diligencia na ::weriguação dos excessos rcvohtcionarios que se 
p raticaram contm a segurança do estado na macln1gada do mes mo din - 8 de fcvé-
reiro •.. . ......... . .... .. ..... . .. . . ... ..• . . ... .. . . ...... . . . .. . . . .. .. ......... 65 

Decreto crea.ndo uma commissão em Lisboa e OLltFn no Porto pa,ra o rapido processo c 
jutgamento dos crimes de lesa-magcstade eommettidos no dia antel'ior- 9 de fevc-
rcit·o ... .. . . . . . . . .. . . ..... . .. .. .. .. .. ... ..... .. . ... . .. . . .. . . .. . ...... . .. . .....• 66 

O cmprestimo da regench1. (cons iderações expostas no Paquete de Porltt,qal). . •..... . .••.. G7 
Aviso de Antonio Cesar de Vasconcellos Correia ao presiclente ela camara ele Angra, sobre 

feitos executiyos- 9 de fevereiro ..... . . .... . . . .. . ... . . . ... . ..... , .. , •.. .. ..• .. 78 
O.ffi.cios (dois) do visconde ele Asseca ltO visconcle de Santa.rem, a r espeito da opinião que 

forma do ministerio b ritannico - 9 de fevereiro .. . .... . .. . . . ... . . .. .. ... . . ... ... . 78 
Extracto de um officio de José Mauricio Correia a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, 

alludindo a un'ta carta que o agente absolutista em f:i. Petersburgo clirigíra. ao conde 
de Nesseluode- 10 de feYe t·eiro (29 de janeiro) . . .•.... . . .. ... . ...... .. .......... 79 

Officio elo conde ele Ficalho a Luiz Antonio ele Ab reu e Lima, remcttendo Ch?-onicas para 
· distribuir conforme entender conveniente- 11 clé fevereiro ........ . .. • ... .. . . •... 80 

Bilhete · do visconde de Santarem a J:.. Cassas, devolvendo-lhe um otficio e cst1'anhando a 
fórma como se deprecia o cnracter polí tico ele jLlizes portt1guezes - 12 ele féve reiro .. , 80 

Nota de L. Cassas ao visconde ele Snntarem, com r efer encia á que escrevêra tres dias antes 
e o uestinntario tinha clevol vi elo -14 ele fevereiro . . . .. .. .. . ... .. . . ........ . .. .. .•. 80 

Ofticio de Luiz Antonio de· Abreu e IJima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, in
formando-o elo r esultado de uma conferencia com lo1·d Palmer ston - · 15 de fevereiro .• 81 

Officio do comle da FigLieira ao visconde de Santarem, sobre a eleição elo papa Gregorio 
XVI-15 de fe,rereiro . ... . .... ... .' .. .' .. · ....... . .......•... . . . ..... . •... . . . .. 82 

Officio ele Raphaei da C>uz Gueri-eiro ao visconde de Sautarem, par ticipando que enviál·!b 
ao 'vice-cha.ucetler do impcrio russo uma memoria em fórma de carta }Jata o prevenir 
elo perigo com que a expedição da Terceira ameaçava. a tranquillidacle da península -
~ c~e fevere iro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . , . . .. .. .. . . . . . .•...... .... · .... 83 

Ca.r'ta a.llndida - ~ ele fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . ..... SS 
Portnria ordenando que o trem estnbeleciclo no eastcllo c1e S. João Ba.ptistn seja conside

rado arsenal das tropas da gnaruiç.ão e maánha cl:t ilha T erceira -16 de fevereiro 85 
Ofllcio ele José Mauricio Cori·eia. a Luiz ela Silva Mousinbo ele Albuquerque, rola ti vn.rnetlte 

a uma entrevista com mr.·Chacl (ministro da Pr,ussia) e o emba ixador de Inglatena. ll!). .~ 
côrtc de S. P etersburgp --~7 de fevereiro. , .... . . . .. . . . . ,''. .. . . ..... . ..•....•.•. ".~ 86 
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Decreto a r espeito das praças dos batalhões de milícias que IJassaram para o serviço dn 
primeira linha- 18 de fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SG 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, aconT
p~.r.banclo copi~L de outro qne dirigíra ao conde ele Sampaio com a participação de 
estar nomeado para membro da commissào eonsulti v a, bem como a resposta d'aquellc 
fidalgo -18 de fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

Officios alludidos- 4 e 12 de feverciTo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
"omes de todos os indivíduos nomeados para a referida commissão (nota) ........... · . · 87 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, rc
mettendo copia de outro, apocrypho, com destino ao coronel Alexandre Alberto de 
l::lerpa Pinto - 18 de fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Copia anncxa - 27 de j aneiro... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Orlicio de D. Thomaz Mascarenhas ao conde de Ficalho, concernente aos pretextos de ~fa-

berly para illudir a r eali suçào elo emprestimo -18 de fevereiro . . .. . . . . ..... .. . ·. · 8!J 
Decreto da regencia, incumbindo ás juntas de parocbia a administração elos bens e rendi-

. mentos elas igrejas- 19 de fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DO 
Officio de D. Thomaz Mascarenhas ao conde de Fícalho, ]Jarticipanclo ficar suspensa a 

compra e armamento de vasos de gucrra-19 de fevereiro .. .. ........ , .......... · 91 
Officio de José Mauricio Correia a Luiz •da Silva Mousinbo de Albuquerque, communicau-

do que o conde de Nessélrode enviou a lord Heytcsbury uma nota formal, com a de
claração elo governo russo não ter auctorisado o da Pntssía a dar passo algum em seu 
nome sobre os ncgocios de Portugal, e que •o imperador mostra sempre rcpttgnancia no 
reconhecimento de D. Miguel-~ ele fevcreim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Relações commerciries ·entre Inglatcrrrã. e Portugal (extracto da sessão da ,camara dos 
lords em 21 de fevereiro) ...... · ... . . .. . .. .. ... .. . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l2 

Commentario elo périodico Paquete de Portugal relativamente ao sobredito debate . . . . . . . 98 
Officios (dois) do conde de Ficalbo a Luiz Antonio de Abreu c Lima, accusando a rece

pção ele varia correspondencia reservada, sobre que emitte reflexões- 23 de fevereiro 100 
Officio C)o conde de Ficalho a Luiz Antonio de Abreu e Lima, áccrca do com·enio assignado 

por este diplomata, D. Thomaz Mascarenhas c o marquez de Santo Amaro- 23 ele 
fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•.............•............. 101 

Officio do conde de Ficalho a Luiz Antonio de Abreu e Lima, referindo-se ao mesmo as-
surnpto c á projectada expedição contra us absoluti stas - 23 de fevereiro . .... ..... 102 

Offieio do conde de Oriola ao visconde de Santarem, participando-lhe que o ministro dru 
Sarclenlta na côrte de Berlim rccebêra o1·clem para re]Jrc:Sentar o muito.que importava 
á causa europêa reconhecer quanto antes D . lVliguel-23 de fevereiro ........ - . . ... 103 

Officio de Rnphael da Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, aconselhando o governo 
a dar uma amnistia ampla, como uni co meio de se rest-abelecerem as relações diploma-
ticas com a Grau-Bretanha - ~~ de fevereiro .. ... .... ..... h •••••••• • ••• •••• •••• 104 

Aviso do conselho ultramarino, fazendo publica a resolução uc 14 de janeiro ulllimo, pela 
qual S.,ll mandou encorporar nos domínios da corôa a ilha denominada de Gllllinhas, 
uma das do :trcl1ipel11<go de Bijagoz, e conferir o senhorio honorifico d'ella a Joaquim 
Antonio de Mattos, sob as clausulas e condições juntas- 26 de fevereiro ... . ...... lOG 

Memoria sobre a relação que as possessões têem com a sua metropole c sobre o degredar 
facinorosos para as colonias (sem data., mas impressa na Chronica ela 1'ercei1·a de 27 
de fevereiro) .. . ... ................ .... . ........ . ... ......... ... ..........•... 107 

Decreto da regeueia, mandando pôr em ciTculação 5:400$000 réis em moedas de cobre de 
0 1 O e 5 réis - 28 de fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Officio de D. Thomaz Mascarenhas ao conde de Ficalho, referindo-se ainda ao empr estimo 
0 l\Iaberby- 28 de fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ..... .... 11 

Excerpto do relatorio de· José da Silva Carvalho, ministro dás nego cios ela fazenda, com a 
' data de 30 de agosto c1c 1&34, em que alludc ao mallogro da sobredita trnnsacção 

1 
Not~d0:t· C~~~~~ ·a~· ~i;c·o~d-~ d~· S~~t~;.~~~ ·l;l:o·t~~~~~d~ ·c~~t;·~ ~ ~~~~t·e~·ç·a· ~~~cl~~;;;t~~-i~ 11

1 · do subdito fra.ncez Edmundo Potenciano l3onhomme- 28 de fevereiro .. . .......... 11 
O.fficio do conde da Figtteira ao visconde ele S!lntarem, expondo o voto dcsfavoravel de 9. 

D. Manuel Gouzalez Salmon a respeito de o.ctos do goserno absolutista - 1 de março 11 .. 
Officlo de Raphucl 'ela Cruz GueJTciro ao yisconde de Santarcm, sobre instrueções dadas 

}Jelo gabinete de Saint-Jamcs ao novo consul em Lisbo:~; - 2 ele março (19 ele fcve-
3 

Dec1~:;~·oc{~ .r.ege·n·c·i~; i~~tltL~l1~d~ -~~ ~icl~d~. cl~ ·À~g.;.~ ·L;;;~ ~~~~1~ ~lc. ~d~~~Çã:~ ·p~t:~j~;~~~ 1

1

1 
~ 

do sexo feminino- 5 de março . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . .. .......... 1 !J 

Qfficio de D. Thomaz Mascarenhas ao co.nde-'de Ficrulbo, remcttcnclo a correspondencia ui
tiro~ rel:ativa aos cmb~raços provenientes da faHa de fé do banqnciroj\labérly -7 d~ 

116 
março .............. ........ .. ····· ······ ······ ·· · ···· ·· ·· ········ ··· · ··· 11 

Documentos annexos (trcs)- 20 de fevereiro, 5 e 7 de março .... ... ......... .. .. ... · · 1 
Carta do marquez de Palmclla a Luiz Antonio de Abreu e Lima, pondo-o no facto de. nl

gumas oecorrencias na ilha Terceira, onde os emigrados c tropa mostram confiança, 
118 não obstante as intrigas da Elll·opa-8 de m!l.rço .............. . .. . . . .... . .... · 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima ao conde de Fica lho, communican'clo-lhe o plano 
ardiloso, pl"oposto por um emigrado, de assenhorear-se ela esquadra miguclista - 8 de 

11
g 

1ttarço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . ..... · · •. · .. · · , · · · · · · 
1

20 · 
Documentos annexos (tres) -12 de janeirô e 4 de fevereii"o . . .. 

1 
. .• . ••••••.. .•• · · • • • 
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Extracto de nm officio elo mn.rquez de Lu.vradio (D. Antonio) ao visconde Je Santarem, 
participando a entrada de tropas austríacas nos estaçlos }Janti:ficios c outL-os pontos de 
Italia, e que sua santidade Grogorio XVI lhe conceclêra audiencitt- 8 de març-o .. .. 122 

Officio de Rap hacl dn Cruz Guerreiro ao visconde ele Haniiarem, dando noticia ela ~on_ver
saçito que teYe com o vicc-clumceller ela Rnssia e i'nsistinll•J no decreto de ammstta -
10 de março (26 de fevereiro) ... .... ... . .... .. . .. ... ~ . .. .. ...... .. . . .. .. . ....... 122 

lllemorial sob,·e a necessidade e meios de destruir p1·om11ta-mente o tyranno de Portugal e 
?'estabtleccl· o ihmno da senhora. D. 1llaria 11 e a ca rta de 1826 (cscripto pelos irmãos 
Silva Passos) -13 de março . ... .. .... .... .... .. . . ............. . ...... . · ........ 123 

OJ:l:ieio de Luiz Antonio ele Abreu c Lima ao conde ele Ficalho, esclarecendo vanos pon-
tos ele uma conesponelencia anterior e participando que chegaram ao Rio ele Janeiro 
seis degredados políticos ele Angola- 9 ele nfarço (vide errata} ... ..... .. ......• .. 138 

Ofileio ele João Bapti. ta l\i01·eira a L1Iiz da Silva l\fousinbo ele Albuquerque, indicando os 
nomes dos individnos que se evadiram do degredo -10 de janeiro (nota) .......... 138 

Decreto da regencia, mandando proceder ao recrutamento ele teclas os mancebos ele dezoito 
~L vinte e cinco mmos para o serviço de ordenanças, salvas as excepções indicadas-
14 ele 1n~rço .. . .....• . .... .. ..• . .. . .. ... : ...•..•• . .• ..... . . . . •• . .... . ........ 139 

III 
Sen.tença ela. commissão rn:ixta de Lisboa, -condenmantlo sete pessoas a pena ultima, cinco 

a degredo e uma a ser expulsa dos clomini.os portuguemi!-14 ele março .. .. ..... ... 141 
l);xamc criti«_o da imprensa periodica sobre a decisão dos jtlizes ........ ....... . : . ..... 14!) 
Officio do conde da Figueira ao Yiscondc de Santat•em, acompanhando as notas diploma

ticas trocadas entre elle e D. l\IaiHlcl Gonzalez Salmon com respeito a alliciaclo1·es 
constituc iouaes proximo da fronteira - 25 de março ... ... · .... . . . . .. ............. 153 

Notas acima allndidas (cinco) -14, 19, 22 c 24 de março ............ .- ... •... .. .... ... 153 
Of:licio de Haphael ela Cruz Guerreiro ao visconde de Sn.ntarem, manifestando o mau cf

feito que produziram no estrangeiro alguns actos elo goYerno de Lisboa - ~ de março 155 
Nota de L. Casêas ao visconde de Sautarem, na qnal reclama peremptoria satisfação 

pelas offensas que receberam subditos franeezes, e estip·ula o quantum das indemni-
sações -25 ele nutrço ........ ...... .. ..... .... .. .. ...•..•.......•. .. ...... •.. . 156 

Analyse ~ob o titulo Opinüm lé,qale ct obse>'1."ations s1w une co1Trsponrlance den~ie1·emcnt 
adrcssée pct>" le consul fnxnçaú gé,·ant ele Lisbonne ctu gouve1·nemcnt portugais . ... . .•.. 157 

Sentença da relação contra Ednnmdo Potenciano Bonbonune, proferida em 11 ele dezem-
bro de 1830 (nota) ...... .... .. . .... . .... . . . .. . ... ...... : .... . ..•.............. 162 

Ofiicio dó conde ela Figueira ao visconde de Santarem, participando que n'aquclla. data 
entregou a sua magesOtdc catholica n. r.art.t de D . Mignel coruo rPsposta á. que o 
dito soberano lhe cnclereçára. no dia 5 de dezembro ultimo- 29 de março .. . ..... .. 172 

Extracto ele um officio do marqt1ez ele Lavradio (D. Antonio) ao visconde ele SantaTem; 
manifestando, esperanças de que o papa J'Cconbeça brevemente o governo e direitos 
de D. Miguel.- 31 de março .... ...................................... . ....... 173 

Decreto ela r'egencia, mandando n.brit· um emprcstimo ele 40:000$000 r6is, repartidos pelos 
principaes capitalistas e indivi tlu.os mais ab~stadas da cidade de Angra- 7 de abri l 174 

,Bilhete do visconde de Saútarem a L. Cassas, prevenindo-o ele que o governo se ac!Ja na 
impossibilichule de responder ao seu ol:licio ele 28 ele março, porque envolye assumpto 
diplomatico fóra inteiramente elas faculdades consulares- 9 ele abril ..........•... 174 

Alvn.rá que manda; recrntar pessoas ele elezesete a trinta annos ele idade, para seryirem 
na primeira linha, e estabelece otüras clisposiç.ões militares- 11 de abl'il . . . . . . . . . 174 

H.egulaç.ão elos soldos que competem ás pr~tças effectivas elas companhias de yeteranos -
11 de abril ........ . . . . .. .. . ............... . .. . . . ..... .. .... . . ...... ........• 176 

Qfiicio ele Luiz Antonio 'ele Abreu e Lima ao conde de Fie:tlho, informando-o elas occor-
-. rencias politicas ele maior interesse em clifferentcs pai.zes - 11 ele abril ...... .... , . 177 

Cn.rtn. ele L. ü~tssas a R. B. HoppuP.r, consul britannico, pedindo-lhe que tome sob sua pro
t ccçào os francezes a qncm negocias ou outros motivos obrigarem a, ficar em P0rtu-
gal depois da partida d'el lc - 11 cl'c n.b ril ... . .... .. . .... . . . ..... .. . . . ... ...... f'W 

Carta ele R . B. l'Ioppncr 1t L. Cassas, declarando que, sem ordem expressa do seu governo, 
rccci~t sej~t inefiicaz a intervenção pedida, mas até l'eceber instrucções de Londres 
prcst:u·á as_ylo nos navios bl'itannicos a quaesqner· francezes que ali busquem gua-
rida- 11 de ~tbril. . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ...... .. ................ . ........... 179 

Officio do conde ela Figueira ao v isconc:le ele Santarem, enviaudo~lhe copias elas notas que 
clirigh·a ao governo hespanhol e resposta a uma d'ellas, rclativ:J.s á permanenci.a elos 
refugiados portuguezes nos povos elas fronteiras -12 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

}lotas a que se refere o oilicio antet·ior (tres) - 24 de março, 4 e 10 de abxil, uma elas 
qHacs se omitte por já estar publicada a pag. 153 ... . ..... . . .. ........... ..... ... 180 

Officio do y isconcfe de Asseca ao Yisconde de Santa.rem, relativo ás fu1'ças navnes fra.nce· 
zas no Tejo- 13 ele abril ...... .... . ........ . . . .... ... . ... . . .... .. ...... . ... .. 181 

Despacho de lord Palmerston ao consul inglez em Lisboa, dando-lhe iustL•ttcções sob1·e o 
modo de exigir satisfação tlo governo absolutista pelos insultos feitos a índividnos bri -
tannicos -15 de abril . . ............ . .................. . .... ... ............... 182 

Exposição dos casos tle a.gg1·avo contra Portugn.l a que se não fez justiça (sem da.ta) .. .. • 183 
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Decreto indicando as 110"\':ts designações dos COI]JOS do exercito c os locacs dos quarteis 
pcrmauCJltcs - l 5 de abril .. .. .... . • . • . , .•.. . .. ...... . •.... : .. . ... ..... : .... · · • · 188 

O.fficio elo visconde de Assccn. ao visconde de Snntarcm, no qual solicrta unmcchata reso
lução soln·(\ pontos gmvcs -16 de abril . . ....•.. .. ......... . .•.. .. ..•...... · · ·· 189 

IV 
Ordem do dia cxpcdid~J. pela repartição do a.jndante general em Angra, annunciaJJdo que · 

o conde de V illa Flor vac entrar em operações acti vns fóra cl:t ilha Terceira e que. du
rnntc a sua auscn<•ia 'fico. interinamente encarregado do commando militar o bnga-

1 deiro Sebastião Drago Valente de Ih-i to Cabreixa-16 de abril . . . . . . . .... . ..• · · · 1fJ 
Proclamação do co~de de Yilla Flor n.os. soldados que o acompa.nlmm na eJ~pcdição (sem 

92 cbta, .mas suppoe-se ser de 17 ele abn l) . .. .. . .. . . • . .... . ... . ......... . . . .... · · · • 1 
Nota .de L . Cassas ao visconde de Santarem; fundamentando a que lhe dirigh;a em 28 de 

março ultimo, e concluindo por tornar o goYcrno :portugnez responsavel de todas as 
conscqucncias da sua conducta lJant com· a França-18 de abril ........ .. .' .... . . ·· 1!J2 

Edital de .:Antonio Germano da Veiga, intendente da llolicin da côrte ç reino, assegurando 
pT~~ecção a todos os indivíduos da nação frnncezn domiciliados em Pol'tugnl -18 de 

193 abul. . . .... . ... . .. . . .. ... . .......... . ....... . . . . .... .......... . ..... ... . . .. . 
Officio do visconde c~ e A~scea ao visconde ele Santarcm, em i ttinelo algumas reflexões úccrc:l 

4 do p1·occclimento da lnglaterrn-20 ele abril ...... .. ... .... . .. . . . . .. . .. . ... . .... · 1!J 
Portaria de João Ferreira Snrroento, em nome da rcgencia, determinando que ás famílias 

de_ ~odas as praças ~1c prct.P~~:tencen!cs á cxpedi~ão ult!m~.mente saida da i!lla Tcl'- l!J<L 
cena se abonc .. uma 1açao cha11 .t de }Jao e ctapc - 21 de abu l ..... . .. . ..... . ... . •• 

Proclamações do conde de Villa J!'lo~· (duas) aos açori'tmos c militares que servem sob as a-
bandeiras dq, usurpação na ilha do Pico (sem data) ...... .. ...... . ..... . . . .. - .. ·: · 1 ° 

Ofiicio elo cOJJ_de c~c .Ficalho a :Luiz A.n.toni.o de Ab1:cu c I~í ~~a, informando-o ele Yarios fa-. l!JS 
ctos que mteressam á. causa constJtuc!Onal- 22 de abnl .... .. .. .. .. . .... . . . .... · 

Nota de R B, Hoppucr ao visconde de Santa-rem, exigindo percmptoria f:atisfação pelos 17 insultos feitos a inglezes-25 de abril ... ........... . ... . ....... . . . , . . .. ... ... , .. . 1!! 
Decreto da re~e:pcia, ampliando o praso para pagamento de dividas á fazendanaci0nal-

99 29 de abnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... .. .. . , . . ......... . ... . .. 1 · 
Officio elo marq11cz ele Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santarcm, contendo noticia~ !)

9 de l{oma e especialmente da aildiencia, que lhe conccdêra .o pa1Ja- 30 de abril ... · · 1. 
De ore to e regula.mc:pto relativos á policia do porto de Lisuoa - 2 de maio ............. · 20° 
Nota do visco11dc de Santarcm a R. B. l-Ioppner, respondendo :í que o consnl britannico 9. 

ll\e di1•igíra em 25 de abril ultimo - 2 ele maio ...... . . . ............ . . . .... .. ...... 20 .. 
Decreto dernittipdo elo serviço o cl1efe de divisão gradqado ela m:mada Fra,ncisco Ignacio i 

de Miranda Everard - 23 ele abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20' 
Aviso do conde c1e S. Lourenço ao conde de 13árbacopa, para que ma nele dar baixa do ser

viço ao porta-e:> tanda,rto da guarda real da policia, José Ycrissirno - 1:10 ele abril. •. · 204: 
Decreto demittim~o do l9gar de .i~liz elo crime d? lJairro da Ribeira o 'bacharel Ji'ilip}JC O! 

