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Íléfl-exóéS s';;brt os aéàh.í~dméi'lfot 
deste anno· memoraveis nos A1i

·_ n'aes . cio Munao , e especíalmente 
. nos Brazíleíros. , 

P 6~~:- ]udicio~arileh tê ás:e;er~~- ~ 
se qu_e o Brazil estàva ind'ependen
te defacto no-.Jlm db' anúo de 1'822, · 

Tó·M:. xli. A · , 
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P~rl1~gal -lhe :Ü,riha da-d-o oéxem1p1o 
rla emancipação política, _ e dà .mo
do como tlm ·povo S;e, í,reg:en'Pra e 
<JUebra suas cadeias·. O mesmo · 
c:lespotjsmo oppnÍ'mÍa ambos os Ctilll ... 

tinen tes -; os mesmos V erres a hsor-
, -vião suas ri'gue~as ~,_ e es re;düzia a 
um es tado de penuria lastimozo. 
N -ão -.fechárão os B razi leiros os ou
Í'id qs ~os b~ados · quêy o~ ião des
pertar de SQ~ ~·erge>nO\OZa Somno
}encia, e tocl.os a uma voz proferítão 
o doce 'nomê L ther.dade ·; ê- tomá
;u- fio uma attituçdf> que assaz de
ru onstrav·a que esta·vilo -promp tosa 
faz~r ml , maiore~ , s aerjfi c i?~-~ par~ . a 
s.usten t.ar. Assriíiiâb J 9·ac'bh:io'com 
IIJS~ 'S€J1-Ün;e~td~ 7 q Ge já .pa'vi i ' longo · 
iem'po ·Qs i.le mi"L a'\tã'o'., '' nrus ll€conhe
ci ão que não lhes t >astav'i aizéreni-
se livres, q l)al}qQ . ~tfectiv-amenté 
d e pendião d' un1 'páiz separado pela 
11 at~reza por milh1.1res de Jegoas , 
e., p uj.~ !,r -~m)ãp , ~era . e,feme~a e .no.rtll• 
11 a l. C om tticlo ·; os" h'otnens íJen
saà~{.k~t! q!~te: ;'Cfí rigi ~ô su-a: r evolu· 
ção não ' i g

1

9oi· 8Vão' q r~.e ·_ ~à? .. ~ ~~j ... 
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tl:!.i:! 't~ de2.,ejar $ér livre e' iFI'd.<ilp,en.:.. 
~€H te ; cull)pre qtre G> povo . ~ue· 
to1;na esse as11ee to tenha o,s m ei0S. 
de 1 firmar esse mesmo ~ys~ema, 

·~ attü:úlj\ Q estado de :rn~dHr P.z~ cá-
páll .. ·cil.~ re.zístír ao c,h.oque ~as inRo-; 
-v·a~õ~s .q u·e ;ag i tão to~o o·corpo po~ 
liJieo .. e o àit!~n~ erãtil . quandp para 
espa,~ tn odàroç-a nã0 está ·pr~p:ji,t•ad:G>. 
(-a)Q es.ta·dó -clo BraziJ, suqs e~ircums-
Í!U~cjaf'; 'P~.~:úliares, sma.s riqtJeza_s, 
seu~ hl'ilba·ntes e fu~turos 1desti.nf?S) 
tudo reclamava se r>roclq1.ni.fl~.se uq1a; 
ali>~oluta i.ncilependeHcía politiea ,-ao 
nvesmq ,tem~ru que sel!Is mais pre:; 
cioZGs in teresses,€xítgiãp i m~Jí> eríqza,.. 
níJie)j) te que se illitferissec e.ntlretanto 
es.te p~ss0 ., ~ se b1,.1se-a~sse q.m pon.ta 

. d' ~poio. EsJe ponta d' apoio · a ppa
rec·tnl com ·a ~évCDhH~~o · que deu , 
fl'OYli; , fórrna an regim:en goy,erp~ti
fO de P.cirtu!g::ll') e .o Bra?il segu.in;
d0-o., f!adª m..ai ~;_fez do qu~ i«:1e·n, t.i~ ' 
car-se cotn o todo de que fazia 

l . - \- 3 
---~-...;_,_;_.-· ~--....,., 
,' \ ,JI '1 1 

(a) Pemar d't lll). fam oso Bublicista. 
JL 2 
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p·arle: seJJou El-Rtá com seu jut-a~· 
tnent0 a Conriitit·uiçãO', e ei.s· legal o 
que até enTão era ·escandaloza rebel• 
J.ião; vem ·0s Deputados . Bra·zi lei
ras tomar assento no Gongtes~o 
com o ·fim appare·nte de discuti .. ' 

· rem um ÜiJrligo que ~havia de .ser a 
lei fundam~ntal ·de tão v-as-ta Mo
narcbia, mas 'CO'm o verdadeiro de 
.soprarem ca disco!'d1a' e at'ea-rem o 
fogo da inS'urrei-ção Br:azi lica r ne..!. 
gão-se a j urar ·esse m_esríl'o Cod'1go :~ 
alleg'audo que não havião conco'r.:. 
rido par;.. a sua for~1ação (?.) / i ll1ú; 
demJuma parte do Corpo Le•grslati• 
-yo·, 'Óf)'tlspir{ío ·com a otltFa, ~ogern 
'<le Lisboa, e desem,harc·ão em di
versas Provineias do Brazil_; q.ue 
desde ·então foi um theatro ,de ·dis
seiilsões civis . ;Medidas imprudea: 
tés ,· clt<>cretos fl.l1l<dados em :vãs 
theorias , · falta 'i d 'e:x pet;iencia· rlo 
'liHWPj.o dos· negocias em uma na~ 

\ 
I 

· la l ~tiem discorrer de Ii~a fé dtve c'ón" 
f~issóli qHe· fira inapvlicavel. 1 
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ç-ão: combatida: por .. tãp· oppostos
)i>Jll'tidos · (a)~ e princi-palmente . o~ 
.decretos' q u.e or.dena v.ão o. regressa. 
do l?rincip~ Real ·pa.ra a Eut'0pa ~ 
fi{ a ftmna dos Govenws. P.rovinc-iaes ,. 
genéva·lizárão no Brazi.J. o odio com, 
.t~~ a ubião cCil.m Portugal. 9 f>rin~ 
~1-pe, .na· i_dade. em. q.ue. o f@go da.s· 
paixões l.e.v:a sempre a palma, a·n_
tolhou .o brilhantismo que o espe
rava; viu abert:,;1 ' a es~Fada que.-o. 

· cendu,ziri:a. á' iromortalida,de, qffe
recêt·ão-se-J.he ci's-. meios para sah~· 
b~rn .da· ~mpreza, ,, não bez'itqq, e 
se po~ á. fren.te . da n~~oh!ção. esLi
rnuladq p.ela confiança., ql!e nelle· 
dE;pozita vão 'aq·welles povos,. e pelo. 
seu amor proprio,ofl'e.n.dido pela Jin,.
guag·em. irreflectida. · e. grosseira. 
d'alguns . M:em.bros. ,do Cong-resso. 
J?owde <Je.sd~ -entãol consid.eEar-se cq. ... 

~---~~··---'~"'·~-~__;_,__. 

[ a 1 Entr-e as pe~ soas - que tinhào mettido .. r:j 
hornbros á em preza; da. :r,evolnçã.o ,_ se con,-. 
~a vão ~ui.tos Litteratos. e. Pu bl:ici?tas; m,;t~ 
tanssi mos dotados ela~ 'q na! i diJ,des propri.éfil" 
para ·o regimen .d'uma naç_ã.o.- e~n. t~l crize.._ 
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J.TIO· rezolvido o problema', e 'as·ou:.. 
tras !1açÕ'€'s, qtHVtão. éontrarias se 
mostr:l!vão -a qoatquer tentativa de 
innovação; parece adherião a .estlà 
por tel' á sua frente um ohefe ir

·Jus tre e perter:,cente ás· antigas Dy
nastias: unicamente -El Rei per
manecia sem recoAhecer o nove 
Est arlo; mas esGe pro.cE.>d(gt: era mais 
filho- das ctrcurnstancias dl'!). ~ue de 

· ~eus JWOpPÍ0s se-ntüneutos. 
Des.te modo" caminhou ~ pas

sos de gigé;lnte a revo-luçaõ cio Bra
zil ·favor~cicla por ~contecimen
tos <')Ue nem preparados de an
-temão. poclrão ser mais . vantajo
zos :· verdade é,( que não foi izenta 

•-fia s con1moç.õt>s que sempre as a
-cp nr-p::~nhrto; maR incomparave] ... 
. J-n e nt e m:1i~ pacificas do que aguel
. J as fi '@· q ~e / l1a 'Fioticia, e capazes 
d ' irnpe dir a lula entre os diversos 
·parl.fdo-s , e a ptepon·derancia d·o 
R e publi ca ni smo exallano, que não 

·'l'":.r trans ig ir sem ponderar qu.ê 
v n•fun dava se u4 mes mo de:;penha.,.. 
d~ i · o., e perl~.:ndt1 de sallo toçar o 
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panto qp~ só graduàirnent~ é pos.-
sivel attingir. · ' ' 
. · Tal era• o estado d'o ·Brazit f\O . Go1pe .~e 
princ1ipio do anno de J 823 • . O Ga- vista po!Itl-

b. · t ·l · R. (, I J ,. . co. sobre al~ 
. me ·;~ c o . lO. C•e ane1ro .erà 10- gnmas Pw-
cançavel ei)l )twar ao ca·bo. com vincias ·do 
:fjrmeza a: em pr eza etú: que se a-=- ~tazi l nesta. 
_çhava empenhado: li'nha,conseg·ui- epoca. 
do ,(corqp pat:tieularizar.ernos mais 
.abq.i.xo) ,dar 'certa ordem á admr-
,nis'tra:Ça'õ pubhGa, e Jazer que re:. 
vivesse a t1:an'quillidade nas Pro-
víncias ~neridionaes. Não poucfe 
,outl'O t~nlo conseguir nas seplen~. 
Írionaes. · -' . 
. E rn P.ei•n a m,b uco ~ aon·cle o es- · Perseg·u~ 

pirito vertiginozo tinhíl lavradn ções dos Eu
com maior. forr.a; eSJ)Írito alenta- rPoepeo:.~elm. 
,1 1 ~ • , > . . rn, ........ JU-
,do pelas Td.~as. democratJCas q-ue co ~ r-r-. i l'la a 
plli tem innumer.aveis prozélitos, anarch.ia.. 

€Offi.O assaz o tem ~ernonstrado pe-
Jas d·íff~uentE!S vezes nue se l~van~ 
táraõ corúra · o poder real.. Nesta 
Província eraõ continuamente i.n- s
~-ul t~ d~s ·, persep·u iclos e maltrata-
d·os os Portuguczes, e fató muitos. 
ioraõ assas.sínacios, dev.end.(j) mui-.. 

• • J 
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tos a s~a . salvaçaõ ao Governado~ 
d.~s Arm-as, Pedrozo, bom em mo~ 
dera do, po'sto que energico e g~ 
talentos, ' e que 'tey~, por algups 
dias, assumido a g;overnança .se.m 
reço~Jhe<;e_r ?ompet~dor ·;_ -..p1as foi 

''- victima d'um;a trama~ su,l'çfamente 
~aquinad,a pelo.s l,Vlt;ml~rds d_a J un7 
ta de Gç)Yer9o, e que não lb.e de~ 
~erp po a, prevenir-se 2 e o remet
t.eu. pre~o · pa~~ ~ Cortfl ~o Riq d~ 
Jan~tro (a): :r~rnambuco era, pois, 
preza d.'u{O punl.1ado d'ar:nbicio
.ios, que a d'isputavão para m~i$ 
;.1 s~u,'sal_vosaci_{lr,em. su~ cobiça, por 
elles denomi._narlo pafriotisp.1o. ~~-
~es ps.eudo p~triÇJtas n,ã? obedeciãe. 

·ao \Gabinete do R.i.,o de ~ .. a neü·o, 
f,)en ão naqt,~i ll o que jul_ga"ão ser 
<;l,u seu il'lter~sse pl;>eâecer, negan~ 
(lo CU1}1primento - ~~ decizões al_Li 
tomadas quando _el l ~s d'algum rnO;
d.o ião vuln·érar ess.a ambiç~o ql;l_e 
iinhào por norte. Com L~do; não ___ __......._ ______ _ 
.. . ' -

fa] Eru.~v iuta é oit~ d·c: Feverei-tó, 
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obravào francamente, seguindo á 
risca 6 plano de conducta trd.çado 
pelo hypoCÍ'i ta Gervazio P. Ferrei
rá, que movia guerra com Portugal, 
protestando sempre que c>stavã. fir
Ílle em manter seu pr imeiro jura
mento: do mesmo modo os faccio
_20S ·de Pernambuco. praticárâ'p, ' 
· Não estava mais soceo·ado o Anarefuia. 

b ç ' Ceará, onde levantou cabeça o par .. no eara. 
t _jdo do Oapitão Mór Felgueiras, 
que veio á frente d'homens arma-
dos dar-lhe "força, e a s~us adhe-
rentes, que sem rezerva se dGcla-
_ráraõ. Não foi mui dul'adoiro.· seu 
triunfo: já as vingansas rarticu
}a:res pl:incipil).vãa a satisfazer-se, 
havia intenlo (.l'imjár os Demago
gos de P...ernambuco. , e ~hegéíraõ 
a ter com meço as perseguiçGes, 
precedidas da des yituiçaõ dos Eu
ropeos de seus empregos, e roubo 
de suas propriedades, quando o 
Comman<.lante do Batalhilo de tro
pa de lin.ha Francisca P'e{ix pro
curou conter estt:s espíritos rcyoL- 6 
tozos e snnguinari.os,' e,vj l:,~tHlo as-
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sim scenas de sangue , dallJdio (}f}-. 

vidos lás 'vozes da h~Jmanidarl e ~· 
da razão.; buscou pers.uJadi.-J'Os ~ran, 
da e sua.v.emente ;· porf' m d.ispoz ·,. 
.se a ff.tzP-1os en tnav I;] a 0t:·clem por 

· via da JoH;a . ~e os Íill_eios d~a per~
SI,lasão fossem iriefficazes. ·Res ta-
be-leceu osoce~;o CIDlll gr.an.de Cl!S:
to, ret)niu 'os 'E leitores,_· e apres
sou-se a nomeaç-4o,cl.'Úma Jul:lt:;t d·e. 
GovP,r-no, q u'e Jogo. de'sde éLs_uains-. 
tallaçaõ· se vi!il. en.tr ~'gl!le. a. t erri--

. veis o~ciJ~çõ~s, ~ ue · mais ·. s~ a?· 
gm entar a,o. por ter que reZJ.st Jr as
tropas. qtw eon.lim eLla' marchayã,o.. 
·envia das da Parnnmyba . .J'Xão-jul
goiL t er ou tro recurso-, mnis prom- . · 

. pto e vi gorow do, que in.ker.essar· 
10 pov•o na mantença d·a c.auza, , e- . 
prot.:b mo u-lhe neste sentido, ex,-. 
~ori ando-o a· que peg,ass.e em a t·- ' 
m:~s, e s t~ de fe ndesse .co lltra sir,ni-
lhaute n g~ r e. ssfi'o (a). Por fim s0, ... 

. ~-------------.. 
I • 

' [a1 Procede u a 11 m vio1 e f11 Íss ÍJll O recnJ
tam unto, e la nçou mão d·' outres m eios , não. 
m ui tl ecorozos para alcaHçor muniçõe~, gen-. 
te, e diuhciro. ' 
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cegou a Província tem,porariamen· 
te pur cauza. à~uma especie de 
convenção assig-nada entre os par.' 
tidos . 

Esta não {r}te.rl'Ompida ser-]~ No. Pará, 
de scenas d'anard.J.i:l. faziã·o um e ~o M~r~--

. ' nhao mam-
contraste ·notavel coq1 osoceg-o de--restaõ-se os, 
C],W€ goz~vã'Q a,s, prov~racias ·do No11--primei ros 
te nãa ob,star.~te as ultin1as OGCOI~ sym t~to~nas 
11encias do· Piat.hy. Mais Jongt-: do de dJssJden 
~-~ . d . . • 'I b c1a com Por
-'I!JCO~ a J_nsurreJç~c, f'J ~s t.am e~lJ tugal. o Go -
fQrao .maJS tarde lnfE<lCc-lOiladas J1E1- vernodo Pa-_ 
1a ~U3 Velle•ll0il3 j .nflUC0f, Í3; Jil3S rá, e a SU\1 

~s(.ava dezig-nado na orde rp dos sue- Ca':llaraM~-
N , • IllC!pal sao 

cessas qu~ a .rev0)uqaq la'l rasse de-dissolvidos 
~or-f!e a sul, em Lo(l.o o co-nlir.wnte como 1;rorno-

' .t\lllCJ;Íca.po, e n,ão era possível que toresdaquel

t;~qu6?llas duas va,slissimas Provin· le systema. 

_5i as fqssem as U[.l.ÍCaS que' se s·aJ-. 
yas.sem rJo meio do naufragio ge:o 
ral. Nodia. J de Março COl1lC~O-ti~ 
,a ser i~.t~rrompida. no JJad e!)t,a 
tranquiHidaJe _api:ecia_v(el. O GG>-. 
Vf'rn:idor das armas. os Coroneis 
Villoça, Barata, R~cha, Nune~ 
e,Si,lva (finües sustentacu-los do. par- r 
tido E4.ropeo) e o.utxas pessoa~ 
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addict~s á mesma· cauz-a, faraõ ip._. 
formadas com toda a Ct-'rteza que. 
se dispunha 'uma ·conspiraçaõ coui
o _fim de proclamar. a Inclepénclen
é-i'a do Brazil~ . e a· sepa-raçaõ com 
PoL'Lug·aJ, e que seus prjncipaes 
a1:1tho'res eraõ os Membros do Go
verno Civi'l, e GS do Cot·po Muni
cipal: 1\-atál'aõ- ünme.di"atamente 

' . de remediar o- m~l em. qu~ntG nàry 
se tornasse por-sua ~. atur,.za .efor
ças úremed·iav~l, e depois ~!'esta
rem ent·re si por-alg-um tempo dís .. 
corde~ sobL;e. a maneira- de fazer 
abortar o plano, concol'llárà:õ una~ 
nirnell)enle qu·e a mtil.is prompta s 
ülil era d·issolveJ' o Governo .e a. 
Camara; prender seus adh.erer-ltes; 
e nomear pessoas-a_ddictas a Por..: 
tugal par-a r-egerem a- Prov,incia: 
ass.im se d~cichu, e assim se po~ 
por obrâ. R·euni-u-se a t·rop.a- de to..: 
nas as armas é- d·e-arn.bas as linhas 
~m- g-rande par'itda ,. e effeituou-se 
a disso! ucaõ clo ·Governo e ela C a--

.. mar~a, a fH·izáõ Je seus Meinbros, 
~ a posse dos que os substítuíraõ. 
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"'$em a menor oppoziçaõ.~ Tam bem 
;aprezentéiraõ ao novo Govern •J um~ 
no~a 'dez ignando" il vereda .1poli ti c~ 
·ci]He ·havia de seguü, q u~ se redu~ 
zia- a naõ contempor.izar com os 
inimi~os · da integridade . da Mo
narch ia ·POI·,tugtleza ., e uma Jis.ta 
-contendo os nomes das ·pessoas .que 
deviaõ se·r ·filreza~, e ou t.r§ls remp
v~dàs para fóra. da' Ca.pital , ou da 
P.ruvincia e>m razaõ cle -seos bem 
DG>borios pw-eeder.es. ._ 

· Se raciocinarmos sobre este suc
cess<:> · c.0rlil'o v·erd~jideiJ'OS , Ji li>'eraes 
·Dac> applaudire·m<;s ps meios jlli
citos d€ <tue se serv·íraõ aqueUes 
cbPfes· .nültta-res., para ~mpregare!n 

/ a forca arma·Ja e dissolv~rern ··Um 
Goye~· n0 : j amais a:ppro va-remoses-

' tas ' t·evoluclpes mil-ilaresnas ~ua .. es 
as baionetas di'ctaõ a lei, e sejul
gaõ dt->sde en~aõ com direito de 
derríb:a rem os que por e lias foraõ 
elevados quan'do lhes apraz; coa
·dem·namos ·estes meios (a), ma! ,y - . ------. -. ---~-. - .----------

[a] ' Esté aia foi mui similhante ao de 
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nilõ podemos . deixai· -de ' confes·s_a:r 
1lj1J '~ l' ern ;fiHlitás vezes fins utms. 
Estes e otüPos ·sin1iJhantes . facto~ 
'S-aõ a pr0va mais eabaJ d_e ·~ .nanlo@ 
era cl.ef~ituóza a ]rei ·das O<Htes. á_:;;. 

-cerca da !formaçaõ. dos GovernoS 
.Provihciaes· , e de ,q\!le naõ .pod.i,a 
'C0nvü- ao ·fl.ràzil ® éstabelec im em
to• dás Oamaras lVl ulil•i;cipaes eJei ... 
<tas pt:>los povos. .Déste . nmd_o $e 
~onfetiu --o -J1oder á faccaõ domi~nwn~ 

• I 

te, ·e ' ella se, vit1 mais . ao .alcalilree1 

·(11e tomar s ~'as mê'dit!ÍH; ·por 'ass im' 
~ho fa.cilitafélll as funcç@es' gov-t"r-" 
nati'vas que exetcia. N'uh1<t pala;. 
·:vra, estes c0l-JloS jl'b'pula.res podem 
~ér" Grigf'm f~éunda de 'gtande'S 
-t5ebs; e mana.nc'iál d'immensos ·ma. 
ies segundo · o m~tbodó .d'e suá e.::. 
~eiçaõ, e os paizes onde ·se estabe;;. 

I ~~~-· ________ ,___~ 

onie d~ Noverni.Jr.e, e in que ·e, ExE":i'lli1o Pero. 
h1guez ser~· iu'. urna J'acça0, cd foi seu ,instm-

' ' . • " • • :1' , 

mento. Parece que desde e~ t p dia de 11 bo-
)\lll10"a ' memori~ pérdeu ' aque)la fim1eza quê 
e c:aril.ctetiza~a. ' · " - · ' · ·c 
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le·cem. Cómogoza,õ -lhop~niaõ pu-. 
blica, e ·estaõ mais ao fact.) das . 
fiecess1daàes d<;rs povos, tambem ·r 

p-odem appl'icar .. Jhes ü remedio de 
·que carecerem; mas, · pelo contra-
rio, sendo 1nstre.mentos d' u~a Ú!c• 
çaõ, pr•omovem a clesordern, a a- :, ; 
narcllia, e as .desgraç;Js, ass:umin; 
rlo u Fna authoridacie incompeten-
te. Se abrirmos a lüstoria, e es-
pecial me~ te'' a l1HH:let:na no$ ebn• 
venceremos desla verdade : aos 
C:orp0s lVJ unicíp-aes popular~s fo-
raõ a França e a Hoespanh_a deve-
iloras de naõ )íleq .uf'n.a parte, das 
rlesgTaças que · as affligíra·õ, o que 
·se e vi ta marcando na Lei as soas 
altribuiçues, e tr.aç-ando s~a',Jinha 
de respol'lsabilidade. 
r.. Saõ ·rndubit:aveis estes princi..; 
pio$, e ainda mais indubitav~l a 
obr!g:-~çáÕ que linha(õ aq_ueJJes che
fes m iiHarPs de vigiarem pela con- ') 
'S~rvaçaõ ·da ordem, ·e do systema 
·que- ~il"lbau~jurado, e fica j.ustifica:
-d~ sm1 -cobducta pelas circumstaQ
CHiS ·snel~ndl:OZa.S .qu.e OS rodeavaÕ1 
!. ,, 
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e pelos deveres inherentes ao ex .. 
ercic.o dos seus postos. 

, N2 Mara- · Por mui desagrad<!veis que fos~. 
nna(i) desco- sem estes su·ccessos il' uma Pro-
bre-se a1tra- · . . , "' 'JJ • .;; 
ma; e pren - vmc1a _at'e entao tranqm a, nao 
dem-ee seus o · fo.ra<1 menos os do lV.faranhaõ que 
authores. tiveraõ lugar em 5 d' Abril. N<J,;, 

,1-icias ver·idicas acompanhadas de 
rlocumentos authenticús certificá
raõ o Governador das Arma.~ q'ue 
11m a conspiraçaõ, ctl]o firn era pro
clamàr a Independenc,ia; estavà 
a ponfo de romper. O Major Com"" 
mandan,te da tropa expediciona.ria 
'do Pará teye identicas relaç9es, 
e.'.ambos bbrcú:aô de ,conunum á
col-:-do. ú mal foi atalhadO' em sua 
orjg·em _; d'anfP~aõ t,udo sepreve-

1 • JJiu ,com cautella e juizo, e as prj ~ 
cipaes person:-1gens que ·figuravaõ 
á frerrte da conspiraçaõ foraõ J-?re
zas, entre dutros o dezignado ca
beça da revolta, Brigade~ro. PaJ:.. 
mez'r·ún~ . Paulo Joze do Sdv_a . Ga
·ma; o Coinfllendadol' Hoiwdo .JG; 
·~< ~T{ixeíra. (a);. o Capitaõ B~n;8;;. 
......____. ____ ....;_• ---~·-.-.. 

faJ Por diversiils titalos se tem tomad~ 
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do, o Procurador da Camara Me
deiros, e o Conego Castro. 

Em quanto por todo o B razil Con~inúa 
andava acceza a g·uerra óbi) pe- 0 ns~edw d.t 
] . . ' Bahia cada 
e_Java-se VJva ·e tenazmente na vez mais a-

Bahia .. O assedio cada vez mais se pertado. 
estreitava, e a guerra ia tornan-
do (nesta parte do B raziJ) um ca-
racter ass,af: r~nedonho, pela cora· 
gem e firmeza dos sitiados, que 
apezar de soffrerem toda a casta 
(le privações, nem ao menos que-
riaõ ouvir fallar em evacuar a Cj .. 
tlade, pelo grande numerÓ dos obs-
tinados sitiantes, e por ser aquel-
le o ponto essenci:=llissimo para am-
bos. ·os partiaos. Madeira tinha lan-
çado n1ão de meios extraordina-____ ...... _______ ___.,_,-..-,;,..,.. 

ce!Pberrimo este homem; per seu enorme 
cabedal, que tem quazi dissipado, por suas· 
extravagancias e desa.tinos t:anfo no velho 
como no novo ·MuNdo, e por seu caracter 10 
voluve l : infelizes dos povos quando a estes 
e olltro~ similhanteli lwrneJ.Js confiaõ seu»' 
destinos r . 

TOM. XII. B 
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l'Íos ; mas erão ta-t~nb>em exúaor
dinarias as difficuldades q1:1A tin-ha. 
a vedl:;êr, send~ a menor os ata-

. ques qú azi dÍ>aFios d0s levantados. 
. Alguns Os ataques dDs i-nsm·gen tes erão 
Membros do repetidos (a) e -corno tinhão a seu 
Governo fo- ' · 
gem para os favor as vantagens flo t~rreno, e 
rebe ldes.Ge- todas as outras que se tem enume
nerali za-sea rado, os efl'eituavão com feliz exito. 
dezêrç_aõ. Uma nova occorrP.ncia ; ve~o, po-

rem; pôr o cunho a esta espj·nhoza 
situação, e accummular difficulda
des de grande. monta. A dezeyção 
era extraordinaria entre todas as 
classe-s, não só de paizanos , mas 
até de militares(b), e esta continua-

I ' 

[a]' O ele quinze de Fevereiro foi mui dis
pu ta de; mas as bravas tropas Luzi ta nas des~ 
~ l ojárão seus ibi~nigo~ de todos os panças 
que oçcupavão. 