Marques ela S1lva c So~1:>a l3clfoJ•t-30 de abnl . ... . .. · .... .. ... . ....... . . .. .. • . · 2 
Circular de Antonio Germano da V ciga aos magistmdos te~·ritoriae~, para que ol)servcm a 

respeito dos SLlbclitos britanniCQS O c1il3pQst.o 110 artigo 7.0 elo ~r atáelo ele 19 ele fcve- Qr, 
reiro de 1810-~ de maio .•. . •.... , ......... . .. . • . . : . . . •• . ..... . • . •.•.. · · · · · 2

0
5 

Tmnscripção do referido artigo (nota) . . . , ..... , . . .. . ... .. , . , . . .• . ........ . .. , . . . .. . 2 
Aviso elo c0ncle da Louzã (D. Di0go) ao conqc armeiro mór, no qual se ordena que o c'Ol~-

. . sclho da fazenda reprehcnda o empregado que inclcviL1arnelltc cxig~u ao s~1bclito bl'l-
20

, 
tannico Judah Levy o tributo do maneio -- 2 ele maio .. .. . . .. . .. . ... , .. . ...... . . : · :> 

, Ordem cl0 quartel general de Lisboa, contendo o officio que o marqucz rlc Tancos clirigm 

~od~i~~i~d·c· ~~. :.e.i~-~~ .p.~r·a· ~~~: ~.a.i~~. c~~ s·e·r·v~:~ -~ ~J~~- ~~-.e_s:~~~~~·~c- ~~:~ -~~~i~~~~~~~-~ 205 
Decr~to decl ara~do com ot~t.ra i:ecl:l.cção os motivos por que foi Clewittido o ofücial de Pla- 06 rmha Fra,nc1sc0 Ignac10 clp Mtrancla Evera rd - 3 de maio . . , , .... . .... .. ....... · · 2 
Noticia da Gazeta de Lisboa sobre a demissão de Leonardo sota das rcaes cavallariçn,s -

6 3 de maio. , . , . . .... .... ....... . ....... . . . , .. . . _ .. .' ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Of)lcia qe R. B. lloppncr a lord Palmerston, participando que o governo portugncz tinl1a 

emfim dado satisfação pelos insultos feitos á Gran-Br etQ;nha e promett~do pagar as in
dcmwsações e)!igtdall, mas que o artigo da Gc(zetü, em que esses fac~os deviam rela
tar-se, omittia vadal> circumstancias, com especialidade .a verdadeira ca11sa d!!- de· . 
missão do co]mnandante da J]iana, c que por este motivo tivera urna ent1•evista com 
o v!acon~le ele Santarem, o qtml PI'O)llettêra fazer no dia seguinte a rectificação - '!:de 206 ma1o ....... . ..... . .... . ... . ....•.................... . . . ..... . ....... . .•.. · · 

Officio de Lui~ Antonio de Abreu e Lirnfl. ao conde ele Fica!lho, remettcndo-lhe, ep1 4 ç1e 
maio, ns seguintes copias: • 

l.o (A) Correspondencia que te;ve Jogar entre ~lle e lord Palmcrston, relllltivamcnte a fi.·a1)· 
qu.ias c ip1mt1piclaclcs d iplomaticas (setp !locn)llCntos) - 1 de fevereiro, 12, 13, 24, 25 

209 , c 26 ele 1J1arç~o .. .... o • • •••• o ••• • o o •••• r ••• •••• o •• •• • o •• o ••••• • •• •• •• • ••• ••• •• • 

2." ~B) Requisir;ilo que o plcnipotenciario cops!ti!uciopal fez pemntc o mesmo loxd a fa- ~H 
yop c}ps portuguc;<:c,s .c111 GibralttLr1 c r.c;;;pos!;t pcg<~.ti l'<t- 2-1 c 30 de março ... · · · · · · 



839 

3.o (C) Copia ele uma c::wta llc Abreu c Lima a Palmcrston, de !iJllC ainda não obtivera 
resposta- 23 de abril . . , . .. . .... ··' . . .. . : . ... . ... . ....... . .. .... . . . . ...... .. . . 212 

4.0 (D) Ollicio do marquez de Santo Amaro a Abreu c Lima, e carta cl'estc para aquclle-
6 e 13 de abril . .. . .. ..... ...... .. . .. ........ . · . .. . . . .. ....... ... ... .....•.. . . 2J3 

5.0 (E) Officio de Abreu c Lima a Jõsé da Silva Carvalho e Manuel Gonçalves de Mi
randa, respondendo á .representação que lhe dirigiram- 9 de março . . .. ....• . ... , . 213 

Officio elo visconde de Asseca ao visconde de Santarcm, instando por uma resolução de 
D. Miguel que satisfaça as reclamações do· govemo inglez - 4 de maio. . . . . . . . . .-.• 214 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e L ima ao conde de Ficalho, sentindo a falta de consi-
deração da regencia para com elle - 4 de março .. .. ....... . .. . . .. . . .. ..... . .. . . 214 

Mappa das força.s'nanes portug t1ezas em 22 de abril de 1831 (annexo ao oflicio supra) . . 215 
Officio do conde da Ponte a0 visconde de Santarem, infor mmlClo sobre o que passára com .. 

o embaixador de Hesp}tnha antes de partir de París- 4 de maio .•.... .......•.. . . 215 
Ofiicio de Luiz Antonio de Abreu e Lima ao conde de F icalho, participando que as ·noti-

cias chegadas do R io ele Janeiro dão es1Jeranças de favoravel exito qnanto á cleelara-
ção do marqucz de Santo Amaro - 5 de maio ... . ... ... .. . .. .. . ..• . . .. . . . . .. ... .. 21G 

Aviso de Antonio Cesar ele Vasconcellos Correia a João José da CLmha Ferraz, providen
ciando ácerca de alguns requerimentos feitos pelo procurador regio na junta de 
justiça - 5 ele maio .. ... . ... • .... . . . . . . . . · . ... ·.· ... . .. . ...... . . .. . . ..•... .. .... 216 

Officio de João Pedro Migt~eis ele Carvalho ao conde de F icalho, referindo . o que se tra-
tou na audiencin. concedidn. por Grcgorio XVI-6 ele maio .. . . . ... . . .• . . ... . . .. .. 21& 

Extracto de um artigo liturgico impresso na Ch1·onicct da Te1·ceira ele 213' de j ane-iro, que 
deu motivo a reparos na curia romll.nll. (nota) ... . . . • .. .. . ... . . .. . . .... . . . ........ 2Ul. 

A viso do visconde ele Santarem a R . B. Hoppner, prerenindo-o da fórma por que devem 
ser entregues as indcmnisações a navios e subditos inglezcs- 6 ele maio. . . . . . . . .. 221 

Officio do conde ela Figueira ao v·isconde ele Santarem, r elativamente a embaraços prov0-
cados pelo min isterio britannico - 6 ele maio .... . . ... .. . • : : . ... .. . .... .... .. •.. 2.21 

Extracto de um otiicie elo concle ela Figueira ao visconde ele Santarem, remettenelo copia, 
da nota que lhe dirigiu D. Manuel Gonzalez Salmon, como resposta a outra concer
nente <"Ls ameaças do consul genll ela F1·ança em Lishoa-7 ele maio . . ... .•• . .. ... . 221 

Nota a que se refere o officio snpra - 4 de maio . . ...•.• .. . . . .. ....... . . . . . ,, ••• . .•.. 22~ 
Officio do ' conde ele Vi11 a F lor a João 'Ferreira Sarmento, participando-lhe que a expedi-

ção do seu com mando entn\ra na villa das V élas, pondo o inimigo em completa der-
rota- 9 de maio . ..... ..... .......... . ..... . • . ... .. . . . . ... .. . . . . ..... , ..••. . . 222 

Porta.ria de Luiz da Silva Mousinho ele .Albuquerque, declarando a jm:isdicção e compe
tencia de conselho ele justiça ...... . ..... . .. .. •. .. ... . . : . .• . .. . .. . . ....... • . . . .. 223 

Offieio do marqucz ele Lavraclio (0. Antonio) ao v isconde de Santarem, sobre uomea\ão 
de bi~pos para dioceses vagas em Portugal-lO ele maio .. .. .. . ... .. . . ... . ... .. .. 223 

Officio do visconde de Asseca ao visconde de Santll.rem, enviando copia de uma carta que 
escrevêra a lo rcl Palmerston, com o qual depois convcrsára ácerca de ucgocios poli-
ticos -11 ele n1.aio .. ..... . .... . ... , .... .. . , . . .. . .... . .. . . . . .. , . . . .... .. .. , • . . 224 

Not1.L anncxn. - 4 ele n1.aio .. . . . . ...... .. . • .. • . .. .. .. . ..... . . .... ... .... ... . .... . . . . . 225 
Oflicio de José Mauricio Correia ltO conde de Ficalho, commnnicauclo-lhe algumas noticias 

cliplomaticas- ~~ ele maio ... ... .. . ... . ... .. .. . .. . . .. .... .. .. . •...... .. . . .•. • .. 22G 
Ordem do dia ll.ssignacla pelo major Joaquim Pacheco no quartel das V élas, agradecendo 

o denodo ele to elos os militares ela expedição - 14 .de maio .. . ........... . ...... . .. 226 
Officio ele João Pec1ro MigL1eis ele Car valho ao conde ele Fiealho, r eferinclo minuciosa,mentc 

a cunvcrsação qLle teve com o papa e alguns diplomatas sobre os negocias ele Portu-
gal-14 de maio . .. .. . .. .. ..•... .. .. . .. ... . . . . . . ............ · .. . . . .. . .•. .. .. , 227 

Ultimatwn dirigido pelo capitão de mar c guena mr. ele Rabaudy ao visconde de Sl1íutarem 
sobre as 1·eclamaç0es da Fmnça contra Portugal ~ 15 ele maio . ... .. . : . . . . . ... . ... 230, 

Officio elo conde ele Ficalho a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, áccrca elo em)Jargo posto 
na escuna inglcza Coq1tette para t ransporte de tropas, e dando diversas iustrucções -
16 ele maio ... .. . .. . . .... .. ...• .... . . o .... . ....... . ... .. . . .. .. . . . ... . .. ...... , 231 

Officio elo conde ele Ficalho tt Luiz Antonio ele Abreu e Lima, allucliudo á conelncta duvi
dosa elo major José Quintino Dias, e eleclarancl0 que a maior parte elos inglezes resi
dentes na ilha Terceira têcm manifestado grande il\tteresse pela causa da rainha-
16 de ma,io . . .... .•.. . .. . .. ........ ... . .. .. . . ....... .. . .. , ... .. . .. .. . ....•. . ·.· .232 

Aviso de João Fencim Sarmento a Sebastião D 1·ago Valente ele Brito Cabreira, para que 
·intime, em nome da rcgencia, o major José Quintino Dias a embarcar no vapor Ale-
xancler, com eles tino á cidade ele Londres -16 ele maio . .. · . . ........ . . . ... ..... ... 233 

Officio elo coronel José Antonio da Silva Torres a José Qnintino Dias, orclenanclo-J.he que 
entregue o commanclo elo castello ele S. João Baptista a José Luiz Villarinho -16 de 
maio .... .. ... . . ... . . . . ..... .. . , . . .... . . . . . .. . .. .. . .•... •.. ... . . .....•. . ..... 233 

Officio dirigido a Luiz Antonio el e Abreu e Lima pelo eHcarregado elo expediente el0s ne
gocios estrangeiros ,em Angra (mas sem assignatura), prevenindo-o da chegada cl0 na
vio J acTe Lcmtern com despachos de Luiz ela i::lil v a. !\fousinho ele Albuquerqtle-17 ele 
maio ..... .. . . .. . ....... ... ......... . . ....... . ... .. ............. o •• o • • • • • • • • 23& 

Carta do marquez ele Palmella ~L Lu:iz ~ntonio ele Abreu e L ima, dando-lhe parabens pelo 
glorioso succcsso das armas na ilha de S. Jorge e referindo-se suceintamente a 0u- · 
tros assumptos -17 ele maio ........................ .. .... . ..... , ..... . ....... 234: 

Officio do visconde de Sa,ntarem a mr. ele R rubancly, expondo os motivos por que o gove•no1 
portngucz se acha na impossibilidade ele couoiliar -se com o franccz, c i;IJ re:sol1Lção C\e 
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tratar d'este negocio .por iu ~~·mccl io. elos setts allia.clos, recusando·se portanto a qual-
234 quer resposta categonca.-18 de maw .. .. . .... : . .............. .. .. · · · · · · · : · · · · · 

Officio elo visconde de Asseca ao visconde de Santarem, refer indo nma cooferencm qtJe 
teve· com lord Palmerston sobre as pr ctensiies elo g_ovcrno francez - 18 de m:;ti?: · · · · 23& 

Officio elo visconde de Asseca ao visconde ele ~antarem, communicanclo-lhe a optmao do 
dtitlue ele Wellington ácerca de um plano ele defcza do TeJ·o- 18 ele maio .. .. . ·· · ·· 23G 

237 Documento annexo - 13 ele maio ....... . ... . . . ..... . ....... ... . . ... . .. · · · · · · · · · · · · 
Dcspaêbo do ministro dos· negocios estrangeiros para o seu agente em Londres agradecer 

7 ao duque de Wcll ington o interesse que toma por estes re inos - 4 ele jtmho (no~a) · · 23 
Officio ele João peclfo Mi~uei s ele Carval lio ao c_onde ele l"i?a.lho, partieip<v~clo que .JL~lga 

ter conscgtuclo empenhar a favor ela cau·sa ltbcral os mmtstros cln. J3avtera, Russ1?' .c 
Prllssia, e o encancgaclo ele H:wover, em Roma, ass im como trata de obter o aux1ho 
de varios carclcaes- 20 ele maio ............................... . ... . ........ . . · 238 

Officio elo conde da Ponte ao visconde de ~antarcm, Ítcerca da questão ela França - 21 de 
maio ........ . ....... .. . . ....... . . . ... ... ... . . . .. .. . . . ......... .. . .. ..... . . 238 

Officio elo conde de Oriola ao visconde ele Santarem, participando que lord Palmerston obti
Yora do govm·no franccz a promessa ele não ernprebcnclcr desembarque algum ele tro-

23
!) 

pas em Portugul~22 de m.n.io . .. .. .... ... .. ... . .... . . . ...... . ............. · · · 
Of!icio ele Luiz ela ~ilva Mousinho de Al,buquerquç a Luiz Anton io ele Abreu c Lima, rc-

23
U 

latlva.rnonte ás operações mil itares nas ilhas açorianas - 23 cJoc maio .. .. . . . . . . ... :· 
Ollicio ele D. Fnmcisco de Almeida ao conde de Picalho, envianclo-lhe,uma lista de enH• 

gr~clo? o fu;>;enelo Yll.rias consicleraçí'ícs ((Ue julga proi-icuas para a cansa li bcral - 23 
240 ele maiO . . .... • . . . •• •. •... .... . ..•. .... . •.• • . .. ... .•• •. . •.•... •.•...... . .•. • 

Li,sta nominal dos emigrados portnguezes c)JCg!J.dos a Brest a 5 de maio ele 1831 a bordo 
ela galera Flum~i, ense . . .. . . . .... . . ... .... .. .. . .. . •. . .. ..... . . .... . ... . ........ 241 

Officio de Luiz da Silva 1\Iousinho do A lbuqucrquc a Luiz Antonio de Abreu e L ima, mos
trando a necess idade de. se contratarem B.lguns rnm•inheiros inglezes - 24 ele maio. · 242 

Officio de Luiz ela Sih-a Mousinho de Albuquerque a Luiz Antonio de Abreu c Lima, ex· 
pondo-lhe a conducta lwstil de Ricardo Dart, prop1·ict!uio ela escun,a Coquette - 24 de 

43 maio . . . .. . ... . . ... ...... . . . ... .... . .. ..... . . . .•...... .. . .. . ..... ....... . •... 2 · 
Offie io do conde de Oriola ao visconde de S:mtarem, all ud indo a duas cartas sobrcscripta-

da~ }JaJ:a o general 8aldauha, entr egues na legação port.ngu~za ele Berlim- 24 de 
44 ma1o . .. . ... . . . .. . . • .. ..• .... . . . .. • . . .. . .... .. ..... .... ...• .... . . . ... .. . . ... 2 

Otlic~~ ~~ ~~~~:~1~ .c~~ -~~~~c-~ _a_o: ~~~~~~~~ _c: c. ~-~~t~~·~I-1J.' . ~~~i-~~~ .s~~~ ~~~~~~ ~]~. ~ i~~~l:~-~ 244_ 
Carta ele F1>anois(lo ~r~cleo de C&lonuurcle ao .conde ela Ji'igueirn., sobre as -exigencias do "-. 

consul franecz em L isboa - 2G ele maio . . . . . . • . .. .. .' . . . . . .. . .. . .. ... .. . ... . . . .. 24" 
.Olücio do visaonde ele Asseca ao visconde ele Santarem, remettenclo um novo plano ele 

Ma)lual l\fa11ía Coutinho de A,.lbet:gada Fl'eirc pa,rn. se conseg·uir a recl içào ela ilha Tcr
coinJ. - 28 de maio . .. .. ... .. . .... .. . . ... . .... . ...... . . . . . .. . ... ... . . . . . . . ... • · ~!~ 

Plano anncxo- 25 de maio .. , . .. . . .. . . .... .•. , .. .. .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. .....•. . · 
OfHcio ele D. F1·ancisco de Almeida ao coRda de .Ficalbo, dando algumas noticias ele Pn-
. rís-31 de maio . . . ..... .. ....... . ... . ...• .. ....... . . . •... .. . . , .. . ..... . .. . .. 247 
Officio elo marquc.z de Lavradio (D. Antonio) ao viscoucle de Santnrcm , remettcnelo extcn-

s~ ipfonn,açõcs dipiomaticas- 31 de im~io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .' .. 248 
Edital . da junta do commercio, P?blicando um avis.o assignaclo p~lo m,arqucz mordomo 

51 mor, em qne f> C trata do confhcto franco-portugu,ez ...,.... 31 de ma10,.,.,, . .......... · · 2 
( 

v 
Officio do vi:;conde ele Asscca. ao vi,scoQ.d<l de Santarem, cliEeDdo q1.1-c l o1·d Palmcrston ~c 

rccusára a servir de medianeiro na grave questão com a França, ,c enviando copHt r-
3 d;~ nota d i ri~icla depois a0 mesmo nlinistro bFita.nnico -1 de junho .. ... . . .. . . . · · · · 2~ 
4 Nota alludida -1 de junho •...•. . •. . . , . , . . . ... , . ...... . ..•. ." •... -.. ..• .. , . .. . ..... 2D' 

Officio do mn.rquez de Lavra~io, (D. Antonio) ao v i sco~de d_e S:mtnren1: remettendo aras-
55 posta do cardeal Berncttl a sua nota de ~5 de mmo nlhmo- 2 de Junho .. .. . ... . · · 2~r-

Copin dfl. mencionada rasposta ~ 1 de j Ullho. • . . . . . . • . . . . • . . • . • • . . • . . . . . . • •. . •.. . ... 2'-'0 

Decreto ~la regenda, creando uma j unta consultiva. para s~ppril! 0 -conselho de cstadoQ.- }!55 
.3 ele Junho . .. .. . . . . . • .. ....... .. .... . .... . ...... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2156 

:Decreto que nomeia os membros da sobFedita j unta- 3 ele junho . . . .... .. ..... . .... . · · 
Ofiicio do vi·a'l~de . <l? Asseea a;() yiscw~de q.~ .santarem, _i nfoumando-<J das conferencias que 

2
ú6 tev·e com mprnduos notavets estrangeuos -8 de nunbo . ..... .. . . . .. ..... .. .. .. · · 

Nota q~1c o mesmo age1üe absolutist.a dirigiu a lorcl Palmerstc;n sâlml o ullimc!lum de mr. 258 ele Rabaudy - 7 de j uubo ........ . . . . .. ... .. . ... . .... ..... . . ...... .. .. .. . .. · · · 
O.[:licio do visconde de Asseca ao visconclc de Santarem, emittinclo braves r eflexões a rcs· 

peito dó assumpto supra-8 de junho .. . .. .. .... .. .. . .... ... . . .. . . . . . . . ... . . . . . 259 

Dccr~to nomeando uma commissão encarregada de administrar os bens e rendimentos 
_pertencentes a pessoas que residem em localidaclcs sujeitas á obedienci~ elo governo 259 
rntruso -14 ele junb.o ......•.. . .. . ... . .... . ... . . · · .. · · .. · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Oltlé~ó, ~o- yisconde de As seca , ao visconde ele Sautarcm, proscgui:n.cla nas informações ~60 PPttâfl.s CJil Londres -15 de jt!n}!.o .. . .... , . . , ... , .. , , .. . .. , .. , , ... . · ... _ .... · · · · · 
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Officio elo conde ela Figueira ao viscom1e de Sautarem, expondo HS difficuldttdes que se 
apresentam, visto ·como a Inglaterra. abandona a causn de D. Miguel, n Hesput1l1a não 
pode, ainda que queira, auxiliai-a, e as mate P?tencias não se _atrcyem-:J-6 de ju-
nho .. ........ . .. . . . ... . .......... . .. . ... .... .... . . . .... . ... . .... . .. . . . .... 261 

Oflicio da mesma p1·ocedencia c com igual destiuo, enviando a partícipação da tro1m desi-
. guada em París para fazer um desembarque no Tejo -16 de junho .. . . .. .. . . . .. . .. 262 

Despacho ele lord Palmerston a R. B. Hoppner, dandp-lhe diversas instrucções, entre ellas 
a de aconselhar o governo de Portugal que não perca um só dia em expedir satisfa-
ç-ão rasoavel á Fra-ilça -17 de junho . .... . .. . . . ... ... . ... .•...... . ..... . .... . . . 262 

Artigo 10.• elo alvará de T de abri l ele 1685, pelo qual el-rei D. Pech·o II deferiu uma re 
presentação elo consul c outros subclitos ela Frftnça a respeito de privilegias (nota) . . 26.j. 

Officio elo conde de Oriola ao visconde ele S:mtaren~, sobre a sua ultima entrevista com mr. 
Ancillon .- 18 ele junho. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Excerptos da Hístoria du ce?·co elo Po?·to, dos Apontamentos ácerca da vida política do du
que de Palmel'la, do periodico Paquete de Ro?·tv[Jal c dos AnnaeB da Te?·ceint, relati-
vamente a um plano de conspiração descoberto em Angt•a . ... . .. , ... .. • .. • . . . .... 267 

Officio de Sebastião Drago Valente ele Brito Cabr eira, allndindo a prisões de officiaes 
do exercito que se tornaram suspeitos ao seu commanelante e não lhe merecem con-
fiança -19 de junho .. .... . .... . . . ......... .. ........ .. .... . •.....•...... . ... 271 

Consulta ele Luiz Lopes Vieira ele Castro, juiz ele fóra de Angra, para que sáiam da ill1a 
alguns indivíduos apontados pela opinião publica como }Jerturb~tdores da ordem-
19 de junho . .. . ... ... . ... ... . . .. ....... . ... .. . . . . •. . ..•.. . .... . .......•.. . . . 271 

Officio de Luiz Antonio de Abrei.1 e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, · 
ácerca de uma conferencia com lord Palmerston - 20 de .i tmbo .... .. .. · . .. . . . . " . . . 272 

Officio do visconde àe Asscca ao visconde de Santarem, rerncttendo COIJia de uma car ta do 
sub-secretario dos negocios estrangeiros do gabinete britanuico, que acompanha outra 
de lord Palmerston, a,dvertindo o governo p01'tuguez sobre os perigos a que expõe o 
seu p:üz, se recusa justa. c . rasoavel satisfação ~í França- 22 ele junho . . . . ... . ... . . 272 

Cartas a que se refere o offic10 precedentc - 18 de .Jtmho ........ . . . ....... . ... . . . . ... 273 
. Officio de João Ferreira Sarmento a Luiz Antonio ele Abreu c Lima sobre !L conspiração 

descoberta na i lha Tcrceim-23 ele junho •.. . .... . . . .. .. .. ... ... . ... . ........ . 275 
Officio ele João l!'erreira Sarmento a Luiz Antonio ele Abrcu 'c Lima, enviando outras in

formações- 23 ele .i unho. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . .. ...• 276 
Officio elo capitão ele fraga.ta João Pedro Nolasco ela Cunha ao conselheiro inspector do 

arsenal da marinha Carlos May, particip!tndo-lhe a digressão da corveta D . Izabel 
Jlifan:a, aa instancias do conde de Vi lla l<'lor para elle abanclcmftr a causa absolutista 
c r emcttenrlo a corrcspondencia entre ambos- 23 ele junho . • ........ . .•.. .. ..... "2.77 

Documentos annexos (oito) - 8, 18, 19, 20 c 21 de junho . . .... .. ..... . .......... . .... 270 
Nota do visconde ele Asseca a lord Palmerston, rclati yamente á questão franceza- 23 d:e 

junho . . .. .. .. . . . ... . .. . ......... ·. ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. ..... . . . . ..... 283 
Officio do conde de Villa Flor a João Ferreira Sarmento, noticiando a entrada das tro-

pas da rainha D . Maria Il na ilba do Faia.l-24 de junho· . .... .. .. ........... .. .. . 285 
Extrac;to dos discursos profel'idos no parlamento inglcz em 24 de j unho . . . ... .. .... . ... 28\) . 
Commentarios qt1e faz o periodico f>aq~tete de Po1·tltgat a esse respeito ... .. ... . .. . ....• 2-'H 
Decreto ela regencia, mandando proceder a um _emprestimo de 20:000$000 réis - 25 ele . 

junho ....... . . . . ... .... .. .. ... . . . . ... .. . . . . ... . . . .. .. . . . .... ... . ... . ...... . 289 
Officio de João Ferreira Sarmento a Lu iz Antonio ele Abreu c Lima, com instrucções éla 

regencia - 2-5 de j m1ho ..... .. ............... .. .... .. . . . . . .. . ... ....... . .. . .. 290 
Officio ele João Ferreira :Sarmento a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, incluindo uma car-

ta da rcgencia para eatregar ao imperador D. Pedro - 25 de junho ... . ..... . ...... 291 
Carta do marquez ele .Palmella a Luiz Antonio ele Abreu c Lima, ,cJanclo-lhe os pa1·abens 

· pela tom !lida ela ilba do Faia! e r eferindo-se a conspirações - 26 de .i unho . . ... . ... . 291 
Decreto da regefl.ci-a, mandando continuar os trabalhos na cnsa da moeda, sob a direcção ' ' 

do inspector elo arsenal, Aut_onio José ela ~ilva Lcão-27 de j unbo . .. .. . ..... . ... 292 
Decreto nomeando Luiz ele ·Pmlla Fm·t:tdo de Ca.stro do R io ele Me•1 donça ministro e sc-

,crctario de estado elos negocias ccclesiasticos c de justiça - 27 de ;iunho .. ... .. : . . 292 
Decreto nomeando Joaquim Gomes da Silva llelfort intendente geral da policia ela cô rtc 

c J.:ein.o -27 tle j m1ho .. ... . ......... ... .... .. .... .... .. .. .............. .. 29.2 
Decreto da regcncia que atwtorisa o pr.esidc·utc da juntn de justiça a cGmvocar mais doi's .,.j 

. juizes extram·dirmrios quando assim o julgue nccessario -28 de junho ... . ... .. .... 2:.~2 
Oflicio elo conde de Vilia li'illr a J oã,o Ferreira ~armento, dando mais alguns pormcn01:es 

áccrca ela St\a t~'ltima operação. militar- 28 de junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
l\fappa dos prisioneiros ~bso,J.n t.istas na H,ha do Faia!_:_ 28 ele junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 2~3 
Nota do visconde ele Assec.a a lorcl Palmcrston, aHudinclo a umas transacções dipiofl1aticas 

entre Portugal c a l<'ranç>JJ depois elo tratftdo de paz em 181~t, e c0nfiando quo o govbr- '' 
110 bl'itn.nnico prestrtrá o aiJOÍO m0ral tão uecessal'ÍO na presente couj unctura- ~8 a e,, , 
j 1111ho .. . .... . . . ... .. . . . ....... . ..... . . _ .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. 293 

Decreto cleterminrmclo q1.1c Luiz ele Paula Furtado de Castro do Rio t1c Mendonça cxdr~!l. 
· só interinamente o cargo de ministro para que fora nomeado e'ffectivo por diploma ele 

27 elo mesmo rnez - 29 de junho . .... . . . ... - . . . . .... . ........... . . . ...... . .. ~ . 294 
Extracto de um oiiicio do marquez de Lavntclio (D. Antonio) no visconde de Sant~í!~ll, 

concernente ·a diligencias que faz pftnt o papa, 1·econbcccr D. :Migucl xei ele P.o ·11\'-' 11 

gttl- 30 de junho • . .. . .. . ... .. . . - .... .. ....... . .......... : ........... '~ Y 1. -~ ~ . 284 

.. 
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YI 
Factos importantes occorriclos no BTazil desde os ul timos mezes ele 1830 até mciaclos elo 

anuo seguinte .... . . . . ... •. . .. . •... .. .• ... ...... .. . . ..... . .•... . . . .. . .. . .•.. · • 295 
Excerptos hist0ric0-politicos das muTativas de varios cscriptores: 

9
, 

1.0 Redacção do perioclico Pcrquele de P<n·tugal . .. .. ..... .... . . . .. .. . • . ... . ... · · • · · · · ~ L1 
2. 0 Re<ilacção ela Cl11·onica, semcwm·io da Te1·ceira . ....•... . . • ....... . · ... .. ..... · · · · · - · .:>0)0

1 3.° Conselheira Francisco Gomes da Silva .. .. . . . . .•. ... . . .. . .. . ' . . . .. .. . ... .. •.. . · · · 3j 
4.0 Generall{aymunclo José ela Cunha Ma;ttos . .... . . • •• ... : • . . . ... .. .•. • · . . . ...•.... • · 304 
5.• José Maria ele Sousa Monteiro . .. . . ... . ... .. ..... . . . .. . ...... . . .. .. .. .. . . .. . .. · 30~ 
6.° Conselheiro João Ilbnuel Pe·reira ela Silva . . : .. . .. •.. . .•. .. . . . . . _. •. . .. . . .. . . . . . · • • 31~ 
7.0 Joaquim Manuel de !\I acedo . .•....... .... . .. .. ........ · . . .. .... .... .. .. ... .. .. . · · 32 
Carta de D. Pedro a seu augusto filho, escripta a bordo do navio Wm·spite - 12 de abril 3?~ 
Adet~ses da impemtriz cw menino imperador ad01·mecido (nota) • . . . . . . . . . •. . •. •.•• . • . • · 32 

· DisclU'so ~la corôa: na sessão de encerramento ela assembléa geral brazileir a em 30 ele no-
334 vemb1o de 1830 . ... ..... . . .. . .. . . •. . .. . . ... .... . . ..•. .. ...•. . ..•... .... • ... · · 

Proclamação elo imperador D . Pedro I aos mineiros quando v isitou a cidade de Oiro Pre-
to - 22 de feverei ro .. . . ... .. .... ... . ! • • . . . . . . • . • . . . ... .. .••••• . . . ... ... .. •. 334 

Refrexões insrr tas no Paquete de Podugal ácerca do sobredito diploma . .. .. . .. . . • ...... 335 
Nota ele Francisco Carneiro de Campos ao conde de l::;abugal, queixando-se de que sub-

ditos portuguezcs tomaram par te nos r ecentes t umultós, c por isso pede repressão _ 
· cl'esse abuso-.,-- 24 ele março .• . ... . ... . .. .. . ... .•. ... . ; . .. . . . . . . . . .. . . • .. . .. ... 33D 

Ordem mandada publicar pela legação portugucza, ordenando a todos os subditos de -sna 
magesta.de fidelíssima residente-s na côrte e imperio elo Brazil que usem do laço azul 
c branco, e continuem a conduzir-se com a maior modeTação e prudencia- (sem 
data) .. .. •.. : . . ...... .. .. . . . , ,' .. . . . ... ... . . . ...... . . . .. ..•.•.......... . .. ... 336 

Dec1·cto convocando extraordinariamente a assen'!bléa gerallegi'slativa- 3 de a,bril . . .. . 33G 
Decreto pelo qual o imperador D. Pedro I nomei'a tntor ele seus fil110s ao cidadão José Bo- . 

nifacio de .Andrada e Dilva-ti de abril. ... .. .. .. . .. . .•.... . . •. , • .• . . .. .... .• . . . 336 
.Acto de abdicação da corôa do Brazil na pessoa ele D. Pech·o ele .Alcantara-7 ele abril .. 336 
.Acta da sessão do senado brazileiro em 7 de abril. . . ... . . .•. .. . .....•. . ... . .•.. . .. .. 337 
Decreto da regenc ia provisoria, nome.ando o visconde de Goyanna pam ministro dos nego cios 

do imperio - 7 de abril . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. . ... . .... _.. . . . . . . . . . 338 
Decreto demitt indo o marquez de Inbambupe do referido cargo -7 de abril. ..... : ... •. 338 
Representação de .Antonio F~·ancisco de Paula e Holl:mda Cavalca,nti de .Albuquerque, ex· 

pondo as cir cum.stancias que o privam ele acceitar o honroso emprego ele i:nhlistro de 
estado- 7o de abril . . . .. ...... .... .. . .. . . .. . . . ... . ... ~ . . . . . . . .. . : . . . . . . . . . . . • . 338 

Nota assiguacla pelos membros elo corpo diplomatico cs traugeil!ojunto á, côrte do Rio de 
J aneiro, reclamando para seus compatriotas o goso mais explicito do direit0 das 
gentes que lhes concedem os tratados - 7 de abTil. . .. . . . . . ..... 1 • • • • • • • • • • • • • • • • 338 

Nota ele Fnncisco Carneiro ele Campos, respondendo á anterior- 8 de junho . ..... . . ... . 330 
Carta de D. Pedro aos reEJresentantes da nação bràzHeira, participando-ihes que no1neá-

ra tutor para seus fi lhos - 8 de abril. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . • . • • . . . . ..... . • . ... . 340 
Decl'eto da regcncia provisoria, perdoando os crimes polí ticos e de deserção - O de abril 340 
'Proclamação da asscmbléa geral legislativa aos brazileiros, com referencia aos ul l}imes 

successos politicos- (sem data, mas eleve ser de 8 de ab1·il, assim como as duas sulJ-
0 sequentes peças) ; .. .. ..•.. ..... .... ...... ... . .. .. .. • .... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Proclamação de José Joaquim ele Lima e Silva aos bravos defensores da patria . .. . . . . .• 342 
, Ordem do dia de José Jaaquim de Lima e Silva, commandante interino das aTroas, elo

giando e agradecendo o p:J;t1"Íot1smo ela tropa e mais cicladãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Officio de João :gaptisb Moreira a Luiz da Silva lVIousinho de .ALbuquerque, ·Tefer indo os 

acontecimentos no Brazil - 9 ele abril.. . ... .. . . . . . . .... . .... . ... . . . . . .. . . .. .. 343 
Noticia inser~a no Dim·io flwminense, lonvanclo a mudança de ahefe supremo do imperio-

9 de wbn1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. .... . .. .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 344 
Carta ele D. Ped·ro de Alcant:J;ra, cx:impÓraclor elo Brazil1 expondo as suas ci rcumstan-
, i cias pecuninrias -10 de abril ... . . .. . . . . . . . . ...... .... ... .. .. . ... .. ... , .. .. . .. . 345 
Officio de Manuel Jos1> de Sousa Fra,nça a Francisco Carneiro de Campos, acompanhando 

!• copia. da resolução que manda banir elo terr itorio brazileiro um subclito portuguez 
346 eomo SUS[!lC ito de conspirar c-ontra a segurança publica - 11 ele abril . . . .. · . ... . .. . · 

Nota de D . Leonor da Camara ao alminbnte da esquadra franceza surta no porta do Rio 
de Janeiro, preveninclo-o ele que a rainha D . Mnria li dispensa as honras por occa-

7 sião do set~ embarque para ~ corveta La s~ine . . .. . . ... · .... ... . .. . .......... .. . . 3!7 
Ca,rta. de J . Gnvel em resposta a precedente nota - 12 t1e abril .. ..... .... . . . . ...... . • 3 
Carta de despedida de D. Pedw de .Alcautar-a de Bragança e :gourbou ·a tados os seus 

47 amigos, escripta cl~ bordo :da f!·agatlL ing:c~a WaTspile - 12. de abril ............ . · · 3 7 Proc!amação da regene1a prov1sona aos 'braz!leuos- !13 cite alJnl. . . . . ... . . . . . . ... ... · · 34 
Offic10 de Joãa R&ptista Morei1:a ao coEde de F ica1ho, continuanclo a referir-se aos sue-
•;>- cessos do Brazil e remettendo cop:ta do officio que lhe dirigiu o conde de Sabuga.l 

!íl~~a encan:rega1·-se i-nterinamente dos megocios da regenciflJ ele Por tugal na côrte do 
Rw de Janeiro., c da u1otw que o mesmo fidalgo env-iou a Pnt-ncisco Carneiro de Cam-

340 }' : po n'css.c scnti(lo -1D de atbril . .. . , .. , . ... , .. . .... , , . , ..... , , . , , . , . . ....... · · 
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:Qocttmeutos a:nnexos -11 de a·bril. . . . . ~ .....•••...... . .......... . •. . ............... 349 
Officio de João Baptista Moreira ao conde de Ficalho, com mais noticias do Hrazil-19 de 

abril .•.. : • ••.......• 1 •••••••••••••••••••••• • • ••• ••. • ••••••••• • •••••••••••• 349 
:Falla da regencia provisoria na abertura da assembléa ger al legislativa em 3 de maio ... 350 
Officio do conde da Ponte ao viscondé ele Saütarcm, participando-lhe a abdicação ele 

D. Pedro - 10 de junho . . .... ... ... ..... . ...•.... . .. . .. .... .. .......•. . ...... 352 
Officio do visconde de Asseca ao visconde de Santarem, relativamente ao sobredito as-

suJI!pto-10 de _iunho .. ' . .. .. . ... . ... ........ · ,• . . ...... ... . ........ .. ' . ... . . 352 
0fficio do conde da Ponte ao visconde de Hantarem, preven indo-o de que a fragata ingle-

za Va?·spite chegárn. a Falmouth, trazendo a bordo o ex-imperador-13 de junho ... 3f>3 
Carta de lei estabelecendo uma regencia permanente durante a menoridade ele D. Pe-

dro II, e a fórma por que se .elege e constitue - 14 de junho ....•.... .• . ...... . ... . 353 
Officio do visconde de AsseC!t ao visconde de Santar em, manifestando os perigos que para 

a causa ;tbsolutista podem trazer os succcssos do Brazil - 15 dP. junho .. . . ..• ' ....• 355 
0fficio do conde da Ponte ao visconde de t:;ant!l!rem, fazendo r eflexões sobre acontecimen -

tos políticos-15 üe riunho . _. ... .. .. . .•. . ..............•...•................... 356 
Declaração de José Bonifacio àe Andrada c Silva, expondo os motivos por que não póde 

cumprir a palavra dada ao ex -imperador de cuidar na tutoria dos filhos -17 de ju-
nho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

Officio de D. Francisco ele Almeida a Luiz ela Sil va·Mousinho da Albuquerque, dando-lhe 
informações da America do snl e el e Pa.rís-17 de junho........ . . .. ............. 357 

Participação do senado aos brazileiros de que se acha eleita a a·egencia permanente -
18 de j unlío. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

Officio de D. Francisco de Almeida a Luiz da SilVa Mousinho de Albuquerque, dizendo 
constar-lhe que o ex-imperador elo Brazil cst;í. resolvido a tomar o titulo de duque de 
B ragança, e que o governo francez destina o palacio ela prefeitura em Brcst para re
ceber a r ainha fideli ssima-20 de junho .... ............. .. ................•..... 359 

Officio de João Ba.ptispa. Moreira ao conde de .l!'icalho, prevenindo-o de que as disposições 
do actual ministro dos ne~:roc io s estrangeiros Francisco Carneiro cl.c Campos têem sido 
c são por todos os modos dcsfavoraveis á .causa da rainha - 21 de junho ...... . .. •• . 360 

Documento junto, em que o citado ministro participa a eleição da r egencia permanente -
20 de junho . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 360 

Oflicio do conde de Villa Flor a João Ferreira r::larmento, enviando copia da carta que 0 
pae c tutor ela IIainlm D. Maria II fez a' honra de dirigir-lhe e foi entregue na villa 
da Horta pelo consul britannico-24 de junh0 . •........ . ... ..•...... . ..•.•. : ..• 360 

Carta allttdida:_30 de maio . . . " ........ . . ........ .. .. ..... ..... . . . ... ...... .. ....... 360 
Reflexões publicada s no. Paquele de P01·l2tgal, elogiando o supracitado diJJloma (nota) ... 361 
Officiq de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinlw de Allmquerque, re-

lativamente a conferencias com lord Palmerston, e remettendo copias de seis do-
cumentos - 26 de j un bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • . . . 362 

Docúmentos annexos - 8, 11, 13 c 14 de Junho . ... : . . . . ........... .. · ................. 361:! 
Olficia do conde ela Ponte ao visconde de Santarem, informando -o ele que D . Pcch·o clJC-

gou a Londres no dia 25 c está no hotel Clarenclon, não se sabCJlcl0 11ada de JJOsitivo 
sobre as suas i~ttcnções, mas os cmig~·ados espalham que clle tcncionn. sustentUJI' os 
pretendidos direitos ele sua filha- 28 ele juoho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 365 

VII 
Decreto da rcgeucitt, determin ::tndo qtte o conde de Villa Flor r eassuma o commando das 

forças militares existentes na ilha Terceira - 1 d e julho.. . . . . . . . . . . . . ........•. il67 
Decreto nomeando o brigadeiro Sebastião Drag-o Valente de Brito Cabrei-ra comman

dantc geral n a mesma ilha e nas demai5 elos Açores quc·cstão suj eitas ao governo 
legi timo -1 ele j ttlho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3G8 

Ca1<ta. r egia exonerando o .duque de Cadaval elo cargo de ministro ass istente ao clcspacl10, 
ass im como de secretario ele estado dos ncgocios d~t marinha c ultramar, ele que fônt 
encarregado interinamente -1 de julho .. . ........ . ...... . .. .. .. . .. ....... .. . .. 368 

Decreto incumbindo interinamente · elo ministcrio elos negocios da marinha c tlltramar o 
conde de Basto- 2 de julho ... . ... . .. ..... .' ........... . . . ..... .............. . 368 

Decreto ela rcgencia, mandando qnc haja dois mini stros c secretarias de estado, um 
lJara as r epartições da g ttcrra c marinha, outro para as elos ncgocios ccclcsiasticos .c 
d~ justiça, elo reino, da faze nela c estrangeiros- 2 de julho ....... . .. ... ... -~ ..... 36() 

Decreto concedendo a exoneração el e n'linistro c secretario de estado a Luiz chL Silw. Mou-
sinllO ele Albuquerque- 2 de julho ................ . .. ....... :. . . . . . ........... 36!'> 

Decreto nomeando o brigadeiro Joaquim do Sousa de Qucv~do Piza~ro ministro e secre-
tario de estado elos negocios da g uerra e da marinha- 2 de .i ulho .......... .... . . . 3G() 

Decreto rwmcanclo o desembargacl0r José Antonio Pcrcirn. Braldrumy miuisü·o c secreta- ·• 
1'i0 de estado dos ncgocios cccles iasticos e de justiça, elo i'eiuo, da fa:!icnda c estran-
geiros - 2 ele julho .. ...... . . ..... .. . ... .. . . ............ .. ......... .... • ...• .. . 36!) 

D.ecreto cxonm·anclo de sccr~tarios da rcgencia o conde çle Fica,lho, João Fenehru Sarmcnú0 
e Antonio CesUJr de Vasconcell0s Correia, por terem ccssacl0 as causas que moLi\(a-
rarn a creaç:io ]Jl'OVÍSOrlU dos r cspccti \'OS cargos - 2 de H uHLO ....... , . .. , .. ; , : .', . '! . !J69 
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Officio de Luiz Antonio ele Abreu e Lin1n. a Luiz ela Silva Mousinho de Albuquerque, dando 
inforrqn.ções diplornaticas ele summa importancü~, c expond0 o juizo que forma do ca-
racter do ex-imperador do Brazil-- 2 de jttlho ...... . ....... . .. . .. .. ...... . ..... · 370 

1\Iissão incumbida pela regencia a Guilherme Quintino de Avellar, e modo como a desem-
penha na ilha de S. Miguel. .. .. ..... . . . .... .. . . · . .. .. .. . .... . . .... ... . . . ... : ... 373 

Portaria de Antonio Cesar de Vasconcellos Correia, determinando que o dito indiv1duo ~ 
tome. o commando ela cbalupa Wcbte?· Witch- 2 de .i ulho . . .. . ..... . .. .. . . ...... . . · 3 i? 

Carta de acreditação conferid(t pelo marquez de Palmclla-1 ele julho . .•. . . .. .... . ... . 373 
Iustrucções assiguachts por João Pen·eira Sarmento -1 de .i ulho . .. . ..... . .... .. .. . . - 373 
Oiücio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, de-

cln.rando que os . inglezes Dart e Thornton espalham boatos injuriosos fL respeito elo , 
governo ele D. Maria II-3 de julho . .. .•... . ... . .. . .... . ... .. . .. .. .. . . ... . . . .. 376 

Documentos qne acompanham o officio supra (quatro)-24 de maio, 7, 10 e 13 ele junho .. 376 
OHicio ele Luiz Antonio de Abreu e L ima a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, ~o -

bre a co11ducta ele Maberly c émbaraços pecuniarios- 3 ~le· julho . .. ... .... .. .... :. 377 
Officio ele Jorge Manclers a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, expondo o que se tem pra,tl

caclo ulf.imamente para obrigar John Maberly a preencher as condições · do contrato 
do emprcstimo, e remettendo copia de uma carta e conta cl'aquelle individuo- 2 de _ 
julho .... . ...... . ....... . .. . ...... . .......... .. ...•..... , . . ... . .... . .... . . ... 318 

Carta de Maberly n D. Thomnz Mascarenhas· e sua conta corrente com a regencia de Por-
tngal --24 de jnnho ... . .... . ...... .. .. . . ... ... . . .. .. . . . : . . .. ............... 379 

Offieio ele José Qnintino D ias a Luiz Antonio de Abren e Lima, pedindo que l he commu-
nique n.s instrucçõ,es relativas á sua com missão em Londres- 20 de junho .... . . . . . . 380 

Resposta no officio precedente - - 21 ele junho .. . ... . .. .. ... . ...•.... .. . . . . ... . ... . . . 381 
Carta de Luiz .Antonio ele Abreu e Limn ao marqnez ele Rezencl<', ácerca da ' precaria. si

tuação financeira ela regcncia, c rogando-lhe que exponha tudo ap imperador- 3 de 
j ulhô .... . . . . . .......... . . . .. .. .... . . . . . .. . . . .. . .•..... . .. . . . . ... . ... . .. .. .. . 381 

Carta de H. J. da Silva & C.' a Luiz Antonio de Abreu e Limn., pedindo esclai·eeimentos 
relativos á transacção 'bancarin. - 2 de julho . .. . ..• .. ... . . . . . . .. .. ... .. ... ..• . .. 382 

Ofli.cio ele Luiz Antonio de Abreu e Linía a Luiz da Silva Mousinho de Albuque11que, 
dando secretissimas informações a respeito de D, Pedrb em Londres -11 de julho .. 382 

Reflexões transcriptas do Paq!!cle de Po1·lugal com o titul o de- O duque de Bmgança em 
Inglaterra ..... . ..... .. . . .... . . . ......... . .... . .... ... .... , . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

Carta do duque de Bragança ao marquez ele Palinclla, convidando-o a ir para Londres 
tratar c0m clle d0s negocios portLtguezes- G de j ulho . .... . ............ . . . ..... . . 38!J 

Qfij.cio ele Luiz Anton io de Abreu e Lima a L uiz da ~ilva Mansinho ele Albuquerque, fa
zendo varias considerações políticas e acomimnlmnclo-as elos apontamentos para servi-. 
rem. á carta ele pedidos que sir Jiames .Mackintosh deve redigir e o marquez ele R~ -
zcnde escrever a lorcl Po.lmerston- 6 ,]e julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . .... , . ...... 389 

Ofii.cio ele Luiz Antonio ele Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho ele Albuquerque, re
mctteudo copias elas cartas que D. Pedro cJi.rigiu a diversos soberanos, a elle signa
tario, sua resposta, etc. - 6 de j ulho . ... ... . . .. .... .... . .....•.. ... . ... ....... . . 392 

Carta pa,ra o imperador ela Austria, Pran.cisco J0sé-julho .... ... ... .• . .. . . .. .. .. . .. "392 
Cm·ta para o ünperaclor ela Russia, Nieolau I - julho . . . . . . . .... . . . ... . . ... .•. . ..... 392 
Carta pal'a o rei da Prussia, Frccleríco Gtülherme .HI,-julho .... . .. . .. .. ...... · ...... 3!J3 
'l'radncção da carta para o rei de Inglaterra, Guilh~:rme IV-9 de junho .. .. .... . ..• . :. 394 
Carta para Luiz Antonio de Abreu c Lima - 11 ele junho. . . . . . . . ... . .. . . . ... . . . . .. .. 394 
Carta de D. Pedro de Bragança a Luiz Antonio ele Abreu e L ima, recommendando mr. 