[o] Os Mappas da guarn ição mostrão que 
eru princípios de Dezembro ultimo tinha Ma· 
d:eira á sua disposiçào mais de oito mil baio
JJ e tas, incluzos c,inco mil milici a nos, cujo 
numero no meado de Fevereiro seguinte dei
tària a · trez mil e quinhentos, .Nesta pro• 
rorção fez progressos o mal, 
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ti-a fú;ga 'i•a en'frag•uecendd o eniri•to 
publ'ico, abàtendo o, e clesLT ori ndo 
á• fot'Çà ll'l!lral, que é a mai& fi1rme 
éolumnlà sobre que assf'ntào os Es
tcr·d'os. A i nd.a·, co 111 t u•d·o , ex isüa 
i1ntacta a harmenia entre ogdiver
sos poderes politicos, púrem es-

. ta. mes·ma1 foi anniquillada peJa re
pentina fuga de algt\ns M·embros 
ab Guvemo, o f!Ual, reduzido a tTeZi 
pessoas, fJPFc·leu à ~onfiarnça d'uma; 
parte daquelles iridivjduos que ha~ 
vião depozitado ·nelle suas esperan.;
Çàs. Os fugitivos d-ecidfrae>-se a t.o
n'lat· este partido porque n'i\n pudé
rão · por rnqis tempo occultar seus 
senümentos bem pronunciados pe
las _relações· que mantinhão com 

· os insurgenties, e receando serem 
aprPhenclide>s por Madeüa _que as
sumíra toda a authoridade, tratárão 
õe s'evadirém-apr·essad-a-mente: dos 11 

mesmos que prrmanecêrão não se 
podia contar com a fidelidade. 

Qs insurgentes obrigavão a re- Ataque d'I
voJtar-se "evbs )Jacificos · e tinhão taparica, 

r. ' m 11 ad -muito em vista guarnt?cer- os pon- a 
0#,\ ~~ 

. ~ ~ ror e elo . 
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impericia ou tos r onde se tiravão vivere;; ' a 
traiçaõ. firn 'augmentar cada vez .mais a 

J1enur1a que já era e:xtraordinaria. 
(a). Com o fif.o ·de melhorar a soa si~ 

. tuação, quiz Madeira, apoderar~se 
i1a ilha d'ltapa.rica, que estava em 
poder dos levantados, e se di.spooz 
a pôr por obra seus intentos, sem 
deixar com tudo a Cidade desguar
necida e aberta por· algum lado, 
que facilitasse a entrada áquella 
1nultidão fan!ltica pelas il!éas d'u
lna liberdade , que járnais sa
boreára , e por certos promoto
res da anarchia individamente de
finida, e tanto mais pelo povo ignp
:Cante e inc.!luto apreciada, q l:lanto 
menos por e ll'e concebida. M.adei
l"a receava dar azo a al.guma irru
]~ção destes novos ·vandõdos, e Ju-. 

~---. -----------------------

[a] Chegou a custilr uma galinha tre~ 
mi l ré.is, ,um boi, quazi mor lo de fome, cen
to e cincoenta mil , a barr ca de farinha 
<]uarenta mil, e apezar des.te preço exces:;ivo 

' 11ão a p 11areciaõ, 
, ' • I 
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tava. contra difficuldades que pa
recião insuperaveis: por um<> par-
te considerava indispl!lnsavel tomar 
aq uelle ponto que Jhe · forneceria 
"i veres em abundancia, e sem os 
('}~aes pouco tempo se poderia man
ter; pela outra reflexionava ácer

·ca das circumstancias que ó rodea
"ão, e o quanto seria perigozo dis
pôr da força que guarnecia a ca-
]JÍ taJ , que era 'um dos fócos dare:. 
bellião, e dar l,l.ssim maior torça 
aos rebeldes que, apezar d'indisci
plinados, conta vão com todos os re
cursos da Província, tiohão um cen
tro de govern0, e erào apoiados de
cididamente pelo DLiinisterio do Rio 
de Janeiro. · Todas estas coneidf>ra
ções deixavão Madeira mui indeci
zo; porem prevaleceu por fim o 
]o lento do ataque d' Haparica, qau 
foi mui mal disposto, e executado 
pelo Commandante da esquadra n 
Campos;que, por el.feito d'imperi
cia, ou, segundo outros, de trai
-ção, fez mallograr esta em preza, 
da qual tal vez dependess(;} a sal-
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~"lção ma "Bahia' t>, por 'úonseg-llin~ 
te , a<')IUE?l la época , do b azil ,. 
Um 1 incipio d'àltjve,z dPsmedjda 
e mal Ílll:!l'dllda ó obrigou a fecha.t 
os o~IVid c./s ás observa.çõ.es judici9':' 
zas d'al_g·.uns homens babeis e r ~ . 
triotas que estavão rezolvido.s . a 
prevenir tal des~guizado. Sua aJ":' 
tivez, pois, a desinteWgencja não 
intermmp·i~a ~m que ~empre se 
achawa com o General, cujos pro- ~ 
jectos contraria\' .a·, não se pr~stanoc' 
do a secumcla-lbs, o cotneçat· o a• 
taque allo clia·, e em silio ÍHilpro~ 
prio, .e mutros im p1!1l!io_s q·ue nelle 
dominavaõ, não mui decoroze~s, oc-· 
cazionárào este Fe:v.ez, do qual nun . 
ca d'eu piena conta, e sabiu im 
·pune, bem ce>1no de toda a sua con~ 
dDcta neste perio'do. 

Valor das Este comba.te foi dado a 7 de 
1·ropas e h1a- Janeiro de J ~23_ , e os iuimigos pe-
nnhwos J.ejáráo como · homens desesperá-
PorlLwne- l r · d b ' 

1'5 ·(os; porem se 101 gTan e a o stt• zcs. ta ,go . 
d'h eroismo e ·naç:lo da sua parte, não foi me-
d·euo.!ocl'u m nol' o valor dos P·ortuguezes. in
maucebo G.umbidos do ataque~ muitG>s dos 
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quaes ,fic:üaõ victimas de seu no- Guarda Ma
m:e ;uJor g.uerreiro. Mos.trárãr I (co~ rinha. 

mo sempre em taes gccazíõe~ · . que 
ain(;la são os mesmos, que ·desde 
épocas remGtas tem feitv seu no "" 
me i .m~ortaJ e feHo experimen-
tar o valoL· d.e seu braço, a in-
trepidez de seu coraÇão , a qual-
qY.er inim·igo q·lile desa·fiasse sen 
tessentimento, e -per,te.ndess e ani- _ 
guiliar ~ SlJa indépenaeacia e li~ 
herdade.. Muitas acç0es de c0ra• 
g·em, pmitos rasgos d'heroismo ~e 
poder:n mell)orar; pore1;n seria uma 
ta11efa féJ~ ti-Gl.i0z~, e bastárá ajl!ln-
t-armos, como Hist0riador i m par-
ei a), ás accJamações do Uni ver-
so nos-so pequeno b;rado, que não 
set·á .tido em menos preço. Não 
deixq,remos, cora tudo, em s1lencio 
um facto, que fazend0 :a. maior 
h0nra a ~ue.m o pral:ticou, redun-
da em a·ugrnento da gloria da Pa-
tria; um facto que patenteia em 13 
seu author o Aspirante Guarda 
Marinha, Joáo 111aria Ferreira do 
.Am.ara.Z , mancebo de l s annos 
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o'idade, o maior ~a for~- e sangue 
· frio, e o. mais inabalavel patnotis
mo, q lalid(ldes apreciaveis, dignas 
de mais feli~ sorte. Ad-iantava-se 
~ste bra o oflficial. por entre as 
bailas que cahi;Io ' junto ou dent. rfl 
da embarcação , sem que pudes-

. sem cori~&Lf ange-lo a dezistir do setl 
empenho: em qt!lanto p~re~n ani~ 
mava a sua gente, lhe leva uma 
bai la o braço Jireito, mas sem 
perder o acordo excláma- A 'V'an
te· l Meus "alorozos companheiros!· 
A 'vante! Eu ainda tenho outro 
braço. Façamos o no~so dever. Não 
se de.ve · sentir ai morte qtiando é 
.honroza. - Estas e outras exlwr· 
taçõ,es· profúirr, cquarLdo ia gra- . 
dualrnente· perdendo sangue, s~m 
que se ret·irasse do com h ate, até 
que cahiu sem sentidos. Feita a 
amputação, f)Ue foi cercia do h01n· 
hrb, não cedeu á dor, e ouvindo 
diz t; r que se dispunha novo ata
que manifestou · grande mágoq. pÇ>r 
rlfíi.l poder acompanhat: seus ca
maradas, e correr com elles o 
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mesmo dvstino. Sente o homem 
pensad(>r grande pena qu ar. .:lo vê 
que os Governos por in-cur a , ou 
pm· Ul).l certo espírito d'especu]a.:. 
ção cliplomatica, não proveítão 
t ão e,xcellentes dispozíções de sPus 
s ubditos, que1 fávom~adas, criàoo' 
bom espit·ito publico, ~erN o qual ne.:. 
nhuma NaÇão chega éÍquelle grau 
de prosperidade que -póde alc;:m: 
c;ar. Os Portug'úezt!s de nossos dias 
n:1o degeneré.ir~to de seus maiores, 
q u,e tão: grandes façar~has obrárfío, 
que (~e tatba':lha gloria se cubrí
r-fio. Mas de que procede acha
re!n-se hoje taõ apalhicos, e . sub
metli'dos por uma especie de in
diflerentismo que os degracJa e 
avilta? E' sensiv&l a camza. O:s an· 
tigos ~ortu,guezes tinhãd Patria, 
seus lVIc>narchas go:Vernavào sem 
serem g0vernados, faziào justiça, 
re·munéravão e punião com os olhos 

. na lei, ' respeitávão -as publi~as li
berdaues, · rodeavão seus thronos JC/ 
do~ Heprezentante's dos pov0s, e 
nada de grande monta decidi:lo, 
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sem o c<msenso publico :egaJ-men.; 
te ex'1ressaclo. Desde que s ani
quilál \o estes preciozos direitos 
.exaraa.:>s no solemne contra c to fei
to em L~.mego entre o ' Rei e o 
Povo, renovado com maior pompa 
.em Coimbra, ratificado em l64ú 
em Lisboa; desde que os depozi· 
tarios do poder g·overnárão despo
ticamente em nome do Monarcha 
que era o seu primeiro escravo, 
desde que não forão responsJ.veis 
por seus actos, foi geral a corru
pç<1o moral, os bons costuri1es per
dêrão sua benefica influencia, e 
os povos levados systematic~rnen
te ao despotismo e ao vilipendio, 
não tomárão interesse n' uma cau
za a que erão alheios, pois ao es
cravo nada impor~a mudar de Se
uhor. Raiou sobre o horizonte Por
tuguez a nova ]ljlz rq.~diaAte ' de li
berdad~ e d'illustração, e logo os 
Portuguezes mostrão ser os mes· 
mos que outr'o'ra erão ,, e capazes 
de s'immortalizarem a si, e á pa.~ 
tria onde havião nascido. 
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~ s,ta g L rra se tornava cada vez Novos acto! 
tna 's encarniçada na Pmvinc: a da d'aggressaõ 

B h. · · d · · ~ · e hostilida-a ta, cuJa a qu1z1cao er; nHu d 1 t . .• . es < ecre a-
VantaJOZa a ambos os partHJc ,; : não dos pelo Go-
Q.es,prezava o Govemo d · Rio de vemo esta-
1 aneiro nenhum dos meios capa- b~leciclo no 

d I ~:r · b · ~· R1o de J a-zes e evar a euetto a su rmssao . 
d. · !I . IJ . .. neiro contra 

aque a mt~ressante rovJnGJa, em Portugue-
de cll.da · vez mais atenuar o com-·zes.
l)lercio Portuguez , sobre .o qu.al 
ciescat·regou golpes formidaveis; 
))a mesma tí.poca ~m qu-€ o· Gabi-
nete de L isboa contem p.oriza v a in-· 
temp~stivarnente. Deu faculdade, 
para q11e todo o indi vid uo ,' tant.o. 
·Brazi leiro, como estrang'eiro, pu-
desse armar corsarios contra< a ban-
deira e embarcações Port uguezas, 
tomat· suas propriedades, nào ~ó/ 
Jmblicas, comG> part.iGt.H.ares, pro-hi,. 
biu darem-se passaportes para •Por.-
tug·al, e a extracçào do numera-
rjq; fo i incansavel em fortificar a, 
capital tanto pelo lado do mar (a), · 

---.-----------.-.~ 

[a] Alem d'outras muitas fortificações ~g-': . . 

/ t 
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como .pela. banda dé teràt, ~ :tez · 
sahir duas esquadrilhas uma para 
reforç'- r o sitio Ja Bahia, e outra. 
para. obri,gar a Divizão Portugue
za em l~1ontevideo a embarcar pa
ra a E uropa, e deixar livre ao nc 
vo Imperio acjuella possessão.Hes
panhotfl e tod·a a margem ori-en
tal, obj ec·to de grandes -contesta
Ções, e que deu motivo a que se
recorresse a. irrizorios direitos que' 
a Republica <le Duenos-Ayreo;; e 
o Gabinete do Rio Je J aneii:o a
Iegav;lo para · authorizat· sua. pos..., 
se, sendo, com tudo 9 os daq uel
la iuais valiozos, porque se firma-

tavaõ · fnn .ÍQada~ á en trada do porto, e en
tre as farta lezas as du as n<~.us M artim de 
l!'reitas, e- Princi['Je Re a l, uma da~ mais bel
las . da E uropa, e i·nu til izada , assim como• 
toJa a Yfarinh a Port11g neza, pelo system a
dos Ministro.< d' Estado que diziaõ naõ ca-· 
recemos; della por t ~rmos o~ nossos Alliadt>s 
[lngle~es ] qne nos soccorreriaõ e m caw d"
aggressaõ ex tern a I ! ! - Quam ridicl,l.los ha
buimus consules ! -
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vãc na vootade e no interesse dos 
po·vos. 

Para formarmos um jui 'i > exa- Estad~ de: 
, , I • 1 d t p Montev1deo. cto acerca ~o estaoo f'S a ro-
'VÍ ncia' res-creveremos sua si tua-
~aõ polit.iea inteirámente muda-
pa pela traiçtlo de Lecor, com 
quem fizeracauza cornmum oindi-
g·no Roclrígo Lobo, commandante 
das forças ·marítimas; individuo já 
·sobejamente conhecido por seu ca-
racter infame (a:). Principi,ou to-
<Ja a f!Ualidade d'extors·ões e rou-
bos exercidos naquelles que nã9 
seg.uião s~u partido. Com tudo, 
nem por isso succumbiu a brioza. 
Divi.zfio P0.rtugueza ás ordens do 
;Brigadeiro D. Alvaro da Costa 

r fa] Qu ebrantou · seu jurá men1o nnindo-se 
a.o Baraõ d e Lag una, e adherii]do á illlile
penrlencia Bdz ilica, Commandava a fraga-
ta Thetis, duas escunas, e varins outras pe
qu enas em harcações. P ara carac'teriza r este f 6 
rndividti<!J ba sta traaer á lembra·nça a sua 
conducta , em t8W no Estreito- de Gibral
tar, e e.m 1817 em Pernambuco. 
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SQU2 .1 Macedo, qoe por seu dt!no .. 
do, fi1 meza de procede-r, e rez is .. 
tencia:; ás mais fortes e fn· il'bantes 
j:n·omess~a.:, ganhou uma fama e 
bom nome bet\11 merecido, e' res
pondeu que conservaria aqud
J"a. praça e seu te rri to rio a1 é rece
ber ordem do Gabi.nete d'e Lisboa, 
!"'· qu.e esta era a rezolução unani
nJ·e de seu·s so ldados, aos q u·aes 
nilo intimidavão amr.ç.as nem for
ç.as marítimas e terrestres supe-
nor.f's. . 

Lord Co- Necessitava, porf"m , o Gover
ckrane an- no Brazi ]r.jro d'um homem ha,bil, 
nu e ao con· 1• • • • • · N 

vite do Go- q.ne ColtJgJsse élS ope1açoes navaes, 
"terno B~·a- e descarregasse go lpes terriv~is so
zileiro, e to · bre a n':larinhn Forl ugueza de g-uer
ma 0 com- J:a. e destruisse a ml:'r.ca.nte. Lan-
mando de ' Ih ' d ) l 
1odas as st1as çou os O os .- par a to os os a (os, 
forças rnari- e não achou em nenoh't!lln cdos offi. 
timas. ó~es de·~úperior graduaçfio ae sea 

serviço aquelles requizitos indis
Jiensaveis 11a pessoa CJ.ue i~ de~f'm~ 
pen•har cargo de tanta mont :.J. To
dos ell'es tin·nã~ pri·ncipiado a· ser~ 
vir no re·gtmen de$potico, e ad q ui• 
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rido postos, di·sti-nc·ções, e werdi 
sem merHo·: tirll~ão vivido :' som
·bra de tão peFneciozo s},ste ,a, pa-

. ra elle·s favor~vel, e aborr· : ~ a vão a 
n ova ér)uca de just-iça e Ji.berdade 
porque mui bem s01bião qua ao be
nemeri to e virtuozo é dada a re
muneração, bem como o casti-go 
ao desleixado é prevaricador; e
Tão amantes do arbítrio, e contr.a
rios á lei sabiamente promulgada,-
e haviãG> alcancado os mais bri
lhafltes empreg;~s e post~ sem te
rem a capacidade, e energia pro
pria para .commaHdar nm pequeno 
navio. Não teve o Gabinete do 
Rio de J anéiro outro meio de pr€
encher seus fios dÓ que ,convidar 
o famigerado Lord Cockrane para ' 
s'encarregar do com mando em che
fe, e tanto ma·is ficou persuadido 
da sua boa escolha, quanto este· 
lwmem era dotado qaque llas qua
lidades sem as quaes n<"nhuma em- / ?
preza ani.scada tem . fehz ex i to. 
Valerozo, activn,· Í'l,tf~Iligente, in,.. 
cançavel, elle era considerado co-: 
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mo um dps bons officiaes da ·M :..riM 
11ha B:itanica; sn.hindo d' Ingl~ter. 
l'a por , cauzas qu·e abaixo referire- · 
mos,ou~,~~~undo outros, enviado pe
lo mesmo Governo a ác.ce}prar a e
manei paçaõ <das co]onias A merica
nas Hespanholas, já áq uelle tempo, 
independentes de factó, tinha da
dp um impulso vigorozo á obra im
mortal de saccudir o jugo quepe-. 
:za v a sobre os desgraçados Ame
ricanos, imposto por Pizarm, Al- . 
magro, e outros salteadores saJj
guinarios, e aggravado pelo mais 
estupido e atroz dos Governos. 
Era, poís, o homem de qu~ care
cia o Governo BraziJeiro, ainda 
que nfío igHorava ser eUe anima
do do mais extraordi nari'o espírito 
de rapina. ~ 

Depois de mui forfeB clPbateS'· 
sobre as condicões HIPdiaiJte as. 
quaes ,acceit.arid a proposta, e ai-· 
cançando grandes vantagens n res
JWÜ0 de sold0s e prezas, sobre o 
mando absolu to que exercPria nós: 
objectos "marítimos; etn~arcGJu pa-
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ra. o. Río J e Janeiro, onde r- por
tou a l3 de Março, sendo r.ec Jribe
cido I • A lmiraFJie· oéls Esq • ad·ras 
Bra.z!leJras, no dia, 26, ·e ~"voran
<lo a sua bandeira a hord0 da Nau 
~je c'lro .1·, o que se celebrou, , com 
g-r?ncle pompa' e solemnidad\~ Ois- Sabe com 
poz-se desde logo a; sal.1ir. ao tnar, uma esqua~ 
e foi tal sua energia que 'no dia 7 dra a com~ 
-'" • , c ' • · • bater a Por~ 
u Abnl ,deu a vella cor~ a esqua- tugueza. 
dra , demandando a Bahia para blo-
quea-la, ou combater com as for-
ças navaes Portuguezas, ,apres~an-: 
do deste modo, Q rPh1ate da con-
tenda. As embarcações erão guar..: 
necidas em, grande parte por ma-
t.inheiros lnglezes, . aommandados 
poi' excellentes a~ficiaes da mes .. 
ma Nação, pois ainda que alguns 
Portu_guezes emp~:.egou foi depois 
d~ mui certo da suá. aptidaõ . 
. Accrescentaremos algumas par- Caracter de 

ticularjdades anaJyhicas sobre oca- Cockrane. 
r:acter fleste homem célebre. Co-
ckr.ape e dos mais v!il,entes homens 

/F de ma.t· que tem pmduzido ·a · In-
g·laterra,· mas tambem 1óvaliza nel-

TOM. Xll. G " , 
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I~" a ,.aptidão , as I uzes qtie orhão 
f!eu e,1pirito, e o valor, com a mais . 
E. ·)rdid'a ,9ubiça, .que o deprime aos 
q1hos 

1

Ge todo o ente que racioci
IJa, e n'ão confunde a virtude e o 
vieie, o bom e o mau , e que não 

, ful,ga quimericas as idéas da hon
ra, e os dicta[nes dós bons princi~ 
pios. Cockrane pratico~1 no serviço' 
ila sua patria acções h~roicas, que 
lQe grangeá'raõ distincta grad uaçaõ 
e honrozas distincções; inas assim 
éo.mo uma Nação livre nãq deixa 
~t;:)rn pr:ernio o. ~~nem e ri to, tam bem' 
~ão ~on.sente qu~ é!,; espada da lei 
~e suspenda sobre a cabeça do éri
t?i,nozo · ,se.m ~escarreg·ar seu t~e- · 
J.Il.~ndo e .~alutar golpe. Cock.rane 
(a) conlGiou -s'e com outros cinco (b) 

( 

, I 

})ara~ .· c~mA se ,expr.es~~ a .senten-
; 

r 

.. [a] A sua malicioza e indigna accuzaçaõ 
.,ceiítra o respeitavel .hlmirante·Cambier, ~am-· 
bem indispoz contra elle os aniomos . 
• [b] Butt, Halleway, Sandon, Lisht, e 

l3érengêr,' ' · : 
, I • 



o r . .... . Lw. XX:Jx. 35 

:ç-a , , p,ro -..r,i d~ pelo "...1\Jío.istfo .:Le 
Blan.G, · . ~o - 1'-ribun:al· de ' rl(ing~s 
Benchr). m.et1ler d .in~ei"ro ,. ' ~ ... Jgíbei
ra\'pelos. rn~ios m-ais tor , ~"' e i·n~ 
am~s, fraudando !!llif éspeculadores 

dos fundos publ~cos (jla,. praça de 
Londr·es (em Feverei·ro .. deJ8J4). 
Esta · trama mui· ·d'anbemão-· w:di:
da ·e ramifiea.da, • recebeu castige 
cle priz&.es e mwltas, ~ficando .os 
réos expostos na g-olilha· pelo tem
po ·d'uma· hora na praça ·de. Lon~ 
·clres: Cock1:ane. soffreu es~ta ~ena~ 
f0'i ex~ulso do ;parlarnen.to, e«n'a·u
torado da Ordem do, Ranho., .sen
Go lançada~ as suas armas cpm 
ignomínia ,ê:Ja, Ca pel,Ja ·d,' Henrique 
-7° em cons.équenci.á d'um•a 'sel}eú)ne s'• w•~! 
Tezolt~ ção dó c~pituJo. daque.Jia Or- 11 > t' • 1 • I 
d ·· ( J · · d 1 5) J ·' ) '! ' r. r 'l · em, em an~ll~@" e 1 .. ~I . •,- ~ -~- '( :1r,. 
vou baixa d,a Marinha lng-leza. A- ~' ~ ,:, ~,, 
:ni maoo ~, €-s.pi.ri to.-tu.J:.b.uJen.to., fo.i-, ' . lhí 

pouco tempo depois, ;apprehendi- 0' "" 
do na Camara dos Comrnuns por 
\J.Úen~ r~'·áili prõ:Y'o~a~ ·ti -.rlesórcle'QJ, ' 4 

; peli~P.d~·jl,do rtjpr.e#n ta!; -cpl~·o ti~- · 
"- , l,.•....,., ~ J ~o. J ,i'-:~ c ... ~ I lJI Jz;_' 
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Jil-uta'do' ·pela Cidade rle "\\~estmrns-
:tej 1i1ão nbstàntte · es'tàr pr~ze: ' · • 
-•· Se volrtarriws · os •ollhos · parai ás 
'SIIlias · a í. vevidas i e-xpedi~ões no Pe· 
:rú· , e ' no Clilili, . Hão descOI·tina
nms ·setJão - tHná' <!leCidida tendert
c·iA para a rapina, tbem' lnn~e de 
·podermos e logiar o seu amo~: re-
1;i •Jiberdade que dizia ser· o lUf<lÍ· 

;()o. mov·el ''de ·suas accões. A su'a 
"C'arr'eiva no ' Brazil. co.rrohÇ>ra nos-
13o· pensar, e mostra que por meios 
.trã:o1'Sot·61idO's amontoou.>uma rifo( ue
·za imRJensa, a <{nal não se· póde 
·áván<(a·r c0m" certeza, se á •goza•rá 
·'tfla'l'l q HillatiJílen·te á· v~sta· da riov;a 
'iluti ení q·I!Je . se ,empenhou (a). · 

Sitnaça0 da ··. Apena:s .Cockralne ·che'O'(')lJ á ar·. 
Bahia .í che· -t,u.ra ' {la·Ihlmia' es.lt'a•hei!?·ce~l o 'mais 
glada de CEo· -estr-ei-to bloqueie','' e trà·tiDI!.I;d'robriL-c 'rane. ~s-

1ado a que.... ' '1 r 1 .f .i'~ f , . • ::.l •' " .:o lu 

d ' ~ ' ·1 I I • 1 ' are uztra o~---=-~--~-__.__,-

assedio, • \Jnc \ f,•t , I j f) • 

'l ' ,j• ) j 

tCa) A, gner a a . fav~r dos G.regqs. ,Su,a 
·. ca-beça já t~i posta · él: preço sendo ô pre1nio 

por· ell à óffereddo' duzautas mil ·patacas ou 
quatrocentos : mil cruzados.·. 
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i.kr-t,m.e.d,iMatt·FJ;en.te t cCJ:mm unicrocllo: 
Ç,0~1 9 Ç;.e,o~Fa~ J3.·ra~iheir.o qu~i~lv 
pert,a v.a ·Jli ; ~~-dacl~rr·peJl~li. ] Í:H4o · :d~ 
ler r a., e ) afqip•padQ ~fa rcli ncobin i1·nas 
çl.e qi~t él;O;çia i'~â';.o 1bat cl•t1 v1..:Ia. lq1l!le 
a ~~é\t\ía ( ~ , ~ pi íil~_f-eflHa·v.el tan•to 
poa· natttr~~a. .cGl·.mQ· ippr a·de, e q.ue 
o v,al.or e. ~onH~spi-ri~o ifb sUJra ·- wa,r-, ( • ... c.:. '!/. lJ ~ 

p·iç,ão, .,o ... p,~;tFiotis·tíl;'l;\il. do QtH;p@!!de: 
ÇOtljlip1etG!o,; e~;ão , €H:.I'~t•o.& tta,ntQ~. h-a:
lt-11:\ li ~ ~l'i €Je .. [l:;>r.on~e1 ,eontJ1a os;,es:fot.; 

. ~os ' dq~ lt:zy_ a;ntados 5- ?mas.r,tu<llo·tem 
!!rn t.errpo ~ \te -o· .m·~smo heroisnto 
4Pk! C ur,ç.,os;, 1€: ,,do.s ( ~t'fÇli)S· 1 &C aba 
guanpo .n~0, .é ~ V:i ~~n.~ad<'!• l''Co,JrJJo 
.er.a, á_qss,iwel1 ns;ust.~Fttarr-s~r-,_l.:l 'm .rpu-t 
tJ.haAp, cJ..e ,h o~ e(ls ; en t.re I:!.IIi :Gn-
Xatne'! qe < semi-bar1li>.a,ros, ,, 1~u~ q ·!.Jé(
?,i Ht!J?Ca daY)io _qqarb:e.l ,ct};} c:f~fiz-ios. 
~ ei{jq~ , 1 :,'f•• ,p,er:peJ. i'l:t";y ão ..: <Wm elles 
as maj~;~i;P;ª',md;~tas tl! al cla(!les? .- Qwe 
.r.e~jsJ{~n~cja cl Piil_d~ri~~. Sfi: . profj1cua 
contra uma povoação inteira se
nhora do paiz, .e uzar1do de todos 

. . os-7"ecursps;- e'xêftadã ãó roubo: ê 
~.o n,d~~fi .<~~. ao ass~s~\.t?. \9. ,pelp Rlha- <.O 

ma do G'~n.eral Labato~.r"' ~Y ~~n,L, JA-
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Jno 0 comi:naridante del'Ia, Cam• 
pos , que e1h , nenhuma conta 'ti:
'nha o decoro · nacional. Este ' as
_peê't , ,rrador que aprezentava a 
,Bahia •. h -. nha em risco todas as ·pro
pried ~ d ês, e ó Governo Britani -

• I ' 
co que pL'o'tege o meno·r d.e seu's 
su~ditos "?nd,e quer que e~te s~ 
_encontre, e rner.ece o coricetto de 
';P, roviclen-tê e' illustrado, não po
dia deixar em abandono e sem 
j >r9tecção os bens· dos Íwgt;>cian
t~s" alli ' estabêlecidos ~ Com este 
~olJj e cto, e para 'alguns· outws fins 
ír;ÚR OCÇL!'Itü$, encaminhados por 

1
uma política. versatil e mercantil , 
vedM1 ~ ~ os · o !'!ws dovulgo, ~ac
cessi v e . ompreheHsão de quem 
~combina e attinge a verd ade, ap
pareceu nestas paragens U~D a 'es
quadra cornmandJ~da por H a rdy, 
e que constava de cinco na-us, e 
_de varias . outrâs embarcações. 