Plassón., c1ue lhe fizera grandes serviços durn.nte o sen governo no Brazil - 11 ele ju-
nho .. . . .. ......... .... . ..... . .... .. . .. ... . ..... .. . .. .. .. ... . .... . : . . , .. .. . . .. 394 

Respostn á carta prececle1.1tc- 21 de junho . . . . . . . ... . ........... .. ..... ... . . .. . ... 395 
OHicio de Luiz Antonio de Abreu e 'Lima a Candido José Xavier e José Xavier Mousi-

nh~ ela Silvei1·a, pedindo-lhes que passem qun.nto antes a L0ndres, para ajudarem o _ 
• ~x-1mp~raclor com' os seus conselhos- 6 de jnlho .......... . . .. ...... .. . : . . . . . . . . 39D 

Offic10 do vtseonde ele Assccn. ao visconde ele ~antarem; dando algumas ·noticias políticas 
. ~ fnzcnclo breves reflexões- G de julho ..... .. . . . . .... ... ..... . . . .. , ....•.. . ... . 395 

Offic10 do conde ~h Ponte ao visconde de Santarem no mesmo sentido elo que escreveu 
o agente acima referido- 6 de ju1110 . . •• .•• . • . .' ... .... .• • • . • .••••..•. . . . •...... 3!JG 

OAi.cio do barão Roussin ao visconde de Santa~:em, acrescentando novas reclamações ás 
npresentadas por mr . Rabaudy, e prevenindo-o de qne, se não f0rem satisfeitas, ficará 
de facto deelnrada a guerra-S de jnlho .. . .... . . ... .. . . . . . . . .... . : .. ..... . . .. .. 3!JS 

OfTiciq do bat:ão Ronssin ao consul britannico em Lisboa, par tic ipando-lhe os motivos ela 
sut1 chegacl)1 ao Tcjo com u.ma esquaGlra frn.nceza, e pe•linclo que previna os seus cop.l-
pat riotas pM·a tomn.rcm as pl!ecattções necessat·ias-8 de julho ..... . ..... . ....... . . 398 

Deer.eto mHndanélo apresentar nos co1·pos .do exercito de D. Miguel tocln.s as praças de pret 
que tiveram baixa desde 1820-9 de julho .. . . . . . ...... . ... . ..... .. ... ... . . ..... 39!J 

OAi.cio do \·iscoJ1dc de S!intaren1 ao visconde de Assccn., Í<tzendo uma hwga exposição so-
bre q conflicto com a França. c enviando-lhe instmcçues- ü ele julho ... . ... . ...... 39!J 

Notn. do visconde de Asscca a lorel Pnlmerston, chamando a sna nttcnçito para aetos ele 
h_o13tiliclacles praticados pela França com a co.ptura elos navios Urctnia e 01·estes, llipri-

. ~tomtme_nto dos respectivos officiaes, etc.- 9 de julho . ... . . , .. . ......... . ..... ... 403 
OfficLO do VJsconcle de Santarem ao bal'ào Rmtssin, dcclavanclo que o governo portugucz _ 

rcsol v cu cu trcgat· os subclitos francezcs Sauviuct c l3onbomme, assim como tratar 
I 
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elas rcclamnçõcs por intennedio ela. embaixada hcspnuhola em París, e prc>cnindo-o 
que não póde consentir na entrada ela csqnaclra frm1ceza antes de se concluírem as 
negociações - 10 de julho .•... . .... .. ...... . ... . . . ... . . . ..... . ...... .. . . . . •. . . 403 

Nota do visconde ele Sautarcm a R. B. Hoppner, pondo. á sun disposição Bonbomme e Sau
vinet para serem entregues á França, mostt·ando por este modo o goyerno quanto con-
sidera os conselhos do gabinete de sua magestade britannica -10 de julho . .. ...... 403 

Missiva dn. camam da. \illa de Santa Cruz, ch~ il11a Graciosa, que acompanha o auto da 
acclamação da rainha D. l\iarin II - 10 de j nlbo ... ... .. .... . . . . . .. . .. . ...... . ... 404 

Auto respectivo-lO de julho ..... . . . · . ...•.. ... .. ..... . . . . . .. . ...... . ... . ..... . ... 40t! 
OJ:licio ele Manuel Freire ele Freitas, governador militar da Graciosa, ao conde ele Villa 

Flor, communicando-lbe a sobredita acclamação-10 de julho .. . ..... . ....... . . . .. 405 
Ofiicio do barão Ronssin ao visconde de Santarem, participando estar em frente ele Lisboa 

e. offereccndo ·as mesmas condições como antes da victoria, reservando-se sómente 
acrescentai' a indemnisação para as v ictimas da gt1erra -11 de julho ...... . ... .. .. 405 

Oll1cio elo barão Roussin ao ministro ela guerra em .França, anuuncianclo que a esquadra 
sob o seu commando forçou a entrada do Tejo - 11 de julho .. . . . .. . .. . ....... . .•• 405 

Officio uo lJarão Roussin ao consul de· Inglaterra em L isboa, offerecendo os seus servic;os 
parfl. reparar as fl.var ias occasionadas 110s navios britannicos durante o combate que 
acabava de dar-se -11 ele j ulbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. .. 406 

Nota de lord Pulmerston ao visconde de Asseca, confirmando quanto disse na communica-
ção que lhe dirigiu no dia 18 de jtmbo - 11 de julho... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Officio do vif?eoucle de Santarem ao barão Roussi n, declarando que o governo portuguez 
adapta as bases propostas em 8 9.' esse mcz- 11 ele .i ulho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Officio elo barão Roussin ao visconde de Santarem, dirigindo-lhe as proposições, segundo 
as quaes pó de tratar com o governo de Lisboa -12 de julho ... . . .. ........ .. ..... 40G 

Otlicio do barão Roussin ao visconde de Santarcm, queixando-se de terem içado a bandeira 
na torre de Belem e procurado augmentar a sufl. guarnição, c declarando que prose
guirá as hostilidades se ant~s das se is horas ela tarde não consentir, elle ministro, nas 
l.Jases apresetrtadas - 12 de Julho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • 408 

Officio do barão Roussin ao visconde de Santarem, prevenindo-o de que recomeç.aní as 
hostilidades se antes do mr.io dia de 13 não for a bordo do seu navio ell'e ou outra 
JJessoa com plenos poderes para tratar elas reparações pedidas pe'la França - 12 de 
julho . ........ . . . ... . . . : .. . .. ......... .. .• . •. . . . .. : . . .. . • . . •... ~·· · ·· · ··· · ·· 408 

Carta regia, em nome da rainha, ao juiz, Yereadores e procurador do concelho de Santa 
Cruz, da ilha Graciosa, louvando o unanime accordo de acclamarem a mesma augusta 
senhora -12 ele j ulho .. ....... ... ....... . .. . .. . . . . . . . . .. , . .. .. ...... .... .. . .. 40() 

Officio de Luiz Antonio de Abreu e L ima a Luiz da Silva Mansinho ele Albuquerque, ex · 
pondo as diligencias para se contrabir novo emprestimo, e remettenclo copia de um 
papel que dirigiu a lord Palmerston sobre o reconhecimento ela regencia da Terceira 
pelo governo inglez, assim como ela carta que escreveu a Jobn Maperly-12 de ju-
lho ... . .. . .. . .. . . . •.. . .. . ........ . ......... . ... . . .. ... . . . ... . ..... . ...... . .. 40\:l 

Documentos acima alludidos- 9 e 11 de julho . . . . . ..... . .. ... ... .. . .•.. . ... ..... .. • 410 
Officio do visconde de Santarcm ao barão Roussin, dizendo que o goveruo adaptou as ba-

ses propostas no despacho de 8 do corrente mez, e entendctl terem cessado as hostili
dades; mas sendo a torre de Bel em uma fortaleza elo rcgisto elo porto, é necessarío 
que esteja guarnecida -12 de julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .... . ..... . . ... 412 

Aviso ele Luiz ele Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça a Joaquim Gomes ela 
Silva Belfort, determinando que não se embarace a iclfl. de subditos francezes a bordo 
da .esqttach·a, nem o transporte para ali ele quaesqucr fornecimentos necessarios ao 
tratamento elos fm:ídos -12 de julho . . .•. . . .. ... .. ...... .•........ . . ....... , .. . 412 

Officio ele José Maria Bnldy a· Joaquim de Sousn. de Qnevedo l'izarro1 referindo as opera-
ções militares que rcalisou na ilha Graciosa -13 ele julho.. . . . . . . . . . . . . . .. ...... 412 

Officio do visconde ele Santarem ao barão Ronssin, perguntando se no din seguinte poderá. 
ter com elle uma conferencia, e propondo que esta se yeriúC]_ue no paço de Belem ou 
na casa elo ministro hespanhol - 13 de julho . .. . . ...... . . . . . . . .. . ............ .. . 414 

Carta do barão Roussin ao visconde de Santarem, prevenindo-o ele que recomeçará as hos
tilidades contra Lisboa, se até ao meio dia de 14 não tiver terminada a convenção 
sobrt? ns unses nccei tas, mas isto só a bordo do seu navio - 13 ele julho . .. . . .. . .... 414 

Carta do visconde de SRntarem ao bm·ito Ro11ssin, cleclaranclo que o commenclaclo1· Cnstello 
Branco vae auctorisado a tratar elo ajgste das reparações pedidas pela França -14 
de julho . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . .•. . .... . .. . .... 414 

Officio do visconde ele Santa rem no barão Houssin, pxotestando pela cnptm·a elas embarca-
ções de guena portnguezas surtas no Tojo- 14: de julho .. ........ . ... . . . . .... . .. 414: 

Carta elo barão Roussin ao visconde de Santarem, dizendo receber o protesto, mas isso 
não obsta a que considere indestructivcis os direitos que a sua esqunclra adquiriu á 
posse dos navios portuguezes -14 ele julho ..... . ................ . . . ...... . ..... 41õ 

Officio do viscoude de l:iUJntarcm ao barão Roussin, rcmettendo, appl'OYacloll e ratificacl'os, 
os al"tigos sobre as reclamações elo g·ovcrno frnncez- 14 de julho ... . . . . . ..... . ... 415 

Convenção a que se refere o olfi.cio supra- 14 ele julho . ........ . . \. . . . . . . . . . . . ..... 415 
Officio de J os6 Mnria Bnldy a J oaqttim ele So·usa de Qncvcdo Piza,rro, como acldicioúa~ 

menta ao elo dia 13, que trata do feito militnr -14 ele julho .. .. .... . .... . .. . ... . .. 417 
Declaração oilicial publicac1a em supplcmen.to á Gav.eta ele Lisboa, com refcFencia ás rccl a

mnç.õcs c decretos respectivos - 15 ele jul110 ...... . • .. ... . .....•......•....... :. 418 
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Decreto demittindo os desembargadores que proferiram a sentença de condemnaçà? do fran-
. cez Ec~mundo Potenciano Bonhomme, cujos nomes se designam no mesmo d1ploma-

419 
Dccr~~od~~l~\\~;;ci~ ~· ~~p1:~~Ú~~l~ · ~~~te.dç·~ ~~~~d~;r;1;~t~ri~-_:__: i4 ·d~ j~1lh~.::::.::: :.:;::: 419 

Decreto exonerando Antonio Germano da Veiga elo cargo ele intendente geral ela poltcJa-
419 27 de junho . ... .. ... . ... .... . . . . t. ... . .. . .. . ... . . . .. ... .. .. ......... .. · · · · · · 

Decretos (dois) annullamlo todas as sentenças proferidas contra francezes em p~·ocesso~ 
1•or crimes politicos na rela5.ão do Porto e na casa da supplicaçào, desde d01s aunos 

419 até á presente data - 14 de Julho .. , .. . ... . . .. . ; ... . . .. . . .. . ... . . • • . • .,. · • · · ·. · · · 
Oificio do barão Roussin ao commendador Castello Branco, indicando-, para rcmechar-

se, unia ~míssão.nos.artigos que .dísctltiram e accordaram, e remettendo o resuma ele 
420 todas as rnclemn1saçues - 15 de .J Ulho . .. ... . ........ . ... ..• . . .....•. . . .. · · · ·: · · · 

Oificio do visconde de Santarem ao barão Roussiu, declarando que as· omissões nos artrgos 
21 ajustadps serão suppridas na totalidade das out1·as inclemnisações - 15 de julho · ···· 4 

Officio elo barão Roussin ao general Sebastiani, ministro dama,rinlm em França, narrando 
421 o que se passou na entrada ela esquadra franceza no 'l'ejo -15 ele julho . . .. · · · · · · • 

Officio do visconde de Santarem ao conde ele n ·asto, participando que pelo artigo 18.~ d? 
ajuste feito com o almirante da esquadra franceza Em·ta no 'l'ejo, devem ser restJtm-
~as a~ emb~r~açõe~ d.e guerra. C(1•estes e U1·ania1 e portanto roga se sirv~ dar as ~~~ · 425 cessauas provrdeucras - .15 de JUlho . . ... . ....... ... .. . .. . .. . . . . . ........• . · 

Olfieio do barão Roussin ao visconde ele Santarem, agradecendo as ordens que dera 
para prevenir -a repetiçãç de insultos contra os offi·ciaes da esquadra franct!_za e tra- 9.~ 
tando sobre a fórma de se effeituar o paga!I)ento das ind<Jmnisa~.ões - 17 de julho. · · 4 .. o 

· Edital da junta elo commercio, transcrevendo o aviso elo visconde de Santarcm ao mar
quez mordomo mór, relativamente a serem restituid0~ os navios portuguezes qae fo-

26 ram apresados e se acham no porto ele Brest -16 de .Julho ..... .. . . ... . .... . .. · · · 4 
Edital ele Joaquim Gomes da Silva Belfort, recommendando aos haLitantes ele LísLoa que 

não molestem por modo alg'Llm os subditos franeezes, sob pena ele julgar-se como per-
426 turbador elo soccgo ·publico quem isso transgredir - 16 de julho .. . . . . : . . ...... . · · · 

C:trta do barão Roussin ao commenclatlor Castcllo Branco, propondo a fórma elo pagmnento 
426 das inelemuls:tções e que este se realise a bordo do seu navio - 17 de julho . ...... · · 

Aviw ele Luiz de ·Paula l<~urtaclo de Castro do Rio ele Mendonça a Joaquim Gomes ela 
Silva. Bclfort, cleterminanc~o que empreg-.ue tod?s os meios ~o seu alcance para não se 

27 repetirem os excessos praticados nos ultm10s chas- 11 de JUlho ... . .... . ... . .. : . : · 4 . 
Oflicio do barão Roussin ao visconde de Santarem, relativo á renovação para os marinhe~

ros francezcs não desembarcarem, evitando .assim cmúlictos; e pedindo que se publ~ -
qu~ 1~a qta;zeta de Lisboà .uma narração cxacta dos acontecimentos, e sejam soltos mms 

497 do1s mchvtcluos - 19 ele JUlho ..... . ......... . .... . ..... . .. _ . .... . . . .. . .... . ... · "' 
Noticias insertas no Gon·eio do P01·to a respeito da esquadra franceza '(nota). . . . . • .. . · 428 
OJiício elo visconde de f::iantar(lm ao barão lloussin, áccrca da fórn1a elo pag<tmento das in~ 

demnisações -19 de julho .. . . . . ... . .. . .' ................ . .. . ... . . .... •. . .. .. .• 429 
Officio elo barão Ronssin ao visconde de Santarcm, fazendo consideraçÕes sobre a maneira 

por que fOi'am executados os artigos 11.0 e 13.0 da convenção; expondo os aggravos con
t.ra seus compatriotas, e pedindo uma audiencia para trahlir, ela segurança d'ellcs- 20 
de jtüho ... . .............. . .... ... .......... : . ........ . . . ... . .......... .' .... 430 

Dis1Josições resultantes da conferencia entre o visconde de Santarem e o contra-almirante 
1 barão l~oussin a 20 ele jttlho em· Lisboa ... ... .. . . . .... . ........ , ....... .. . .. . . : . ~3 

Officios do visconde de Santarem ao barão Roussin, alludindo á ultinut entrevista e sign1-
39 ficando a convenicncia de 11ma outra - 21 de j11lho .. .. .... .. .. .. . . . ..... . . . .... · · 4 "' 

Officio elo visconde ele Sautarem ao barão Roussiu, agraclecenclo a entrega da nau D. João 
VI, e notando u incompatibilidade entre o ult~mo artipo das disposições que lhe re-

33 mctteu e o protesto pela captura da esquadra- 21 ele .1ulho .... .. ........ . ...... · · 4 
Nota elo visconde d~.Asseca a lorel Pahnerst?n, remettendÕ-lhe copia d~ um despac.ho elo go- , 

3 verno, de que .]a teve a honrn. de repet1r verbalmente a substanc1a - 21 ele .1 ulho .. · · <13 
Oflicio elo barão Roussin ao visconde de Santarcm, queixando-se ele não ter sido plena

mente cumprido, por parte elo govern0 portuguez, o conven io do dia 14, í]crundo por-
tanto a partida dos navios de Toulou dependente da respectiva publicação na Gazct{t 

3 de J;;isboa- 22 de j ulho . . ... . .. . .... . ~ . .. . . . . ............. . .. . ..... .. . . ... . .. 43 
Officío elo barão Roussin ao visconde de Sootarcm, remcttendo o resumo elas conferencias, 

e declarando que os cinco navios de Toulon sairão na segunda fúra proxima, se for pu-
4 blicadi\ na Gazetct de 24 a nota que lhe prometteu, etc.- 23 ele julho· . . . . .. .. • . . · .. · 43 

Disposições J:esultantes das conferencias entre o visconde de Santarem c o barão Roussm, 
5 em 20 e 22 ele julho ..• . . .. . .. .. . .. . .. ... . ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 43 

Nota do visconde de Asseca a lord Palmerston, áccrca do c.onflicto franco-portuguez- 23 
6 ele julho· ..• . ......... . ....•.•. . . ... .. ... . ... .. .. . . ..... .. .. . . . . .. . ~ .. . .. . . .... 43 

Oificio do "b:lirào Rou~sin ao visconde ele Santarem, remcttcndo outra nota, por ellc redi
gida, das duas C011fercndas ele 20 e 22, assim como a minuta elo a,rtig-o para a Gazeta 

38 de Lisboa - 23 ele julho.:.:.: .. ... ...... .... .....• .... ..... . ... . ... · . · · · · · · · · · !38 D0cumcnto a que se refere o officLO supra. .. . . .. . . . ... . ... . .. .. .... .. .... . .. · · · · · · · 
OJii.cio elo barào Roussin ao viscouae ele Sautarem, rcmettcmlo nova minuta do artigo para 

39 . 3: Gaz;tr:-, por considerar iucx3:cta a que o ministro lhe enviára ~ 23 ele julho. · · · · · • !39 Nobcm offictal para a Gazeta (cscnpta em franccz) .. ... . ... . ....... . .... . . · . · · · · · · · · , ,40 
'l'raducfi~ão inserta no allucliclo perioclico do go'irerno (rwtn.) .. . . . ..... . ... . . .' .... · · · · · · · "' 
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Oflicio do barão Roussiu ao visconde Llc 'autat·em, J}roseguiuclo ainda uo nssumpto supra-
24: de julho .. .. .. ........... . ..• . • . .... . .. . ........... : . ........ . . . ... . .. . ... 44.0 

Olúcio elo visconde de Santarem ao barão Roussin, }Jarticipanclo que a traducção textual 
elo artigo já foi publicado- 24 ele julho .. .. .. ... .. . ...... . . . ......... . .. .•.... . 440 

Ofiicio elo visconde de Santarem ao barão Roussin, relativamente á. pequena demora na 
publicação ela noticia exigida - 24 de julho .. .. ............ . ..... . .... . ..... .. . 440 

Carta do barão Roussin ao ·dsconde de Santarem, enviando-lhe uma lista ele algtms fran
cezes, cuj a pr isão eleve cessar na conformidade do artigo 11.• do conveuio - 25 de 
j ulho ... .... ... .. .. .. .... .. ......... . ...... .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . ... . .... •• 441 

Lista a que se refere a carta Stlpra . . ...... .. . ..... ... . ........... . ....... . .... . . . . 441 
Ofiicio do barão Roussin ao yisconde de Santarem, fazendo um resumo elo que se tratou 

11a conferencia da vespera, contestando certas aflirmativas feitas pelo commendador 
Castello Branco, e remettendo a ordem que acredita mr. Durrien na qualidade ele 
agente do<> ü ·ancezes- 27 de j ulho ... .. ......... . ... ... . . . . . . . .. ........ • • ... . 441 

Co}Jia dos poderes conferidos a mr. Durrieu - .21 de julho .. . . . . . . .. .. . . . .. . ....•.•.. 443 
Oflicio do barão ~oussin ao visconde de Santarem, propond·o-lhc que confie lÍ. França os 

presos politicos em troca de metade dos navios de guerra apresados- 29 de julho .. 444 
Nota de lord Palmerston ao conde de Granville, sobre as intenções do governo :B:ancez na 

questão com Portugal - 29 de j ulho . ..... . . . .. ..... . . .. ..... . .. ... . . ... .' ... .. . 444 
Extracto de um officio do viscoude de Santarem ao visconde de Asseca, referindo-lhe a cles

agraclavel occorrencia que p1·oporcionon ao a lmirante ft·anccz pretexto para viva al-
tercaçiio, isto é, uma pequena noticia do Con·eio do Porto .. ............ . .... _ ..... 445 

Aviso de Luiz de Paula Furtado ele Castro do Rio de Mendon,ça ao conservador da uni-
versidade de Coimbra, relativamente á esquadra fraucezlt- 11 ele j ulho (no±a) .. . ... 44.5 