Madeira as- G0111 Jt-udo; nad.a disto desaco.,. 
snme toda a-rocoava• os si tia·dos; quaJílto mais 
author ida- • Jt ~ j" ffi I I I t , d . ,. h ' avu a v ao as ' 1 "Jcu ( .ates ant.O 

e. ,az sa Ir . d b ,. , , l · M 
as boccas i· HHU::l .r e o r a v a seu ano r, e a-
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:oeira rezolveu-se a pôr por nbr~ nuteis; fim 
quantos meios julgasse conv elJi en:- desgraç~do 

' t 1 · · d ~ ' /. 1 de mu1tos . ~s a pro ongar a e1eza ate a u.- destes infe. 
tima e xtre midade, bem r "' rs uadi- lizes. 
do de ·C) ue em siú1ilhan tç críze· 

"Vacillar é caliir. A conniVf'ncia. b 
·solapada rebeldia das authorida-
des civis lhe e rão assaz notorias', · 
e m1o sómente para córtar este 
mananc.ial inextin~uivel de sedi-
-ções-, este fóco da rebl'ldia, cq-
mo para dar unidade e a cardo aos 
m a nejos g ov·ernativos, assumiu td-
da a authoridade c 'vil e militar, 
.decretou medidas de ri g or contra 
us que cont'raviessem !:'le ús precei
'tús, declarou a Cidade em esta-

( do de sitio rigOI'ozo, publicou um 
·Manifesto justificando su:;1 condu~ 
ela , e desenvolveu uma energia 
'sem igual. Este novo Dictador im
paz aos habitante '' a Jej' marcial, 
·e as' boccas inuteis se víratJ obri-
gadas a .sahir da Cidade. Quan-
_tas pessoas ·não pouião peg<ar ·em n .. 
} Tillas tiverão qu.e abandona-la, e 
se·enceUírão uovas scenas que con-

\ 
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fristclo o homem sensiveJ ·, sce-
1 I 

• _na!? que fazem estremf'cer d'hor-
ror ~ scenas qlue chamão as mal
diçõec do universo sobre os au
thor,e& 'J'e taes calamidqdes, (jU~ 
~r~ficão com •as IA_g!'im~s, e coll) 
.!3 sangue da gente crepula, quy 
é o . instrumento da suà mesma 
desg .. raça. Negou-se a estes in f e'~ 
Jizes o serem transportados por 
mar, e eiJPs se dirJg-Íraõ para p 
intei-i'or, onde fritos tlo necessa,-

_r 'io mui tos per~cerão de fome e 
càriçaço. · · · 

Madeira '?~· Ma,dçira não despreHvau·m uni;
de!13 a pr1· co meio de assen·.urat· a defeza e 
zao do chefe- ~ b · ·' · 
ciaesquadra:5onserva(;ao d(j), seu P?SLo, p0re~ ( 
:111 equipa- o seu zelo e enthuz1asmo a pm 
genssemos-d .a . c::wza que abraçára lhe fe~ 
traÕ dispos-· çorre.r t:im l"l .SC9 maior do que·quélrl• 
tas a suble- ; ~ } · N l t .J ' 

1 tos a(e entao o JavJao as5a a-,uo var-se. -
dui·aate esta longa e Fénhida con-

' temcl'a. ·Eslava ao alcance ' do mo-
•. I , ' 1 ~ 

·. do d'ol)l'ar d.o cmnmandante da 
t'Sfjua~lr·a', conhecla ~D<t falta d'in:.. 

' telligencia para um ca.rgo tao pon~
. derozo, viu qu_e não goz_ava d'oi+ 
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ni;io J!)uhlica, que é nos · gqvernos 
Ire.pr~z ~ nta~iyos a prjmeira di:s t-in , 
~çaõ a1· qll,l~ ,deve aspirar 9 func, 
eion-ar.i@, . eonsiderav~ que e.ra a· 
)ilonJ.ado corno, trai~or, ~- pt>zando 
lXla,dura{'P\:Pl;e .l.q~as est~s eauzaes, 
pass.ou ~or.dem pa 11a que .fo~-pe s]es· 
1.ituido ,Gfo ,,<;opvnando. _foi extra• 
ord ioari_a a <$ensa~.;iJ.u , que . f's,ta c;le· 
ii.b~r<H}P..Õ , d~ .IYI;;tdf?ira :<JC<f:g;ziçmoq 
em .tocJa a esquad.1:a; po,mmov~-: 
r.aÇi -&§l tSobre,I~aneira , o~, espiri l o~, 
e. as eq~oipag~n$ se rn,os1tpír:9õ dis: 
p0stas a senlev.ar-se ,em· Xe' 0r do 
SJ€.-U etbefe, q u.e. ·aJer.ll{l,do p.o.r ,este 
.acte r cl~ i.G.ompletÇ~. j l'}sW- h)(~rdinaçaõ, 
sahiu a ~ crptZa·r·. no dia~ 25 Re Maio, 
e p~trtiópou ao .GenAral, , ap ~es ele 
i:lesaf~r~:ar, que, sensi.l~i!izado pe~ 
la tni,ste .situaçaõ . c.l,a. P.~owincia, 
e 'ç@n(v.eliJ.PlÍI(ilp 1,..da ,i_ nJpg~s · blil.i!=f~d~ 
de, por mais tempo a conservar 
a- Pc-r t 1:1 g a-1, d e t-e 1>-t:rÜFl á.r-à-.. da.JI i {;' m 
diantP. naõ cooperar para t}m<t e,m
hreza 'i'n:ótir, gti1!3, · ao réc'olher-se " 
;J J 1 t l • q I ~,'I ( ~ ! I 1 'J • Z..;:, 
do ~rl.\Z~IJO~) .q ~ .~nçlg muilo' dt>nLt<? 
tle dez dias, .l3âberia s_e ,el!~, J.VI~:-
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ileir~t estava rezoivido . a embàr-· 
car se para ~ Europa, 'e· que, etn' 
cazo de assim o 11aÕ ju·lgar con
VPn~ent"!, toi)1aria o acordo que por' 
nteH1or Li'vesse, e ó ' abzlrfdonari:t 
ao destino que sempre cabe em 
})artilba ao •obstinado. Assim fi· 
too Madeira privado lfio' 'unico a
p()iio dêcizivo que ai 'ada lhe res
tavtl, ao n1esrno tem(>@ que o a:s
setli'o tinha sido re'forcado com' 
gente e munições de tud0 ·e ge:.: 
nero ffesembàrcadas por •Çockta
iie, e càdá vez rn:I.Ís apertado pe
lo novo , co.rnmaFi l'lante das 'fl1)rçaB~ 
terre~tres- ((1) Brigadeiro Lim'a) ~ej~ue 
suecedêra à Labat'@ u'r ·no·· tomman· 
llo <_a)'; e o -remet.têra pr'ezo Ji>ara 
o Rio; de Janeiro. Os at;lques eraõ 
repetidos, ·e aif?da qtie sempr;e'ter.:. 
minavaÕ contra os silliaclores, eraõ 

"' .I •! 
----:-------J...:....--'- r • • 

I ' 

(a) A doi s o~~ Ma_io. Taõ cri,minozo ser 
.I I - '' J • • o Í 

tornou aqu(!Ue )Ila!vaJo _aventurelTO, que os 
clahwtes cios povos çhegárhõ ao throno. Li

. ma goz;a de bem conGeiLo • . 
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as snas perdas· reparadas, q1mn
do outro tanto naõ acontecia com 
os s·i•liaclos (a). 

Em quat:lto em toda a ,Provin- Abertur: e 
cía · da Bahia at·dia à facho hor- Installaçao 

· ria Assem· 
torozo da gtH't'l'a, em quanto a bléa Geral 
p0sse d0s lemi t.es naluraes do.no- do Brazil, no 
vo li!Iperio Brl!zi lico, pt> lo sul, era Ri? de Ja
oisputado, em quantO 'finalmente nei{O· 

se hostilizavaõ os partidos dezPjo-
·zos de mutuamente se supplan-
tare'm, teve lug-ar no Rio de Ja-
neiro, a 3 de MaicJ ( anniversario 
do descobrimento' do Brazil pelo 
.céleqre na"egador Portugu.ez PP-
dro Alvares Cabral) a solemne·A-
·bertura e Installacaõ d' Assembléa 
-Geral; dia memo'rav~' l, que será 
·n1:1rcado ' nQs Annaes do Mllndo 
-como aquel le t>rn que um Lati ri-
co e vasto paiz começa~a a figu-
-rar ·de faqo, e, em certo modo, 

. . 
------~---------

c.. 'f' 
(a) Tini-ia augm<mtado· tanto a emig_ra

-çaõ, que, no ultimo mez, se calculou em dez 
-mil pe.ssoas. 
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cle Jir~ito, entre as Nações livre-s; 
Todu o homem que sente as no· 
bres e moções q u·e ex c i ta a :ve.rda• 
deira p .lilozophia, naõ p>Óde clei
:xar de exnlbr pe los progress0s da 
civil izaçaõ, pelos' triunfos da li ber
dade, q l.'le conta cada• dia: nov'OS 
prozeli 'Los , e acha ciomici lio em 
todos os coraeões . 
· O lmperad;r (que era o prin
cipa l susténtaculo da liberdade 
Brazilica, e para que m saõ mui 
'acanhados todos os e> ncomios, pe
•la vere-da honroza. que segue na@ 
trilhada pe los da sua classe) .foi 
pessoa lmente, til com grande pom
pa fazer a abertura so lem ne, d21r 
m a ior bri lhanti s mo ao acto, con:.. 
g-ratu !Ja r-se êOffi a ·.su a obra. Di-

·rig iu-seá Assembléa, p!:'!as 10 ho
ras, com grande cortejo, e a(>om
·panba clo por sua Augusta l!:spo-
za, e pe l ~ Princeza a Senhora D. 
'M 'arüt ·da Gloria. Tudo concori·e t'l 
para q,u~ fos.se e s plendid-a a 'cere-

. monia1, .e o rego~ ijo q.ue reverbe.
i·ava em cada ·semblante, • as, ác• 
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clamações sinceras , que fe&iaõ 
os ares, eraõ ' :;ig-naes naõ equivo. 
cos de que a maioria abraçava. 
de com<(aÕ a cauza da iwJepen
deneia, e se.rviaõ de mui appe
tecido gal.:t~rlaõ a Soberanos' im
lllorlae::;. A F,amil-ia Imperial ia 
em explenllidos coches, estava(; 
a:Jcatifadas as ruas de flores, e as 
frentes das cazas ~rmadas de sê
das e tapeçarias de varias cores. 
Às tropas form<iraõ alas, e houve 
salvas d'Artilheria·. . 

O Imperador entrou no recin
to d'Assemhléa, e ~1ssentou-se no . 
throno, recitou um di~c.urso mui 
.::nergico e expressivo, que exci
tou o mais decidido enthu;r.iasmo, 
e o pronunciou com taõ com pü!S· 
~~ acçaõ,' que mais parecia fallat· 
naturalmente do que. reei t~tr. Li
z_ongeou· se com os Reprezentan- . 
tf's daNaçaõ r?rverraiar omaior 
dia dos fastos Brazileiros, e . que 
ia offerecer o novo I rn per i o a uni- <:.,. 
versa! admiraçaõ como uma Na
<ja'õ nascente e li v r e, e · <-} ue era. 
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Q p ;; smo dos prPzentes, e promPt
tia se r o modello dos vi11doiros ;., 
exultou de prazer por clH•gar a 
ver e l11 torr.Jo de si reunidos os 
''erdndeiros mandat a rios dos po
~os, c'om os q uaes trata ria ~ssi~ 
duamente dGis mutuos interesses 
c!os mesmos, fundando sobre eHes· 
11111a Constiluiç.aõ justa e liberal. 
Manifestou. q uaõ necessario teria 
sido que o Brni l ha rn::~is tempo 
gozasse d'urua H.eprezentaÇ<lÕ Na
cional, como o wnico meio· de pros
perar, e dE'senvolver os dementos 
de · grandeza (t-ue ·continha em seu. 
·s.eio; mas CJUe a prepon'derancí'a 
do partido ·Porr.uguez, que tanto 
meddra er:n riqueza com a escra
vidaõ do Brazil, naõ consentfra 
que este désse afju e lle passo agi
gantado para a sua felicidade, que· 
<laria um golpe mortal s0bre es.:. 
se odiozo ... t? injusto excluúvo fon· · 
te da riqueza ue Portugal. Pas
sou depois a largamente parti cu
]arizar as nwdidas fiUe se haviaõ 
tomado · Jlal'~ defende1· o Brazil 



DO BRAZIL LlV. XXIX. 49 

t antn con tra as facções inte:·nas, 
como contra os . ataques d as for-
çae Portugoezas, para o o ue se 
haviaõ encontrado extrao' .1narias 
clifficuld~des, sendo as priucipaes 
as que procediaõ do decadente 
·es·l.a do das finanças, e do deficit; 
)lOis se tinha· visto que a despe-
za excedia muito a receita, e fô-
ra forcozo cuida'r nos meios de fa-
zer fr~nte aos gaglos da goerr~ 
cujo fim era taõ sagrado; ao pa.,. 
gamento dos empregados publi
cos, e a outros q uacsq uer, e es
pecialmente aos créditos dos cre
dores do Estado, a 11m de naõ 
lmiorar o seu crédito, pois sem 
e lle nat) existe Naçaõ , Começou 
a expôr o methodo que seguíra 
para rem ediar este grande mal, 
,estabele'cendo um syslema de ri
goroza .economia, diminuindo o 
mais possível as desp-ezas da sua 
caza, reduzidas como ·se pPrten
cesse a um particular,: ~ vigian- 2.6 

d0 todos os ram os d ' administra
çaõ p"'ública, e que, em eonsequc·n-

TOM. X li • D 
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cia deste methodo loavave] sim-. 
ples e luminozo, recuperára o Ban
,co o seu crérlito, depois de ter 
est.a.do pouco autes a ponto de 
pann· com seus pagamentos. Este 
plano seguido invariavelmente poz 
o 'Í'hezoiro publico em circumstao
_cias não sómente de pagar aos 
~rédores ordinarios, mas de forne
~er soccorros ás Frovíncias expos
tas aos male~ <la guerra, e as ren
~as publicas q"ue no tempo da sa
li.ida d'EJ-Rei para i). E uropa dei
tavaõ a 7 milhões, .jás·ubiaõ a 12; 
iudo isto devido .ás refórmas gra,
rluaes e naõinterrompidas quese 
havjaõ executado; refórtnas que 
tlnhaõ dado r_egularidade. ás Fi
I)al1((as, que saõ a mó la real d~ 
m<íquina política .. O Exercito tam
J?em experimentou o~ effeüos do 
so lli€ltO, e sab.io reg1men do G<,J
verno, e delle veio o melheramen
to que h.o.uve !?este ramo. ' Acha .. 
~a-se, na época da i ndepend·en
cia, falt0 d~ petntehos, de g·e~J
t,_e, e carecendo ·de discitJlina ; ma~ 
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f:od,os est~s objeqt.es s~ r~§rntíra,õ 
<~le vivi fiean.te infl.uxo d' u~ sy,s~~
ina li·IDe rÇl l , f.it o Go~ern.q npu1d.te:) 
}il.or d,uas v~zes, çlispôr <1ç r.efor
Ços q u~ en v i~1rq, á Ba)'li_a, .e cr,i.~
Ja n,ovps ,twr.pos, entre ,os qwfile~, 

um balalha.Q ch~mado do Impel"a
<dor, um regiFnento (l';;~rtjJh,erié,l, ,e 
IO.I:It;-o d'.estr,a,ngeims, . .deciz,aõ· qu1e 
-attr~llti1U ,a C!=!nsu.ra ,do.s turbuJ,en
tGs, q•ue, .em cada medida dqs 
G9v,e>r;11a:ntes, acha QJotilvp pa':_a 
-soltar KiVOZes d,e des,app~pvaçaõ, ,e 
-eharu~.r os .povos á re.volt.a . Tam-
·betrl ' no.s A 1rsenaes J1avia a mai~r 
ncüvülade ; .a artilm.eria e.stav~a 
pro,m pt.a a ~ervir,. as .fqr,ta,le.z.as ti
l:lil·h.aõ,si.d0.posta_s em estado de ce.I:J)· 
pleta defez·a, ~e t.in~aõ-se ~ri:gido 

.!llov-as ·€lhrás de .fortificacaõ. A es
-~uuad;r_a~ GJ.b~, ep) J8.2I~,' cQns.tava 
d'yma fragata, umá cm·veta, ·e 
alg' IW.S. pequengs ..r-es.tGs .vergon.h0-
~os da numeroza, e exce] Jente l\1a~ 
rin1ha Portugueza, já contava tJ>H~a ..,_. 
llaH (a), .ft."P.Z fragút:.1s _(.h), dua's 2. 

[a] Bed.L.ó 1!", 3·l~t~s denomiTJ01da .IVbirtim 
de Frei tas. 
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corvetas (c), tt•ez brigues (d), d'i· 
· versas escunas, e \ outras ernb:;tr· 
• CaÇÕf:'R .de varÍOS Jotes, e se tinha 
- passad\J ordem para a cornprél! de 
. Ú1ais ·seis fragatas de 5() rwças, e 
·para a construcç.aõ d'embarca-ções 
de div-ersas qualidades, ' e ent.re 

' €lias mui t:as lanchas attilheüas e 
:.canhoneiras. Em qt1a'nto a fíbr_as 

publicas se tinhaõ feito aq:uedQ~ 
·v los, e pontes, e aberto estradas, 
·· e havia ·destinado s,om mas a-x_11l· 
' ta das t)ara adOrn'o clas pra(;as e 
· passeios' publicas, e para áug·men-
tp cla Imprensa · Nacionúi, wtilis

! ~imo'· es-tabd·ecimento' que pn9mo· 
-v e os meios 'cle se propaga~elin as 
· ]uzes, e de se tirar ~ar tido d' uma 
'.das mais proveitozas invenções do 
~ homem, qual é a Arle (Hvina d:a 
· hn pren~a,l ·a qual d·eve o e~pirito 

. I 

· -----------------~--------- ~ 

[b) Pre;igang;f, Carolina, e Nicte~hohy, 
-c!Jan1ada antes Succe ~so, 

(c) :Ma ria da Gloria, . e Liberal. 
( J'j Guarani, Ca~:ique, e <Caboclo., 
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bumarf6 " a c·iv.ilizaçaõ, e a · Jiber-. 
dad.e de seus, prógressos. Hepa

. tou o· M ~·zeu e o en:Fi n ueça•J. oom 
I ' ' 'f \ ' 

Uma beJI;a collecça0 de mi.Jeraes, 
~ o\pti:1nas 1pinturas·, reedificou o 
eaes ,da ' Pr.aç-a do; Commercio7 e-.. 
lllendou o,pláne cla·c®nstriJcçaõ da. 
{,}jJa,d~, _a>tt~ndeu ao adiantamem-· 
to da · inslrncçaõ,, comprou gríln-· 
d~s . collecções de livros para a: 
:B1blio.th.ec.a . p~blica , augmentou. 
o ·numéro 'rdas es,coUa.s, ás q-uaes 
dt:>u .l::i@ns estattutQs, e protegeu o· 
e-nsin9 · mut·uO; de Lencaster. Ac-. 
C.lle'::;c~mt(}U diversa's particulari
da,<ilie.s ácerca, · dos1 negoc1os estntn
geiros, e . da's rrela(;ões do novo lm
Perio .c\9rn as• d.e mais Naçõe!;, 
· ·TaJ ·foi o ·discurso do Imperador. 
á Assembléa Geral; e que em e•, 
~ilogQ se r,eferiu, Por eHe se vê
que flaõ desmerecêra do bom con
Geito em ' que os po~os do Brazil 
o tinhaõ, e -que suas. promessas 
eraõ si·nce·ms ;. pQr elle se vê qwe z r 
se h~ via c0ll0c.a·do de boa fé á fren-
t.e da revol:uçaõ, e q~e · de boa fé 
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a côflduzh·a, e de"~empenbàua di.; 
gnatn'ente o titulo de defeilsor p~r .. 
~eton tl1:1 pa:iz que princ~plava a 
ngUI'á l' ei1ti'e às Na~ões it:ldepen
.fljentes; e rebehêra corno seu An...i 
jo Tute]at um je'ven. heróe cOmO' 
PE1mo 1 •, qme repellim;lo de si 
as srogge·stêi~s (íl'os ma·us · 'c'OH'selhei
ros, as ·a ·~jectas aclàl~ções dos cor
t·ezaõs, ·e ~·C'ol1hend0 benigno os ver
-dadei'rds _ phi loz0ph0s; cercárá seu 
ihron·0 da· l'u'Z 4íJ ue diffufrdetn as 
virtu'de·s, ·e te>rnándé. livres a•lgans 
milhões de hqmens ellcravos, as~ 
sentara seu solio .rsmhre baz·es in· 
distructiveis . :Em 1 d-e Dez·emifu1ru 
f:le 182·2 (dia ~da S·a:a 'C@TO-aÇa-Õ e 
~ag.ra:ç·aõ} af;~ar:rçou a@' f'>OV@ q·m·e 
·defenderia •o B'razi'l ~ -a ·Consti•tui
·çat> se fossre ~cli ·gna ·cl:eHe e m'e>tnes-· 
1bo Rraz~iJt, e :em 3 · de Ma·i•o clle 
11323 -ratit<i·clin;~ -a m~sma 'promessa 
soleníneJ!ll1en•tloe cante a !N açaõ COB• 

·gn".gard.a ·na•Nl diracuür seus ma:1s 
pre·cjo~t!S il'lÜ~ I.'Ie:Sses, - -€ ' l!Jfill codi·g(} 
ifundament~(l (fi.l.e :à 'é'l-evarsse aq•uel• 
le auge oe 'g'r'an:de.za, ta qu·e tem1 
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d!reito de aspirar, e a • que suas I 

CJrcl.'l}nstancias e riquezas a cha
~aõ. Com pu1·as intençõe~ se a
dianta este .Soberano . immortal 
Pela estr·ada q r~ e conduz á g-loria,. 
e' que grangêa um renome eter
no e bem a~ereeidõ, const~nte em 
felicHar aq uelles povos, que o o
lhaõ -comó seu pal.l·adinm, e por 
essa mesma ca uza ' vigia v a ;Ícer
ca· d_os interesses sob're que con
t~nd3a:õ as · divet·sas faéç0es que 
c:hspu ta vaõ entre si a preza, e que 
pretextmvaõ o bem da Naçaô, di
ze-ndo-se patriotas zelozos, quando 
na·da mais ,saõ do que abominaveis 
egbistas, a t~ocj ssi mos o li garc'h as. 
~- fmr>erador, que , qual Argos 
lncançavel, seg·uia a.s pizadas des
tes pseudo-pa-triot.as· , que sempre. 
a13pareqem em todos os paizes, em 
o·ccazioes de mudanças politicas 
p•ara eoJherem o premio de suas ' 
ihtr:igas e q.ttentados, naõ se dei. \ 
Jcbu por eilés illudir, e bem conhe
c-eu que era o capricho, e naõ o 
ameyr da pal'ria que os guiava, vis-
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t9 que naõ c~1idavaõ erfl_ a.ssentat 
~s b01zes da ·Lei Fundamenta,L so-· 
bre principias claros, pro vados pe
Ja in nt avel experiencia. dos se· 
culos. () povo tem dire ito a ser 
l.i vre e feliz, mas para alcançar 
estes bens inapt·ecia v eis, cumpre 
ser moderado, obediente sem ab
j.ecçat"l, e energico sem al t ive~, e 
que a c ,onstituiçaõ dê toda a for
ça, necessaria aos di versos poueres . 
políticos, e os naõ deixe dt:;sLitui
tlos da.quella (orça .moral prolecto
ra dos ,direi tos cívicos; pois as
s.im que um çlaquelles pod f! res se 
~rrogaõ a~ attribuições que com- . 
petem aos outros·, - póde dizet-s~ 
(e.Xf?ressaõ ~l'um famozo orador .e 
publicista) uáuaudozo adeos á Li-: 
h,erdade. - Para evitar est~ ~er- J 

rivel conAicto ha um .só recurso, 
e- é, estabelecel' urça p{'rfcúta har
J1lOnia, que afugente todar ~ i~éa 
~'incqmpetente inge~:er-JCia, e p0- 1 

nha barreira ao despotismo, seja .. _ . 
. real, aristocl'atico, o.u de,mocrati- , 
co, apoz a que vem · a ílnal·chia, . 
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que destro~ todas as bons ins·~itui
~Õf's, e·ata os povos ao carro triun-· 
fante do ·primeiro despota ~ mpre
hendedor, e atrevido, q c~ e uzur• 
})a toda a , au ihoridade.. A prova 
deste j~:~izo,' est.á no~ factos ainda 
Ilaõ Of'smentidos; ·está nas Cons
tituições .de 1791 e 1_7 92, de Fran
ça, na d'Hespanha, de 1812, e 
Ila de Portugal, fJUfi' póJe Jizer-se, 
ser, con1 pe~p.1ena altfnaçaõ, jgual 
a esl,a ultima, e, finalmente·, na 
de PoJonia, que a Nobreza d'açor-
do com o Rei Stanisla o q u~z fa-
zer admitür .. Naõ podem ser .du-· 
t~doi r as quando con ten haõ pri nci-
pios aos qoaes anda í·nberente sua 
disso1uçac1 .. ; prirudpios theoricos e 
Dletha phyzicos; prmci pios re>gei
tados pela- prática; princípios que 
eJ3tabe1eçaõ .a Jic.ença·; em vez da 
liberdade legal, façàõ cr~ar raizes 
ao despotismo, e enlütem. os _co- ' 
rações verda<"leiramente 'Pa trioti-
Cos. DE; vem pois adaptar pri nci · • 3 o 
pios sancciona-dos peJa' expe-rien-
Cia, e adoptados á.s preci:..~ões, e 
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aos cos,tumes do paiz que a Cons~ 
tituicaõ hade reger. 