Nota do conde de Granville lt lorcl Palmct·ston, participandQ que o governo fraucez já ex
pedíra ordens ao almirante Roussin para saí~ immediatamentc do Tejo com a esqua-
dra, sem esperar que se completasse o pagamento das indemnisações- 31 de julho .. 446 

Oflicio do visconde de Sautarem ao barão B.oussin, remettendo as disposições resultantes 
das suas conferencias ele 26 e 28 de julho- 1 de agosto.. . . . . . . . . . . . . . ..... .... . . 446 

J)ocumento supracitado . . o . o .. . . . .. o ... ... .. . o o o .•..... • , .••. o o . o·. . . . ..... ... .... 446 
Nota elo visconde de Asseca a lord Palmer::.ton, expondo a precaria situação de Portu~al 

por causa da questão com a França c pedindo que a Inglaterra intervenha como fiel 
alliada - 1 ele agosto ••...• . .......... . •..••. . . . •. . .•......•.•.•• . • . .•......• 447 

VIII 
Officio de D. Francisco de Almeida a Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque, alludiudo 

á recepção da r amha D. Mal'ia li em Brcst- 20 de j ulho . . .. •. ... .. . ...... . ... . 449 
Carta annexa do consul Bresolle, tratando do mesmo assumpto -17 ele jtll1l0 . . . . . . . . . 450 
Auto de acclamação de D. Maria da Gloria como legitima rainha de Portugal, lav1·ado 

nas casas éla camara ela villa de Santa Cruz, da ilha das Flores - 20 de julho . . . . • . 451 
Decreto ela regencia, ordenando. que nas outras ilhas dos Açores se publiq~1em, como na 

Terceira, os diplomas de execução permanente - 21 de julho . . . •. .. . . . .• o . • . •.•. o . 402 
Ofiicio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva Mousinho de Alb.uquerquc, in.

formando-o, entre Otltras noticias, de que ó imperador está resolvido a encarregar-se da 
regencía, e remettendo copias da resposta dada por lord Palmerston ao marquez de Re
zende., de uma ca1·ta d'elle signatario a John 1\faberly e das missivas de F1·ancisco
Autonio de Pamplona Moniz, qt1e se acha em B uenos Ay1·es, aos generaes Saldanha, 
Mina e Mendes Vigo-21 de j ulho .. . . .. .. . ..... .. . ... ..• . .. •... . . . .. . . ...... . 4'52 

Documentos annexos (cinco) . ... . . . . ... . . . .. . ... . . .. . ... .. . .. ... ...... .. . .. . . . . . . . . 454 
Portaria da regencia, mandando que, emquanto não melhorarem as circumstancias do tbe 

som·o, se pague a todos os emigrados, tanto da classe militar como ela civil, que Ioece
uem subsidias superiores ao pret, uma prestação igual em dinheiro, ficando-lhes em 
divida a parte restante - 21 de j ul ho.. ... . . . . . • . . . . . . .. . . . .. • .. . . . .. .. . . ... .. 457 

Tabella das prestações mens:;tes - 21 ele julho .. . ........ .. . .. ..... ... . . . . .. . . ... ..... 457 
l\Iensagem que á rainha dirige a camara da villa das Lag-ens, da ilha elas Flores - 22 de 

julho .. .. ..... . .. . . . .. o ... . o .. .. .. .. . .. . .... . .. . ............. . .... ... . o . . ... 457 
Aviso de Joaquim ele Sousa de Quevedo·Pizat'l'o ao conde de Villa Flor, participando qu.e 

a rcgcncia, em nome ela r a iuha, ltouve por bem determinar que aos soldados do corp<'l 
cxpediciouario contt:a as ilhas do l;:"n.ial e S. Jorge se conte' a antiguidade adquirida 
no exct·cito de Portügal- 23 de j ul)w .... . . .. . . • . . · .. . .......... . . ... . ... ....... 458 

Portaria de Joaquim de Sousa de Quevedo P izarro, ordenando que não se abonem peu-
sões alimentícias aos cadetes naturaes ela ilha Terceira- 25 de julho ... .. . . . . . . . .. 458 

Requerimento clo major José Quintino Dias, pedindo a r eparação dos damnos por el•le sof-
. fridos- 25 de jul11o .. . . .. . . . ..... . ... . ........ . . . . . ..... . ..... . ...... . ... . .... 458 

Exkacto de um officio do visconde de Canellas ao visconde de Sautarem, sobre tramas re-
volucionarias - 25 de julho ....... ... . . ... o ... . . ....... . . o ........ . ... . ..... _ ... 4.59 

Decreto da rep;encia, cuusideranclo habilitadlls para exercerem Jogares de letras os baclm-
reis das fac ul dades de leis e canones que ainda não obtiveram for!llatura p01° esta-
rem defendendo a causa legitima - 27 de julho .. ....... .. ........... . ....•.. . ... 459 

Extl'acto de um officio de José Mauricio Correia a Lniz da Sil;ya Mansinho de A1buqucr-
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que, pa,rticipando que os acontecimentos do Brazil c a chegada do imperador D. Pc-
dt·o á Europa proch1Zit,am viva impl'cssão na côrtc ele S. Pctersbm<go :__~á ele ju~ho · · · 459 

Officio do conde da Ponte ao visconde de Santn.rem, hansmittindo algumas notictas de 
Londres, ele onde j {~ se· tem remettido, segundo lhe asseguram, algum din hciro para 
preparn.r a rcvoluç.ão __:_ 27 de julho.... . . . . . . . . . . . . ....•.. .......... .•• · · · · · · · · !~g 

Decreto da regenci-n., sobre· esporhüas pol' citaçues .i udiciacs - 22 de julho . . : ..... : · : · · 
Por~aria ordenando que a junta de-justiça estabelecida em Angra use de toda a junsdtc-

61 ção criminal outorgada pelo n.lvarú de 15 ele novembro de 1810-28 de julho ...•• · · 4 
Proclamação do .conde de Vill11. Real ás tropas elo seu commaudo quando lhes passou re-

vista em 28 de julho. · ... . .. . ............. .. ......... ........................ _. .. 461 
Officio do conde de Villa Flor ao brigadeiro Sebastião Drago Valente de Brito C:tbretra, 

prevenindo-o de que, tendo de ausentar-se da ilha Terceira com a di visão destinada 
a restaurar a de S. 1\Iiguel, fica elle commandando as demais forças, conforme as or-
dens da regencia - 29 de julho ........ .. ................. . .... . ........ . .. ... . 461 

Aviso de JoaQ]_nim de Sousa de Queveclo Pizarro ao conde ele Villa1Flor, a que se r efere o 
officio supra-29 de julho. ~ .............. . .................................... 461 

Ordem do ditt que. trata da organisaç.ão das forças que vão operar éontra a ilha de S. M1- ' 
9 guel-29 ele Julho ........ . ... ... .. · . . ...... .... .......... .. ................... 46~ 

Decreto or'clenanclo que no cofre elo real CL'ario, estabelecido por diploma ele 2[J de junho 
de 1828, entrem os donativos voluntarios <J:UC se offereccm para occorrel' is despezas 
imprevistas- 29 de j nlho ..•............... .. ...... . ............. . . ... .. . ..... 462 

Extracto de um officio do marqnez de Lavraelio (D. Antonio) ao visconde de Santarem, 
áceTca dos seus esforços p~ra o governo pontifici? rec011he~er D. Mignel, c remcttcnd~ , 
uma nota que a esse respeito escreveu a Bernettt-30 de JUnlw . ........•.. .. . .• . . 463 

Nota annexa - 26 de julho . .. . ........ .. . .. ..... . ... ... .. . .. ...... .......... .. ..... 464 
P roclamações (duas) do conde de Villa Flor á guarnição e habitantes da ilha de S. JVh-

4 guel - (sem data).. . . ............................... : ... . .. .. .. ..... . .... .. .. 46 
Oflicio ele Francisco Xavier Auffdiener a Joaquim de Sousa de Quevedo Pizarro, partici

pando o dese1ubarquc da tropa expedicionar~a no sitio da Achadinha., da ilha de S. Mi-
66 guel - 1 de agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ......... .. .. .. . ........ .... ... 4 

Officio de João Maria Borges ela Silveira ao visconde ele Santarem, referindo o que se tem 
passado na-côrtc de Luiz Filippe a respeito da visi ta ele D. Pedro de Bragança e sua 

5 familia-1 ele agosto ............. .. ........ .. ........... .... . .. .. ..... . .. ... 46 
Officio do conde de Villa Flor a Joaquim" de Sousa de ·Quevcclo Piznrro, concernente ao 

6 começo. das suas operaçues- 2 de agosto . ..... . .....•.•.... , ......... .. ........ 46 
Qfficio nssignado por Joaquim .J osé ele l::leixas c mais se is individmos, dirigido ao conde 

de Villa Flor, participando-lhe que no castello de S. Braz se acclamou o governo da 
rainha D. Maria II--.,. 2 de ngosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•..... 466 

Qfficio do visconde de Asseca ao visconde d:e Sltntarem, dando noticias cliplomat.icas e pe-
dindo que seja substituído na sua missão- 3 ele agosto . ............... ... ........ 467 

Officio do conde ela Ponte ao visconde de· l::lantat•ern, prosegnindo nas informações políti-
cas - 3 de agosto ............................................................ 468 

Officio de João :Maria Borges ela Silveira ao visconde de Santarem, so.bre factos occorri-
dos em París com relação n.os negocios de Portng~ 1--4 "de agosto.. . . . .....•..... 468 

Officio ele D. Francisco de Almeida ao ministro e secretario de estado, referindo o bom aco
lhiruentq qne.D. Maria H e seu augusto pae tiveram em Chcrbourg e París-4 de 
ngosto ..... . ..... ,·; .... .• .... ..... . .. .. · ... ..... ... .. , ......................... 469 

Offi.cio elo conde de Villa FloT a Joaquim ele Sousa de Quevedo Pizarro, com participação 
cireums'tanciada da victoria ganha pelos constitucionaes na ilha ele S. Migucl~4 de 
agosto ...... ... . . ........... ..... ... .. . . ............ .. .. ........ .......... . . 471 

Nómes dos. individuo~ que em principias de agosto de 1831 pertenciam {t compn,nbia devo-
2 luntanos acadcm tcos (netn) . ... .. .... .- .......... .- .. . •....... ••...... . .... .• , ... 47 

Proclamação do conde ele Vma Flo;: aos bahit.antes de S. Miguel-4 ele acrosto ......... 476 
Trechos das lltlemo1"ias escriptas por João Pedro Soares Lunn., referindo -se ~o valor do bn.-

talbão academico (nota) ...... . ..... . ........ .. ... ....... ..... ... . . ......... . .. 474 
Ordem do dia do quttrtcl general em ·PontlL Delgada, louvn,ndo e arr radeccnclo o hcroico 

procedimento elas tropas cx-pedicionn,ri:ts em S. Mip;uel- 5 de ~gosto .............. · 477 
Rep1·esentaçii.o cxp1·imindo os protestos cte ficlcHdade do clero, nobreza c povo de :-;crnan

cclhe a D. Miguel, por constar o regresso do ex- imperador elo Brazil pat'a a Europa---
2 de agosto ....... ·.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ......... .. ........... 478 

Debates no parlamento inglcz, eri1 sessão de 6 ele !l.gosto, ~.·elativamcnte a Portugal. .... · 479 
Carta elo ma1,qucz de Pa:lmella a Luiz Antonio de Abreu c Lima, allLldindo ao desembarque 

elo _conde de Villa Flor na ill:!t ele S. Mig_uel e ás primeiras vantagens que conseguiu, 
8 ass1m como a outros acontecummtos de tntercssc paua n cansa liberal- G de agosto 4B 

Offi.cio do mari'i,o l'toussin ao visconde de Sanhnem, fazendo sentir qúanto se ha perdido 
com a demora ' ern acceitar a pro.posta que fez ácerca dos p,.esos IJoliticos, c offere- S!J 

. céndo m.ctn.cle da esquadra, 110 caso de lhe serem entregues- G de agosto ......... · · 4 
Carta do vis~onde de Santll,rcm ao barã0 Roussin, co11fi rmancl0 o qnc tl issc nas conrfe-

90 rcncias de 26 c 27 de julho tdtimo-6 de agosto . ........•.. .. ... .. .... .. ....... · 4 
Offi,cio: d? barão Roussin ao visconde de S!tntarem, sobre tlcsintelligencius ·que const::t 

ex tstn·~m -cntre o mesmo ministro c ·seus collegas, c p,e,.guntando se ern. yrrdade ter-se 
proced1do a. trabalhos militares nos fortes ela ibarra, c dado ordem aos respectivos com- 490 mandantes para aggredir algum dos navios ela esqun.dra frauceza ......:. 8 c1c ltgosto · · · · · 
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OJ:l:ic io do visconde de Santarcm n.o Ln.r:io Rouss in, asseverando que nenhuns ptcpara ti--
vos se fizeram contra 03 aj ustes. c e.;;tipulaçõcs estabelecidas, nem se passaram ordens 
para as fortalezas atirarem sobre 03 navioJ- 8 de agosto .. . .. .. ... •. ..... .... ..• • 491 

Officio do harilo 11-o ussin :1.0 visconde de Santa rem, communicando as instm cções que r e
cebeu do seu governo a r espeito dos navios apresados no Tcjo, c repetindo pela ul
t ima vez a proposta IJara lhe serem entregt1cs os presoa políticos - 9 de agosto . .••. 491 

Ot:licio do visconde ele Santarem ao barão Roussiu, provando, com a narrativa dos netos 
praticados }Jelos diversos ministcrios em cumprimento da convenção, a falsidade dos 
boatos que lb e communicaram -~1 de agosto . . . .. . . . . . . ... ; . . . . . . .. ... .. . .. . .... 492 

Ofiicio de D . Francisco de Almeid:t ao ministro e secretar io de estado, dizendo que con 
serva a inda alguma espcranç>t de consegui r a. entrega di.recta. da. corveta. Urania c 
chan ua. Orestes, apesa.r da estipulação do ar t igo 18.0 elo convcnio assignado em L is
hoa. em 14 de julho, diploma. que equivale a u!lj. reconhecimento implícito de D . 1\<Ii-
guel - 9 de agosto .. ..... . . . ... . . . : .......... . ... . ...... ....•. . ... . .. .• . . . . . . . 493 

Officio de L uiz An toq.io de Abrett e I. ill1a lJ. LtJiz cta. Sitva ~~ousiiJ.l~o de 4Lbuquerque, r e
fe r indo a v ia.geu~ de D . Pedro e sua famíli a, e rem.ettentlo o esboço Q.q lll"Otocollo que 
se preteQ.deQ. fa~er dl). pr~Jl1e ~ra conferencia ou COIJ.selho na presença do ·e~-i uwerR.clor, 
assint como (I.Opias das cl).l"tq,s Q.irig iclfts nelo sigqata.rio a Slla magestacj.e in]pcr ia.l , ao 
barão de RCJ:!.Cl l!-fe c lj.O priiJ.cipe de 'l'alleyrand---,.10 dell.go3to . . . . .... . . . . . ..... . .. 494 

Docu!lj.CI~tos a qt;e se refere o officio supra---,.25 e.2G de julho, 3 c 9 de R.gostrJ . . . . . • . • . • . 496 
Ofiicio cj.q <loncj.e dft Ponte ao Yiscoude de Sa.ntarem, mostrando a necessidacj.e ele se IJ}an -

dar qua.nto aq.~es_ força. .naval para os Açores, para imp ccFr qu e os cqn~ ti t l!-a ÍoJta.cs j.N · 
1~ha.m en1- pm tt <ln. os seus p !anos - 10 de a.gos to .. ... .. . . . .. . .... . . ·.· .... . • .. . . .. . 499 

OBJcio elo viscoq.dc de .1\.sseca ao v iscon.qe de i::lm~tarCtlJ., pondcnuJdo -que, visto taron1 cossacj.o 
as pt>lJ.ClCQ.cia.s com a F rat1ça. e nada havendo a esperar elo 111inisterio inglqz teqcj.e11te 
~ restabelecer as r elaçôes diplo maticas CllJ. PoTtugal, ,iulga ctes J~ccessq.ria. a pr psen\\a 
Cll). l,.ondrcs de peSSQU revespicj.a cto <laracter (!.e Cj.lle J}. J\l! igttel se dignoq. hour:tl·O -
lO cJe ao-osto . . . .. . , ...• .. . , . . .. . .. . .. .. . .. . . . , . . . . . . .. .. . .. ••.. . . ... ... • • 500 

Oflicio do vil'c~mdc de Asseca. ao visconde de Santarcm, da.nc\.o alg uma.s llOtici.as de L on-
clrcs - 10 de agosto. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. ...... .. . .. . .. . . . . .. . . .. . • . .. .. . ..• •. . 500 

Officio elo visconde cj.e Santarem a.o harào RotJSSÍp, respondendo energ icamente a todor:; o,s 
pontos i~?-sertos no Q.Q c4efe Q.a esq.tJaQ.ra ·com a data de 9 do mesmo mez - ll de 
agosto . . . , . , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

Ordem do dia pl).r:j. a divisão expediciona.ria em PonbL Delga.da, transcrevendo a curta J."e
gia. em que se loq.vam ps serviços feitos pel a. kopa liberal na ilha de S. Miguel - ll 
de agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . ... .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . ... , . , 50S 

D ipioma aeim.a. aUudiclo - 8 de agosto . •.. •...... • . .... . . . . •..... . ... . ... .. .•... , . . . 508 

Rcla.~~oJ !~~ ~es~o:fig~~~- ~~s- .e. ~~~i~-~s- ~)·e·r~~~~~~~t_e_., _ ~ - ~~ ~i.s~~ . ~o~~t:~~~i~~~~ .~:~~ ~~~~~ -~~ 504 
Rclaç,ão dos oAiciaes e a lg uns ontros mili ta.res aprisiona.dos pelas t ropas da l'li.ÍIJ.i~~ n!).s H4~ts 

de S. J CJ rge, Faia!, G raciosa e S. 1\figucl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . .. , . ... , . 50i 
Relaç,ii:o do· material tomacto ás fo rças abso lut istas nas sttpracitaclas i~hll.~ . . . .. . . . . .. . ... ij06 
Ofii.eio do barão Roussin ao visconde ele Sautarcm, pres tlmindo, pe"to !i ítCXJ.cio gu:)!rcla~lo :j.cerca 

da proposta qtie fizern. rc la. tiva.mentc aos p ~:esos pol it icf:}s, J].ào· restar esperança de 
con<egllir um aeto de lmma.nida.de honroso para· as d qq.~ nações~ 12 de agostó .. .. • . ~OCl 

Officio do marquez de Lavraclio '(D. Antonio) ao viscqq.de dl3 Santa.r em, tra.ta.nclo das Te-
iuctancia.s que tem havido para confirmar bispos portq.guezes c reco11hecer D. · Mi-
gucl-12 de agosto . . . ... . .. ... . .. ... . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. ·"' . .. . , .. 506 

Officio de Luiz Antonio ele Abrcll e Lima a. Ll!iz 4'1- Silva Mousi.nho de Albuquerque, p~:F · 
ticipando ter convocado os principacs ca11ita.listas portuguezes res identes em Londres 
para. propor-lhes um emprestimo de :E 250:000 a 300:000, confonnc consta. elos do- -
cumentos juntos, e f<tzendo reflexões liCêervaelissimas sobre-o caracter polít ico do dq-

• . que de Bragança - ~3 de a15osto . . . .. ..... .. • .. . . . . ... . .. .... . . . . . . .. • ... . .. . .. 508 
Cop tas annexas ao antenor officw ...... . .. . . ... . .. .. . . . . . •. . . . .. .. . , . .. . , . .. .. .. • . . 510 
Oilicio ele L uiz Antonio de Ahrcu e r. ima. a Luiz da Silva I11ousi1J.ho de Albuquerque, pro

seguindo nas suas infon:nlj.çÕas soLrc assumptos fimtnceiros e políticos - 14 da a"'osto 511 
Excerptos de uma memo ria escripta pelo vice-almirante J m ien de la Gr !J,viCl!J'l corn "'0 t~-

tulo L'expé lition du Tage . .... . . •. . . . . . . . . . . . ... . .•. . ... . . ... . .. . . .. . . . . .... . . 512 
Oflicio de Lu iz Antonio de Ahre~t e Lima n. Luiz da Silva Mousinho de 4J.bq.qneFg_t.ta, r e

ferindo a ma.neira como os soberanos da Gr::J,n -Bretanha. receheram D. ~m•ia T.F, !3 r e-· . 
mettenclo copia ele 1.1-lll!J. cq,r t!). que a. rainhf), Aclell).icle escveveu áq_qeHa senhol!a, .....- lq de 
agosto ........... .. . . . .... . .... . . . .. . .. . ••. ... . .. . .. . .. . ...• . ..... ..• .•. . .. 520 

Carta a qq.e se refera o offi.úo supra -13 de agosto. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. ... • . 521 
OB:icio de D . F rancis{lo de Almeicl::J, ao ministro e secretario da estado, iq.formftnclo-o sohre 

as suas insta.ncias com o gDverno francez pí!.ra a entrega dos navios ele gqmma U?·a-
nia e 0 1'estes -15 ele agosto . . .. . . . • .. .. . .. .. . . ... .... . . . . , . . ..... . . .. .. .. ..... 521 

Portaria de José Antonio Ferreira Braklamy, pr0vicle!lciando Felativall'!ente ao pagamento 
das prestações mensa.es estabelecidas em 21 de ju:lho ul timo - 16 qe agosto .. . . •. ... . 523 

Felicitação que o cab ido de 4ngra dirigiu a sq.a m~gesta4e :fiqeJis~ÍJl19- pela feli z chegad~ 
á Etu·opa -17 de agosto. . . . . ... . .... . .. . . .. .. .... . .. .... .. , . . ...•. •.. . ... ... 523 

Officio do v isconde de Asseca a.o visconde de Sa.t].ta:ren], COllJ. referencia a boatos que cir
culam á?e~·ca ele D . Pedro de Bragança. a.<lce ital' eu não o convite de Luiz F ilippe 
para. res1du na Frn.nça - 17 de agosto . . .. .. . ... .. ... . .. .. .. . •.... . ...... .. . .. .. 524 

Õ1t 
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OA'icio . de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da S il va Mousinbo de Albuquerque, 
dando noti.oias da viagem de D. Maria li c ele seu pae e madrasta, assim como re-
mettendo copias de documentos diplomaticos- 21 ele agosto . . . . .. ......... . · · · · · 524 

Copias annexas -19 e 20 de agosto .. . . .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. .. : . : . . · · · 526 
Officio de José Antonio Ferreira Braklamy a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, part~c1pando 

a .rnudanç!ll ministerial c a victoria das tropas comrnandaclas pelo conde ele V !Lia Flor 
na ilha de S. Miguel - 21 de agosto ...... . .. ... . . . . . ... . ............... .. . ·.·. 527 

Officio ·de J0sé Antonio Ferreira Hraklamy a Luiz Antonio .de Abreu e Lima, tra;nsnut-
tindo diversas instrucções em nome da r egencia _:_ 21 de agosto ... . .. . ...... · · · · · · 530 

Offici0s (dois) de Josl:: Antonio Ferreira Bra1damy a Luiz Antonio de Abreu e Limá, com· 
municanclo-lllC um despacho que dirige ao encarregaclo de negocios de sua mag·cstacle 
ficl.elissima na côrte elo l~io de Janeiro, e permittindo franca passagem para quaes-
quer elas ilhas dos Açores aos emigrados que assim o pedirem- 21 de agosto . .... . · 531 

Offieio de José Antonio Fe.rreira Brak!amy a Luiz Antonio de Abreu e Lima, respondendo 
a differ entes communicações reservadas- 21 ele agosto... • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 531 

Ex-tracto do boletim n.0 1 enviado de París pelo secretario particular do visconde de Ca
nellas ao ;vis!! onde de Santarem, sobre a chegada de D. Pedro de B ragança - 21 de 
agosto .. . .. . .. .. ... .. .. . .. ............... . .. . . . .. . . . .. . . .. . .... . .. . . ....... . 532 

Carta regia concedendo licença ao marquez ele Palmella para ausentar-se da ilha Terceira 
sem praso restricto, attentas as pondero~as rasões que apresentou - 21 de agosto .... 533 

IX 
Trechos de val'ias memorias sobre a revolta do 2. 0 regimento de infanteria de Lisboa no 

quartel de Campo de Ourique em u noite de 21 de agosto ..•........... . ..... .. . . • 535 
C9,rta do conde de Saldanha ao coronel Pereira, Franeisco Rebello Leitão Castello Branco 

e Joaquim Carlos Fernandes do Couto, remettm1clo uma letra ele f 30, producto da sub ~ 
scripç.ão ·entre os emigmdos portuguczes em París, a fim dos ele Plymouth embarca-
rem para Saint-Maló e d'ali se dir igirem a Rennes-22 de agosto . . ... .. ... . . .. ... 538 

Officio de Jo~é .ç\ntonio Perreira Braklamy a Luiz Antonio de Abreu e Lima, communi-
cando-lhe algumas ordens ela regencia-22 de agosto .. .. .. . ... . .. . .. . ... . .. . . .. . 539 

Ordem ~lo, dia expedida do quartel general no paço de Queluz e assignad,a pc"lo conde de 
~ar};mcena, que declara a sublevação de um regimento e louva a fidelidade, disciplina 

P.fc p l)om espirito de todos os mais corpos das diversas· a,rmfU< - 22 de agosto .. . .. . .... MO 
Nota ,do, v~sconde de Asseca a lord Pa1mcrston, expondo o procedimento hosti l do almi-

ra,nte francez, e invocando de novo os tratados em favor -c.lo governo"de Portugal, es
Otlr: pecialmente os artigos 2.0 e ?-0 do tratado de 1703, a fim de se obter a restituição dos 
Oi'li) nayios- 23 el e ãgosto . ....... . . . .. : . .... ... .... ... . . . .. . . .. , . . ... . ... :>.. . .•• '· • 540 
Ordem !!Ío ,~ia expedida do qt]a,rtel genera~ no paço de Que!uz e assignadru pelo wnelc dlr. 

Barb,\J.!!ena, transcrevendo o av.i'so do conde de S. Lourenço e o decreto que tratou do 
ih.; COJ)-Selho ele guerra incumbiclo de jufgar os sediciosoB do dia 21 do mnsmo mez- 24 

§e agosto ........... . .... . . . .. · •...... . .... ' ..... : . . .• . .. . . . .. . ..... . ... , ..... 541 
0, ffic~o elo visconde de Ass~ca ao visconde de Santarem, r emettendo uma proposta de em-

pre~timo. que lhe apresenfou o negociruntc fi-ancez A. Roelm - 24 de agosto . .' ....... . M2 
:Qpyu{uent'o a que se referé o ofiicio supra- 23 de agostõ~ . .. .. .. . .. , . .. ...... . . _ ....• 543 
Officig, de_ ~aphael da Cruz Guerreiro ao visconde de S!llntarem, r emettenclo copia-de uma 

Cll,rfa,,ct~e, cli1'igi1,1. ao çondc de. Ness'elrôde ácerca das cri'tiéas circumstanúas de. Portu-
"t~~ gaJ -=--- ~de agosto . . .. . ... : . .. ..• .. . . .... . . ... . . ?; . •• .• • •••••• • • ••• • , • • •• ••••• 544 
0ii.Ha anuexa .- !J! ele agosto .... . ... . ... : . .... . . : .. . . . . . . . .. ... . .. . : . '~ .. ; ....... . . . 544 
Not!ll' de ,l0rd PalmerstGJl. ·!L0 conde de Granville, declaran'do qhe a concfucta franca c hon- '· 

ros!ll !lil.o g0overno francez. pava :CO)ll. o, bnitannico sobre a expedição ao 'l'ejo impõe a -
rríaror conmamça-24 ele agostq. ' J' • • : •• , . ~ - ••• • • • • •• • •• • ••.• . • - ••••• • : • • ••••••• : 546 

Officib cl!! mr. de RabauGly a,o vis,co~de de Santp.~;e,m, queixanclo-s.,e das lfgfiressõ-'es feitas a 
sn'bditos francezes, e pedindo ,m·omrJJo castigo para qtiern êomhfe'ttetl tal delicto- 24 

" . . I h . - - ~ 547 de ruges-to .... . .. . '•,- f•l •) ·") ' "' • • ••.. . ..• , . , ••. ,. • f• ... .... • . .. • 'J- ' .. . .. . c · .... . •...... _. 

0fficio do visconde de Santarem a ~r. ele Rab'audy, ~-espoifWericlo' 'ao ri.i1tl!ce\:Yeiife".!..... 24:. 'd'e 
agvrsto .... ."' ......... . .' .... ,. , .. . ...... , . .... ... . . , .. .... . ...... · . ... .. . ........ <:. 547 

Ofricio de lord Pnlmersten ao ~isconde cle,Santarem, ~leclarauclo q:ue o goye ino ing1ez nàó 
Jot. póde intervh· com e de ;Ftru!lça para qb:tcr .a ,restitúi.çào clm• nav,ies apresad:of!.'l-ro 'l'ejo r, 

pela •esquadrajrl).nceza- 2a ,de agos~e ...... . , . . . . . . . . . . . .... -: . .. . ...... ": . . .... o47 
í'Dfficio de mr. de Rabaudy ao visconde de Sap..tarem, cstranbanclo OJI!Or"Qi>O proc·ecfcr do go

(\I.CL'l.W :p0rtug·~1ez. u·el!lit-i>~amente á puniç~.o 1do1> c~imes praticados eÓntra sul:Í itos fran-
8 .. - ·~ , } J " .; Qj ~}· r ,.,; A. r D4 

cezes....,..20 de fl;gost0 . .. . , . - - .. .. . ... · .... , . . . . . . . .... . .... . . ... .. ,. ....... . .. . · · 
<!Jfficio de José Antonio Eenei'ra Brakla)Ily:'a Luiz ;Á,)lt?,fi(q~cl!f A"Qr,é(e LiÍJ!,a, ~CTerca das 

8 rec18lmaf?Ões ,de. R.i.ca,rclp Dart, com ,as qup.e~ a ~;egenc1a nª'o se confo~m a~ 25 de agosío 54 
Officio ~e Luiz A,nton,io de . :A.b~·eu C<)Lip\a a J osé. An~onio F erreira Br~'kl !!'my, remettcnd'9 
... a.dtsta elos pel!tugueze~ que, foran1 cony,ocadqs düfercntcs ,·czcs para EC l hes<proporp 
-iiG e!Dpres;im? e~ _Lo:ç. c~es, e copias elas c~rtas e~c1·iptas por 1(..; Pe~ro0~c Bra15,ança ao 

549 J!lllip.a~ le Lu1z Filt@Jí),e-26r1cle)jtgo,sJo .,. ,. . , .. 1 • • •• ••• • ., • • • • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • '· • • ·: .. 4g 'IJj t j ~ • • d . J • " !. l; ' l?. I 'll lo J; -fj ' s a ac ma re en a . ........... . ... , . . ..•.... . ......•• · .. . . ... . . ... . . . .. . . · · · · · · · · 
50 Carta ao summo pontífice - 11 'ele julho . ....... . ~ •.. . _a; •... :l .. .... : , ........ -. . . . .. 5. 
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Carta ao rei dos francezes -julho ... ... ..... .................. . . . ................ . 551 
Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a Luiz da Silva M:ousinho de Albuquerque, 

dando noticia da visita de D. Pedro e sua família aos soberanos da França, e fazendo 
algumas considerações r llolativas a negocios políticos- 26 ele agosto ... ..... ... •.. . 551 

Oflicio do visconde de Santarem a mr. de Habaudy, prevenindo-o ele que a intenclencia ge
ral da policia deu ordens peremptorias para se concluir no praso de tres di!!-s o pro
cesso do individuo criminoso da affronta de acommetter o capitão Raffy-26 de 
agosto ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 

Offido de Luiz Antonio de Abreu e f"ima a Luiz da Silva Ivlousinho de Albt'lquerque, so
bre a negociação de um emprestimo com o banqueiro Arcloin, ele París, que, no caso 
de se effeituar, ficará a cargo ela commissão ele fazenda das côrtes de 1826, conforme 
insinuou D. Pedro na carta escript.a a 15 d'esse mez- 26 de agosto ............... 552 

Carta annexa do duque de Bragança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 553 
Oflicio de D. Thomaz Mascarenhas a Luiz ela Silva 111ousinho de Albuquerque, ácerca do 
, assumpto financeiro e ele uma carta que r ecebeu do ex-imperador do Hrazil- 26 de 

agosto ... ...... .. .. . ... . .. .. ..... __ . .................. ... ..........•. . .....• 553 
Carta mencionada no oflicio anterior- 9 ele junho. . . _ . __ ..... _ . ..... .. . ....... ... _ . 554 
Extracto do boletim n. 0 2 dirigido pelo secretario particular elo visconde ele Canellas ao 

visconde de Santarem, transmittindo diversas informações- 26 de agosto ... . .. . .. . 555 
Aviso do conde de S. Lourenço ao conde de Barbacena, para que louve, em nome de D. Mi

guel, o regimento de voluntarios reaes de milícias de Lisboa, pelo bom serviço pres
tado em a noite ele 21 e madrugada de 22 d'aquelle mez, cortando a pa~sagcm aos 
revoltosos na rua de 8. Bento- 26 de agosto . _ . _ ............. _ .... _ .. .. .. _ ..... 555 

A viso de Luiz de Paula Furtado de Castro elo Rio de Mendonça ao corregedor do crime 
elo bairro ele S. José, ordennndo .que proceda a rigorosa devassa para se conhecer a 
origem e particularidades do crime de sublevação-27 de agosto .................. 551) 

Decreto da regencia, fazeudo e:-.:tensivo a todas as alfandegas das ilhas dos Açores o di
ploma de 17 de junho de 1830, que reduzill a 15 por cento os direitos de entrada ou 
consumo dos generos e mercadorias import::tclas em navios estrangeiros- 2'1 de agosto 55li 

Decreto pelo qual D . Miguel proroga por mais dois mezes o praso do recebimento do ern-
pi·P,stimo de 2.000:.000SOOO réis aberto em 15 ele jàneiro ultimo- 27 de agosto ... . ... 557 

~ota do visconde de Asseca a lord Palmerston, pedindo que o governo britannico cmprc-
gae seus esforços para o governo francez niio despojar Portugal da esquadra - ~:l7 de 
agosto . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - . . ....... - 557 

Officio de D. Francisco de Almeida ao ministro c secretario de estado, dando conheci· 
meu to da 1\.CCepção de suas magestacles em .Parí._s c de alguns factos políticos- 28 de 
a,gos to ... - ..• .. . .. ... _ ... _ ............ : ., .... _ . ... ... _ ... _ .... . ...... ~ .•. '!~· • . 558 

Oflici·o de D. Francisco de Almeida ao marquez -de Palmella, remettenclo copia de um ~t' 
carta que Luiz Antonio de Abreu e Lima clirigitt ao' duque de Bragança, e de um bi
lhete de lord Palmerston a respeito da partida ele nnvios - 28 de agosto . _ ...•... • . 5GO 

Documentos appensos (um sem data, outrQ de 20 de a,gosto) .......... ..... ...... _ .. , . _. 5GU 
Offici:o ele José Joaquim Pereira, commanclante d:). corveta P1·inceza Real, a Ca.rlos May1 

referindo o que se passou durante a viagem e permaueucia no porto de S. M'iguel, ' e 
enviando dois documeutos-29 de agosto ............• . . ... ... . ... ..• • .... -.... .. 5Gl 

Carta do conde de Yilla. Flor ao sobredito official ele marinha, instigando-o a submctter-se 
ao governo da rainhâ sob a13 condições já propostas -13 de agosto ..•............ 562 

'!'ermo do conselho militar reunido a bordo da corveta, com os quesito:;; que ahi se appro-

Offic7oa1d: Lulz4.t1~t~~f~~~e· Áb~·~~l· ~-Li~1;; ~- L;t·i~ ·d~ 'sil~~- iio·t;si~il~· ci~ ·Âib~q~l~~·q~~~: ~-~~· 563 

,{' metteudo li- relação da tropa existente em Lisboa e clauclo algllmns informayÕe$ pólitl-
cas- 29 de ngosto- ... - ..... - - - ...... .. _ . . . ........... _ ........ .. ....... _ .. _. 5G3 

1\Iappa da for9a da guarnição de Lisboa ............... ... ...... . . .. _ . . .. ... .. ...... • 564 
Edital elo senado da camara ele Lisboa, publicando o aviso do conde de Basto ao m~rq_nez 

mordomo mór (com data de 26), parn que faça constar a todos os habitantes da ci
dade e s~eu t.crmo quanto foi apmzivel o valor c firmeza que clesenYolv.et·am no cli,a,Jil 
de julho; quando a esquadra franccza forç.ou o porto da meijma capital - 29 ele agostQ 565 

Portaria elo senado da camara, rcmettendo aos juizes Cl'e todas as aldeias elo tcrm0 exem
plares ao snprâcitaclo ed ital, pnra, os clistribuh·em pelos respectivos -moradores - .31 .de ~ 
agosto ... . .. _ .. _ . .... _ ... _ . .. ......... _ ... .... .... .. . .. ...... .. .... .... .... . 56o 

Extracto de um officio elo marqucz de Lavradio (D. Antonio) ao visconde ele Sant:u·em, 
communicando que. pro.cpra tódos os meios _para concluh· o reconhecimento aos dírei-
tos ma~estatic?s dc 'D. Miguel por parte do governo de aoma- 31 de a~osto .. - '"· .. 566 

Decreto da J)egenma, mãntlanclo proceder ás eleições das juntas de paí:oc·lna e camaua~ 
!)lunicipaes nas ilhas restaüraclas -1 d·e setembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... sb .. ·. 5G6 

Aviso do conde ele Basto ~í.s camaras elo rei rio, lo1-ívando a energia, cnthusiasmo e decidido 
valor que os J.mbi-~antes de todas as classes manifestaram quando lhes constou que a 

. esquadra fn\.nceza tinha forçago o J)OTto ele ~isl:loa- 2 ele setembro .... .... . - ...•. 56_6 
Convite para uma subscl'ipção a beneficio das familias que perderam marido, pae oufilho~ 

em élefez_!l. ~a patria (publicado na Gazela lle LisbOa de 2 de setembro) ... -- ..... " ..... 561 
Decreto da 1·egencJ.a, mandando apprehencler os navios ele gue-ura e me-rcantes-com ban-

deira d'ól governo usurpadoru....:_ 3 de sétemb 7o .... · . . ~ . : . . ... -. . _ . • ... .... .. . 1 •• --· "'•' · 567 
E;x'tracto do boletim n .b 4 do secretario particular elo viséonde de Canellas ao visconde .de 

Santarcm prosegnindo nas suas noticias- 4 de setembro . . . . . . . _ ..... , ..•..•. " .. 56.8 
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Nota do visconde de Asscca a . lonl Palmersto11, enviando .copia ela carta que o m]histro 
elos negocios estrangeiros esCJ·cvcu ao almii'o.ntc Houssin, na qual refuta as rnsoes por 
este cxl)Cudil1as. para se j.ustificur da tomada da esquadra portugueza- 5 de setcm-

560 bro ............. . .... . ...... . · ............................................ .. · 
Disl!ursos dos condes de Aberdce11 e de Grey, c duque de W cllington, proferidos na cama r a " 

elos lon1s em 5 ·de setembro, ácer~a da questão de Portugal .... . .. .. . ........ · ·. · · 56" 
Decretos (dois) rcorgahisando a pago.dori:.t militlir t\stabe1ecicla na cidade de Angra, assun ~'Sl 

como a intelldcncia g·c1'al de vi vt!res e transportes- 6 de setembro ..... .. . · · · · · · · · ::l 
Decreto suspendendo provisoria,meute o serviço das millcias e ordenanças 110s Açores, c 

c1·eando ali eo1'pos de voluntarios nacionaes- 7 de setembi'o. . ........•..... · · · · 581 
Sentença do conse1ho ele guerro;, condemnando a pena de morte dezoito praças ele. pret do 

2.0 regimento de inf,mteria de Lisboa - 7 de setembro .. ... . . . . . . . . ........ . .. · · 585 
Officio de Luiz Antonio de Abreu e L~ma a Luiz da f:i ilva l\'Iousiilho de Albuquerque, 

transmitti~ci.? div_e1:sns ~oticia~ e expondo a sua critica situação po1· falta de rec11~·~ 
506 sos pecunmuos - 'l de setembro .......... . ...................... .. ...... · · • · 

Ordem do dia expedida da repartição do ajudante general em Angra, fazendo publico q11C 
foi arcabuzado 110 campo do Relyão o cabo de esquadra Manuel dos Sa,ntos, de caça
dores n.o 2, pelo crime ele deserção c0m armamento para as fileirus do inimigo, confor-
me consta dos documentos juntos - 10 dt! setembro .. . ..... ... ..•.. . ....... . ... · · 597 

Scntenç.a contra o sobredito réu e confirmação do consdho de j usiiça- 27 t11J agosto C· 1 . 
ele setembro ............ · .......... ...... ... .•. .' . . ...... ...... . . .......... ... . !J97 

Decreto da rcgencia, mandando abrir na ilha de S. Miguel um empxestimo de 120:000~000 
réis - 12 de setembro .... . .... . . .....•.. , .............. , . . . .... . ....... .. ..... 5!JS 

Carta elo visconde ele Asscca a lord Pa1mcrston, expt:Hido os vexames que o goverho tlc 
Lisboa tem soffrido da França, e pedindo que a Inglaterra, ho. qualidade de antiga 
alliada, intervenha com o seu auxilio - 12 de setembro .. .. ... ,. , .. , ... , ..... •,.'. 5()9 

DcCJ:cto da regcncia, abolindo por insignificantes todos os morgados e ca.pellas das ill1as 
elos Açores cujo r endimento liquido não chegne a 200Jl000 réis para o admibistra• 
dor -13 de setcntbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .. .. , ................. , .... GOO 

Decreto ordenando qnc seja extincto o 2. 0 regimento de infantm·in de Lisboa c em Jognr 
d'elle si:l.cl'itl outr9 com a denominação de •movo regimento de _infanteriu t1e Lis-
boa" - i3 de sêtembro ... .. . ... . ........... .. ..... . ... .. · ... ...... ......•........ 600 

j< Edital ele Bento José de Almeida Moum Coutinho, juiz ele fóra c presidente da camarada 
Ril:>eha Grande, aos ribllirchses, convidando-os a c.oncorrCl· ás eleições das juh.taa de 

·" parç.chia- 1~ d_e setembro ...•.... , ....................•..................... 601 
OJfi~;i'o elo visconde ele Asseca ao '1•isc011cl~ de Sautarem, Jiecommend:mdo, como dignos d.e 

()fl(' rcmu)1ei·ação, os ser'dços prestados á causa de D. Miguel po1· Manuel Maria Couh-
nho de A1bergarià Freire - 14 ele setembi-o ........ .. ...... . . . . ..... ... ......... GOl 

() • 'xtracto do bolet-im J:!. o 6 elo sectetario lJartichlar t1o visconde de Ca,nellas ao vi1>condc de 
S.antauem -16 de st!tcinbro . .. ....................... : ............•........... 602 

raPccrcto da rcgencia sobre o ettpetliente cia commis.sfto incUmbida t1e administ:tar os bci1s 
sequestrados - 17 ele seteuil.:íro ..... .. .. ... . ...... : . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 603 

r~:Portaria da r egencia, prohibindo has tllfahdegas das ilhas dos Açores a entrada de moeda 
w~le cobre estr!llngcira -17 de setemlwo . ... . .... , ... , .....•...... , ............... 603 

0gpecrcto da regencia, organisando os regimentos de íhf:1tlte1·ia de linl1a7 cujo plano se se-
9 gne - 20 de sctembTo ............... ..... . , ..... _. .. ' . . . .. ..................... 604. 