_A ~onsti· N~ mesmá" época err:J que oBra· 
tmçao :r:or- zil ia c·'"'·nsolidandó a grande obra 
tugueza c a- d .. d d . 
bolida, e El- a sua In epen enc111 ,. se execu· 
Rei restitui- tava em Portugal orna contra-re· 
do ao poder vol-uçaõ que em poucos dias des-
a~soluto. iJuiu as pubJicas liberdades e re~· 
Procnra h - · d" 1 ' L 
mas debaJ_el1t rom:wu o o. ~ezo pocer~u-so-
de, unir o luto, peste pohtJca ·dos Esta-do~ 
Brazil com cuja existencia, mais tarde Oll mais 
Portuga). / cedo, qual serpe veoenoza', se an-

Diquilla . . Verdade é <.jue aGonsti
t.uiçaõ pr01Dulgada carecia d'al· 
terações, que mais apta a tomas·· 
sem a ser. bem ·recebida por um· 
povo que havia mõtÍ<s cl'l!lttn secu-

- lo naõ tinha reprerl'lenta.çaõ nacio
nal~ C!levia ser,pu11ri6eada -dos prin., 
cipios cdemocraticos -que continha 

' para assGci;ar á g.r.ande ohlra dare
g eoeraç.aê· :o 1Clero e a NGbreza, 
c.Jasses _mui .pr.epcmderantes n'urn · 
pa.iz, aonde na® est.a:vaõ apagados 
os v.estli gios ·das Í·Jílstituições feu
d~u.es; verdade é <'}Ue o 'procedi
mento irr.egula.r dos fuomens que 
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:se haviàõ collocado á testa dês nê
g·ocios ptlhlic@s, e se <!1Íz1a5 rege
lleradores, ao mesmo tem ,o que 
taõ fJOuco curavaõ em -se mostra
rem d•é -caracter illi·bado; tinhaõ 
eNacerbadiD os animas da multidaõ 
11ue attribuindlil ào systema os vi
eíCDs e ma·hlls ti]ble só provinh<tõ dos 
~'ibinens, proclaBloü em ai tos bra
dos _a -cl.estnli;ça0 daq.uel1lE>, e-m vez 
dé o Inoditica,r., e punir estes. Os 
e~pertmli cettezaõs~ exultáraõ ven
{J·g raiar ·a ·nova é}Joéa par:a eHes 
f>·ro•pjGill, a.inda que á cust1a d4.l. mi .. 
Z'f:~ria g"eral~ ap1•oveitár-aõ ·a di~pa
z-i ça•õ do p.ovo, E .J. R ·e i ·f.oi re~ tHu4,_ 
do ao, geze do ~od-er -abs<:>l'llto (a) 
em fins d€ Maio de 18'23, e ·l'Jiil· 
·dos pri'mteiros pas-sas que the liz'e-

. ' 

- ('a] TaFJtb comprome~têra0 estes perversas 
·li, ·se-a dignidade., ·que ~prometteFJdo póT •V·a"' 
•rias v•ezes uma Coastituiçaõ, e outras r0'fór~ 
·na_s, e ·querendo. -desempenhar a sua R~al 3 . 
!l?-a'l~1na, seqpre o con'stra'Flg-êraõ a d-V1erir ' 
<Uma rezolto1•9aõ -que tO -tornà rj.a !mmortaL 
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raõ dar,- foi o. de expediir Emissa
rios ao Rio de Jane-iro · .incumbi
dos d'o11ia granJe m.issaõ, que a 
11ada n. "nos se dirigia do que a 

. fazer descer o .,JOvo Imperador .da 
sua alta cathegoria, e assentar ou
tra ·vez a Séde do Irnper1o Porb!l -, 
guez em L isboa. Engod<lraõ· o po
vo inca\.lto com a espérança de que 
renasceria0 os aut;eos a'nti gos cJ,jas 
~m que o Téj.o era .o Emporio dos 
gepeuos ec?lonia'es, . e pol' esta e ou
tras iHu:z:ões o at~rahiraõ a seu p>ar
Íido ;' ; c11m0 s·e ·'fora p0s&i vel q·ue o 

, lmperac;lo~ , n' ualla. 1idade em que: 
se o·st~nta;õ em sua fo,rça, as pai-·. 
xões; abraçasse um parÜdQ que o 
av·i,Jtára. nos olhos clp m.1uiclo, a lem .. 
das putras ~onsjclerações que igual
mente eoncorrião, do interesse di
recto da Grã,Breta.nha-.na .. inde-. 
pendencia do Brazil, e da firme 
rezólução erri que estavão' seus pO
vos de serem hvres a t:od0 ocusto. 

ReGahiu a escolba dos Membros 
da Depu'taçaõ, que ia. se·r envjad.a_ 
oo Rio de J ~neiro., no Ccmde .de 
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Rio Maior, e no De~embargadór . 
Francisco José V ieira, ambos pes· 
soas mui d~ perto conhec;..-las pe-, 
1o novo f mperador. Orde~.ou tam
bem o Governo Portugnez que ces
sassem immediatamenle as hosti
lidades em todos os portos, e fez 
que o Mar-echal Lwi·z_ Paul i no Pin
i.o da Franc~a, n.a tmal da Bahia, 'e 
Oeputado nas ultimM Co·rtes, le
'Vasse aqueilas participaqões~ e pre~ 
·cedesse a chegaJa dos dois Ernis
sarios; -porem foi •inuUI sua mis.
·saõ, na Bahia, por.que á sua che
·gada já as tropas Europeas· tinbaõ 
feito a evacua<(aõ, e no Rio de J a
·neiro., pürCJUe poucos dias depois 
·de alli aportar, faHeceu, sem que 
·O Governo lhe .permitisse comm·tJ· 
nicaçat1 com a terra. As Cartas 
Regias escriptas ao. Gr;>neral . Ma
·deira, ao Com mandante' ela Esqua
dra, e á J~mta ~l e Governo lhes im
·-pun h a a rigor.oza obri g·açaõ de or-
flflnat· a cessacaõ das hostilida'éles ? 

• ~L 
tanto por ma-r como por terra, pa· 
r.a assim melhor .se a.j .ustare.m as 
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· di ffi,culdades sobre vindas. Em serJ< 
Iug·ar se meneíunará (i' ,exito d.a p~

. gocir.tç ::- "'. 
Decirle-se. Em .., a. d·a vez m:1is desespet•acl;~ 

n'um Con- a s,itua.ç_:a·õ de -1\'hd-E;!j-ra é àa-s sua.s 
sei h o a e v a- · · · 
'cuacaõ da · tropas, el'!l,treg·l'les a seus prô~nos-
Bahia. esforços, pois Q ·COmmanda,l)te dfli 

eSfJua.dra '•>eo.~ moRüára n-0 ençpn-
. ·tro que tivera a 4: d.e Ju llílo estar 

.ao fact0· de cerlc,lS ma.nejos d~pl@-· 
-IJ?alicps, _ e que nestes m::üs cpnf.ia· 
.va do que Ila força aberta (.a). L~·
_ma, G.enera l BrnziJeJirCiJ, bem ios~ 
truúJo do es,lacl0 da Ci.dade, pro~ 
clal'nolil ei-s troras Portuguezéls a-

-co.nsel h ando-lhes .abandQ·Aas·sf?m 9 
se\IJI 1C~ hetíe que as <iJ'l!l '~t>~·i·a expõ.r ~ 
1!l ií'l sacrili:cio .ce.r.to e iAtà:lH·vP.J, e 

-<li~.::eg Llra•nd<!l, aos luiabi .úa n te.s oJi Yre 
'{;0Ze> de qu,a.nto lhes p.ertencesse, 
-no c;az0 dos Po1·ttt o-taez·es- a bando-. ::> 
-narem a Cidade . . Em gra,nàe a> 

- -~---·--r-----~~ 

[a] ·Depois d-e· var ias evelnções •se -retiroU! 
.:.il PDl't·ng.Heza, :e em1Lro1il• lW }lOr.to. 
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t:onslernar;aõ na Cidade, e Madei
ra C0!1lsentiq que fosse tratar com 
<l General Limn, uma De'lutaçaõ 
dos principaes habitantes, encaF
tegada de tomar provÍdencias so
bre taõ importanle assumpto, e 
<le cOnseguir as melhores: Madei
ra expediu ao's Deputados a au .. tho
rizaçaõ necessaria para passarem 
as linhas; mas clec larou pozitiva 
-e formalmente que nem eJie nem 
·as suas tropas tinha a trata r com 
()s Brazileiros: A_inda q .. ue appa
rentemente n10strava estar rezol
'l'ido a defender-se slé ~ u-ltima 
extremidade, fez occultamente to
dos os pre-parativos par~ o embar
que, e tratou do modo como illu
diria -Cockrane, a quem se appre• 
tenbva uma occaziaõ opportuna 
de sa{;iar a sua cubica apr.ezando 
tantos navjos. • 

Convocado o Conselho, e btt>m 
Ponderadas todas as circu mstan
cias . s.e decidiu (não unanime· . 
{l1enLe) -que foss.e evacuada a pra- ~5 
~.a dentro de quinze di-as : - rezo-
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_Juçaõ esta que espalhou ' o terror 
por todo~ aquelles ')tle tinh:Jci a 
temer a insubordJn:lcão elos silian· 

.tes, qc' não disting~ião o Porti:t· 
guez do EraziiPiro; a tÓclos acom· 
mettião e despoja vão, sendo s·eus 
alvos a vingança e o latrocínio. 

O Gover- Publicou .o Governo, como era 
no publíc?- ele seu dever, . um M~nifesto ares· 
um Malll· . d . ~ d c· I d ... ·t .. pe~to a s1tuaçao a Ira e, .ees" 
~es o , e 1az . . v. 

ao General tado dos negocws, e tratou de pro· 
divérsaspro· vê-la de viveres. Nem por isso hou· 
pozições. ve maior confiança: continuou a 

embarcar-se tudo quanto era pre
ciozo,. a consternaçaõ nem s.e que-r 
deixava reflexionnr sobre o perigo, 
e era vulgar o grito aterrador de 
~Salve-se queni pu.dé7;.- .Mesmo 
.nestes momentos terríveis labora
va a tra.jção, e Lima e ÜDckrane 
t.>rão avizàdos at€l das :nPnores par
ticularid'ades. Finalmente o Gover .. 
no offereceú ao General Madeira, 
IJO çlia 18, as seguinles· pro?oÚ
!;Cies, deixando a sua execu(,·aõ ao 

l " f" I . seu )Ot~l pensa.r: 1 (1ue osse, aba-
.cada toda a costa de que os Era~ 
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~ileiros ,estavaõ \leposse; 2a· .que .. a . 
:~qiHl .. dra .P0r~ .ug,ueza bloqueasse 
.kVlOna.; 8 -aprizJOnaSSe todos OS Vá

Z?s_ inimigos que alli se .'li ' 1 av~o ~ 
3 que o ~eu commandarite envias
se sufficientes. forças para ·o afa
q.ue, aprizionando os navios de. 
gu·~rra.; esp;.ci~lm~nte a~ lanchas 
artJJhelras d Itapanca; 4 que se 
concedesse perdão aos prézos por ' 
opiniões política~; excepto, aos ca-· 
beças de rebellião; e 5" que· se 
to1nasse posse de todos · e quaes'• 
quer fu,ndos publicas, assim com~. 
d~ , prata das lgr.ejas, excepto os 
Vazas sagrados .. Erão exceJlentes 
e.stas providenci:.~s, mas internpes• 
t1vas ; e o mal .havia feito progres
sos taes que naõ era possiv.el ala- · 
lha-lo. , 

A evacuação tda Bahia foi con- :bedd'e-se 
sequencía 1·n.faJiívef - ela desespera- n'um Cot1- -
d ·:·1. ~ . 1·1 . r sel'll o o a ba11!• a s1euaça.o em que e a se acna- d d c··-

r I d . . ... ono a 1 
"<~: pnr Ja ta e Viveres; e pela: d1- datle. 
lhinui.cão em o nume'ro de seiJs 
~E>(~t;~s~res . F:pi?, por con~w_gui'nta c 
lnd rspe nsavel fortnar um Con!:ielho· 5 I 

'l'O M. XIJ. , E . 
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a ·'fiin de deliberar deciúv:amente 
sobre a rezot:ução que cumpri'a to· 
lÍl~u, e era tanto mais indispensa· 
~el esL medida dPpois dos protes
tos, repelidoJ do ' cemma,ndarHe' da 
es.quad.ra, qoe atnea(;ava de dar 
a vélla para 'á Eo,ropa ' no cazo 'de 
Geheral perzistir em se lllanter P.Jll 

sua precárià s'jtuação. Viu-séMa-
. deira · obrigado a ·reunir no dia ,20 
d~ Julho o Conselho para: n~c,olher 
o voto da.qu~lles' q·ue tinh'ão direi
fO' a ser ouvidos: Submett.eo 3i 
toa de'cizãd, · depois àa 1eitu ra •Je 
'foc)os os docomêntos, os · q uàtro 
S'e€pJint'es q uizitos: 
··. i• Se ·'ern. tal apuro havia a~qu· 
~1s" op~riÇI.çó:es de ma11 ~ _ r.~rr (1), • gu~ 
pu'dess'ern· ser. emprehend:zdas; e1 da

1
i 

qu.aes r~zultasse a restz.tuicão da 
'Pfovinci~ ao est'açl,o em 9ile se a· 
cha'va antes · de r'evo'lucionar-.se.; ou, 

. a.i{mt~?-OS, se pud.esse, pdr ~tneio del· 
· · • las, 1 obter 1iwntim'entos e' rneiós pa'-

1'(1, conservar a·~ Cidade 'Sem co fw 
r rrnn etlirnento doS' 'áiÍer·esses. na~io· 
naes. · ' 

< o 
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· i o Se', no cozo Je 1 ná0 se po
deiam reahzar .taes @j}JPIOÇÓes,, se ti
nha oheqadQ ,á u/.t.1mÇt ef!J'ffter ·idade.1 

3° Se 'a irnp@ssihilidaq d'(Jpe-
rar; ·vmHojozanu;nteb · ~ o estáda.d'·-, ~ . 
~J!UTio 'em. ·que s~ OtthÇ(!Xli · a gu.orni... r Y', r·· 
l:'ao: erão motivos assqz ponrlero, rA1 
Zos C .d d - ,, r .?. nr-r . . para e.vacuar · a · 1 a e . . " ,, ~. , ? , 

' 4• _Se no co~o · de; . ter d'~'üac·u.a~ 
la devia a esqua!dTia não sn h ir, ;par 
t? assim rnm's efficas.nu1;1 te a'!)t:âr 
lzar . o pfepaTahi.vo dos l1 l011$poPte~, 
e _pt·oteger- a M·opa na ilefeza i Me~ 
1'Zot·1 da cap·itaL , ·. ·; c 'f 

D'ebatjdos madmànH"nte est~s 
quizi6®~-~- ç~a.íJa lJtn d0s vog~es· do 
Con~elho ~ro'itti u franca•rnem.te s !tia 
Opiniã@!. , 1 - ~~ {or,à(jl mü)te. eneont-t·~ ... 
Cllos GJS. pare.ç~re:s, · t~t.é.qu~ " se. ac011~ 
çlo~, -p@"r •. : 3aj vot~s contra 4, a .ey,a
cu&ção da ··Cidfadf', completa.Rdo·· 
~e, . po.r. - .esJ~ · s.:uctwssor., a ema-nci
Paçã·o dó Brazil1," .e· c.antando .otri
~lnfo . · l;b. 1 !~Ql!l;u'dia \e: a trai9ão, q wé 
l~tl~i-Úrão soli!re .~s }')agi nas l!la H is ,_ 3 ~ 
ton_a P0rt-uguez.a. esta• mancha .i'fiiooí 
de! e r ~J .) .. ,_, . , · 

P.l 
, r 
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·ro ··c1e;n'Odado - 'Dos 4 votos o mais nota've] é o 
'(! q1abil Vas- que emitti u {')bravo e honrado Ca· 
~oncelJos v o- pi tão de Mar e G ·uerra Manoel d~ 
ta ~ontra a · · · 11 
evacuaçãu, e Vascon\.!ellos Perelra dP- Me O· 

~xige se dés- ~ust~n{ou _-com o ·ma·ior :;lrcl'Or . que 
~e um ataq~e r!e• modo al-g,-um· 'Se d·evia evacuar, 
~era~. Nao a }iJraça ·spm tentear antes um ata-
torao escuta- .I • • • • 

•'.a~ suas vo- ·qne gerai eont.rn. os JOHnJgos es· 
· .zes pa~rioti- tac·iC1Jnados no Pitajá e em I_tapo-
c<~:s. am ; teuruindo para esse fim todo 

o Exer,eito ('}é primeir·a -e segund~ 
lh:Jlia, e toda. a tropa da. Brjgada, 
e Marinbagem que se r.odesse 
dispensar dos navios de,' gti·Ptra ,. 
barcas · ·e na vi os armados, · -<:ÍJjo a
·taque, send'0 favoravef, po-clia não 
s:ó, ~i v.,ra•r ' os .. si t.iãd®s· 1d!o- h ptiiro ·em 
qo.e .lse a~havã0~ p>'or flaH~a d'e~man· 
Hmen~·os , mas ·até mesm'0. ni,uda · 
aJ5 seu ·favor a ·s0rte'• d'as õ\nnas; e 
se . (j) hªd fosse ' ac'nar•se-ião· rpaw 

· ... tírnentos, salvar-se-ia, com estal 
rneclida, .. :a l dig;ni·dade d~ Nação, a 
lwnra do . ExetcHo ·Portnguez, e 
mosfrajri.ão os· si Lia' dos ao líliíJndíJ 
)'filteiro que r.ri'io aba.ndonnvão ó'se,tJ 
}1ol>L? sem fa .zer todo:l os lilsforÇos> 
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Pàra<9btér, m~ntim.erltos, c•uja fal· 
ta era a urú.c~ cau:za que ob.rig-a
lt'a a a@an.doRar é\ Bahi·a . . 

1'ambem ;~e·g;uiuu~.st.e r, p,arecer·1 O TeNe~:ta 
yerdad·ei FªEIH:}n t~ dJign.o , do CG>J}a:;- Caronel I e• 
jaz · 1· . d T . 11e rra segu~ o ·OH lt,ar ·>qP.G· <i>t .<\:Vil,. , n e, 0 mesmo.'pa., 
.JI·ente ~ Cqrqnel Perei·r.a, , Comm:an.- recer~ 
dan.te· ·do Bata l lwà@ ; N~ ~2·; pror· 
'Vou que: hem Jo[iJ.ge de se eva'" 
C·uar dev]a (é~n.et·-se Q. ;:ttaq ue g;e._ 
l!atj ; d·t.sc0-rdaudo •de V asco.n.cel los . i_ •1d .n 
Soh>re o-,_J,p~(i),l}60 :q:ltle ·.seria ;uÜ I·, ~~ .á-r m >t 

car; ~· ·e·. qu_e- segundo SU·it OJP·iiiig.'o, 1:J_rl· · 2 
~ Q p · d -u~l • • r!\ •..:J•,i 1 ifl!Wl!D , :elo ~l0rro,. Ofl .· ·e: ~s::- · 
ta~aõ , depozi,~os.:'.do ;, inii.tJi·go. Foi: """f,"· ~.'· 
.pol,s· (!)" vo.tt'} de-·2 ~asoont:~U.o.s , J?ei c , 

·li~i·nl,_ e SeHa,Õ (a}, (que chegçw a. -1•>1 ·~ 
rd,Jz:er JH.IfiCá devi à abaudG>.r;iar,-se a~ .' JU,,t' 

~ t . ~ , ~ \ l ... 

.fJ·Uelle; .:p0sto~ e q1ue .JJ?.l:ef.~ri<~ p10r
t~r t a -1t:<~ll.púular · ignominj_0:.mmen t:Y 
~rn . um.<ll .popyl_aça s.e,l.vag~m~ su1p:
tpla.n.ta:d([) ' pela tortenLt! ( i ·.m,pe1tao~~ 
da Of>Íini:lo dos j(~ ,ue e_~l· !aq P"!CJ _bl~ :3 6 
-.!..!.__·-~-___:_.~-· -·-~ 

J I • ~ J t. t 
' 'b Pài)> Vieto-rino Jo~~ - 6e11fa5; r. bravo.: mmtmi!· 
' · ~( CQJdl,eciJ.q.. _ } ;.: ,. _ .•• ~ · ~ 

4 
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lia'· contà .tir.ihaõ a ~ígnrdade --Na~ 
ll_it:>nal es::;enci-almernte~ c'())rlii' prorne~· 

' tl da. r 'un1 -modo tào :V8l"g-®OJbo:z0 
_ • 

1 
r f • ~0 'J. · c~~~- paãa o~·. ~dldados 1da gtrar·ni" 

. ·e-ao tanto r de • •tlerta .•o(i)m·o de; mar, 
• • r.: 1-;"!J .. , 1 .. , . J ~ • • • 

~-~~--mo e para (9,s ' n'Hl' f11rJ.bell"Gs;J tr(ue .·em; to~ 
das as oêcáz-i'ões ··mt>Sitr"áraõ ~g r.anl
de v;lJtor) •JG<ÜHll't~ll 'eS'ÚL ôhntend:t~ 
na qua-l à ' posse de ' t·aõ p ti~cioz0s 
Ü'lteresseJ sé d'ecidin. • i ·' ' . J J 

Os Braz.il ei- P..a l"fl. dar lo 'uPtin1o re 'ti:Wate ' <l êliNll 

Jos torrí ão . ·fj'uadr-e> ·t ão · te1rr~ ~ 1, ,jtntfJe'c c.fon cH.t~ O 
posse daCt- rA 'li'{ q , bl - t Jade. Co- ~sp ·~to eeec< S'u __ ew·a-ça·0·11a~·~ _rQpas, 
dera o e se' a- ~nft'H•ec_idas't'·J§e )fa f'<l l t álr(lh;{ 1VÍ-veres, 
padéra · de ~ decitliB-~ l=i fir:J h!n;yJefllite ntt• dl. a 2Z 
,parte do ·q'ue q li-a'n':tô &'f:i te~/ se ~ d és se ~ v€ll?
comboy Por- ·pa'l'a' ~ h' '-F!mop ~ ' { q ij•w.e • te~e c eftei:. 
tuguez. t 'Ô ·H-o·; eJI1a!_i2 'de J;~'ll:l0', .sendo 13' <Qs 

·na'vio.s de g· toJlet: \a ., •e "nn itps l h1EH~' 
:é~ntes ; ao1 tbdo _so ·em m''* t\Qln qõss ~ 
·que leva n U:ÍI•ã'@ ·é t~ 0 tpe lot.m'éio...(:IIÍ•a-, 
-Gccu•pa n do po·u oo dlepois. a •8 i:<!la de 9 
-G 'enera P .U i · 1<fl~i. ·, liCl)ltHN fl'v Qrbt:l>:r ba w 
~de i r a I m p.eri.al.,_g Ui!J'..n&çeu._o>~ p.Qw 
J~s essenciaes, e manteve,. q unw 
'1!0 1 estavra • a(l_Jb,~~! ~-~~-~~~~}'\ ~ ! pqã íuf .. 

dem. Apenas Cockra.niCJ.viu .. a' .es~ 
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_qu-adra e de Il)fl-ÍS. embarcações fó-
ra clo põrtq tomou~ algumas dellas., 
~e.w .qy~ ,fosse_m, protegid:p. T~l 
~01 . o iiJçligno compçrtarn.~..:nto (!o 
.conltJ1a'odanfe q~e ~ bem longe d':._ 
~1n1preg~r as_forças na~aes .que~ d·,~ 
!~gta, 1 ~ ; r~pellj,r o a ta.q H~' consen-
;~!li de_ ~a[lg1ue, fr:io qQ'f1;·o ,pavilhaõ ,;.-, 
r} j~rt,'\lgu~r z · fosse ir.su)-t~do,,. as : pro-· ' ~- r •i 

-Pl'tr.d<:tde_,s q~e quh~i~ rpubadas, e -'. • ' ' t 

9 cr,édi to naciónal manchado. ' · 
- ''· .Çoc!~i~é!-f,le . IJ,~o .~~ ·. li ní i tª v a · ·~ Q )'ar~ P!4-
·0PeqH:qe$ maritir,nilS · sua ambÁ- clam.a a 1'::

ra ~ } I · · ' d · · dependenc1a 1
Y o ,, " ~ q c e?.~J<? , ar ent.e qu~ . . .. ' 

·? {deivor~yél: por 1amontoar oit·o, o . 
,Jnc}u~~~9 · ·a. aproar nas Províncias 
-do .N?,rte dc;> Bra:t.il ,ainda,.u.nidas , jl. 
-:Port!Jgal '· .t~ntG>, -porque o Gabin,f1-
-te rlo,it;{is> de Janeiro muito lhe re,-
:col!H~1épdára as. fizess~ declarar fio 
fayor. do seu sy:;.;terna ' c;:omo por; 
.q_ue esper~va alli e.nconfra.r . Um!l 
,rica colheita. Para o P.ará env:iot:J 
-Utu brig·u'e -de g·uerra .. " ~co.tÍnn et- · · 
t~u. a em p1reza . ao, ~(fiR)~I ' cl'~ '.IYJ ~ .. 3 1-
l"lnha Gr~nfeJI, I nglez ao serviço 
·do .Br~.ú!, qu.e dan4o força ao se~ 



·partido, fez , qúe' ~ó dia 12 d~ Ju· 
·lho fosse jmad'o o 'novo systema, 
no,meo · outro Governo, e J'>àz elll" 
bªrgo e m todos os bens e-proprie"' 
-cl fHies ' Portuguézas' que séus do-
-~ os resgatárà<f meqiante'" certa~ 
·~ornmas e'm qne:s~ çonvenciona·vão. 

· R~volução ' Assim (jâõ.camiobéil.ndú ''ascoizaS' 
esp~ntoza, _e · pa«ifJcacmeu't~ ~té que 'n<;~ dia 1~ 
mu1 sangUJ-• i' O' b , , j d . d . c. 
na ria ata- c · . P lp ro, ao ,sigqa • e , OJS 10'" 

th.~da' pelq guetes ~ hoL!ve o rompim€mro 'da 
"çffic~al tJ.: J?a~:e ~OS r~yoJ, l,JCÍQnar~os, ' que S~" 
~ar!nlp!. l gumo o p<tt'tlCio ' republicano, e que, 
Greufell.' h · ~· l · d · , · d · · · · av1~o gan ra o· ao seu' parl! o o 

3~ ré•riménto' [!·e Ji'nha ao qua1l se 

. I 

b t ' ~ I 

mrírão o lp· ·e 2", a ~trtilheri~, •' e 
.gran~e -numero de paiza.ilos' de to"' 
das 0s ~<Hes, · d~nd'o vj vas ao Jm'-

·-per_ador, e solla'i]ao gritos de mdl"~ 
te cb ntrA- os _ 'Européos; ·corrêr_aõ 

';to1lartío i:lo -palacio db Governb, e· 
e.xigíi:ao .eg1 allos brado,s a sua de.,. 
missão Q·'exterm.inio; "e o confisco 

-ile _so~s>-- prunried:oldes, Quem di ri~ 
ffia1

- ésLJs: s)c~oa'ey ';uJ~·rç,himis era o 
f<'~t;anlwzo Co'nl"go Baptista Mem·"' 
~ro Jd:o -Governo; enlt! pervers-issi--

' 
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tno, in i quo, e horrorozo á nfesm~a; 
11atnl·e~a, e que aspira~a 1.a ~ süp·
plan t:;u· todos os seus co1kg·as ., e 
reprezeniar no Pad: o J:- • é l' Je 
Roberspierre. A uri1 · si~·n a1 .(lado 
se espalhárã@ pela Cidade,· eom
lnettendo· os · mais enO::rmes·-at t en
tad0s, \:lrro·m1bwndo portas, forçaf.l
·do as c.azas; e perpetrando roU'bos 
€ a~sassinio&. Não foPão in·teirom
pidos estes crimes alé o .dia J 61:, . 
'€In que o üõmmandante Ingh~z 
G r:enfel I, terÍ!do 4'' a1n·t~nl'ã'o 'ooncor.:. 
dado com alg·t!ms officiae·:; ·e: pes
-Boas de condecoraçãGl so'breos. nH~ ios 
<i€ lhes pôi· termo, des~mba'rcou á 
frente das· tripulações El!l f.opeas, 
surprehende.u o Trem,: vjl~e ·é um 
'heNu edifiü'io, e chàme>u · -á81à'r,mars 
o~ Europeos para: t1efe rudere.r.n sua's 
Vl'clas e fa~endàs. Conseo·,l!liw 'c6Úl 

. l:l 
grande cus•to desarmar· •á ltr~ópa ·Je., 
·vantacla, a· r.naiur parté'<e rl•tre·gt.fe 
-á .embr-iaguez., 'é ·qs .individoGfs qu~ 
·se Jbe haviao associado; e" ql'le j'.f' 
·e.m grandes -grupos fizet':à'.o fog<il, e 
prendeu · os ,promotores d•a cles-
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~rde1•:n. Não descançou GJrer:~fell em 
-qul\n·to ,ni'íG ' deu u1~ terrivel e x,enl~ 
tPI9 ::-.. d~ 'justiÇa,. com promp!ticlão 
:.exeou~é>do, , e que m~il'O colíltJOt' rel!l 
<p 'at'•3 ~ o .restabelecin1ent:o da bQa 
.(:!F der~. • Marchou para o · larg;o Elo. 
-paJ:a<t:IG,· deBarmou -a cavalla·ria: qu~ 
-e:ot•ria. a 'galtl.ope ce>m o fitQ .d~ : o 
~nv,ol·ven, .. ma:s te v~~ q l.let·apear-.se e 

/ · -rende.n-se ' adiás .seria éh>rig-ada a. 
,faze-·1<>, 1 e collocqu n0 e en t.ro d~ 
:fo:rça. a1•mad!a que JJ~ ·e obeclclcia tol' 
dta 1 a ,trG>pal ·de li.fl1ba ;eJesarm a:da.;t'a

· IDií'HQada ('J~~PS· C·~{il;hõ~s e pelaS· es, .. 
:'pingat·cla~·áQ , me!'lor trÍQvjmento qna 
Jfiz~ess~nl de rezistemcia,falrmou tudo 
,em Ji·n.ha. de ba.talha_,lmanclou' j ulii'" 
1lla1" ~m roda d~ si al·gqns , dffi.e~ ae,; 
cin(G.t!ior~s, : e tre·zJ MeLu'btds dC1>G oí· 
L!V'eJlf,Q~.,< ~ .(C'ilef>0i~ de lpnça1 ,_em ' r<:>:Sf 
1t0J aqs , le-vantáéilo~ tã~ enãt·mes e&• 
~Çss~s.,, ;e&calhe-u elle 1m esmo cinc~ 
tdos .eahe<ias ; . q·p~ ·forã,o immerlia:
•t •ain eJ}te i fru~ilaé}Qs· ,· D-randé ,nu me:-, n . 

r(l) .dos mais t~evoltozos ficári~o pre· 
·zqs,, .,e foumolt do resto d~s reg·i
. mento~ dis~wlvic~os , :'fi'! . regimepto 
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chan1 a dO: 1m ~eónJj r.até •q ue IJ)fo ~illilà 
to' r>ela tarcL€. f~rt rri~d~tt' 2l2i;6.<dos 
·prezas pa1r'a, ;bar oiro --dp h t,j s< í:J e f! a 
lhaço, domu;l.e poz1uma fo»t:e g-t arn;i). 
~ào . . t fi!edt~ai"cl~s 1e.m.uin ·JD'eq-titeliõ é'..S~ 
'Pa·çb, re&pjra:ndo 0'011i1 €li6fic~~fd~laer, 
·e. . C a reaema~r> a·OO i"de ><a'g O:à , tíl'fj(i)d:€
'1\(i)u-se dl(gJJª.es l',#mtar eSfleci.é; t!IGH d~SI
·es]Yewhçà@, ·e q.uiz~~aê> L abril'':Ja fes::. 
.cotill.Ja l•paral tomaret;n o·ínav.i.ó, ie 
-dar ~ssi rn .9wmeço. :~ a; no,wa '11 ev•(ii] t:. 
S.bl tál1a@JN[ v:a-s e'mort_:a's di.ver.sos ,>·e 
i'e:omo .v~sse1 ol()ffic't·al. eom rpa!r-rc!al'llf~~ 
ua lguarn:iç.ã(l) ' qrue rinhão1 em .phr e 
-cornseg:;uido~~etJ ' lli'lll i, 'fJU'azi JorÇam-
·da 'a .escotilha·, · . ma<n d(!Hl• 4 di~pat:a:r 
)ilara t clen,Pro,, árg'tltllasl .d.esororg-asJ, 
<as (l]_•uaes•derã'(l>' ll> r:indlpio atum' gran-
d:9 tt:J•ml!llb@ ., ~ e a tQ ma·']ulta el-;parn_
-toza tr'a.v:a-da ;ewtr·e •aquelles 1nf,e'1i.
:zGs . ti S:ómmli!r:Jte Jse e.s:clJ ta ~.:rru gTJ to.s 
''de .raiva, e i de, fur<n~ ·:.lbi. :i~dos ltd.e 
w ing:ai:Jça~ { a .is •, ,e ' ptlr 'Nm •·g·celflJi d,(()S 
dre.. mn.u r i b:u n cl10s. Rte·c eozo . io .off;i:
·€iaJ <ql é .q ue1 abrÜJ•do .a ~so~ti:li~a1 da- 31 
ria dugar• a :S~iJmidil. . d e !geu(.e'tdesftS -
bp~ra.d·a , o .cpnse~v@ urse 

0
trxi nq.l'llid.l.o', 
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~ai~ é ~rue · na' marihã de 21 :abriu.' .<J· 
tesco~;Jh;ão, l; ~ t s,2hn.êm~e ,quatra1 d~ .. 
. qaeHe~ ic:lesgr:;açalclos ach0q com v1~ 
.d~r. · IJnJa testemunha oe·€l!JJar des::-· (,. J. ( 

.t_e. m~IPorave.LaGontle~;ialiento, nos 
,11~.felii lli · to elas. ,. as suas:• P1l:r·tirculari. 
dá;de,s .,. e con.fess·a s qtuíe ainda: , s8 
Jh~ irriç:ãP1 os cabeUos: ql11ian.da s.o~ 
.br·e ·~ e·Ne medi·t.a.. Cà!1.za,va oonrar 
.:;i yista; de monlmes de c·~dav.eres., 
~diel!.ru rguraelos J.Vei.(J)~ · di,v:ersos· gene~ 
·Jios~ de rnorfie>;. , fl:UJe .. os ha\líaJeito 
q>'e,.n.ée,er., e· asj,a::ti.çt,udes . ..,em. qu·e 
~ai dcsesner:a~ãa OSJ c(i)AJo€'êh-a, J •Não , r 1 , . 

-ae .le.m~ta.v-a 1 ·a _ins;un~teirã(ri sÓ~' á f;a. .. . .. \. .. ;,:: 

' fJ.Ítal; ' e~la ', se1 ti.phà' g,erneralizá-
cdo: p.ü:l"JtlO.da.~ .a~ P·r~v;.i;ncia',. e sómenr . 
-té,, q'ctH~·;' rriold~; 'extnwFdi1nari~J _se 
-p@ude pHlVJmH1 aS3COrlS80il'l8!IlC'IaS 
- ill'um~ _ clas . mais. ·h0rro.roza;s · cbns.pir-
.racçõf;!s q.ue Lt-e-m <Si:da, trwl!IJ'a:das~, e 
~oujo ;'<!lbjecto; pi'inuil·io eoa .mabar 
,tlJS Europeo.s q·ual·q u.e'l': q.ue' fosse. a 
lima Nação~ r0uba, lG.S, . e retú.llar:.se 

~d·epoi~ 1pa-ra a ' Ame1rica : SeJDlernr 
.. t:Diodal., ou <:- p<Ha. o i·ilttenior do ,pai:zt •. 
Jd)á\(itl Jatgo. le:~inpo r que , e1~a. e~":" 
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)'/eraâa ã. e:rplozã:o élevi~à :<f.rp·roriui 
'· b . ca ene'rgiã · dos Mérn ros ~? Go· · 

".ér·nü, e 'a Sl!l'a ádhereh~lál <t~' 'Pár- t 
h do dós malvados, a quetn 'fàvore- ' 
CÍào emr SUa'S V:istas Sêffil f .e'n·le1cliar·1 

t<antos inales.'; ' I· ' J .. • 

€Jock:ráne fui p-essl!almente. o~ri .. : Cockran-e 
gar o Ma r a hhilo ' a 1prestar obéHi<e(ti.; faz declar:t 
.,.. 1• 1. d n. . .,)..: l cl ' . o Maranhao~ 
" a ao m pera ·e>t·. ü0ts ' tuas· ' e~· f d 

• n • • • . , . l . a a vor a. 
J>o1s de have'r · chegado aq·uel las a- 'c11uza d{) 
g~às ~e-z ~se jturjlsse · a 1nd·er·enden· Brazil. 
CJa (a 2lf ·de Julho). Aproxin~ol:l-
se ao al.dànce ' das fortalé-zas cQ.m 
han~reitldtngJe.za, pro10nig~u· ... s·e com 
ellas, e arv·ore>u -a Braz'ileira. DPs'- ' 
tE! mÓtlo nãô se lhé ~oude re!zis'ti-r, 
:Pois a :Ú··t1 i'lhel'i'a ' tinl~a ·•si·do" rn'anbl-a-
. da pára C> "faldó d'e1 terra!, a fi!n1 de 
~I'Otegef _1(;).aq'ÍW1l'l:e .Jad0 ·á.~ 'Cicljacl ·e$ r 
1'tnpedir a· 'a1prox'imfHiaõ ·á rnes na .. 

' . ( ' 
~uja cpril•mimicaçãó c9m ó irltéh'idi.' ' 
estava iiHtetrompida lfla.Via quatro l 
lneies. Coc krane 1 efil~itúé"lJ d 1ogC> 1 

l::ma total inudar-l'ça' '' poJi.tfi1tJá' ~ · ós · 
Portuo·uezes Etil·op'eos :fu1raõ'!Íes·3!r-' éJO 

~ ' ' 

ll1ad0s) qoal0Juer f<lu'e ft~sse' 'St~'a ~eri- { 
'd1iç~CJ, e áe's-titu•lde~:' det:sei;is1 ·~,ii:.!' 
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prragras·: n;ãp. c0nhe·ce~ suprem::.H;;i·a 
a.lrgfu lllJi), ~e ' domi•nou como d~.spGJ~ 
ta 1 ; ·- ~ffi, n q;0u em IJOHiJ•e ~o I. tv pe~ 
rà!:lor ~t-gJ~-~ança' e dil'e~ito de ~, pro~ . 
Pf~,e)~@~IJ~;• q. oon6so9u ,tG>A~s 1 ~$pro· 
priedacles Portug·ueza.s:r, apossou-· 

: n-,)'"o:) · s~ ~e tq~~@. rO ' <il r1P·h~=tiJio'• do thezoiro, 
1 ll'b·)b .• ·'itlll J!l<ÇQ·Í l);.a· sab.iGi,a ele n·fl·Vi0s, 0 e D. 
(>,~;rocr~ 1 'g· __ v,J.f9 ije : ~o n}n~erci0 ' <!f'Xaminou ü'S> 

'
1

' ·;ou { l I :J. • ' • ' ' ' - o.; s: .l ivi·o~ - ~,~~M:and:gar!e d~>Sineg<wian-
.li~·. tes, e epnse·ntJU , ,., pqlf fim ,. . como 

pro,va. ·de 1 generozipq.d,e.~ s,em igual; 
que ,tqda-s. estf)s · ,DTc9pÚElQad~s l' fos-:-l 
sem resg<lt, da,s ,. p~Ja 1 te.if f_,'la i p~arte 
d0 .seu •v.é!- lqr : . .' .. ,. _ ; : 
,-,~~ i :f'l,0 .,.par~. tinha e . Ge,hio dor 

Ma)., :f~i tp · St?n:q;lf(: sura: · pesjt)i-fera ::>.i.n.-; 
flu ~n_c;, i;a,r nJi1e· .es ~e1ve ~eno~ ·6?íp,os-, 
tp3Cf>,.J\iljªt a.nhfo, •e S;4'1! p,rJ~Z~ - cla· IJ.J~Ís 
r.~PI'l ll<<la qe rnag·0,g~·~;, M oi tos. e-Iiã,@r 

o;;J ifl~M~idas. q ;!H~ rw :ij'razil procu-. 
r a V>à,(J!- lil1l!t \Ia1tfn en ,te s,tJ fP l 0. n talr-se, 
p.çrr~rrn::<i>S ~q'ts J mais., fqr)r~~s', eri'í€l, , or 
EJJ rG!Pe,<JlJ,; h qne., ·,c,] ~zPj ~ va11 a, u n Í·à@' 
CD•l.~l ,· lto;J;.~ Ijl!~;) .b; e !~Gl!l\f)OSf O· dos f>I'O-

, p~ j (;!:flp- i~y>~~~- _to~;:ls. , a~ 'N ~H(? (;' s , e 
d. ~ ~!Jlt!~J3.!'9ZilQI{qs 'd@ ,(!:_,redlto por 

• 
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Setús teres e uonside~:ação; eJo. da• 
ind'ependeneia , que t~inha a 'seu· 
favor· ~ maioria df>stes ulCi'llos, . e 
estava divicli.do e'n1 Imper.ines t e 
Republicanos. , Amhos elles esta-
"tlo dezejoz0s por vir ás ·rnãos, arn-. 
hos ellt>s se olDservav.ão pa.ra JílP.Ihor 
se hüstilizarem, ~mlbü's ell-es; ~l1lurHa 
Pahivi·a, pl'OCt.IJ'ava. reforçar-'s·e. !!No 
centro desta furioza agi•taçãr0 ,·era 
a plebe inst.d.anento passho, de 
~ue a ám bição se servia ' sem cu-· 
tar dos mei?s porq'ue a ;engü'~.ava·. 
In~nlltava, maltratava, rcoubava, e 
assassinava os Port11 g·ue.zes, .. ·e co-
H1o as tropas 'fllão tinhão d·i,soipli-
lla, e a relé estwva insuborchnaG!a1,. 
e nã:o con heC'ia ba·llizàs,flsebilo ,pa 
lla ' ella lei lá sua vo·nltáde; nenbn1n 
attentado . deixou ' d€ praticar; e 
Scenas não·· menos hónrorozas 100 
que ~~é acontecidas ·no · Pa.d t te~Zião 
tido Juga.1', se as não1 emf>e~es-se · ~ 
~ov·el·nador da·s Armas l •osé •P@)I i'~ 11 
~erejra r de'Burg-0s. que'corrf>u ris"' 
c·a;-d-ê s·e r ·a ~.sas~ n2Íd o, e- q·u~-a ·in ui<:! 
t<> cuS1t0 1J<t>lci\JeJ fu,rii.L ' P·~tré1 ,1 01 !Hüb o . ' 

' ' 
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dé Janeiro. A tropa elegeu outro 
chefe ;em seu lug-ar, · e a escolba 
rec.ahin i ,no Capitão Mór cias Ül'"' 
denan{;as Rodrigo 5algado ; que 
pro~urou igualmente. evitar o sa" 
quB; ;màs que imf>OZ uma contn~ 
buição ,aos Portuguezes . . Por este 
mesmo: ten.1 po foi ele i to um novo 
Governo, (' os .Deputados para a. 
Assembléa Geral. 
· Entrela.nto ia Fidié; que sus· 
tentav.a o partido de Portug·aJ, 
dando noYas provas da sua habili
dade .e firmeza. Entrincheirou•se 
ent1·e Ca~ias e 'o rio Ta·picttrú, e 
ahi ·esp.erou o ataque d'un1 selll 
nunr.ero de Brar:ileiros áe ordens 
do Cápi tão Alecrim, que perdeu 
lil® às.salto mais de 450 homens• 
A peoa.s 'd·i v, ulgada esta noticia, e 
que o impertt!rbavel e denodado 
Füli~t ri~o 'succumbia apezar de se 
acbar ent terríveis e desespe'ra.das 
circum,Eta.ncias, marchou eont(a 
elte •do ,ceará .Jozé Pereira· Ji'c:::l-' 

' gue·i1·as, á.testa .d'um grossoco1·p@ 
de· tr..G>pas ; . mas· nãG> foi .mais feli~ 
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do gt1e Alecri~ por (·Jesprezat· -fa
Zer a guerra como Fabio. ' 

Muito enthuzins mo e inh ahalavel Bruce é de
a·dhezão á Lauza d~ I ndejH•nd en- ~os to ror ef-
. d B . . feJto de re· 

C·la o . razd , havla e.m to<.la _a ex- voluçaõ, e 
tensão deste vasto e n co, conllnt'n- restabel eci
tP; porem este enth uzi asmo, esta do [loGover

adhezão . era compt·omPltida por no pelo mes-
h b

. . . . mo mew. 
Otnet~S arn lClOZOS, S3Tll!llln3l'IOS , 

e. desmoralizados· que ti11hão em 
VJ~ta saciar seus de.zejos iníquos, 
e. fazer retrogradar a 1 ndPpenden-
Cla; dizião :!ier fieis ao ImrJPrador · 
e desobedeciaõ a E"eus preceitos; 
Protestavaõ dedicar todos os seus 
!:'Sforços a bem da cauza âa pátria, 
e. eraõ yfs ~goistas que só111ente 
t1nhaõ o fito no proprio f'ngrnnde.-
. d /' ' ClmeJJlo ; avaõ-se como firmes 

n1antenedore('J Ja Lej, e erRÕ os 
))rirneiros que a calcavaõ tiOS pez .. 
.A. preze.ntar o esboço de·tantos m·a-
les, descrever Eens ·aolhorf's com e- 1'L
:n~rgico e verídico pincel,(~ g1:ardar 
a n1ais estricta imrarci ;.llidaue, e is 
a obrig<ú;aõ que contra h=~ para com 
o mundo aquelle escdpl 6r ciozo de 

TOM. XH. F '· 
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b0m nome, ·e que offerece a ver· 
d21de sem os suspeilozos Qrnamen· 

. tos da ~loquencia. , 
Constantes em nqsso propoúlO 

iremos ávante sem conlemp·lações,, 
e l.~nçaremvs alg-uns traços relati .. 
vos, ao caracter do Prezidente do 
Governo do . l\1ar:1,nhâb na época 
em que este proclaliJon ;jl indepen· 
dencia., bem corno .a temos feito 
a respeito d'ontros in.divi·d_iws que 
nella figuniraõ, por serem esta~ 

. circumstancias mui conr.~exas coJll 
'à l-listaria que e~cre.vemos. · 

Mig~el1 Ign~cio do~ Santos Frei· 
.re Bruc;.e, <JUe segnia· a 'carreira 
d'advogado, e que fôra qualifica
_<lo de perverso e da'mnaqo ~m duas 
Cartas Regiíls exarqdas em J 811 
em nome do. Senhor D. J oaõ 6", 
.;!e cauzador 'e prímeiw move] de 
'todas as desordens fio Maranhaõ, 
cJ'espirito anarcbico e turbulento, 

·homem, n'uma palavra, ·abomina
vel; monstro de. maldade e de cri
~1es,. foi o,eleilo na capital para 
prez.idir oi Junta 'femporaria' a. 
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qual. €confoumGJ, a Acf:a !'Jrusua .. ele·~ 
~aC> de 7 dl1 Ag-osto oe .It 8-23) só .. 
lll_ente PXlJsL'iTia a té que a Pr0Nin
ela escolbess.e, por nh>Í(j) de seus1 
lilh•itot·es, o Gove rno <iJU.e ent.en,de;s
s.e lme convinha, em f)l!l1M I1to· fuss.e. 
esb. a vonta1de do Imperador. 

P ezo.u d< .. sde logo fenen hta ofh·· 
flrfi'S!ia.Õ som.re a PuovÍI'ICÍta: ru.qt~ehla. · 
Julilta, nJha, das cireiJl,FNStancÍas, 
e t~mporaria; aqNe lla que sÓ> §!'Or 
1.t_et1nava segund.o as bazes· admit.
tJdas, . mostrou que conserv-aria · a . 
_t(i).cl@ o cust.oJ o mancd.o. hflu·,ifldo· 
llella os l!!iabolli<ws eonse]h@s, a es
tragada moral elo sP.u Prezi~lente; 
lt'lemcvsca-bot.J a Acta, _i'ls suas f l!) J!• 

~a~Jidades , a grandt" massa dm:: 
~làadaõs, e o mesmo Imi.l perad'@r, 
e ·a despe i t.o d'e todos os 0bstacu· 
lms, e· tnop·6>çms que pa> rG>-ce d•e\liaõ 
desacomçoa-la·, a despE-ito clas re
PJ'e~~n.ta_çõ..rs e pr.oies.lus àe v.arias. 
Carnaras, dos oflicios tPrminantes 
~e Lorçl CockranP, ~" :;t.té das amea·
Ç,ns. d.as Juntas do Pi:whv e C ea:
t4, prol.ol.',!gou escand <d.oz"a!ifl~?llte O-

F 2 
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terh10 àa eleiçaõ daque!Ja que ha· 
via de s ubstitui-la, e twnhecendo 
Bruce sc> r forçozo cl'lmprir a Lei, 

· ou ·d eclaràr-se ·perfeitament'e re
·belde, tratou c!' empregar vergo· 
n1lwzas maquina ções que segmas
sem em suas rnaõs atrozes a vara 
de ' ferro do Despotismo. O que 
mais faci l lhe pareceu foi jnsubor· 
dinar a t11opa, e fazê-la reprezen
tar as saenas dos Pretorianos, IJO · 

tempo em que a corôa dos Ceza· 
rres era ro~ta em leiJaõ (a), desfa· 
zer,se do Governador . das A r mas 
J o?é Fe lix Pe.reira de Burgos, e 
supplant.ar todos·a<]Ue ll es cúiadaõs 
pr.obos que naõ convinha votas· 

. sem. · Infe' Jizmen{e ass im o tracou, 
e assim o viu executado em a ~oi· 
te de J 4 pa'ra 16 de Setembro. 
Burgos foi depos~o pela tropa, ai· 

~~----, -.----------~ 

/ ..:• : ~ 

ln ) Consu l te-se, entre OH1ra s, a obra de 
Ci lt,on ~obJe _a dP.cadencia 0aqu ell e lruee· 
rio; éeloquenti s~illla, emui ~igriad'apr~ço• 
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licia.da pelo Capítaõ Mór Rodrigo 
Lu i?: Sa)gado, q ne lhe promettêra 
~a CJ up, , gPra I aos Europeos, o · q li e 

.e1~1 parté, fui p,0sto por obra, f.l a 
CJJa·de d~;: S .. Luiz soffreu pela pri
l'llf."ira , vez. a mais fu'rioza anarchia. 
lV.Iais de cem infelizes naseidos em 
J?q~;tvg sl.l foraõ roubados, maltratli:.. 
dos e prr>z.os, e q-un ndo naõ se. po
dia prever ·O desfe,cho .'de sc.enas 
.t~1õ trá'gica s, i quando aq J1ejj as ff;)·. 
l'as pr.O~C.) Jr·avão victimas,, foi n' U'ma 
!a<"> , fufle.~.La crize que o primeitt@ 
~ lwi.rante Brazi li co (Cockrane) se. 
!ez d,e "'-é la . púa a Corte, dei). 
?<anJ.o a , P ràvincia abrazada pela 
guerra civil, e erp campo livre á- . 
te!'lndo-9- pro~~-r~ssivamente os d@is 
.consocios. Bruce ~ Salgado. , 

I~ara dar um certo ·ar deJeQ"a.
lid!l.dé a S\'!U conl ROtta•mento m~n
do.\! proceder á eJeü;;lÕ do novro 
Governo mas po1· um modo aire.-,, 
Clam~~lle contra rio~ do prescri pto 99 
Pelo _,ll:n penúlor , .• e . a pro.vei tando- '.' ·, ''>k 
se do Lerrot; g~ ·era I ~aüe seu Jilom'e :'

1
' ' 

• 1 J !l 'L• • L1 

lnfun~i~, e da oeduc·çaõ .e s~ubo~~ · 



• •f 

410, bem r.lilí)aneyaüos pwr seu~ · àgénlo 
.tes nas Assemb>léas Par.o'Chi·áes, 
.e por me!Í·@ r(ilest;a infa)ne, illega~1 
e mons.t:ruoza eJeiç'a'Õ ., foi reelet• 
.te. · e .sel!ls c'l.llruplices., .associartdb 
~til1tres ·a,narc!'JJis'tal$., e apenas todoS 
e.mpossa:lih::~s, a:ppar'ecêra:õ i~n.i:nerilia• 
..tamenle ,ço•ndedo.ra•dos com ·platen· 
.tes 1 e rem.·mm·e~ados com os .officio~ 
i'endows ·,dos •qi!Je se1F11 proce_ssa e 
-sem semtem.ça tLinhaÕ sido delleS 
:d'estituidos. · A iugme•lí.lt!G:tl 'oa-éla vd 
r.maÍS ~) Ol:llll'efO ·clbs 'aSSa'SSÍhlOS ·e 

;J"GI LI b(i)•S ·Í;m p Uíl)efliiJ81il-te ·~O rn meU i doS 
.é •CO.lll a mais dese1nfreacla ' 1i'ceD'" 
ç'a pe·lqs sat.eili <t e·s tle · Fh~1ce, qué 
.delle recebiaõ ].ista•s .f.ot·.malii:\adaS 
aro m:oda de lV1;aúat. F ·ina-lmente, ·á 
tal ex.cth-rso caegoH a venalidadê 
e . i-r snbprdi l!l>a(ta:@ da t •ro.pã, qu~ 
...no peqU'eno ··espaço cle ll'ez diaS 
cn.puve. revo,l·mic;:c\.õ-. H OO'fíltr'a-t·év01Jl:.IJ 

... Jaõ, sendo <.h~pmá0 ·e · r~ i.J'l1t êg'rádO 
. CEUJ se-u -eargD o no'vo · o'Jôlll~i<'> . ' 

Movimentos ·I Em ó n0rte -do Braz·M era enca'" 
él e iUOc,~alli ~. ~il!tea:c~O. o:esp Ír <illü l Ut' b u(eu l0 d1a .fac"' 
t:osna.ua 11a. ~- . 1 • · 1 , •• 

_·-ça~ ."hlel!f;o.cra'tl.ca pel•b -s angue -f ~·J& 
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~ coragem d'uns pouc()s d'h·ome~1s 
con.hecedor'es dos interesses da
<juene povn; fla Bahia [@i o més-
lrJp espirHo de1bellado pelo Gene-
~al Lima, que avizado cqm c~rte~ 
za, que os dias 4, 5; e 6 de Se
~erubro era·õ os destinados para 
~ebenta·r ~ conspiraçaõ, e procla
n1ar íntempestivamente . a Repu
hltca, tomou providencias e os ca
~eça~ ela trama · des·acoroçoárão, 
e r'lil.o s-e 'atrevêrão a dar á exe
~U (~ão o pla}lo traçado. Os .,-ueios 
ae que se tinhão valido era espa· 
lhal' a ú zania entre as tropas do 
~a·iz e o batalhão Imperial, O Go- · 
! :l'nador, ainda que mui doente, 
~.m!l poupou' faüigas para contra-
t lat· as vis tas dos conspiradores , 
dand·o, para esse tim ., as mãos com 
~Governo civil. O-General, entre 
0'Utt·os . arbitrios, propoz o embar-
q·ue para o ·~io de Janeiro, das 
tropas de lin.ha, exigindo tam be ln d/.1' 
ã sua demi~são, ao que se oppoa 
0 Governo, e annuindo a suas. ro
~·abj v as s.e conservou. 
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G~~nde r~- Novas forças e consolidação gci~ 
goz 1.1° 110~ 10 nhava di :ll·iam ente o novo · Impe~ 
de .f aneuo, . d ., I '/. 
onde se 

50
_ fi o, e o,s pu vos a o p t:1 v ao cat a v e 

lernniza o mais .. ."de· coração o systema recem· 
lo ~\nuiver- plantado. ·Foi u1ul solem na na ca· 
sarwd~~pro- pita! a festivúlade CQtn que !'e so· 
clamacao da l · · · · ·o 
Indep~n- emmzou o _ prllnelro ann1versar~ 
dencia. da proclamação da lndepend~oel<\ 

(7 de Setembro). Recebeu o ln1· 
perador uma Deputac(àO da A~~ 
sembléa Legislativa, e escutou rnul 
prazf"n teiro, o cl i se urso que o ora• 
dor recitou; rliscursó mu1 bem tra~ 
çado, e no qual se diz"ia que a Na~ 
tnreza destin<Í ra a mais be iJa por
c;fio do G lobo (o Brazi l) para vir 
um dia ·a ser Imperio que obscu· 
:i-e-c esse a g lo ria dos oulros Impe
ríos; e que :::f' fizera supporta.r o 
j11go da eseravid<1o, e o.s ma!PS 
_tias caducas instituições, tambeCil 
lh e _enviéÍra na pessoa d)um gran~ 
d~ Principe LHn noÍJre e rnagnani· 
I!>U d e f~n sor. O Imperador r e::;po n~ 
dell que re·speitaví1. a. opinião pu· 
h lica, mes t ra dos governantes , e 
que lhes manifer,;Là a verdad~, e 
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h,1via de . ser flel -ás suas promes'
sa~ que fizera pela feli-cidad.e d~um 
]1a1z que adoptára por patria ,, e 
con1o homem que_,preferia a mor
te a-o cap.tiveiro, o bem -geral ao 
Particulat·, e in<!ífi'erente ao peri
go urna vez y ue a boa cau;la tri
Unfasse. . 
." E' inclubitavel que a ca.uza da O espirite 
l.f.ldepende nc ia do B razil se torna- d_e dt !moera-
v J • • • ' I'] · ctnl.lvraem 

a <.&e clia em d1a maiS so I( a, C alcrumas 
seus alicerces indestructivei;s; mas P~ov incias .• 
l1 em poL' isso. se tranqÚillizúrão os 
dornarrogro!': que por desg·raca das t> ., . ' , 
l'hçõc:>s, as perturbão, e cujas ca-
beça~ volcanicas nem um só mo
lnentu cleixão d'estar prenhes de 
Projectos desorg·a nizadores, ·(:a U'ío · 
subido aug·e chegou este 'e spir'it.o 
democratico, que varias Camaras 
ri.Prão instt·uc<;õ.es a seus Depu ta
dos nlil~·cando-lhes os principias 
fundamentaes sobm gue devia as
sentnr a Com;ti tui ção, .como; uma 
só Camara 

1 
o veto suspensivo, e .Y6 

Outros ronlos priniordiaeSj absur.-
do notavel! Sellar com juramca-
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to formulas que marcào ao Legis~ 
)ador a vereda que deve trilhar, 
sem pqra isso terem sim i! h antes 
anarchistas missão legal dos povos; 
pois uma Cam.ara MU'Ilici.pal nuw 
ca teve authoridade Legi.slat.iva, 
nem é o OJ'g·ão da expressão geral. 
Praticar sim i lhan temente, é obrar 
sem madureza; é eahit· no pr-eci~ 
picio; associar as tropa~ a estas 
del.ibera~ões ( co.m@. quaú sempre 
acontecP) e abt'i'F a pü·l't<l a mil a,.. 
tentados; é difi ·1ür .reJa força o qu~ 
nunca pó.d'e conslitu.ir direito; é 
·privar as Naçõ-es daquella força 
moral, da!f}.lleHa unanimidade de 
sentimentos í)U-e só podem levat 
ao cabo as. grandres emprezas. 