Gc.Pecreto da regencia, determinando que o cominani.lante tlns for~ as militares :b.as ill1as . dos 
Açores .proceda á Ol'gauis.ação dos primeiros batnihões de infamtm·ia 'n.oà 3; 6 c 107 c 

, cl'estes, assim como elo prov,isorio, forme um noyo col'po- 20 ele !)etcmbto . . ..... · : · 604 
._aÇartas (duas) ele lord falmcrston ao viscollCle de Asscca, resp1lndent1o ~s q110 este lhe dJ-

l'igíra sobre a restituição cle navios- 20 dÇ! setembro . .... . ...... ...•. , ...... · •.... 605 
r (,0rc1~m do clia expedida da repartição elo . ajuçlante general em Angra, pul)licando a scn· 

- tença do conselho de gu~rra que condemuou á morte os réus José Antonio Vianna c 
.,_;Domingos José Baião . pelo crime de hop1icidio, sendo executada a dita pena quanto 

.JU< ao primeiro e commutauelo·se a do ultimo na de degredo por dez' annos- 20 de se-
,' tcmbro ......• ... ............... . .... ......... . .. . •.. . ... .. ,, . . ... . ........ . . . 605 

Auto. ele corpo .de delicto, sentcn~;a e confirmação do conselho de justiça, annexos á rcfe-
nt.Lda ordem-2 e 3 de agosto, c 1 de setembl'o ...... . .... .. . ......... .. .. . ........ G06 

m;Ji>iscurs.o ~recitado pm· BeiJ.~o. José de. AlmflidlJ: ~omn. Coutinho q1,1anelo ía proceder-se á . 
6 f:h e~mçao da calhara munJClpal da v11la da R1ben·a Grahele em 20 do setembro . ....... 60 

Offi.ç-Áo de Luiz Antonio de Ab1"eu e Lima a José Antonio Ferreira Braklamy, informando-o ~ 
1 h, . so1]1·e o emprestimo; api'estt:Js da expediçã9 e outros llegocios-20 de setembro ..... · GOl 

Officio do margue:t de Lavraelio (p. Allton~o). ao visconde ele Sant!l.rem, remettendo a bulla 
1.fle . Gr.~g01:~o< XYI e pi"ev.epindo qtte no dia seguinte se realisará a entrega elas suas 

6013 r) Ctedenciaes- 20 de set?mhro . · ........ ... .. ' :'' . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O!) 
· IJ.3 ~lla a 9ue se re~ere o officw auterJOr - 5 ele agosto .• . ......•.... . ... . : . ... . . .. . · · · ~Ü 

Tiaclnc!}ao, da mesma ).:mil a (nota), ........ . ...... ·.· ... •... .•. • . .... .... ......... · · : · 
C~t.a de Jose Balbino elf\ Barbosa.e Â!ial,ljo a José Antonio Fetreira BraJda(lly,, parti?J

tré panela noticias chegadas · do Rio de J an~iro, da,s ·qna:cs const:a mudanças no ministeno, 
tlr a~sumind!J o cargo ele secretaúo, dos negoc.ios do interior Jo§é Lino Coutinho, bem 

ífS~OnJw,ci,4co. PJlll S\1~ ill/mi;;ade ,aos ~!lropeus- 21 de setembro ... , .......... . , . , .. . · · 61Z 
De_crljltp)Jpa, ,r~gqncia em );10m~ ,çl,9 )mpe;tadqr1D:.: Pe~110 IJ, orclenand'O 'que 09 ch~fes de cada 

1 NJ uma .das repaTtiçõçs civis, milit~r<;:s !3 ecç1esiª~tjcas·, -gude houvct cmp_i:<:g•aGloa de nas-



353 

eimento portngltez, examinct\1 esc1·uptllosam~J1te se elles slto de facto cidadãos brazilei-
ros adoptivos ou naturalisados -18 de agosto (nota) ... ...... . .... . ............•. 612 

Decreto do governo da Terceira, tirando á mesa do desembargo do paço a ingerencia nos 
bens vinculados- 22 de setembro .. . ...... .. ........... . ...... .. . ... ..... .. ... 613 

Sentença (segunda) do conselho de guerra, condemnaildo á morte vinte e t1ma praças de 
pret do extincto 2.0 regimento de iufanteria de Lisboa~ 22 de setembro . .... • ...... 614 

X 
Oflido elo mai'q1icz ele Lavradio (D. Antonio) ao visconde. de Sa.J1tareb1, communicando que 

na vespera fora recebido pelo papa no palacio Quirinal, colho embai!l:ador extraordi
nario e plenipotenciario- 22 de setembro.. . .... . ..... . . . . . . . . . .. .... ... .... .• f525 

Officio elo mat·quez de Lavraclio (D. Antonio) ao visconde ele Santaretn, i'eferindo a suare-
cepção na audiencia concedida pelo summo pontífice- 24 de set embro ............. 626 

Credencial para o arcebispo de Petra entregar a D . Miguel - 14 de setembro ..•.. .. .•. 627 
'I'raducção do mesmo diploma . ... ........ .. . ... .... .. .... .. ....... . . .... ..... .. . .. 627 
Carta do tnal"quez de Palmell a ao duque de Bragança, dando conta dos seus actos logo que 

chegou a Inglaterra - 23 de setembro .. . .... . .... ..... .. .. ... . .. . .. .. .. . .. .. . ... 628 
Extracto do boletim n.o 7 do secretario particular do v isconde de Canellas ao visconde de 

Santarem- 23 ele setembro .. .. .... . ..... .. .. . .... .. . . ..........•............. 628 
Carta de Francise.o Teixeira de Sampaio a lord Palmerston, ministrando esclarecimentos 

pedidos-24 de setembro .. .. .. ........ ... •.. .. . ... ....•..... . ... . ........... 630 
Carta do marquez de Palmella a lord Palmerston, assegurando-lhe que não se comprou na-

vio algutn nos portos de Inglaterra, em nome do imperador D. Pedro nem de sua fi. 
lha- 26 de setembro ......... . .. . ·. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 630 

Officio ele Raphael da Crm1: Gúei'rcito ao visconde de Santarem, referindo a summula da 
sua conferencia com lord Heytesbury sobre os negados de Portugal, e r emettenclo co-
pia ele l1ma carta qüe dil'igiu ao conde de Lavai- ;;; de setembro ..... ... .....•.. 631 

Carta aunexa- -w- ele setembro . .• ................... . ....... - ....... . ...... .. .. . • 632 
Carta do marquez de Palmella a lorcl H,Jllancl, exhortando o governo britannico a favore-

cer a causa da minha D. Maria li- 27 de setembro . . ... .. . . ....•...... . ......• . 63·3 
Aviso de Luiz de Paula Furt:tdo de Castro do Rio de Mendonça a J oaquim Gomes ela Silva 

Beltort, para que recommcncle aos magistrados toda a vigilancia, acti v idade e ênergia 
na adopção de quaesquer medidas que po,s~am interessar a segnran~-a publica-I de 
outubro . ...................•..•. . .... . ...... .. • . ........ .. .. ........ .. ...... 636 

Decretos (dois) que determinam os Iocaes onde os r éus devem cumprir a pena de de-
gredo ~3 de outubro . . ............. . ... • ... ......... .. .........•.. .. ..... ... . 636 

Decreto da regencia, mandai1do ol'ganisar os corpos de caçadores nas ilhas açorianas- 4 
de outubro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 

Decreto da r egencia que amplia os pra50s marcados no diploma ele 12 de setembro pm·a 
os pagam-eutos ' do empr estimo na ilha de S. Miguel- 4 ele outubro .......•... . .... 637 

Officio do conde da l!~igtieirn :to visconde de S:tntar em1 sobre uma conferencia que teve com 
o ministl'o hespanhol D. Manuel Gonealcz Salmon-4 de outubro . . ... . ....... .... 638 

Carta do marquez de Palmclla a Luiz Antonio d-e Abreu e Lima, participando-lhe a ;ma che
gada a París~5 de outubro .... . ........ . . ..... .... . . ...•.................... 638 

Decreto da regenctn, determinando que das praças do corpo de sapadorcs e do batalhão de 
iufanteria de linha d:t ilha de S. Miguel, extinctos n'es ta data, se forme o batalhão de 
caçadores u.o 3-10 de outubro . ...... . . . ..... . ...... .. . · ...........• . .......•• 639 

Decreto concedendo a exoneração de ministro e sec·retario de estado ao clesemli>argador 
José Antonio Ferreira Braklamy -10 ele outubro .. . ..... . ..... .. ............... 63!) 

Decreto nomeando José Dionysio da Sih·a ministro e secretario ele estado dos negocios 
da fazenda, do reino, ecclesiast1cos e de justiça, ficando a repartição dos negocias es
trangeiros uni da :ís da g uerfa e marinha- 10 de outubro ...........• . .......... . 63!) 

Discurso proferido na presença de D. Pedro de Bragança e sua fàmilia1 em París, pelo 
presidente de uma deputação encarregada de manifestar-lh es os sentimentos de res
peito e lealdade dos membros da 1'egenci.o'1., dos defensores e haQ.itantes elas ilhas, ass im 
como pedir ao ex-imperador que dirija os negocias da rainha- 10 de outubro ....... 639 

Resposta de D. Pedro ... ... ... .. .. .. . ... .. ... . . ....... ...... ................ . . . ... 641 
Carta do duque de Bragança a José Antonio Guerreiro, agradece)1do-lhe o desvelo I'.Om 

que tem cooperado para sustentar a causa liberal-lO de outubro ................ 641 
Officio de D. Francisco ele Alm .. ida a J osé Anton io Ferreira Braklamy, sobre as diligen

cias que fez · para lhe serem· entregues todos ou pnrte elos navios da esquadra portu
gueza surtos no Tejo qua;nclo o alrhil'ante Roussin forçou a sua entrada -11 ele ou-tu-
bro ... ..... . .. .. ....... .. .. . . . . .. . .............. . ..... ................. .. ... 641 

Officio de D. Francisco de .Almeida 'a J'osé AntollÍo Ferreira Braklnmy, com informnções 
documentadas.áccrca das tres corvetas portuguezas retidas no porto de Brest-11 ele 
out'ubro ...... . . ..... ......... ... . .. .... .... ....... .. , ....................... 641 

Doctlmentos a'nne~os (quatro)-16, 2ii c 26 de setembro . ... .... .. . ..... .• .... . .. . . .. 643 
Carta do duque 'de Brngançu ao summo poutifice Gregorio XV:r, queixando-se do procccl i

mcuto ch •snnta :sé a bcl.1cficio ele b. i\liguel , e protctitunclo con tra similhau te acto-
12 de 0utnbro .. , ... . . .. ........ .... . ...... .... ...... .. .. .. . .....•.. :•.". ~ . ~~ ' ... 644 
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Officio' de Luiz Antonio de Abreu e Lima a José Antonio .Ferreira Bra.klamy, participando 
ter-se assignado o contrato do emprestimo, como prova por diplomas juntos- 13 de 

46 01,1tubro . .... . ......... . ......... ... ........ . .............. . ........ · · · · · · · · · ~46 Documentos annexos - 27, 28 e 29 de setembro . . . ... . .. ~ .•.... ... . . ... ... . . .... · · : · 6 
ô'liicio de D. Francisco de Almeida a José Antonio .Ferreira Braklamy, remettendo copta 

de um officio que lhe dirigiu João Pedro Migueis ele Carvalho, participando-lhe li! r~
solução tomada pelo papa ele receber como emba.ixador o agente secreto ele D. Mt-
B'\l~l-13 ele outubro ...... . ... . ........ ... .. .. ........ . .... . ... . ... . . . ... · • · · 64~ 

Officio ·a que se refere o anterior- 22 ele setembro .. . .•....•............. . .... _. .. · · · · 64 
Officio de Luiz Antonio de Abreu e Lima a José Antonio .Ferreira Braklamy, enviando as 

actas das primeiras sessões dos commissionados para cuidarem ele compras e empr~go 
ele f. 100:000 que se destinavam :í expedição liberal - 14 ele outubro .... . ... . . . . · · 649 

Resoluções tomadas na co!lferenQia alludida ........... . . . .... . .. . ....... . ..... : . . · · 650 
Carta do marquez de Palmella a Luiz Antonio de Abreu e Lima, dando-lhe a noticta ele 

qu.e o imperador está decidido a embarcar imrnediatamente, assumindo o titulo de re-
gente em nome ela senhora D. Maria II - 14 ele outubro ... . .... . .... . .. . ... . ... . · 652 

S.entença (terceira) do conselho ele guerra, condemnando á pena de morte trinta militares, 
a degredo perpetuo dois e absolvendo elez-17 de outubro ........ . ............... 653 

Breves palavras sobre os tres accordãos do conselho de guerra (nota) . .... . •.... . .. . .. . 676 
Parecer ou •'consulta do conde de Basto, quando um sacérdote supplicou que se demorasse 

por algumas horas o terrível castigo para as victimus poderem receber os soccorros 
da igreja (nota) .. . .. . . . .... ... .. .. .. . . . ... . ...... . .... .. .. . ........ .. ....... 677 

Officio ele José Balbino de Barbosa Araujo a José Antonio .Ferreira Braklamy, dizendo 
que o santo padre acaba ele dar uma prova de escandalosa fraqueza reconhecendo 
D . Miguel, e em consequencia d'isso já o governo de Lisboa nomeou. alguns arcebis-
pos e bispos, cujos nomes cita -17 de outu):H·o .... . . ... ...•• . .... . . ... . .. ....... 678 

"Officio do conde do .Funchal a Cancliclo José Xavi<-!r1 remettenclo uma carta que lhe escre
veu o conselheiro João Ped1:o Migueis. ele Carvalho, referindo minucio5amente factos 
Passados em Roma a respeito elo reconhecimento ele D. M, iguel - 17 ele outubro ..... 678 

678 Domu11ento a que se refere o officio supr:;t - 30 de setembro ...••....... : .. ...•..... . 
Cartas aimexas - 21 e 24 de setembro .•.....••. , .... . ..... . ....... , .............. . . 683 

XI 
P.i I' ,. . 

v r 
Offici~ i~- l;;gi.'l. :Antonio de Abreu e Lim,a ,a José) \.ntonio Ferreira Bra)damy, participando 
"t , qi:lli; e& cohsequencia de uma entrevista de R Dart com o marquez de P~tlll)ella, es

c~~~êrfh"..f<?. &B:Verp.,o,, lll'itanni?o, pa~'.J!> ~~~·~v.cnir o 1escand~l o, c in~e.p.v.eniel)tes ~ra,yes .e 
'l 1 "'poltttlfe!itlas wt,ngaP. d 'aq,uelle neg~ct.amte, e remettendo, cop_~!.L do seu o@,c10, a st~· 
' Gech;g~ Sl:ie~ sõlSÍ·e 'este assumpto~ assim como da resposhi-19 c\e ·outul:i1·a~ .' . -: ...... .6,~5 

Doct~~~!Jt~ ~m~ fi'.11{f~,tr\.co.J.' -:- 28 de., se~~mb.ro,, ,3, 12 e 17_ de ,qut~bro, . . ': •.. . "':: . . . . . . . j • • • 6o6 
q p.icto e Etuz A:ntonJo de Abreu e Lima a José Antomo .Fenen·a Braklamy, e:8lponé!_o que 

I o ~~t~cJ~ ~l~deciso clp infausto negocio de. M'aberly, sendo um obstac.ul0. para nove em · 
J r p'r~stnAo, JUlg~u-se _acertado de o conclmr, mesmo com ~r~nde sacnficw, mas as teth 

tati~fl \l" fpram 1~1,1tms, cumo demonstra a correspondeuc,la JUnta-19 de outubro ..... 688 
Pocurrlen'tos' ánnexos (quatro)-30 de agostó, 2 e 3 de setembro e 5 de outubro .. . .... . . 688 
O'ffici~ ,.c1.~ '.9~\~z Antonio. de Abreu e ,Lim~ a _cl,os_ér.A?ton,io .Fe}Teira Braklam:v1 remctt.endo 

3 ..., c??!a ' cl~ .c~rta _q?e o duque de Braganç!IJ dmgm a lord PalmerstoJl em forma de pro- Q 
fi:~~M c~'t f~ poltttea -19 de outubro .. , . . -... . •,) . ........................ . .. . .. . ... . 69 Ó 

C8.rta licirna' al"ludida -13 de setembro ......• : . , .. , . ......... . ..... . ...••..... , .... 69 
Decr~~~o a~l~ffi~Jj,tanclo a ;o~·ça, àa comyanlüa _de cavallaria elo cor_po da guarda real da. po-

liCia da. Cidade elo I or.to - 20 de outubro .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ...... . ... . 692 
Officii "áo · ~i 'conde ele Santargm ao bunci.o apÇJstolico, participando-lhe o dia da auriliimcia 

T:l:l p~~li~a no palacio da Ajuda _para a entrega das suas creclenciaes, segundo o formu-
lap o Jllllto-20 ele outubro .... . ......... .. ..... . . ....... . .......... .. . . .. . ... ~92 

Cerentgn,ia>l f~ra a aÚ.cliencj_a publica ele foxmajiclade do arcebispo de Petra1 a fim ele apre-
s~ntar as s11as. crcdenCiaes- 20 ele ou tu oro ............... . ........... . ...... . . . 692 

Circuli,tr 4•) visconde de Sant'arem dit·Ágicla ao~ Üttúares, d.ign~clades ccclesia~Üc ~~:s ~ . mais 
: . p~~~ oa~· q,ue fo~·mam a cô~·te, pam assis~iljem .i sob~~~lita fup.~ç~ \l --:; 20 de qutttb.ro .... 694 

Decr~~? ! cl~ ,p~~e,ncta1 cl,ct.ex!l'unando "fi.\\C seJfl. uutforme a aclrrit\ustraçao dos-bens em se-
694 

Cart;Jl~b9~fuíu·~ 1à~leB0r~tg1!~ç0 ~·~o· ~~~q~~~ :Jh~ai~~IÍ~," ~~~J~~d~:lh~. i~~tr~l~.ç~~~ ~ 2~. cl~ 
I:J J ~ '!Jl P....r , ' ( a . . r • 695 l<'í'outuoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............. , ....... .. ..... n , .... . , 

Nota fhq cénde c]a J,<'igue\i·a :\I,>.1\'Ianu_o11 Go.nz,al f-Z Salmon, ~oLicitaDflo que a, ~IespaiíJJ.a in-
1,A?rvé~ba p~ra' ser Í: estitt.il~b a corveta pmnia., Ct~.i.a tripulação se su~levá.ra ,n.Ô;_porto 

P\giiJ~l;~~\l~t~t~~ .s.e ~l~ . ~~~t~~~. ~,.ar?'_9:·~·~-~ -~~~~~1-r~. ~1:.~~~~~~~ .ç:~ . ~:~~?~~-~~t~·~-~ tiD5' 
Olncià cTe" J"0}; · ~au}'~ci.o Corr_ei li,a Jo~~ Ant.o~~o,Fenei_ra 'Brar.klamJ[, ré'!Ç~rindo ~~ succintas 

--!?~ pal~~·ras elo imperador ela Il.ussia sobre. a graYc quest~o _portugueza ,..,, n;fr- de ouhl· 
b~\Q , .. .. ... , • I • o o o , •• o o o o) o • , •• o ·1{1. •' , ·. , , o : 'l!·J o • • o o o , ! •. ,,., • •. . • . . lo • •• , ' • • .'o 4'· , . r .. , o) o • o o. G.9.6 

COI.!.'ell)OlJ(a el.a entrega de c~·eGl'enc~aeJ; (no~ici.a . jn_seí.Jiia lp Gazeta de Ji;isboro1cl..e 2,6\ ·clcweubn" 
b! 0) ? .J•' · ' · · · l • l' ·~ · ..•.. •, ,, , . . . . , , .. ,r,, , •. : •.... - ~ , .. 1 • • , •I· . . ~ . , , ., . ·;Jh . . , . >.,T. · · · · (:j (t}j3 

.. 
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Decreto concellemlo uma bandeira ás companhias de voluntarios realistas urbanos -26 de 
outubro ........... ..... ... . . ..•.. .. ..................................... . ... 697 

Carta do duque de Bragança ao marquez de Palmella, contendo pormenores sobre a ;pJ:o
jectacla expediçãy a Portugal- 27 ele outubro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 69;7, 

Carta do marquez de Palmella a lord Palmerston, solicitando a intervenção britannica-
27 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. . _ .......... 698 

Documentos annexos: carta ao conde Sebastiani com a minuta da conferencia que tiveram, 
e memorandum, em nome de D. Pedro, indicando os auxiüos indirectos qu~ a Ingla-
terra e a França podem prestar-lhe- 20, 22 e 23 de outubro . . . ...... .. · . , ........ 6

1
99 

Aviso do conde de S. Lourenço a José Antonio ele Azevedo Lemos, clanclo-lhe -co~nlle'c,i 
roento ele um diploma, para o.apresentar no conselho ele que é presidente-27 de ou-
tubro . ..•. .•. ... .. . .................... .... ... ... ... . ....... ... ............ 702 

Decreto commutanclo a pena de morte a trinta militares, e substituindo-a por degredo per-
petuo - 26 ele outubro ............ . ........ .. ......................... .. .. ... . 702 

Sentença elo conselho de guerra que designa os pontos ele Africa onde os trinta réus hão de fi-
car- 29 de outubro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 703 

Aviso do conde de S. Lourenço ao conde de Barbacena,,para que a bandeira concedida 
por decreto de 26 do mesmo mez tenha a legenda nA fidelidade das companhias de 
voluntarios realistas urbanos», attendendo-se assim á supplica dos respectivos offi- _ 
ciaes - 29 ele outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 703 

Officio elo marquez de Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santarem, participandO' que 
continúa a trabalhar ácerca da igreja e hospital de Santo Antonio, como prova pe1as 
copias da corresponelencia entre elle e ó secretario de estado Bernetti- 31 de outu-
bro .••... . • . ..•..•.. ... . . .. .......... .. .................... . .... .•• •.•• .. . •• 704 

Documentos annexos (seis) - 24, 26 e 28 de setembro, e 4 de outubro ..•... . . .. ........ 705 
Extracto de um officio do conde da Figueira ao visconde de Santarem, reinettendo uma 

nota que lhe dirig·iu D. ~bnuel Gonzalez Salmon r elativamente aos navios Urania e 
Orestes-31 de outubro . . ....•......•.....................•......... , ........ . 710 

Nota alludida - 31 de outubro ..•....... . .... . .... ... ....... .. . . . .... .... . • . . ...•. 710 
Carta do marquez de Palmella a lord Palmerston, ap]Jlauelindo as suggestões contidas na 

memoria d'este ministro -1 de novembro ...... . ..... .. .. . .......... . ... .. .. .. •. 710 
Decreto ela regencia, organisanclo a ar tilheria dos Açores- 2 ele novembro. . . . . . .. . . . . . . 711 
Decreto da regencia, nomeando as pessoas que devem formar as commissões parciaes ele 

administração elos bens sequestrados- 3 de novembro .......... .. .... ..........• 712 
Officio do marquez de Palmella a Candiclo José Xavier, ácerca dos auxílios pecuniar!os 

para a expedição -4 de novembro ...................... .. . ............... . , ... 713 
Officio do marquez de Palmella a CaÚdido José Xavier, sobre ·a detenção dos na~iÓs,..Cok_- ·' 

g1·esso e Asia - '8 de novembro ................ ·~ ........... : ..... . : ....... .': •... 714 
Decreto da regem•ia, p1·ovidenciando a resp_eitÓ' dos çonselhos de guerra em qtle tenna'm'd.e 

, se1· julgados os officiaes e mais indivíduos da armad'a - 8 de novembro ... .. ...... 1 • , 716 
Otl;icio de João Pcd1:0 Migueis de Carvalho a éandielo- José Xà vier, pm:ticipando v-qu.e "'~oR~ 

seguiu impedir e .annullar a nomeação de um visitac~or para a igreja de S~nta Í\ri- . ~-(, 
tonio-8 de novembro ..... .. ... . .... ..... ....... .. . ... .... ..... .. , • .... ~ ...• 716 

EÀ-tracto de um officio elo marquez de Lavradio (D. Antonio) ao visconde de Santh.í:e8~, ' 
contendo algumas noticias políticas ele Itaiia- 8 de novembro ...... , ...... ': . . :~~-1)716 

Carta do duq?e d.e B~agança ao marque~ de Palmella, elogiando o seu zê1o, e ac;~~v~d~fl1~ , • 
e dan.dg mstn~cçues - 9 ~e nove~bro ......... . ......... . ..... : ....... . . : -· . .•. :-., ~:p:" 

Decreto db. regenc1a, coq:~. as mstrucçoes regulamentares para os offi01aes supenores, àJ.!l-. -

1
,.., ?antes e càpitães dos r~giment?s d~ infanteria cl.e linha-lO (le __ noyyh;tb~·?"c· ,: 'J;. , ,.:~~ll-718 

Officw elo marquez de Palmella a Canchdo' J"osé Xavrer, sobre nego01os pecumdhos e .clêc 
- tençào ele navios -11 ele novembro . . .............. : . .... . ...... . . . ..... :· ..... : . '7'24J 

Decreto ordenando que nas praças de commercio de rlisboa., :Po1·to, Coimbra e Fig'uéh!a sé 
abra um dmprestimo de 1.200:000~000 r éis, ao juro annual de 5 -por cento, pata cc
correr ás despezas elo estado, sendo dois terços d'essa qua,ntía na cidade de Lispoa ~ Ifi 
12 " ' b ~ n ·: ,r JH 72-

DecretoCl:s~~;:l~c:~d~· ~~ · ~~~~~is.sa~· ~~~~~st~· d;. ~o~;~lh~~:~ . À~-t~~i~ ·E~te·v·e·;· :a~; i~~ n 
Jo·ão Paulo Cordeiro, Joaquim Gomes AI-{,es~ Antonio Lopes dos Anjos e Jo9é. ArÍt~- "~ 
nio Gomes Ribeiro, para, distribuir o empr~stimo n~ parte que pertence á P.~~~ d~e8 

. 