Tambem a Paraíba não foi i~enta 
das lentatiYas dos amb.iciozos. U 111 

certo A llmquerque p-t·oje.ctou ar ... 
rogar-se o mando supremo, allicioll 
a tropa p:ua o segu·ir, e chegou a 
interessar pal'te do. povo em sua 
má cauza · rnas viu mallo'trrados 

' 1 o 
seus planos pelos amigos da ver"' 
dadeira hbenbde, os q,uaes o der~ 
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l'llltár:n:õ brio;z.aménte ; .JIJ.iá1tafido Ml 
· heme·ns, ferivu.lo JFta~ls de 1 <fo , e á.i. 

Prizi0-nando 80 , incluzó o propr·io 
~ lbu<ql!lerque ; po'llco <!lepo,is rewet
h'do J'>ara o Rio de JaneÍP0 eorfol 
Varios de seus cn.mpliGes. O resto 
d_a fac·çãofoi clebella·rua, a t_J·anquiii•-
1Jdade resLabeJeGida, e ·b ttm}u.Jb€1 
e a guerra civil ap·azigua·di. 
· Ohegou a este il.empo a corV@t'a ~hllg:aõ ao 
Voador, que cond,u.zia a ·Deputa .. R1? de Ja-
. ., I"> - · R. d J . ne1ro os E-
~a;o · · @rtug·ueza· à0 110 ' e· - a.ne'l- missario.~ 
to, e lançou ferrC? a 16 de Seten11. Portuguezes 
b.ro. A penas fm-,ão pu·'bllkos os ril e nvia~ os por 

tamos laconte.cámerf~Wls ale PoF!Jwga l EI-Re~; eu-
J d l:J · B .1 . tabol ao as 
(!)g'ID se. ap_o ero~ GOB r~Zl• tiros negociaçõGs, 

'graNde wc!Jgrwça<:> cont-ra ~ q meJl t>S mas sem (:) 
(jue havi'ão tramado· :a ·queda <!la rezu lt.J.dG 

ÜonstituÍ<(ão·Portu-gU't'íZa, e não po· g~e espera· ' 
daia ser d'·outFe mod'CJ 6~ retlexio- vao. 

nam'l®S sobre a tend.enc.ia '<!)We le'-
Va aql!lel·Jes povos a t.rih tÚaren•J cu!~ 
to~ ti hiher.dade. Se us ai~i. u1os j.á. 
estavfio indisposlos JJ.luito mais o 
f' I ~ tcarao c1uando a -C(.Jrvelrí.l. till-1-l·HH:l 9?- · 
ser_n i~ar bandeira ·parbmeutaria 
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(~), e quand@ os Emissarjos em 
. • . t ·. 

sua pmne1ra participação de~.;''lo a<' 
.Imperfldgr o tHql@ de . PriDcipe 
Real; tratamento fjtlP. irri~ou se~ 
bre mabeirá . o · Goven~o que jur<Í· 
ra eow ª Nação j:Í:mai..s admittir 
-proposta que JJão tiv6lsse por baze 
o re.c.<Vn b~cin1ento · da jntlependen
cia. Prohihib;se .d~s.de Ioga é'Í. tri.., 

r i ..... .puJaçà·o da corveta cemrnunicar~ 
·~ : se co·m a .,terra ., timu-sf'-lbe J.) !e

. mé, 'é ·fico.u Jund~ada ckba·i•xo das 
·, .bateria:s. Antes da çhe,gada da De· 

putação _tinha aHi apo.It:tdo () NJa
reoh.al l?initcll da. Fnwça, .vindo (ra 

· Bahia (onde ll!le cuslára n escapa•!: 
ao fur.or do povo, que lhe cbama
.v,a t.rtjidor ,_, e ~xigi·a fosst>rn 1rber,. 
tos · e lidos e in publico os offici.os 
qu~ entr~g·.<\l'a ao Gvv~·rno); mas 
.que no Rio de Janeim n.ão. JDoude 
.obter Jicen\;a rara desembarcar, 
por te~ respondido ne~ativathenLe 

--· --------"-----
[a.J Sal vou pore ·m naõ foi correspe.ndida. 



'DO BRA.'ZIL. LJV. XXIX. 93 

i. (1ergunta do Gover.po sobre. se 
Vtnha au thoriz:.~do para reconhecer 
a._Independencia (a). Q C 1de de 
R1o Maior informado (le todas es
tas occorrencias escnn eu uma car- . 
ta ao fV(inistro dos Negocios -Es
trang-eiros José Joaquim Carneiro 
d.e Campos, partieipando-lhe que 
ll>t)ha ·em seu poder cartas de fa
lftil·ia que dezejava entreg·;u pes
soaJ.mente ao ln1perador: o Minis
t~o respondeu· .que ~:>e lhe permitt.i
l'Ja o accesso jtwlo da pessoa do 
Soberano se vioha [.luthorjzado pa
ta t·econhece-r a lndependencia do 
l3razil, e como o Conde replicas
se que La! a u thorizaçaõ naõ rece
bêra ; mas q·ue El -Rei seonlia o mo
do d'obrar d-as Corte3, ()Ue havião 
alienado os a11i'mos .dos Brazilt:iros, 
e tornado irn1ãos em inimigos, e 
(]Ue esperava se pu.zes~e termo a 
tfío desrrracada dii:sidencia, {end-. 6fr 

b • 

....__ ______ -_____ _ 
(a) Poucos 4ias depois fa.lleceu. 
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e-m tc'>do o ca~o, P1le Condre, o.rderrt· 
qe p.roteget· 0s Por~1·1g·uezes rezi: 
qentes no ·arazil; lhe t)>l'n®l!l 0 Ml
vislro q.tue erq. inutil bensurar as 
Çor:les f?Or urn :H:: onteeimeJíllO (<~' 
lndependen€ia) filho (l'inevifnveJ3 
successos, bem com,o da firm·e re
zoluçi\o de S,{<'US po(vos. c;le. nunca. 
tnais sere,lif.l go.vernad®s despQti:ea, 
~ 'colon1almeRte; qu<" bavião CG>ll" 

quist~do O· precío~0 •bem ua sua 
liherdade e emancipação, e qoe o 
conserva.rião a todo o cuslo; qu~, 

· em qruanto .:-~.G>s Port.uguezes rezr .. 
cJenlffS no Br;aziJ,. Ttlffo careeiã.o de 
proteGÇ~o. ; pois havl.~0 prest.ad@ 

· o,b.edien-Gia a.~ novo syst13ma, e es:-
~ . 

tavaq seg;ur01;1}1 unanimes, e c0w 
tetlles, · I;JU€ os pr.izioneiros timhíiO 
'd . I ' . "' ~l 9 envJ.a~ os pata a sn,a pat.na, . ..., 

que, finalmente, o lmpt?.rador, nfío 
da'.(a ouvido~ a nenhuma j:m~pest:l 
gne ni~o tr(jlnxesse por bazfl (i) re
eonhecimenlo d~ · Independencia.. 
Findas . PstH!i n.otas foi u cnn~eta 
d~clar:ula boa preza, ror havn en
trado n'ym ~9rto. inimi1go se.1o ~ao-
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'deira parla tn entaria., e se mand~lf 
Qprom ptar um nav\ o pnra condu
Zl.r a Depu taçã.o a Vprt.uga!, sem, 
çom tudo, ter a menor eomrnuni
Çação com a terra, no que bouv~ 
Vtgilancia. Derão, pô,is, :\ v~lla os, 
Commissarios para a Europa, e 
~ntrárão r.~o porto d8 Lisboa a 19 
de Dezembro, i~avendo partido ·a 
2 d'Ou.tubro clo Rio rle Janeir-o. · 
· Antes de se narrar um fado Festeja~se 
que fad. época n~s A nnaE"s Bra.z.i- na €~p-ital o. 
le' j'· · Aomven•a-, 1ros, se cle mead tHl.1 .J;,rev~ qua- r.io d~ Im-
u~o· do regoz1jo puqlico no dia ~n- pcmtdor. 
tllversarío do Imperador. Uma De-
D~tação d' Assembléa Leg·islativa. 
lhe foi expressar os sentimentos 
d_e gratidão, que anima vão os Bra-
~t'leiros para com sua Augusta Pes-
~~a, sentimentos expressados por 
~'Janoel Ferreira d' AraujoGuima-

. \'~es, or.:1dor da mesma Deputa-
~ào, o qual em seu discurso grà-
1nlatorio cornj1arou ·o .lmpc1·ad0r "1''9 
9C's maír,; famozos beróeq antigos e 
!.n·orlernos. tecendo-lhe outros elo-
tiqs hyperbr>hcos ~ a resp~sla, ào 
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Imperador lhe deu segurança ela 
sua sollicitude pelo bt:m do Im• 
per io1 d a ratificação das mais r:x· 
pressivas idéas dt- firmeza. Astro· 
pas da capital, e OP. suas vízinhflll' 
(ias recebêrão o Imp~rador, sull 
Espoza, e toda a Família Impe· 
ria.l cbm as devidas demonstracõeS 
d'amol· e res peito, e o povo ;n"a~ 

· HifPstou utn regozijo sincero. 
~ . Díssoluçaõ E', porem, inexp licavel, como 
do Con~r~s- esta boa iotellio·encia entre o che· 
so Brazlierro E" .t>C . . 
pelo lmpe- fe do stado e urpo LegJslé:ltJVO 
radar. foi .em breve pert~1rbada. MuitO 

temro havia que rHNH.: io destt:!-Co1:· 
po Deliberati-vo se tomavão medr· 
das e proferi~ro dispursos capaz.eS 
rle a r remeçar os p-ovos n 'ana rclhí.a, 
discursos e · medidas ,qoe o Minis· 
t e rio a.pplau.d.ia. Não ati·nava o Im· 
perad~n· co m o modo porque ter· 
minaria tão grande e~con dalo, e a 
occazifío oppo rtunn . ::.e lhe appre· 
zentÜ!J por motivo da fJUPÍxa feita 
'po_r um official in su·lt ado pela Jn~· 
prensa,, e que pedia fossen1 coht· 
àiclus ~eus abuzos .rela. LeL 'frtJ.' 
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·tou-se n'Assembléa. <le f::izer justi-:' 
ça a esle cidadão' e ern vez de 
tratar de pôr uma barreira ::í desor,. 
dem, manifestou cada vez IJlais 
o St>U · espiritó demagogico. Em 
Vez de annuir a tão justas per:
tenç.ões pâreCf'U animar OS anar
chistas, e applaudida por seus sa.,.. 
tE>llites que enchião as galarias, 
saltou todas as barrPÍl'a·s do decó.
l'o, e do bom sf-nso, de modo que 
·o PrezidPnte Jevau tou a Sessão. O 
Itnperadnr estava ao facto de to
das aquellas occorrf'ncias, e de
}:lois de ter acceitado a demissão 
dos seus Ministros, · que erão PI~
tão dos Nego~;jos Estrangeiros Jo• 

·zé Joaquim Carneirp de Campos, 
substituído por 1Luiz Jozé de Car
Valho e MeiJo; da Justiça Caeta-
llo Pinto de Miranda Montenegro, 
JSÜbstitu]do p0r Clemente Fenei-
Jla França; da Marinl1a Luiz da 
Cunha Moreira, s.uhst ituido por · 
Francisco Villela Barboza ; ela -so 
Gt<lf'l'ra João Vieira de Carvalho, 
entran~o em seu lugar Jo~o Gowes 

TOM. XU. 6 
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·da Silvei·ra Mendonça; é da Fa
zenda M~noe·l Jacin·~h@ Nogueira 
da Ga ma que teve por s~ccessor 

~Marianno J ozê Pereira da Fonseca; 
e foi nomeado para o Interior Joã@ 
Severianno Maciel. Como augmen
·ta v a a fermentaçã0 mandou pegar 
em armas ás tropas, e as reuTJÍtJ 
em S. Christovão a fim de evitar 
as terrivei's consequencias da cri· 
ze que se aproximava. 
• · Na seguinte Sessãa da Assem" 
hJéa se e:xpressávão alguns d•e seus 
vogaes vi0lentame•nte sobre ·a reu~ 

·11ião das tro~as que parecia a111ea~ 
ça'r a existencia da Assembléa, e 
·a . segurança de seps Membros, e 
.entre os que mu,ito se .Uistinguírão 
"l'lesta Sessã0 merece o prime i r o J~
-gar o farnGzo Antonjo Carlos R1· 
beiro d' Andrade, já assaz famige· 
raldo. peJa parte qure tive·ra na re· 
volução de 18 J 7 em Pernam bncG>, 

· e nas ·Cortes reumidas em Lisboa 
•e'm 18·21 : fez dec'retar que· fu:sse 
permanen~e a- Sessão até s:e obt.~
l·em ei cl~rec.iHl~Jllio~~ C~1egou pou~ 
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co depois· uma~ m'eFI<Sagem do' lm:
Pe,rador, ·pedindl~ restJ.•icções á Lef 
cla_ Liberdade d·'Itnprensa, parare-· 
PrJ'mir 'seus abuzos, e aeabar com 
a não intertomp1cta: serie d'i•l'lsul
tos e•calumnias de ·que •era. ve'hi
culo a I in prensa; àccrescentava 
qoe a ·Assembléa podia livremen
te deliberar, que a tropa· estava 
subordiHada ', e que ·cumprià 'to-· 
ltlar me&idas extraordinarías. A 
.Assembléa respon~eu'' qu_e léstavà. 
prompta a tomar as ' medidas que
Julgasse convenientes Jogo que o
Governo explicasse a sua• condu-. 
cta, e clésse garan_tias sobre séu 
futuro cemportameFJfo.-· A têplica 
tlo Governo cb.eg:on li-uma hor.a da. 
lnadrug~<fa ; · pedia a restrjcção á 
lei d'e· Libercl.ade &'Imprensa; e· 
a expulsão de _certos •Be·putados 
anarchistas que_ d~sácreditavão a 
.As$embléa, ·e pertt1rbavâo aquel-
la 'ha(i)qlfi·Í>Illdade que é a alma dos 51 
c?r>fõJOS Deliberativos:. ·:Foi g·r~nde 
~Indignação dosMembroscloCon
gresso, e a ex a] tação das paixõeiJ 

G 2 
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que ha v_ião -tacado <?seu auge, fez 
liecear terríveis consequencias, De· 
cidiu q Je não podia. condescender 
c om o Governo, e de'u certas Ji>re~ 
vipencias quu irritá.rão · O , Impera .. 
dor. , sendo uma o Decreto . q.ue 
mandava retirar para oüiterjor to~ 
dos. os .Estrangeiros e Portugue
zes Europeos. Marchárão então 
as tropas para a capital, e·se p_Qs
t árão em . batalha {tudo por orden1 
(lo .Imperador) nas irnmediaçõeS 
qo edificio do Congresso, e pe-Jas 
~ horas da ,.tarde entrárào nelle al
guns offi c'iaes Gen~raes, que en
t,regárão a um dos Secretarias o 
:Qecreto da dissolução c;lo mesmo 
Con.g·resso, r dando por c a uzn l não 
t~.&: corresponpido á confia•nç~ na
e.ional, atrastando-se do juramew 
to q,ue pr~stára . . Mandava conv.o
car outro o qual djscutiria um pro~ 
jecto de Cp.n~tituição pelo I rn pe
ra~or aprezentaclo, e mais liberal 
do que o que se estava discutin-

'.J 
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dô (a) ·. Apenas Jidoo Decreto, de
clarou o Preziden~e dissolvi'da a 
.Assembléa'; o ·que tranqu;llarrien.:. . 
te se effeituou, · e 'forão prezos á -.1:: 
Bahicla e envj·ados ' al'guns para a - ~ l'' 
~u·ropa•, e; ~~' tros para diversas 'Pro- r 

'VIncias do ·Brázil, vario~ Deputa- - .c 
~bs ch~fllls ·. '<'I e facções ,' 011 . seus · 
lrl'strumenfos, sendo os principaf's 
os trez· il'énã·os -.Andrade-s, que Úl-n-
to tem figura

1
do J?estes .ultimos ~em-

• ' I J, 

~----------,---:--
! I, 1 

I ' 
~: [a} O Tr>ecreto é o seguitite: 

,, 
~ . D. · Pedro, etc. -Tendo Eu, romo era. 

~~~nha obri-gaçaõ, convocado uma A sse m-
1I_ea Geral e Constituinte da Naçaõ Bra-r. i. 
~tra; jurou ella na · sua imtallaçaõ de ser 

íle! a ·Cauza do lmper,io, e de detend er a 
·;Mtnha Pessna ' e Dynastia, porem tendo prel:. 
JUrado, Hei po"r bem dissolvê-la, maAdandd, 
ao mesmo tempo, que se proceda á eleiçaõ 
lle novosr Deputados, segundo as Instrucções 
que servíraõ para a desta Asserhbléa. A 
llova terá de deliberar ~obre um Projecto S 2... 
de Constituiçaõ que li1e aprezentarei, e que 
será mais liberal do que aquelle que se ris-
lava agora discutindo. 
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.pq~ ,(a) ,. . O Imp~1~a~-or fe~ ·e,ntão 
~ s,t1a; entr.ada .na Gicla:de, p.or ent-re 
~~-, mi;:Ú f> vi v a:~ .ac(1lam,a.çõ.e,s.\ · ·' 

Novo Proje-
1 

Não. m·~=Jd\uu muito terq~o sem 
c_to de ~Cons- A ue o J m p,tjcaqor:, l se.f.ljl,pre d~'<J,cor
'tltn iÇao da- .do ·. com o e·s,j1i-ri to ·pr"'d.GJ.m-ina·El te 
prezenta o ' · · · ~"' t' • 
pelo lmpe- JH~ Bn1zi l ,"' ; d ejx~sse- ~ d'apre~entar 
:raJor. .o)? roj,E:,C to_ d_e ·Con,sti tmiçãO' p1r:omeb., 

j I ' j •. 

-------------------------~ • o I I ' r •, • .• ~ 

]
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[a Os nom es es es eputados prezaS 
saGi ; .J o7.é Bon ifacio d 'Andrade, pr incipal 
.Co1~se l ·beiro · d'O lmp'eratloT e ·seu i\:ll'i nistfo, 
Martim Francisco d ' And-rade, que dirigia 
()s Negocias ·da Har~en~da, ·AntoJ~ iol Ca:r]os Ri
beiro d'An drade, Deputkdo nas Cortes PoT· 
~l;lg>~el'~d-s Am l.8+JI2, · e . na Asse~lÍh l éa .li! oBra· 
.z il, e l,que hav ia seguido ;;t car~ti:Írã. · da ma• 
gist·ratnra, 1F ra<Jicisco h>zé · i\lcaiaJI.lá Mon te· 
zu.mo, J or.é J 0aQJiúm da Roclia , Nicmláu de 
.Çampos Velig ueiro, Ex i'D imtado das C:o~" 
1e~ · de Li~'boa, Bdch imr Pllil beiro cli'Glivel" 
.Jiíl, ·,h iJoro d ' !A f nn e i d~U Hortnl!lat. 'LUiz Igna~ 
cio ~ 'And'rad e , .Jozé ela ~n1z Gouvêa, F_ran• 
cisco Moniz 1 a!l:ues, · E.)h[)epu taaoe d(j) Con~ 
gre~s,u Pbr~ug'uez, N'enancí0 Henriques :d• 
.1t.ezt:nde , .J,oaqtliim M-aJÚJ I Cameir0 da Cu; 
.nha, Augusto X.avier de Carval1bo, 11t Joze 
Martinia,IH1o ·d'A.Je•B•car, Ex-Deputado daS 
Cortes de Por tugal. 
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tido, e que teve p~r collahorado. 
:res os St'US n<;>vos Ministros, e os 
Conselheit os d' Estad@ Ba<aõ dt~ · 
Sa.nLo A~aro, Antoriio Luiz Pe
~lra da Cwnha, lVlanoel Jacintho 

og ueira da ·Gama, e Jozé Joa
quitn Carneit·@ 

1
cle Campos. ~or· 

ll'laremos só.bJ.•e elle o nosso Jm
)~a,·ci a· l j uizo. 

Princi p ia declarando o Brazil 
Naçaõ livre e independente, e sem 
adn1it ~ ir nenhum outro 1aço d' 
l!lniaõ ou C(!mfederaçaõ, pelos in
convenientes ·que dahi rezultaõ, e 
declara gue todos os poderes s~@ 
de.legações da Naçaõ, como sua 
0ngem primordial ; concluinl!.lo-
se deste priliHÚpio que o qu.e ella 
de!J.ega póde, qu~ndo assim ·O j~1l"' 
g.ue-cor;Iveniente, assúmir. Saõ s~us 
Repreze11 tantes o Imperador ·e a 
Assembléa Geral, composta d'um 
S.enado, e· d'uma Camara de De~ 
}lntados, Corpos amb0s electivos; 
Porem nomeados um, pelo Impera- ~3 
dor sobre a lista triple, sendo seus 
l\lemm.ros vita•licios, e ficaQdo·lhe 
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marcada a faculdade de nomear a. 
terça parte delles; e os Deputa,.. 
<los est:elhidos por Eleitores Pa· 
rochiaP.s, e de Provincia; que de· 
vem ter ~iH>$ réis fi(~ reuda, o De .. 
putado 400$, e o S-enador (corpo 
vitalício) 800$, e 40 annos com· 
pletos . São de direito Nlembros 
do Se.nado os Princip.es lmperiaes 
tendo 2~ annos, ·e c-ada Provincia 
conta no S0nado·.metade dos Mem· 
l~·os que ~em na Camara de De· 
p,1..1tarlos. e tanto estes como os 
~enadores recebem t'lm eslipendio. 
A Religião Catholica foi declarr-l
da H.eligiào dornina~te ; · porem 
consentiu-se o cullo cla·s ou,tras, e 
pela libeFdacle de co11sciencia se 
aoriu. a porta á prosperidade e ·á 
r ·tqueza que fogem espavoridas ao 
}wri'endo : asp,,Qt:o da intoJeran· 
c .ia. Os Cons@l·heiros d' Estado fo .. 
Taõ deiignacl:os em numero de J Oi 
e sua nutn eação fi cem pertencen
do pt·ivaLivamen.te ao Imperador. 
As Leis passaõ f'm ambas as Ca,.. 
maras, recebend:o depois a san· 
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~~aõ Imperial; a Liber,dade d'I m· 
Jlr-ensa, se1n a qual nai) se póc'le um 
Povo chatnar iivre, é firm ·tda co
lllo ·Uma das l"'azes luminozàs des
te. proj~cto, que foi· adoptado, e> o 
Dir-eito 'qUe o Imperador se rezer~ 
"ou de dissolver e prorog-~H a As
sembl<éa poz u.m magnífico rema-te 
a este mages.tozo e ditlcio, e mos·' 
t.~a que -o Pocler Moderador e:xer
CJ.do sábiamente, promo•e, em vez 
~l'aniqui llar, o bem do Estado. To
das as at.tribuições ligadas . ao ex
erci cio de cada um dos Poderes 
Políticos saõ · de ta] fórma combi
llados que nenhum se .póde arrogar 
0 .q.ueaoutro,compete, eest·a. in.ha
lnhdade para a invazaõ nos JmJJles 
Prescri ptos pela Le>i é uma daquel
Jas pr-eciozas garantias, das quaes 
se pódP. gabar o espirit.o· huma
no de ter sido inventor. A maior 
Parte das Camaras do Im.perio ap-
hr , """ , . , ,., 
,. ovnrao este proJeeto, e rog·~raD ao 
! rtil pera dor o sanccionluise •com seu 
Juram ento1 e o ma rid[lsse jurar co- 5 c; 
ll1~ Consti tui çaõ do Estado. Po.u· 

. ) 

-1 
• r .. [. 
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~~o tem]IJO se differiu ao voto pu .. 
. bli:co. 

· ~iv~rsa~@ A: d;ssoluçaõ d' Ass_embl.éa, e OI: 
ProvlOCl_as r proceder do Imperador neste e 
do Brazd se , t I N s 
declaraõ ai- n ou ros aclos r erao azo a que o 
tamente anarchistas soltassetn contra elle 
contra o pro- fortes brc.tdos, e seduzissem os y>O· 
cederdolm· vos delineando-o cot'l'lO um despo· 
perador c.lis- t f 'b j t T."\ t a. 
solvendo a a t~n une o .. e a roz .. ~uran e 
Assem bléa. e.ffe rvescen'c 1 a dos es pn 1 tos se la· 
O que acon- v&áraõ Autos de vereacões de Ca" 
tece na Ba- maras concebidos e in ~sLillo i ndé 
h ia. corozo, e até em alguns I ug-.ares 

se chegou a negar oberliencía ao 
Príncipe a quem o Bt·azil de via o 
bem 'inapreciavel àa sila inci~-
pendencia e liberdaàe . N 6lJ Bah1a. 
-reuni u-se extraordinaria men te a 
.(}amara , e exigiu do Go.verno 
(em conse.quencia d' um á repre· 
zentaça&de grande n·u.mero de pe~
soas conspícuas.} convocasse unl 
Conselho composto de pessoas cl.e 
t0das as classes, para se teniill" 
nar o -terrivel estndo d'oscilaçaó 
em que existia a 'Provínc ia agíM:. 
d~~ ,e - com ~o v ida peLa díssolueaa 
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d' Assembléa Constituinte. A O· 
lluiu o Governo ao requerimento 
a,13 de Dezembro, ep..rinci:Jiando 
0 debate foi tal o rnrnor e alarido, 
taõ viru)en~os os ataques, taõ for-

' tes os jnsultos ao lmperador, que 
os homens pensadores (lesesperá ... 
taõ dte reconcluz'i,r os espiri los á 
concordia. Lavrou-se um Auto 
que continha pFincipios · e. frazes 
qu.e devem omiltir-se, e os Mem
bros d' Assembléa, se separáraõ no 
auge da indig·n~çaõ, e transpor
tados pelo furor. Dando o tempo 
ugar á reflexaõ, e CO<EJseguindo 

levantar novamente seu estandarte 
Victoriozo b r bom roçiOtcinio do~ 
hidadaõs zelozos do bem publico, 
ouve outra se1:osaõ no dia 17, e 

concordou em se nomear uma com.;, 
lllissaõ formada d' homens instrui-' 
dos (a) e -prudentes, para apbnta~ 

.....___--!.., ___ .. ____ '5> 

. [a] Os dois ~>x -Depntado3 cJas Cortes d(:l 
LJsboa Joz~ ~i no CIDi.tinho, e .Francisco f..· 
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as medidas capazes de se remedfa~ 
rem os males imrninentes. Pas· 

,.,.., • N d" sou a '-JO!llmlssao a oc•ct'lpar-se "' 
ardua tarefa de que se acba-\ra in
cumbida, tomou conhecimento de 
todas as reprezentâções ; e peç.a~ 
esçri ptas sobre que poderia esta: 
belecer seu juizo; mas naõ lhe fol 
possível :1prezentar sP.u parecer ·n° 
mesmo dia , e por esta c a uza . se 
levantou a sessaõ, reunindo-se o 
Conselho no dia seguinte p~las 11 
horas da manhã. Aprezentado o 
pal'ecer pelas 3 da tarde e Jid~; 
ent.rdu f>m discussaõ, havendo mu•· 
t.a ordem e socego n'unia Assem• 
bléa tão nurner0za. ExamináraÕ" . . 

------------.-------------~ 

gostinho Gomes, Miguel Calmon du Pín e 
-Almeida. Antonio Calmon . dn Pin e Af· 
meida, o ])r;>semLargarlor Antonio da Silv<l 
Telles, os ·Doutores Jozé Avel lin{.) Barbozt, 
e Antonio Polycarpo Ca lm~J, o Vigari.o Vi• 
c ente Ferrei r :a. d ·O I i v eira, o Coronel Gover• 
nado~ das Armas Felisberto Gomes Ca]óeÍ• 
ra, e os 11hefea; dos' corpos da guarniça9. 
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s~ e ·ponderáraõ-se as circurpsta·n· 
Clas com sangue frio · e madureza; 
~todos unanimes em pre v.:> nir a 
lnevitavel exploz:lõ, se naõ se lhe 
11 Pplicasse o col'l·ectivo, deraõ as 
n1aõs, e se penetdraõ do dever · 
de tranquilljzar uma Provincia <rm
~e era uma pa)avra quimeriea a 
segurança individual, a cada pas
so atacada, onde nenhum respei
to havia para com as Authorida
des consti tuiqas, de maneira que 
estava s.empre pt·azente o terrível 
quadro da anarchia; O Conselho 
confe:Dsou que era d' esperar do bem 
f~rmado coraçaõ do Imperador o 
tetneelio a taõ last'i.moza situaçad, 
lnas que seri{l impossível soffrer 
de!ongas em ta-l erize; decidiu, 
Pots, unanÍiillemente: 
I Que foss-e declaradoirrito, nul-
o, e dL~ ne.nhum effeito o Auto 
de "Vereaçac) d~ dia 13 por naõ s·e 
Cornpadt>cer com a. <ilig-nidade da _ t: 
:Proyincia; Au-to lavrado quando > 

V.ozes arúrc!Ji.cas 'haviaõ supplan
tado os dic,tam.~s da prudencia, e 
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quàndo os recelJl-chegados Depu~ 
tados tinhaõ espalhado pela Pro• 
vin~ia falsos rumores; . 

Q.u_e fosse similhante Aut.o r!S" 
cadp ~-e modo que j~imais podes· 

·se ser ·)ido; . 
Que se significasse mui respe1· 

to;ml'lilente a S. M. L a profundll 
magoa dos Bahianos vendo quebr~" 
dp o ma·is farte vinculo que unJ 3 

a granc!Q família Brazileira, e qll 8 

esperavaô que naõ faltarja á stJ3. 
Pa'lavra, antes corl'espondefia ao 
bom con·ceito que em geral mere" 
eüi , e cumpri-ria as obrigações i!ll" 
postas por seusjurament0s, fazen
cJ<:> me•tlrwr o Systema Col'lstitucdo· 
tw.l, e apt·ezentando, quanto aW 
t-es; conforme ~!luas promessas, o 
Projecto d~ Censtituiçaõ, duplica· 
darnente tn:ais Ji"berál do que a da 
extincta AssembJéa, para que aS 
Camaras, intel"pondo seu juizo, e 
t-ransmitfinde o seu conhecimento 
aos Derutados das respectivas Pro· 
vincias, fosse por estes a ppt·ovado, 
r-emovida assim a desconfian ça; · 
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Que esperavaõ que S. ·M. des .. 
l!tnpenharia sua lmperi'al Palavra. · 
em todos os pontos, e espec· a i men
te na parte que djzia respeito a 
llada q·uerer de Portugal, pois a 
~onfederaçai) com aquelle Reino 
~ra impraticavel; 
· Que lhe agradeciaõ o haver no
·l'lleado um rM i oisterio todo corn
~oste de Brazileiros, e esperavaõ 
seguida este prop0zito relativa
mente a todos os cargos, e expu}., 
sando do I m perio q uaf.ltos dell~ 
Be mostrassem inimigos; 

Que· os Bahian0s lhe supplica
i\la0 désse .a liberdade aos Deputa
~o~: prezas, · e· tivesse consideraçaõ · 
'!lira com B~trata cu:ias immodera
~~s expressões. eraõ antes filhas 

, urn patriotismo exaltad0 do que 
-dum coràç-aõ malevolo ~ e s·ustas
·se o efff.'Í·lo do Decreto UfUe man:. 
-d~va 'devassar dos u lU mos a·cwnte
c11Uentos, e do Edi ba.l do Int.en-
'(j 5~ ente da Polieia <:fue admittia de· 
·ttuncias em segredo ; 
· Que nomea~~e 6S E-mpregados 
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talitt0 civis corno militares de que 
a Pro·vinc1a .carecia, recahindo · ~~o 
·nomeaçaõ sempre em stJbditos Bra· 
zlileiros; 

Qtw fizesse f'mbarcar p:;~ra a 
Europa os Carmelitas descalÇos~ e 
os Barbadinhos ·da q ut"lla Pro v Til' 
·cia, q ne ti n lúiõ hosU lizado o Bra· 
zil no campo da batalha, 1'10 pul· 
pito, e no confiss·iooari,o; · 

Que fossem tambem man<t{ldo~ 
para a Europa os Portuguezes, ta~· 
to prizioneiros de guerra, conJ0 

d'outra qualquer classe, excep1° 
um pequeno pumero que por sua~ 
circumstancias, idade, etc . . se n<~0 

tornassem suspei tozos ; 
Que fossem proscriptos os ofn· 

ciaes Brazileiros que haviaõ feitO 
a ~g·uerra com os Europeos ; 

Que o Governo da Província fos· 
se responsavel pelo cumprimen~ 
to daquf'lles --a t·t1~ui) s, cuja execU' 
çaõ d e lle dependia ·; 

Que ·sendo á L iherdaile d'loY 
prensa uma das, preciozas g::~raW 
tias, _por. dirigi·1: a opiniaõ -p~qJica, 
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il'lbstra1· es p6Vos, · ê .s li · o- flâg·éP4 
lç dos 1í'f.ib álüs -~ó<vérriarHélsN h'l'à~ 
tumpTirfâo;)··p~e-v"N!if· ·séJs in Jd-h~ 
~'enientt:JS.i e' abú :z.osd: sé1 restábElt-ê
~sse cÓ' / fdlr>hnat: 'c-lJ.slt!JUfàClo ê6-
llJo tinha sido creado ·íê-t:h --· nw.l2•, 
a.té qu e houvesse uma Lei defini-
hva d ' Imprensa; · 

. Que o Governo da Provincia p~
l'llsse severame nte os Emprf'g-ados 
de qualquer classe ou gra duaçaõ, 
q·ue a ttrahissem sobre si a censu
ra publica p:or - ~oaLÍ'>revaricações, 
ou quaesqnet· attentados; 

Que se estabelecesse uma em
.harcaçaõ ele registo para vigiar nas 
entradas de navies e seus passa
geiros; e ~e _t ratasse de manter a 
Po li ci,a , e cuidar nas fortificações e 
em tudo que fosse conducf'nte a 
PÔr a Província fó ra do alc-Hnce 
dos ataques do inimig-o, e de quàl .. 
quer surpreza. . 

Esta dec]qra.çaõ to1pada unani-
111emente, soce gou. al g uma coi- s-t? 
Za os animos, porem desagradou 
Sobremaneira a certoi A ulicos da 

TOM. XU. 
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.Corte ImperiaJ, que a c~n,sjderá· 
,r.~õ (;Omo -.u;m acto jUegal.. Co~l 
.t\)qo, ~ - J .rnper~d.ot ~e.ve melhor a· 
.c.0.r.clo, e o ol~ou corno tHtscido do 
..ZltJo d'alg_.un~ .subditos fieis e es· 
elarecidos. . . - , . -

'I 

1 l 

I 

. ! .. { 
., 
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Fra'tlci.a., Dictàdor '·do Paraqúay; 
ê convidado a unir-se 'ilo Brà- 1 

'' 'zil, - ~ recuza jdz'ê•ló," 
I) 

r Co 

. ' l";í) '1 ' r i ff l , , ! " I 

~M qHànto toc·la ;a"Amel'licq. na· 
dava eni ~ógue, ' e erar C0ffi;TIWVi:. 

d~ pe~las -f desolf'dens ânarclücõl's;; e 
,àJla:c·era dá ' pGr um s·em niJmero d'L
aventuréiros que se diziaõ seus af· 
feiçoàmos sinc~ro~, se 'conservava: 
0 Paraguay tranquiHo e pacifico :>'f 

deba1xo do regimen do célebre 
boutor Francia., que ap..erfei~oou 

n 2 
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neste paiz o sysünna de governo 
2_os_ Padres _Jezuitas . . O Para_g~~Y. 
é um parz TertílissitÍ;o dé mais de 
500. Jeguas de largo t:> 300 de com· 
prido coiri rios ,...na egãvé.is,{. e que 
éonfina com o BraziJ: Francia o 
tinha livrado dos estragos porque 
passára 13o-errqs=Ã...!yTes7 cujo Go• 

• O I -- . ~ < verno o q'll!..Z _constranger a ·coo· 
federar-se côm eltfi, - f' êz marchar 
5.$ homens, que fóraõ recba_ça.dos, 
? 1gue e~carlil}e~jlQq ·çJ-e ~q.J·5 .. (órnra 
os .. çl~ .. J.B.ye~10s rAYr~s, q . 1€ ,J:wJtl:.f~· 
de,raõ ~e~e_J-s'€ · qa~ s~Jdqc_ça<".i~pç>r melo 
d'agentes, alé que .Francia. im· 
poz pena d,e. ~-morü::wa. ,f) uem q o.er 
que se jnlroduzisse na ProvincJa. 
Vedou asahida donumerario,q:er· 
tou p(;:ila ra,iz .ca ·l'nenditridader c' .0 

.cf@s_l,e~x(l)'; € · :(av.or_€€.eu. •J:l! iodu·strJíl 
e q. ·.:(U~Hi.Fuuercio· . . Est.eJ sabio:.lprpcér 
der J.hel'gmwg.eou · ta <~i~stirha·!·g·er.a~~ 
Ú1~as •·0 'Gal:ll±n€te do Rio 1de .Janel~ 
r.~ . Otl1 ~t.:ia :_ticléas; cl.' e~gdÚiclée:i méJJf 
t12, e ~omhe,éa Cf ~H~, c.o-ns,eg·uind0 

a :Jdqt:Jiziçaõ ,do ,Parag,uay, · ficava. 
u1N'}lli1perio fonni,da:vel em e.xte~l~ 
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$a'?i "e ri·qu&z~, er.ttaool.õu ner,dcia:,; 
Ções d~Jili'Olnatica~ '·'·óom I~ranciá, . 
queren.t.lo · tir.!•o~tr-ár ... Jhe tjlllaÕ proVJei..:· 
tozo llm s·e'tia tàl· t!Jni'aõ ~ - porem ne
~hutn fruato VlitlJ sortir de seu~ p·ro
)ectos, e on~xfi~rt@ ·Dictador · naõ\ 
se 'de.tiôu · im-bair· peir promessa·s li:. 
~ottgeiraS'. =I • • ' ,' • • c-.; ' · 

~ . ·P.erniane'cia nesM época a Pro~ Novas de!• 
" 1ncia .;d6} · Pfi'rna~buce · n'·um pe- ordens em 
ti : · · r · r . ~ Pernambu-gozlsSfr]i)O' estti eJ"o· me l ,erment.::~;çao · 
é . I ' I h CO, 

_c é qu::vziJ dé'el aràrla1 anarc. ia;. 
CUJ<f .-ó.t•,jgprm -era5r 'ÔS esóriptos do 
~X -1Be.,')utaclo . d~'s Cól'tes de' Lis.J. 
boa i -Fista~ l ádas3<-f'm 'J 821:-, Cypri
an'rio "Jozé B.9rãtla d\''A lmeirla , . o 
9ilal'_ depois 'l de -"ha_ver patent'e.ado 

1H ·~t?âo_ ~ - té~r0·"da ~u_a ' ·~n ·i~sa~ 
P~ssunas 'q uai"Jtlaae1s, V'JcJozJss? m_a 
~tlucaçaõ' e esp'iP:i1o . exal-ta~ftss~-
~10 e perverso, fugiu (de Lis~oa} _ 
e dPif-se ' á' t~réfa â'e-scri.ph>"f-' a ti- " 
Çand.Y·_ a vir.Jgáncla'' de ·Bra.Zileiros :~)~1 ' 
éon tn·â EurOí'Jeo_s1; '· e desaeatát;'tlO &o- r 

0 I"lp>era!dot·· ;J ao -~~al: vitupci-rliv;=t , 1 

jhanréindqf-d Despota ·; e aeonse- .-, 
h--<lva '-OS flt1azileil'os a cfue delle sé '[h 
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~esfi:t!?.ssem .t N'ulJlla paJayrà.:, t est~ 
{~iiozv demagog:.o peuten~jã. ~~o~ 
t<j>d0s ·,<>s· meios ; cqJJse,gojr StlUS - ~o : 
dig·nos : int-ef1tos, isto 1é, re~@l.ucJO
nar. o B.razil, eg.li?F.Ijeralizali . ~s ,rou-. 
. bos e os a_s.sass.i.riJ:ios

1 
!JOS in(eliz_e~ 

Europeo_s. .Foi notn.ead:o .Deputa.: 
do da Assem bléa Brazilica,.l eJ illllo 
o bstan·lEl; h a Vf'l\ fi @[!~ bi do ~ v,i~e t~l'" 
mioante ,para, js~ . r~ÚlLli!) Lá . roes~ 
ma, , vecuzou ':form;;tlmeiJ~~, alte" 
gando naõr.. i p fi)():'ª,r,l consid~r(!r;se 
em seguP<'\QÇa . qnpe. o ·lmperad.or 
estava á frente ·d<\l. força ·armad?:, 
que ,rod~~V~'l "p. ~SSe.!Jlb}éà, er pU
nha ' as e~pa:çlas ~ n~ g.argé.\ntà aos 
D~p .utadq~ ; ·1nor; ljlaÕT lh.eeonseQPr 
'a sua con~cien_pi~ p~r· o í:lE'U assensQ 
a u n1 proje:c;: tq ~,e Con t1i tu~ ç·(l€i · q Qli 
pre.pm:a:Sse.J par~ ;o Brazil o Gover .. 
:p0 til;>;sQluto. r• ~ J • •.• • 

H:11 u . ::: é For.afj esí:;ts'·as r:azões ·daçlas pot 
prezoporor·Batata· qüe Contii']UOU a pernJél"l 
d e m ·.la Cor- ' ' v J • b , ' · da 
te do Rio de neoer , _çm .,.} ernam uco, . àt1ça.D 
.Janeiro. q fpg0 di~' .g-,qfH"· ·a:ç\v iJ,· e. prepélraflr• 
Desorden~ . dq. ra -r.hater)ad á a~MZ di:_JJii>_S~a, pá: 

1
1?
1
°r este mo· !1a. uplâ f,uno.z.a. ~xplg~~o. O . GP 
v~ • 
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Vernõ rep1icou que . seu mod0 d'o
hrar era coherente com as 1 ,rdens 
que d0 Rio de Janeiro lhe hf,viaõ si:.. 
do ~xpedida:-s ; e as quaes ~eriaô set;t 
<lev1do c{nnprimeHt.o · por devere•tn 
os Dep9taJos tÇ>mar · assento no 
C?ngresso, preenuhendo ·assim à · 
lhtssaõ dos povos, · que tanto. ca
reciaõ de suas luzes e ·patriotis
mo, tribtito que rodo o citiadaõ 
é ~bl"igJado a· ·pagar á patria. Em 
eptlogpl , ' signltficou a Barata que 
quauto an.t es se apromptasse pa
ra seguir viagem para a Corte. 
~aõ obstante est~s mdens perem- . 
Ptorias, naõ quiz aquelle hom em , 
Obstinado annuü ás repetictas ins·- · 
tancias do Governo, . . que se vi•u 'h 1 ' I> 

constrangido a empregar os meios 
d.a coacçaõ para realizar, corno 
tinha por dever, · os preceitos do 
ltnperador, fundados Je.gahnen te 
llo vo to .publico, expressados pelo . 
~oc um ei;lto au~hentico aprezenta-

0:- no dia l ·O de Novembr'o, e que 
eviden temente demonstrava ser o 6/ 

d.eze._: ;.l unanime dos habitantes• de 
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hpé\ tH[>~~f_., ~r-- ,ÇUrm. ~ríssPr:m ~§t;JOJ dg~ 
•!1-pgt;a :.t~ ~ebenHlas . c,iecJ&o~~- -FQ! 
.oons~g·1jnt , l U'! te Jil.rezo1Bà ráta, e 
:vq.t·i:os GUlt [ OS irld,ividqos; .o que pr?~ 
~hiZI u. ta l s-~f1"?~~q, q·tile .. a l_ranq ud~ 
]i_fladf. es:t ~ ye - a .ponts> d~ ._ ~r· · Jile-r~ 
.ttJrb~d!i- dqTldQi Jw-ga-rr ~. anar~hia. 
4 pr,i~· 0 ~fí~ityou -se nq me.io do 
.Jl}·:tÍ91li · p.r-rujd~, cpegando ~a toca~~ 
~e tromo~tas e· c-larins ,, ·lilas so"' 

·mente· al tp dia se co;nseg!Ji .~.;a. ap· 
prehenEjaÕ. O. Goverpo o fez im ~ 
medi-amente em barcaF. · 

Goyan;J, e D~l)ta eccone~~ia te:"ná r·a@ cau~al .. I -. . , 

outr':s po-· os atnélrchistas . J'>UI"a .a repr.ezenta.'" 
voaçoes dii · · • · . '~ ' · 
~ l a raÕ naÕ f81TI ÇOPll O ~1fe1g·s\J (3 mciOstrU0?-a, e 
Gu erer obe- para çcsn t r:-~ · ez] la .aJl>peJ.Iid ·art~. f'n o 
decerao Go- JililjUndq ÍQ.l6'i 'r.o •. Por toda a pal'te cor
vemo. · ria ~~ @oeca em bocca está no· 

11~ estranha.~ par~ a lgu'r-l_s, e para. 
outr-os de pequena . monta,; p0reJ1J 
qne e)<cÜçHJ nos qni·mos 1filo povo 
eN:trao~·dif')ar.ie •:eJssevlimento, ju l· 
gÇ}ndo -se 9f1~11

1

d. · do n~ pessoa de 
~g u De pu-LQ,dp. Goyaua, fóco d~ 
re'-:él ·l~ uq<t<'?i desd~ 1 ü l1 , foi a pw 
.Ql t: ~fa q1Jte, . faz~nclo ·cauza com~ 
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!num com outras vi lias e ·povoaçi5es, 
levantou. o estfi'nclart~ ~la reb : ldia, 
e convocando o c lero, povo , e 
tr·opa, eu viou uma Depu t açaõ de 
trf.z Membros do Senado authori
Zados para exigirem quanto fosse 
Cnnducente ao bem publico, e re· 
clarnllirem a liberdade dos prems,. 
Para -o que o{ferecia os soçcorros 
necessarios. · 
· O Governo conhecia quqÕ de}i· E!eiçaõ de 
Cada er'a Sl.11a sit~JaC::aÕ, e via CJ ue nove ~o_ver· 
h\uuas partt>s ].á o' 1o(l·o fazia es- nod, cu~-•pre-
t · ~ · Zl e nc1a re-
ragos, e n'outra$, ainda que oc- ca he na pes -

Cu lto, prognosticava mais t r.er:n en- soa.d'um dos 
da explozaõ. Procurava con~rvar maiOres de

Q poder; mas ia diariam ente pe1'- moera tas. 

det~,do a fqr~ça moral e phyzica; · 
e foi forcozo ceder ás circumstan~ 
~ias, ou ~experimentar uma queda 
lnevitavel e tremenda . Convoco'u-
~.e pois o grande Consellw em Per-
l'la' 'JbHco a 13 de Dezembro, e 
Jlrezidirlo por Fralilcisco d~ Paula, 
.Cavalcante de AlbuquerC]ue, co-
ll\eçou a deliberar. Expoz o es ta- 6 2.. 

do da Fwvincia arnefça da com 
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terríveis mal es pela guerra civil,~ 
que 1 tt>maziados estragos já ahr 
hav]a _ceito, e de_claro11, sem re" 
buço, que naõ cessn r iaõ em quan" · 
to naõ fosse m mudados os l\·1 e,III". 
'bros do GovArno, que, naõ se n~
gariaõ a fazer um sacrifie io peS" 
soai. , taõ pro fie uo ao,s interesses 
da maio

1

r ia, e decizi vo para re'sta
helecer, o socPgo. D(•pois dP. ha
ver i ll ücidado a materia ap,·ezen
tou, em seu J.ilome, e cl(Í> seus c<Jl" 
l egas n·o Govet·no, o testemunho 
de que ·'estava pr0mpto a de:llitti·r .. -
se para cessa'rern tan tas calamid-a
des, e se poupasse saFJgue patriO" 

' tico; que sendo asalvaçaõ pll" 
b lica a sup~ema lei, e cumprindo 
qu;.wto era possivel evitar o. me· 
Jior aba lo .anarchico, pedia se nO" 

m easse Governo na fórma deter .. 
minada pela Lei de 20 d'Outu
bro daquel'le anno, seguindo-se. a 
formula e alterando se o modo, vrs
to o f>stado convulsivo da Pmvin
eia. Depois ,de fortemente debali; 
da esta pr,o.post.a, procedendo-se a 
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\'otaçaõ, fói unanimemente-áppro
"ada, po.r ser este o.unico mr j_o de 
lnseguir ·a sal vaçaõ ·do bstad~. 

arn bem propo.z se@ Gov·er.no elei
to pela for.·:ç.a. das circumstan_c'ias, 

em como,,Q, Conselho, durariaõ 
até á chegada do Prezidente e Se
c~e~arjos. nomeados pelo Impera-· 
dor, ouatéáreuniaõ dosEiei tores 
das Coma.rc.as que procedesse lu· 
fo.nnalment~ á escolha dáquelles 
dJv .. ersos co.rpos que exeroiaõ· os' 
Poderes p1.1-bl1ico's. Concordóu-se em · 
lfue 1Sem perda de ternp0 se ex-· 
Pedissem orde,os para a convoca-· 
Çaõ ,dos Elei_tores, p.ois q~ue sen«lo -, 
toda a Provincia o poder legi ti-. 
lno par.a tâ~s p]eições, e senrló es:. 
ta filha d' extremada necessi<.lacle, 
e~·a. indisper.JSé.l :vel conferi-r :o exer
~ICJo_ dos i)ireitos cívicos: a quem· 
cornpetiã; mas que acontece11do 
~- chegada do Prezidente e Secre.,. 
ta,·ios noineados pelo Soberano, 
Se lhes entregasse a governança. . 
Proceden ·se á vot<1çaõ e foi eiPi.lo. 63 
l)rezidente · o bem conhecülo Ma-

' . 
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noel· de·Car~albo Paes d'.An-dráçJe; 
que t tnto figurou 'sobte ·a scena. 
poli üet , para· Sec.ret.:.1.f·io ·3 ozê da. 
Natív.jdade ·Saldanha, e~~ra Me~' 

·l;)fos .do OonsteJfu.o-, .Be~f~-Tdo Lu 1Z. 
Per-eira Po;r~ug·<rl , F• ahcísco Xa' 
vi.er Pereira .de Brit0, .13Mar)oel 1,' 
gnacio de ·Carvalh0, ' felix Jo~é 
Tavares de 'Lira, Luiz Jozé Ca" 
vqlc<:tnle ·Lins, e Bento JHaquinl 
de Miranda Heoriqués; e 'para 
Gen~raJ ~ias Armas·,~ eWJ-to por J.C

clamaçaõ, o CortJ ~lel J ±'é de Bar• 
ros Falcaõ d~ Lacenh (a). Lida 