Lisboa, ,fican'élo a Telativa ás"ou'tras tres praças incumbida á junta~da administra((!i'o flit 
,. • • n d · h d ' ,, ' ' " ··r· b 'E JJoaasr 7')~ . compan~1a geral da agn'ca.tura · as vm a~ o hlto Dm.úo- !2 é! e. no'Verh .- r '?;.; .. ·."ri .,_ •1n 

Av1so ele Lmz de Paula Furtado de Castro do :Rto de Mendonça a .'Joaqmm Gomes' da' Sily~ r ou 
< Belfort, para que lhe participe a irreguiaridacle commettida na arrecidaçãp -e '{.é'tiU1&." 

de bens sequestrados aos ausentes do reino sem licença régia ou l'éus-por él·itne ac 11 

rebellião - 12 de novembro . . . ......... .. ...... . ................. . ... ... .... ~i: 726/ 
Avisos (do~s) elo mest;no ministro a diversas auct<lljidades sob1:e asStliiUJtO anal'àp:oe- f2 dê . ·o _ 

nov€ml5\:o -!i . . . • .. : .... '? ..••• ~' ... ·' · .... ~~ .... ; ..... ..• :· . .... : . . . ' . . · .. .' .'~ . ~~1 1!-?'!': ~· 726 
Eqrtat·ia de José DiOnysio da 8ena, providen'cià.rii:l.ó sobre ·os embaraÇos' qae occorr~ih nQc 

alojamento de tropas -14; de novembro ...... .. .. .. ......... . ........ .. ..... !', .. ·727r 
Decreto da' regerlcia, nomeando dó'is'membros s•.1ppl'erhentni·ios p_àra o consel'f:io de jttStt~a~' ·· 11 

14 de. novembro ..... -. . . . .. . ......... ·'-' .... . . :' . . ! . ~ . . : . • • ,.:1 . .• ' . -.· .1 ..•. ~? :. ~.l.n.c. 727 
E· tracto ele uma cm·tn. de Jeão Pedro Migucis de C:arvall1o ao eonde de Funcltal, ácer&ã' 

c1os•ll'l.egocid{s J.DOl'tlilgtle'zes n'a côrtenpont.i:fioiá W!IÍjj; C! e 'lló>Veml!n'U .. . 'l! . :··.-. . . l'l .fl)1 ,t;JIJ<;H!' 727-
0fltcio de Jolto Pedro Migueis de Carvalho a Candido José X!tvier, referindo o que l!l~1 1 
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passou na audiencia concedida pelo papa, c outros factos relativos á igreja de Santo 
Antonio em Homa-14 de novembro . . ...... . ......•...... . .•..•.......... . ... . 728 

Documentos annexos (dois)-8 e 9 de no\rembro ......... . .... . ... . ...... . ......... . 731 
Edital do intendente geral da policia da côrte e reino, transcrevendo o aviso do ministro 

dos ncgocios ecclesiasticos c de justiça, de 12 do mesmo mez, que ofi'erece o premio 
de 12:000 crnzados a quem descobrir o agente occulto que promovcn a revolta de 21 
d.e agosto ultimo -15 de novembro .... , ....................... .. ......... . .... 732 

Oflilúo do marqucz ele Palmel~a a _Uandic~o José Xavier, concernente á negocia~ão enta
bolada com o governo bntanmco - lo de novembro ...•. . ............... . , . . . •... 732 

Officio de Lwz Antonio de Abreu e Lima a José Antonio Ferreira Braklamy, prevenindo-o 
da proxima partida ele alguns navios e fazendo algumas reflexões -15 de novembro 733 

Ofiicio de Luiz Antonio de A..breq e Lima a José Antonio Ferreira B1·aklamy, dándo co
nheciii)eiitO ela nota qqe envion a ~ir George Shee, pela qual se obriga a concluir a 
reclamação de H. Uart, llfediante um crf:ldito ele ;f, 660 -l5 ele .qovembro ........... 734 

Nota acima mencionaqa- 29 de oqtubro ... . .................. .. ..... . ......... . ..• 734 
Opusculo dos irmãos Silva Passos, com Q titu~o Segundo rnemo?'ial ~oqre o e~tado pTe;,ente 

· de :Portugal, e como q~ão ha 1•asão, nem di1·r,ito jWm fon;a, pcwa tim1• ú SE'(Ih01·a D. Ma
q·ict II szta co1·ôa, e a nós nos~a liberdade; po1n maili outras pcwticulw·idades - 16 de 
novembro ... . ..•..•.............. ... , . . .•..•. .. .. .. .. .... . . .... . .... .. ..... 735 

:Parecer sobre os meios de se restaurar o governo representativo em PArtugal, pQr qois CO!l
!le!heiros da corôa constitucional (Filippe Ferreira de .1\raujo e Çastro e Silve*·e Pi-
nheiro l!1erreira) -15 c1.~ ~:~ovembro ........ , : . . , ... , .. . . . ... . . , . ... ....... . .... 742 

Cf!.rta clQs auctores elo sobredito opusculQ ao clnque de BFagança, o:!ferecendo-lbe um exelll
plar~ e re_spos.ta em nome de sua magestacle, assign11-c1~ pol' CaJ:~cliclo José :Xavier -
4 e o de Janeu·o de 1832 (nota) .. ... . •. . ...•.•. . . , . .....•.. . ............ .. . ..... 758 

Decreto resolvenclo que v~rias praças elo extincto 2.0 regimento ele infanteria ele Lisboa, 
que se sq.blovou em 21 ele agosto, que por ~ua CO!lducta anterior e mais circumstan
ci<ts !],ttendíveis mostraram não ser conniventes no crime de rebelliiio, passem a ser
vil: nos corpos do exercito; que cincoenta e quatro elescriptas em duas relações sejam 
enviadas pata as possessões de Africa e Asia, e duas da arma ele artilheria conti-
nqcm presas para julgamento-16 de novembro ....... . .... . .. .. ............ . .. 758 

OJii.cio ele J.oão NÜ»ria Borges da Silveira ao visconde de Santarem, alludinclo a invectivas 
dos en1ig~ados contra o ministerio inglez por embargar os navios da projectada ex
pedição da Terceira, c a conluios para o assassínio ele D. Miguel - 17 de novembro 759 

Decreto da regencia, determinando que se fQrqJe J:IJ11a comn1issão em Ponta Delgada e 
outra na }i:orta para conhecerem o.a conducta civil e política elos ep:wrcgaclos que cxer
cerwm ±:n11.cçqei> sqb o gover:qo llStH'fll1-C1or- 17 de !lOVe!Ilbro: . •.... , .•. , ..... , .• . .. 760 

)·• t_ XII 
Breves obs<mvações que SJ+SCl~~ll a P?-~ticla elo presidente ela 1•egenola ela Te1•ceh•a pl.lr:+ 

Lonch·es, e como o.ste cxplwa o facto . . . . . . . · ... . ..... . •.... . .. .. .......... . . , .. 7Gl 
Carta elo ma.rquez de Palmel)a a Candiclo José 4avier, relativ:.unénte a navios c1e que tra-

ttL SUa anterior COrl'CSJ?O,Ild6[).CÍa - - 18 ele nOVCq!bro ...... . ........... , ...... , . . , , , 76,a 
Nota do marqucz de PalmelllJ, !)i lorê]. Palu1ers.ton, iqclicando as inte1wõca políticas do dü- . 

que ele Bragança- 18 tle novembro ... . . .. . ... I ••• •• •••••• •• ••••••• • • • ••••••• ~ 76\l 
Pecreto elaq.do p~enos poderes ao sol)reclito :fidalgo para contratar com os goverJlOí! de In

~í'~teF1':t '~ FP~~1ça .ai3 cs'~i ~;m!açiíes ~ne fo1:em convenientes á restaur!J:ção d,o, tl:Jro+!O d;J; 
ramha: D. 'Mana II - 2~ ele oqtu'bro.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... . .... . .. 764 

Decreto ela tegenci~J., qrclenando que se proce4a ao recrutamento ele dois II)il oitocc~:~tos 
cincbenta e oito honi.ens para a tropa de primeira linha- 19 de novemb1:o· .. · ~ . . ..•• 7GP. 

Offi.cio de João Baptista Moreira a -José Antonio Ferreira Bral~lamy, agraclecep.do a no
)TJ.eaçãó ele 6nClarregado elo negocios junto a CÔFPC do R io ele Janeiro, noticialJ.clO lJ,l
gun.s flJ.ctos lj.li oMoFPiclo:> e di!!iginclo <\Opia ela nota entregue ao mir)i~tro Frf1ncisco 
Cal'neiro de Campos para que se sePvisse qesigt~ar clia e hora ele uma audiopci&, llll 
qual desejava compriman'tar, em nome da 1•egoncia da Terceira, o Í11fperado1: D. Pe~ 
dro l'I, ate.- 20 da novembro . . ...... . .... . .. . . .. . .. . . . . ..•.. .. ........ . . . .... 7G7 

Nota a que se refere o ·officio supra - 21 da novembro .. .. .. . . . . .. ... . .. . , ...... .. .... '(69 
A.cta dó que ·:ge résoTven na commissão de preparativos expeclicionarios Feqt).iela em Lon= 

dres no clia 23 de 1~ovembro . . . . .... . , . ... . . .. ... . ... . ...... . ... . ............. . · '170 
Offlcio ao conde ·de ôrio1a ao visconde de Santarem, rcfexindo os pontos de que tratou 

n'!lma confert:n~Jia com rnr. Ancillon C)n Her!im- 23 ele novembro ... . . .. ...... . ... 'l'll 
Pecreto suspenele1id.o proviao'rin.me1J,te os 1:ecebil)1cntos por encontros ou compemm~õe13, 

permitbido_s !J. · gmnde numero de devedores ~lo estado pelo alvará de l6 ·de maio ele 
1l:i25 e decreto ele ll .de setembro ele 1826, permanecendo apenas em vigor o que para 
as fLJ?Olices elo primeiro estabeleceu o art,igo lO.P elo alvará de 13 de )Jlarço de l797; 
de~eriJlinando, outros~m, que tenham ple110 c:ff!cito aquelles , encontrof,l já tituladol3 ou 
CUJO processo OO!hél,\a~Sse q,p.tr:s d'esta data~ 23 de 11ovembro ; ...........•....... • 772 

Decreto da, Tegencia, para que se proceda ·á venda do!l bens encorporaclos níJ, corôa por 
devolução, _confisco ou outro qua)r1uer t!tulo- 23 de novembro ...... . ...... . .. . . : . 772 

Pecreto determmando que a venda elos bens propt•ios da aoFôa e ele todo:> es outros inc1t· 
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cal! os nos ui plomas ele 2 de setembro c 5 de dezembro de 1823, em logar ele ser feita 
a troco de títulos rlc divida publica c papel moeda se cffeituem nas especies da 
lei- 24 de novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ................ 773 

Decreto da rcgencia, :tjJplicanclo aos corpos ele artilheria e C!tçaclores as instmcções dadas 
para os ele infantaria- 24 ele novembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... 773 

Sentença da relação do Porto, conclemnanclo á morte Manuel Cn.etnuo Coelho ele Macedo 
c n. degredo perpetuo João Caetano Pinto- 22 ele novembro.. . . . . . . . . . ......... . 773 

Accordãos sobre primeiros e segundos embargos- 24 de novembro .... . ............... 777 
Officio do marquez ele Palmella a Caudido José Xavier, ácerca elos navios detidos e trans-

porte de emigrados- 25 de novembro. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ..... 777 
Officio elo marquez de Palmel1a a Candiclo José Xavier, participando o levantamento do 

embargo a todos os navios ela expedição liberal- 25 ele novembro . . .............. 778 
Officio do marqucz de Palmclla a. Candido José Xavier, remettcndo um bilhete que lhe 

dirigiu Jm:d Palmerston, aconselhando a partida immedinta elos navios para evitar 
novas difficuldndes- 28 de novembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 779 

Bilhete nllndido- 26 de novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n9 
Decreto da regencia, cleclm:anclo irritas c nnllas todas as sentenças que proferiram os tri

lmnaes c quaesquer justiças do reino de Portugal c seus domínios em nome ou por 
nnctoriclade elo governo absoluto depois ele 25 ele abril ele 1828- 28 ele novembro ... 780 

Decreto dn, rcgeucia, estabelecendo os vencimentos elos offieiaes c mais praças do corpo 
ele artilhcria- 29 de novr.mbro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 781 

Proclumnçào do elr. Cnncliclo José de Moraes, juiz de fóra do ci\rel, crime, orphãos, etc., 
em Vilbt Francn. do Campo, nos cidadãos d'esse clistricto, exhortanclo-os a concorrer 
pa.rn. a defeza da carta constitucional- 2 de dezembro ........ . ..... . ........... 781 

Officio do marqucz ele Palmclla a Caudido José Xavier, referindo-se no discurso do thro-
no do rei da Gran-Bretanhn.- 5 ele dezembro ................ . ....... . .......... 782 

· Adso ele Luix ele Pauln. Furtado ele Castro elo itio de lYiendonçn. a Joaquim Gomes ela 
Silnt Belfort, para que ordene aos magistrados dos districtos façam constar o apreço 
de D. Miguel pelo enthusiasmo na defcza cln. religião, elo throno c segttrança do esta-
do que os povos dcsenvoh'cram _:___ G de dezembro .. ... ..... . ..... . . . . . ...... . ... 783 

Officio do marqucz de Palmclla a Canclido José X:tvicr, ácerca do discurso de Guilhcr-
Jne IV -.ü tle dezembro . . • . . . . . . . . . . . ...... . .. . .........•.•.. . .. .. ... .. . . .. 783 

Trnducc;ào elo trecho relntiYo a Portugal (nota) ............ . ......................... 783 
Extracto de discu1 sos proft•ridos no parlamento l.Jritannico a proposito do assumpto acima 

exposto- 6 cl'c dezembro. . . . . .........................................•.... . . -'1'84 
Officio de I"uiz Antonio ele Abreu c Lima n. José Antonio Ferreira Bra1damy, rcni.ett~íláo 

11111 credito de f 5:000 a favor da rcgencia, o qual é destinado n fazer f:tee ás despe-
r-as da expedição contra. n. 1\Jacleira, cnso assim o jnlguc cOJwcnirnte- 6 ele dezembro 785 

Decreto dn. regcncia, clcclaranclo que nus disposições de 21 ele julho não é comprchenclido 
o de 16 ele junho de 1830, o qnal continn~trú a ter execução sómentc na ilha Tc.rceira-
7 de dezembro.:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . .. 7SG 

Officios (trcs) de Joaquim ele Sousa de Qucvcdo Pízarro a Luiz Antonio de Abreu c Lima
1 

contendo varias instrncç.õcs -7 ele Jczcmbro . ........ . .. . ...... . ....... . ...... ~. 'i G 
Adso de Luiz de Paula. Furtado tlc Castro elo Rio ele 1\Iendonçn. l1. Jon.qúim Gç,mes du 

~iha Bclfort, referindo-se aos planos hostis elos constitucíonacs, c ordenando qnc .ds 
m?-gistrados te11hnm n. maio~· YigiJaucia nas yc~soas ele desconfiança p<ll'::t ~\l.'reJ?Í'i· , r 

1111J'Cm se por qualquer maneu·a tcntn.rern preJnchcar :t bmt cnusa, ordem c soc'cg·o pu- 1 

blico - 8 ele dezembro ........ . ................ . ............ . ........ . ~ : ..... 7,88 
Officio do murqucz de Palmclln. a Cnnclido José Xavier, sobre o tlcl>atc. na caiJt~l·a dós 

lords a proposito elo discurso da t:OTÔ:t, c dando noticias concc.mentes .a P.ortli.g'al ;~-9 
Llc dezembro. . . . . . . . . . .......... . ...... .. .................. . ....... . ... . .... 7:~8 

Oli1cios (dois) de Luiz Antonio de Abreu c Lima a José Antonio Ferreira. Brn.klnmy., pur~J'
cipanclo as occorrcncias relu ti vas aos navios que largm·am jit pam Be_lle-Isle, por~q 
designado pelo governo fi;nncez; c remettendo copia de um contrato feito com o çp.-
pitão Sartorius- !J ele dezemb1·o ...... . .... .. ..... . .. . ...... . .... . ....... . : .. ·,. 790 

Documento a que se refere o ofticio anterior- 30 de novembro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 
Officio (trcs) de Luiz Antonio ele Abreu c Lima a José Antonio Fcucira Braklam;r, con-

. tendo informações políticas c financeiras, entre as quucs elcclarn. que foi admittido ' o 
stoclc e:ccltange o emprestimo- 9 c 10 de dezembro . ............ : . .......... , .... .. 7W3 

Offirio do marqucz ele Pnlme1la a Cauditlo José Xavier, áccrca do cmprcstimo -..10 .d,p , 
dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , ·s· . . . . . . 794 

Exti·acto elo boletim n.• 18 tlo secretario particular do vis.cm~clc de Cunclla~ a.o vis.c.ónfic ~Q , 
Bantarcm- 10 de dezembro ................. . ............. . .. : . ........ ' •P r r ' • 794 

Decreto louvando o cnthusiasmo, fidelidade e disciplina elo:~ coi:pos elo cx:\)rcinq U.Pjt!{}t'it_if:!~, 
c perdoando o crime de primeira c segunda deserção simples a todas n.s p.~:aças,d,qs 
corpos de seguncln. linha que no praso de trip.ta dias se aprcspntarcm - 12. de ~lcz~m-
bro ............................... . ... . . , .. . . .......... . ...........•. . 1 ·r•· .~. 795 

Decreto determinando que se suspenda.m todas as causas e proccSS()S ~·clativos a militUllfi!S 
empregados na clefoza do reino, quer sejam auctoxes ou. .réus, c contra clles não sej.\1-
tehte111 outros emquanto estiverem ausentes pelo mesmo mo ti yo c um mez deppis qe. 
voltarem, não sendo por dclicto commetticlo I).' este p1·asp -12 çl.c dezembro. .. . . . .! .. 7()6 

Officio do man:qucz de Palmelln. a Canclido, Jos{l Xavier., lie!\IJ.Gil·o \~ partida de na,.yi911 Jit,QJra!L 
Bellc-hlc·-13 ele dezembro ............. . .......... . .. _ ................ . .... 7fl6 

;'H 
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Carta de João Pedro Migueis de Can·albo ao conde -do Funchal, sobre negociar> politi~os 
e principalmente ás reluctancias da côrtc de Roma em deferir as suas pretensoes 
como agente constitucional- 13 de dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ............ 786 

Officio ele Raphael da Cn1z Guerreiro ao visconde de Santarem, expendendo diversas re
flexões e enviando copias ele uma carta que escreveu ao conde de Nesselrode, do me
moranclum austríaco e officio de Metternich ao príncipe de Esterhazy- ~· de dezembro 798 

Docmntntos a que se refere o officio supra ........ , , .... ... , ......... , .•............ 799 
Officio elo conde da Ponte ao visconde ele Santarem, sobre os planos expedicioml!Tios dos 

liberaes e alvitres que julga p 1•eveitosos para a causa absolutista-, 14 de dezembro 802 
Officio do marquez de Palmella a Ca.ndielo José Xavier, fazendo sentir quanto o contraría 

a sua demora em Inglaterra- 16 de dezembro . . . . . . . . . . . . ................... 803 
Carta de lord Palmerston ao marquez ele Palmella, respondendo á que este lhe dirigíra em 

18 de novembro ultimo -17 de dezembro ..................................... 803 
Officio de Raphael da Cruz Guerrehro ao visconde ele Santarem, acompanhando conside

rações sobre os meios empregados por tres grandes potencias do norte para assegu
rar á Hespanha o direito de oppor-sc li expedição de D. Pedro de Bragança-~ de 
dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 805 

Officio ele Luiz Antonio de Abreu c Lima a José Antonio Ferreira Braklamy, concernente 
á partida de navios e avarias que ·estes soffreram - 20 de dezembro.. . . . . . . • . . .... 807 

Officio de Rodrigo Pinto Pizn-rro a Can'dido José Xavier, prevenindo-o de C(llC tenciona 
pàrtir parn Nantes no dia 25, c portanto rogava-lhe communicasse qualquer delibe-
ração de D. Pedro a )'.!CU respeito ~ 20. de dezembro ............ , ................ 808 

Carta que em 1 ele janeiro de 11.'1!2 o referimo signatario dirigiu a Candido Jo~é Xavier 
08 sobre o mesmo assmnpto (nota) ..... . . .. .......... . . . . .. . . ................. . ... 8 

Officio ele Luiz Antonio ele Abreu c Lima a José Antonio l<,erteira B1·aklamy, expondo os 
prejuízos que resultaram da infausta negociação com John Mabcrly-:- 21 de dezembro 808 

Officios (dois) de Joaquim de Sousa de Quevcdo Pizarro a Luiz Antonio de Abreu c Lima, 
transmittindo-lhe instrucções em nome da regencia- 22 de dezembro .............. 810 

Circular de FranCisco Xavier da sn,Ta a vigarios seus collegas, relativamente a rccmtus-
21 ele dezembro •... . .. . .................. .. . ........ . . .. ... . . ..•............. 811 

Extracto do boletim n. 0 20 do secretario particular do visconde ele Canellas ao visconde de 
8antarcm- 24 de clezemhro .......................... : .. .... ..... ....... . .... 812 

Officio de João Baptista Morcim a José Antonio Ferl'eira Braklamy, remettendo copia da 
felicitação que, em nome d:t rcgcncia de Portugal, d il'igiu ao novo imperador do Bra-
zil, c uma carta em nome cl'estc soberano para D. Maria li- 24 de de:1embro ....... 813 

Documentos a que se refere o officio snpra-23 ele jnnbo e 16 de dezembro ........... 814 
l\orrna clns regcncias de Portugal, applicada á menoridade da minha D. Maria li, pelo co· 

roncl Rodrigo Pinto Pizano-25 ele dezembro ... , , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81::) 
Extracto de uma carta de João Pedro Migueis de Carvalho ao conde do Funchal, :'teerca 

de negocias da sua missão em l{oma- 29 de dezembro ... . . . . . . . . . • . . . . . .... .. . 822 
Officios (dois) do marquez tle Palmelln. n. Candido José Xavier, referindo-se n'um ao mc

moranclnm ele Mendiza,bn.l sobre preparativos expeclicionarios c n'outro á op iniiio de 
lord Cockt·ane- 30 de dezembro ... . .. . ·. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. ... .. ..... 823 

Officio elo conde ela Figueira ao visconde ele Santarem, mencionando os principacs pontos 
de que tratou na sua conferencia com D. Manuel Gonza.lez Salmon-30 de dez em ln·o . . 824 

Officio de Luiz Antonio de Abreu c Lima ao marquez de Palinella., desmentindo a noticin. _ 
da perda ela fragata Congresso- 31 ele dezembro ................................ S2u 

APPENDIOE 
Carta çlirigida aos redactorcs do pcrioclico Paquete de Po1·tugal pelo dr. Bcn1ardo José de 

Abrantes e Castro, sob o pscudonymo de Philoveritas, relativamente ao discmso da in- ~ 
fanta D. Izabel Maria no acto ele entregar a regencia do reino a seu irmão D. Miguel 82 I 

Discurso que devia ler-se perante as côrtcs g·eraes em 26 de fevereiro de 1828, mas que foi 
alterado cenformc o desejo de D. Miguel ou elos seus conselheiros ... ........... .. . 828 

Extracto do Diario do conde ele Villn. Real, narrando o que se passou áC'erca do discurso 
da regente do reino c juramento do infante D. Miguel. . ........ .................. R2~l 

Duvidas sohrc a vcrcladeirn. formuln. elo nlludido juramento, e yariantes que se notam .... 831 

ESTAMP.AS 

1.• i\-Iappa elo archipclago elos Açores, copiado elos albuns do sr. general de divisão Antonio 
!'edro de Azevedo. . 

2.> Vista ela ilha do Pico, tirada da Horta antes de começarem as obras do porto artificial 
cl'esta cidade.- Canal entre as ilhas do Pico e Faia!, que as tropas do conde ele VilJa Flor 
atravessaram a 23 de junl10 de 1831, índo da villa da Magdalena para a da Horta. 

3.• Planta elas ilhas do Faia!, Pico c ~. Jorge. 

Rerll:ficaçc!o. -A pago. 1118, lin. 4.", nnclc se lê .. decreto" leia-se .. ofl]ciou. 
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