a Acta da sessaõ ; 'e achada con· 
[Qrme foi assign~~a;· e ·receheu ap-
provaçaõ. · · · · 
., Ficuu deste.modo o G·overno em. 
JJ~aõs d'·tlm punhado (l'ambiciozo~ 
que havia largo tempo devoravaÕ· 
com a imagü~açaõ os ' despojos de 

• :l j ' f r 

' . 
• [:1] A p~oelamaçaõ que >fez á tropa co~· 

fem um a.ggregado d"inepc'ias, e é concebi-• 
da em tel'mos · descomedidos e grosseiros;. 
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'l!!Uà cn~iça, e estavaõ impzci~n· 
tes por11 ue começassem as s~enas 
de lairociniQl e anarcbia. As con:-: 
se~ueneia:s de·similhahte successo 
em breve as veremos; e pondere- . 
se (lU~ ,tinl;.aõ uma · e.xte.nsa linha 
<l.e eo_t:r;lm.wui«taÇJH) eJn t6do o Bra: 
2~1, ,el esl~,t>~iit.l:l ~nenLe l n,as Provin-: 
l!.l~s lim.ilrorhefi 1~ . a , das ~lagoas 
~stav,a , n'uma co·mple;ta a:l'laí·,chia 1 
~ opp:rimida por unia iniqua faé
Çaõ ·que ~em rebuço a tyranai.za· 
V a ; em Pprto C:;tl v o se h a via crea
do uma J ,unta d~ Gev~rno 1tempo
faria' cujos partidariosardiaõ ·em 
dez·ejos ,,de :vir ás ITJflÕS com ps Ja 
()Ue $eR elf;'(flOinÍ{lava. legilirq..a, · a 
fav01· ~ .d·a . qua;l - ~inha a de Pe·t,nam
bJ.J .co.; envia,tlo H'@j!Ja!S. D;estE;>e ma· 
les, ,e de .seus las.ti mozo_s efl'eitos 
&~~ CaliJ,Za ;; pS .homens-~ que- se ·ata
:VJaê)._ coa~ -.e*!Ptrieres· 1i-b~raes, po
tetn que· 'na :>real,i(Ja,cle •1saõr,:verda
~eiros deE{potçl's. Diziaõ-s.eàfi'eetos 
a.catJza da Incl~pendeneia, porem. 
~Oililserva vaõ està niascara que 6'1'/ 

Pouca os . ene~bria. açs, .o1h!}s dos . 
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pers r ica:res ~ em quanto naõ che~ 
gava época' pür elles taõ aucÍO" 
zamenLe dezejada de a <úreme· 
çaret.n fóra d e sL Occu ltavaõ de· 
baixo· ül ' appa remcias ' r e pu bli·ca nas, 
v.i lissiaws sentimentos da mais re' 
:finad ~ · •-aristocracia ; .cletest a vaÕ 
q u <\I q ue1~ poder ou a t~ Ül'o·r1 ~laJe que 
pw'ct!trasse .reprirfiir seus e•xces·sos. 
OJj)rGjéc'to ôe se s@pararem da e>be: 
d:ie•HÇ'Ía aiDt R.i·o 'de Jal'leÍFO tinbaO 
elle"s tetn me;nte navia muitb' terw 
po, e p;a'l'a .. esse fim mantiohaõ cof!I 
seus npanigüados uma bommurw 
caçaõ. cohstarlte ' e regular, e .até 
buscciraõ ·o'au:xilio de éerta poten· 
c ia, 5que ; naõ -quiz <!ledata:damen
te compromett.e r:.se ? tratáraõ de 
cornp'ra .de· pel,rechos bellicos na· 
vaes e terrestres, ·e d'embarca• 
ções )de~ guer~ó1. que na .~occazíaÕ 
do rQrnp·i·mento os pozes•se ~lo abr'í~ 
gcJid 1 am b1lmqt~ei<Í>; · á~ ·rixas entre 
RS atühoridades civis ·da escolha 
do povo. ··e as mili cla.res da n Gmrea~ 
ça@: do M ini::;terio eraõ continua'" 
das. -a rela . .xiacaó militar- sens~ve} 

I I I ~ 
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(a) e a opiniaÕ publica soffria gran.:. 
~e detrimento pelos esc ri pl( s dos 
lgn0beis ~ venaes fullicu)aríos. A'
cerca da fórma de Gov~rno é que 
as opiniões eraõ mui êncontrnclas 
sendo a mais seg·u ida a <l'uma con
fedPraça·õ modellada ·sobre o Pro
lotypo. da dos Estados Unicios, . 
~em n1editarem estes innovadores 
l~noranles que as excellen1es Ins
tituiçGes daque)Je . Estado naõ po
d.iaõ Ser t.ransplantaé.las para oBra-

. 211, despovoado, encE>rrando ~m 
seu se·io raçqs · differentes, e com 
a rnoral . publica deteriorad,a por 
Cadu·cas Instituições. Estado· d , 

Depois de havermos feit,o men- Divizaõ Por~ 
Çaõ dos acontecimentos que oc.: tugut?~ em 

. - MouteVldeo. 
-........._ ____ ._..:._ ____ ~ 

' I 

f a) Ng decurso d~ poucos mezes foraõ re
~71-tidos prezos para o R.1o de J:!neiro os 
0 1~ Governadores das Armas Pedrozo e A 1-

llleida. Aquelle gemeu ~1uitos mezes n'um 
llledonho e lodento segredo, na fortal eza da 6S 
t~~e. accuzado de projectos anti-revolucio-
lli:IJ:tos, · 
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·corrê ·aõ d ui·ante esta é poça· neJieS 
:taõ ft .unda Q\n toc!o o rúuhdo, 6 

·especialmente no Brãzil, redam~ 
t:le nós o devei' d' P.scri ptor, que 
í~aõ p·assemos em :oilencio os p::~de· 
cim-eiltos a constanc.ia a finneza ' . ' tle cara'cteí·, d'um ponhade dé J'~r· 
ttrg·ueLes, q·ue ·a. taõ gnmde J1s· 
tancia da sua Patria, sotjberaõ zo•n·· 
ba·r dâs ai"d'ís dos trai'dares, e e e:· 
prezá'raõ o engodo da•· sefltllc·ç·ao,, 
que tanto forcejou por~ fazê-los a~ 
pa't·tar d1e sens devere-s. · Estas tro· 
pas q·ue na Europa .d.e f:antos ]'otJ• 
i·osl se ha·v·i1aõ cuberto na- g-t~err_a 
·da Independencia, a inda .mais v1· 
çózós cls . l.'otnéÍraõ pela sua con~u· 
'ctct néste' canto do Universo 1 ~ 
llO centro da prevaricaçaõ (a). Ja 
se disse eomo Lecor s@ bandeá.r-a 
com o par~it.lo JotllÜJante no Bra· 

0 J. 

~---~·-------·· _______ . ____ . ~ 
.. 

ra] E'm tod'os os combates em que entr~· 
raõ ( dle.pdiS dà deserçaõ . de llecor) rJdr effet• 
to de provocaçaõ, sal1)raõ victoriozos. · -
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Zi! (modo de proceder que sem~ 
Pre o éaracte ri zou) as tra ç; ~ por 
~lle em preg·adas a fi rn de ser coad
Juvado pela Di vizaõ Portugueza, 
da. ·qual até entaõ fô ra chefe, a no
bre e digna resposta de seu Com
lllandante o Brigadeiro D. Alva
ro da ,Costa de Souza d~ 'Macedo 
'(a), a sua firmeza de caracteJ' sus
tentando a todo o custo aquelle 
Ponto que lhe fôra confiado; ago
ra mencionaremos c.orno se po6 
termo á situaçaõ violenta ern que 
'Permanecia este punhado de Por• 
tuguezes. · 

D. Alvaro sómente cedeu quan
do lhe f0raõ conhecidas as inten• 
Çi'les do seur Soberano, o qual lhe 
enviára ordt'?ns terminantes para 
'que cessassem as hostilidades, é 
.• Divizaõ voltasse para a Europa. · 

' ' -.....:__ ___ "" ________ _ 
[a] lrmaõ do Coilde de·Mesquitella , e fi-

dalgo que goza de bem merecido conceito &"IC 
Pllhlica • 

. l'OM. XU . 
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'Communicou-as. ao Baraõ, e ~be 
signi icou que, est1\va prompto 1\ 

<lar-lh .J cnmprimE'nto~ mas CJuede· 
ZE>jaya sabe·r se tin•ha suffiGiente 
ârutborizaçaõ para dar a necessa· 
rirt g·arantia pa.ra asetfectuar, e q~e 
·Gstava rezolvido n .envi·ar ao RJO 
ile Janeiro um official na qualida~ 
ile de Parlamentado a exigi-la diJ! 
Imperador, e que propuFJba, etll 
·quanto naõ cheg·asse a respos~a, 
ficasse o com me r cio livre entre 0 

·C~ lU po e a opraça, e oUffi armistÍ• 
cio. Com metteu-se ·este •p:irtido 
,em 24 d'Ontubro, ,.e sómente tJW~ 
.dias depó·isTespondeu o Baraõ; que 
·est.<)va revestido de todos os po·· 
·ileres para trata r sobre o em ba.rt 
'qJ..!~ da ·Div iza0, , e .garMillÍr a se.· 
.gurança dos <JUe quizessem flcar4 
was que naõ permiHia fosse Par~ 
]amen'tario ao Rio deJaneiro,r..or 
.se~· um pretexto. para elle D . . .Al· 
varo g·anbar tempo a pró da revo· 
.luçaõ que proteg·ia, e em favor 
·da q tJal se preparavaõ armpmelll' 
'to~:~ deatro da p·m<ia; .final.me<Jaéep 
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ehl quanto ao ~mnistició 1 r onoe
deu un1 mut vurto, e gn : bas
tasse para ajust-e da Com ençaõ •. 
Deflois de vivas contestações C(i)Ii

cordou-se na evacuaçaõ da praça 
~e MohLevlcteo, e do territorio cja 
anda; oriental do Rio da Prata, 

Ccto celebrado em 13 de Novem-
r?, e que ·em mu.Ia deturpou 0 

hno Naciona l Portuguez. A en
trada da Divizaõ Brazileira levan
do. á s1ua frent~ o Baraõ 'd:e :La
gun_a, effectuow se a ~ de Ma-rço · 
U(i) anno seg·ujnte de Hl24, e· ft!>i 
·taõ ln gubre, que bem deu a en
tend.f' r .que o movo dom· i ntio-, i !Jl
'Posto pela .força era: aborrecivel 
aos ·Cisplatin@s, (l}LH:! aspiravaõ p6Jt: 

flrmar sw independencia na5 efe-
lllera, porem t•eal e sólida.- . 

Naõ obstante- a! e1n.trada dos Im
·periales em .M•onlevide®, e have
rem tornado p·osse da banda o.ri·en• 
tal, P.ra d'esperar que nàõ fosse 
'l'tluj QUradoir.a sua e:xÍslencia n'unit 
flaiz ·tatõ· fónv elo alcanc·e de reee- 6 r
ber so,reor..lioS da capital do Im· 

1 2 
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-peri.o ·; <.i' um pa'Íz ·onde era 'taõ vio· 
-lento o espírito dernocratico, -que 
.tinha t'lrn seu apoio a Repu•bJica. 
de Buenos-AyreS, que, se -por al· 
t·um tempo permaneceu n' uma at· 
titude apparentemente pacifica·, 
.ma-nifestou decididamente sua ten
.clenci-a apen,as o paud·e faíler sefll 
risco imminente. 

El-TI.ei do Neste estado se ac-havaõ as ·ct!IÍ• 
Reino-!l ni- z.as ·no Brazil, cuja revoluçaõ ja 
-do , deB}or.t,u- -to.rila-mlo aquelle bem pronunciardo 
ga , razJ , J. . · 1 Õ 

' e A l" <m·es ·aspecto que os po Jticos naõtwl~ 
prote~a á fa- p od1·doa·nLever. Esta l'llais ricajC!JJélo 
cedo Mundo da Corea Luzitana estava alliena· 
que 11

é
1Õ re- da a ·JN ·~(·aõ Portug·ueza havia per· 

·conhec ia os . ' " . • _ • 
~ rnp e nho• ~~Ido aqu.eHa c€lnsHiera(!(ae> que go 
·co tJtralli dos ·zava entre as 0utras Nações, e 
pe l? .Minis- principa lmente devida a suas ros· 
teno do_ RIO st"ssões• Trans-Atlaaticas; verda· 
de Janeiro. I , , . . B .1 .., r·e e que existia no mz1 u, .. 

Governo de facto, porem q~e en' 
t netipha reJa<(Ões aom os di versoS 
Gabinetes, qua mais zelozos s_e 
diz.iaõ dos direitos ela Legitiml· 
d.a•de; estes Gabinetes approva· 
VilÕ. tacitam~nç~ ~ nova caLhego: 
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ria. })olitic~ a que se elevára :> quer .. ;. 
a antiga Colonia, naõ Jh s im-
~ortando mostrarem-se contradi
~torio~ ·c~m seus ~ri nci pios, _quan-

0 dessas,cgnLradJ-ções lhes prove
bhaõ interesses. 

Muito custoza era para alguns. 
d?s Membros componentes do l\1i-
1ltsterio Portug·uez esta scizaõ, e · a· ' ~nda que os mais ati-lados conhe-
Cetaõ se1· infa.)]ivel , procur;draõ 
atalha-la., QU prevenir suas con- · 
8P.q uencias, para, ao menos, lan
Çarem d.e. si, a responsabi !idade 
em que i.ncorrerião, se prezencias-. 
~etn appathic9s odesmembramen-
0 da Monar:chia. Ordenou, pois , 
a todos os A gentes·· Diplomaticos. 
llas Cortes e paizes estrangehos,. 
~ue, protestassem em nome doSo
letano do Rei.no -U nido de Por tu-. 
?a l, Brazil, e A Jgarv-.es ,. e como, 
:1 reconhecido, _ contra as innova .. 
ç~es occorridas mr Brazi.l, intwva-
;~e.s . que taõ oppos.tas eraõ ao es- ~,r 
llttto M·onarchico ; declarassem, 
~.ue_ na~. r.econh e c ia nenhum doS:. 
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eiiJpenhos contrãhid@s pe1o Gover• 
no de facto existente no Rio de 
J anc.iro, e que as hypothecas pe· 
lo m~sm<;> <'>ffer·ecüdas aos empres· 
timos s~riaõ a· todo o tempo recla· 
madas; ordenou-se--Ih·es que fize~- 
~em publico, que o páu Brazil, oi· 
1'0 em pó, e diamantes eraõ gene· 
ns que pertenciaõ exclu:úvamew 
te á corôa, e que exigissem a ell' 

trega de quaesq uer , embarcaçõ~9 

de guflrra com bandeira Brazilel· 
ra. S i·rni lbantes protestos só ate· 
rnoriz<:Í.t'~Õ os homens superficia.B9 

que aj uizaõ das coízas pela a ppa.· 
l'f.!neia, e naõ sabem que muití-15 

veús Baõ os Gabinetes . ebrigados 
por reff~ilo da qlie chamaõ - A. l· 
ta Polit~ca ~- a dar pas-sos quedes·, 
*ipprovaõ, porem ind ispensaveis r~· 
ra deslurnbral'em a mnlLidaõ, que 
sempre é victima ele sua rnesh'la 
incuria. · , 

O hnpera- O es tado politico do Bt•azi l da• 
dar tr;lb<ílba v a boas es11erancas aos · amio·os dél 
po r destnm . . •. . 0 de 
a animo:tÍ- SUa lndepelldt"JJCla . e liberdade, 
tlade eutre que extemam.ente na:õ setiaõ pef-' 
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turbadós estes bens inapreciaveis Brazileiros e, 
llem cujo gozo póde aftlrmar- e naõ Portugu;-

·e>:ist ' N· ~ . zes,edaou~ 
]·. en~ as açues, porem. se era tr:as provi-
Izongeira sua externa · SiêuaçaÕ· dencias re
~Pvis dos Gabinetes uns adhiriaõ clamada~pe-
lacita-mente e outros quazi }Í$ ela- las ~ircunu;-
l'a · '... tancras. s protegrao o nov0 systema, e 
l)ortug·al só poderia fazer inertica-
~e~ esforç.os) cauzava g rande re-
ceio a lt,1ta. que no interior s-usten-
tava, e o c0mbate e ntre os lôlarti-
~os glfe sem piedade se dílacera 4

• 

'\lào. Insu-ltos, aleives, maus trata· 
ll:lentos, roubos, assassínios; tudo 
op)wirnia ·os Por~uguezes Europeos, 
alg-uns dos quaes só eraõ culpados, 
aos; olhos dos anarcbistas em terem· 
llascido ern Portugal. Previu e lm
}l~rador as desalro·w:s consequen-
tJas desta perrnanen te anarchia e 
l~atou d-e lhe p_ôr termo •. lncL:Jm-
htu <i PoliGja.· •urna parte deste 
tuidado, reemnmi=mdando-lhe pre
Venisse os delictos, para .na.õ Re 
"~rem as authoridades ligadas ao
tJgorozo· dever .fle os casligar: or- d''l 
Qenou aos Ministros dos Baírros-; 
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ronda;:;sem de noite e prendessem 
pessoa' suspeitas, e com especia' 
Jídade as que fossem encontradaS 
com armas, expediu ·um Deçret.o 
com data de J 3 de Janeiro sign·~, 
iicando o cl.ezejo que nutria de evi· 
tat· o~ rezul tados da ri validade en· 
tre os cirladaõs do Bt·azil (qual· 
quer que fosse sua naturalída· 
de) e de os fazer gozar pacifica, 
mente dos seus direitos debaixo 
da protecçaõ das ·Leis; o muito 
l]Ue tinha a peito a tranquillida' 
de do lrnperio , a fim de naõ ser 
perturbada pela .aftluencia de pe~' 
soas que debaixo do nome d'aml' 
gos, e com o pretexto de neiJe se. 
estabelecerem, vinha.õ c.om sinis· 
tras intenções semear a discordi~ 
e perverter os bons e pacíficos C!' 
dadaõs; impoz, · debaixo da DH.llS 

e.strict.a responsabáfícl_ade, ao Jw 
t.endé nte Geral d~ · Poli6a, que fi• 

' zesse sah i·I' do I mperio todos os 
l)ortuguezes qüe se negassem a 
pr.es.tar juramento .de fidelidade 
á cauza. da Brazil, mas que a to'' 
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dos ·OS outros decididamente pro-. 
tegessern. 

Tambern ao Irnperador mereceu 
g-t·a.nde attençaõ o remedio· dos a.: 
b~zos pratiçados ácerca dos indi· 
VJd.uos ·que abraçava() o est.a.do .ec
c.J~ziast.ico , mais por falta d~ .pa· 
trtotismo, e paras~ ef:iq u.ivar.em a 
concort·erem na clefeza da Nólçaõ, 
do que por verdadeira vocaçaõ. 
(quali~l~1de sem a qual s·aõ os ec• 
c.leli~sticos entes escandalozos, 
peste dos Estaclos, cuja mora l cor~ 
t.(Hnpe~n, e cuja substancia absor
Vem). Conciliou, pois ., o gtr.ande 
P.EIDRo o explenclor e servicÇto .da 
Ig reja .com a prosperidade e.seg.u· 
l'ança do Imperio, do qL~al eJ\ei per
))eluo defensor, mandotl ,aos Hi.s
pos e outras authoridades eccl.e
z.iasticas, a cujo cargo .~e ~cht:l!·V.íl. a 
adrn]ssa.õ daquelles ind.ividuos, que 
:tle,nhuma pessoa admit lissem a er-: 
dens sa.cras sem sua orde.m es.ne
cia,I, para que o Brazil nnõ ficas-

10 
te .pri v ,a do dos braç0s ,uaq.uelles 
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que ~ pod_iaõ ajudar a defender d'e' 
seus 1 ~mgos. 

Naõ Jhe mereceu. menos cuida· 
do a adrninistraçaõ dajm,tiça, que· 
li!ais se vendia do que se execu· 
tava com rectidaõ; naõ sendo no"' 
tavr>l -esta falta de moral, esta pre· 
·varicaça.õ n'urn paiz governadoco
]onialnJente durante alguns secu .. · 
]os, e que·, mesmo nos poucos an-' 

., nos em que fôra e levado á cathe
got·ia de Reino, víra em si tran~
)lla~tada~ a.queilas n1esmas mstl· 
tuições ao.ti'-poli ti c as e an ti-sociaes 
que tinhaõ Jevado Portugal ao te~
mo Ja~tilillozo d'uma ioevitavel rul .. 

·na. Vi-u-s·e preza d'uma classe in--· 
:saciavel de riquezas e :sangue, .;!·'·· 
mna classe compost,a de Juizes quw 
aJ)plicavaõ penas al'bítrarias, e que, 
conílados IJa impuni~-ade, e em· 
que 1~aõ ~raõ reponsaveis por suaS· 
malversações, e deliotos camioha
vaõ a passos de gigante na vere
da dos roubos ·e atroe idades. Pará· 
dar a seus subditos ouanto antes· . . 
as necessarias garan.tias em sua-S· 
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'\lidas e fazendas, atá que se pro~ 
lhulgasse a Lei· d e finitiva s 'Jbre es
te irnpol'lantit:isÜno assumpto, man
dou observar uma provizor ia, em 
euja ob.3ervancia vigiou se m des· 
çau,;o, e deixando Fn ediar pouco 
ternpo entre o df;)licto e a penei. 

A Província ()O Pnrá j<í dilace- N~va revo
rada' pe las faccões, e que em 20. l~çaopno .Pa-

d'O .• . , ra . e rse
utuhro ultuno prezenctara na gu·icão aos 

sua capital urna ca tastrofe horro· Pl!lr ~ugue
t·oza (a), depois de ser duranteze~. 
alguns mezes theatro . dos maiores 
assassínios, roubos, e dissençõf:'s, 
foi novamente opprimicla pelos ho-
ln e ns que com punhaõ a governan-
ça, e os-guaes em ve z de punirem 
os crimes perpe tn1dos contra Eu-
topeos· ( especia·Jmen u~ contra os 
l)ortuguezes) os promoviaõ occul-' 

------------------~------~ 

fa) A mortandade clos. !2[)~ prezos a hor-
da da g ;d éra Pathaço, e que l l llS aos outros 11 · 
se despeúaçáraõ, tramportados por uma fu7 
ria infemal, 
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famenL<~. Os demagogos BraziJei"" 
ros per:'eguião e assassinavão in·· 
clistinclamente ,' e majs se asse~ 
rnelhavão a feras sanf.Yuinarias do· 
qu,e a entes humanos~ n CanibaeS· 
do que a homens civilizados . . 

0 . ma) Ía fazendo g-rande prO·· 
gresso, e tanto os Europeos' como 
(JS Brazilei,ros pl'Oprietarios come
~árão a trata.r dos meios de se es
f"}Uivare·m a tiio terrível lratamen·· 
to, o s~ntimento da propria con· 
servacão se avivou· em seus cora

·~Ões, ·e como a elle cedem todOS< 
os outros, se occupáiào sériamen
te os ameaçados de rnorle e rou~

bo em se precaverem contra o 
damno imminente. A's -t- horas da 
tarde elo dia 25 de Janeiro . forão 
avizados os corpos de cavallaria 
e artilheria, e as milicias, em g-ran
de parte forrpadas d' Europeos, pa
J"a com parecerem armadas ás por
tas de seus rt-spectivos comman
dan.tes -, _ e seguirem suas ord<?,ns. 
Ma.r.chárão nma hora depois ~-~ara 
o largo do trem, onde .comectoll. 
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urn deba te vivíssimo ácet•ca das 
llledidas que era necessario ado
Ptar, que terminou pela verídica 
e~poziç~o feita pelo Negociante 
A.ntonio M a tozo sobre o que sof
fnão os Europeos pelos arrabaldes 
.<~~ capital, e interior dá Pt·ovin
Cia, sendo o foco da tlesordem .a 
Vi lia de Came tá, donde sahia gran
de multidão de gente armadà que 

·h~ via marty1·izado os Europeos sem 
d~stincção d' idaae, sexo , ou coo-
1ltção; cortando a uns as· partes 
jlUclt:' lldas, tirau-do a outros OS olhos 
·eonl ferros _q·uentes, mutilando-os 
'(l atormentando•os com ferros em 
-braza , amarrando-os costas com 
tostas e 1a !'l61.ando-os au mar, e ·se 
algu•u dest~s malvados era p1'e-
2o poucos di·as depois se via solto 
~ impune, principiaHdo fl(!)vamen
t-e a carreira de seus attentados: 
bec!amou fortemente contr~ tal 
Proceder, sustentou íJ ue era des
ag-radave l ao Imperador, que· não 
Se .devia manchar a mais bel la cau-

1
2.

~a ·com uma serie de crimes .hor~ 
I 
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-rowzus, e que ei"a forçozo mandar 
t~ma expedição para reslabeleci?L' 
o socego na Provi ncia e norr1enL' ' ., 
·0 Capitão Grenfdl- Prezidente d 
·ut:na nova Junta, . visto que a en· 
ti'ío existente perdê ra a confian~a 

·publlca. Respomlêrão · a este dJS· 

c;:urso os Metnb1·os do, Governo (~) 
COllil . palav·ras brandas, e disserã0 

não se oppôrem á escolha d@ uó,. 
"VO Governo; ma$ que por ser tar• 
·de ficasse differida a eleição para 
@ dia immediato. Toclos assenti· 
<J"ào a esta proposta que ' encobria. 
~s mais damn a das intenções : (i) 

pov-o retirou-se aQ)c]anJando o Jm· 
pera.dor e a Indeptmdencia. coJíll 
o ma.ior eFJthuzias lllllo, as tropas se 
re·colbêraõ a seus q uart.eis e as 
~uil•icias a suas ca-zas. ' · 
- Tud0 era socego; tudo tranquil· 
]idade, e .os am]gos da ordem es" 

-.~-----------~ 

(a) A breu, .IVlalcher, Ribeiro, Lacerda,. s 
]1attos. 
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'Jleravão anc·iozos rompeslie a au
tot·a do dia ~6 para entregarem 
suas listas, e depozítarem a a utho~ 
l'idade da administração publica 
ern melhores mãos. Mas em a noi-
te do mesmo dia 25 se apressou 
o Govemo então exístente em n~a
·lizar suas vistas de tyranoi;a e nznr
Pação conserv~ndo-se contra v@n• 
tade dos homem; bons no ex'et·ci
cio da au lhoddade. Soube-se o fim 
tla demora da eleiçã.o, e todas as ' 
Pessoas que tlnhão exig-ido fossé 
'd1eposto se vírão repentinamente 
):>rezas e algumas dei.Jas depor:ta· 
das .. N6 dia 31 forão fançados em 
-~ediondos ·calabouços quazi 15@ 
Europeos, rsem .communicaçã@ uns 

·~om outros, e victimas do: 1pais 
·lndigno trat-amento. · 

Foi g-radualn1ente au~mentan
·do o numero de se.us despotismos. 
apoiados . pela tropa da terra, · ad~ 
·dieta ao seu partido, e para mais 
·o reforçat· demittiu (a) todos os l-? 
·-------~·,........:.._ ... _____. 

:lal A 7 de Fevereiro. 
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oflicic. .s tanto da 1 a como da oz; 
• 

Jinha, e OS e'm prP.gados quf" a roda. 
·se conserva vão no exerc i cio d'e seus 
caegos, prPencbendo-os com gen·· 
te d'â. sua faeção, e passados trcZ 
dias for'ào todos avizádos para se 
·apromptarem pará sahirem para 
·Li'sboa, r}ern}aneceado sempre nas 
·-r ri1z0es-. 

Sahem da Gheo·ou finalmente o dia 3 de 
Província Março,..,e deu á vélla uma galéra 
por ordem d' · ·1 M · d f' 1 ~ . 11· do Governo enonnnac a ana, on e orao e1 

' .... . 'd s 11ns para ol.:lareadas 21!7 pessoas' · reduzi a 
Uio de Ja- á dur01 a]tf'rnativa d'escqlherera 
neiro, outros entre a sabida da Província ou D 
para a Euro· 4 • b" · 1 )' de'" :pa. easui~O ar . 1tra~ro c aqu~ ,es . :; 

potas. No segu1nte partiu a fr~
gata: rrovamenlt=> const1·uida, o bul'" 
gue de· glllerra Maranhão, e do2e 
navios com pet·to .del300pessoas·, 
retirando-se ig·u-almente o Con
sul Bt·i~anico, acompanhado de 
muitos de seus compatriotas, e 
protestancio contr~ o G0.verno pe· 
los prejuízos que fazia experimen"" 
tar .aos seus nacionaes·, ordenan· 
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ao o embarque violento dos E uro-
'Jleos (a). ' · · 
· Em quanto n'umas partes clo Em Campo 
~iazil se jt.~rava obediencia ao fiO~ Maior, ~illa 
V o 1 · ,I . d · t · L . no Ceara. se mperauor, e Sf' a Jlll lJa an es lavra t ermo 
tl_e llliscutido. o ProJecto de Cons- para excluir 
tttuição, n'outras o clepunhão cotn do throno o 
0 fundamefltO de que dissolvêra à Imperador e 
! blé C . . A . sua Dynas-sseuJ · a onstltuwte. ss1m tia · 
aconte'éeu na vil la de CampoMaior, 
GonHirca do Crato, Prov'incia. d6 
Ceará , · )a v r ando a Cama r a, ·em 
sessão extraordinaria, um termo(b) 
excluindo o Imperador, e sua Dy-
!Jats~ia, do lhrono por ter banido 
Com a força arma•da as Cortes, fal-
tandq. as su,as promessas. Acordon-
se que tia fa l-ta d'um Codigo pro-
lllulg.ado pelos Rep-reuntantes da. 
Nação, leg-almente · nomeados, re-

.....___ ___________ _.,.. 

[a] Na Parahyba tambem forão prezo~ 
lodos os Pertllg ueze.s, e , em consequencia t"' 
da rezoluçaõ d'um Conselho convocado em 
,16 d~ .Jan e iro, expuhos da Provincia. ' 

(b) A g · de J <~nei~o~ 
TOM, :.XU. · K 
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•gesseTm as Leis antigas ; que re• 
·cabiria na pessoa . do Geperal ]O" 
.zé Pereira Fel~ueiras o comman· 
do das tropas 'da Província, esta• 
belecendo -se ao m~smo tempo ou~ 
ir(') Governo por ser considera(IO 

· o existente como coacto, e que~~ 
nalme·nt~ formarião u.ma Repubh· 
·ca federativa, estavel' . e liberal. 
Nomeárão para uma Depu taçil? 
•extraordinnria o General FeJguei· 
:ras, o Padt·e Loyo]a, o TeneJrJt~ 
iCoronel Barruras, e o Capitão M~L' 
.Leça, e assignárão 1 o termo malS 
de t~inta pessoas notaveis e· co·n.s· 
picuas; da Província . 

.Algumasou- . O exemplo clado peJa villa d.e 
tr.;15 P0 von- Ca.m po Maior foi em breve segni· 
çoes seguem _.] Q . ' ·b' 
0 exemplo ~;~.o por )mxevamu 1m, e por ou~ 
de Campo .tras povoações. O Governo esta· 
Mai~r._Guer- belecido na c~ pita! , abriu imme" 
:ra clV\l _por .diatamf'nte communicação com os 
este motivo ] . d . · · evanta os para ev1 tar a guerra c1~ 

vil, o que não poude -obter. ErJ! 
Icó foi ondt:> rompeu por ser aht 
onde os anir:lios se achavào ern 
!Dalor ferh1entaçuo :~ e .Q.O ·dia 20 
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d~ Fevereiro houve combat~ en .:. 
t~~ as tropas de Cavalcante, que 
f@J dPstroçado e remettido .para a. 
C~pi"tal, onde o Governa-dor Fran .. 
Cisco Felix protestava não ceder 
~o commanclo em quanto tivesse 
~olvora e baila, e fez convocaa· um 
Conselho que mandou prender os 
anarchistas (a). Iãoentretanto os 
agentes da disconlia sublevan
do a Província, e ·cavando a sua 
l'Uina pela falta d'união, sem a. 
Gllal não ha força. Tudo isto era 
'eO'eito da immoralidade e sórdida. 
!l.tnbição; os assassi nios repetiãa
se, os roubos e insultos não podião 
numerar-se ,, e lndependencia e 
Constituição legitimame~te lihe· 
tal erão nomes quimericos. Só
lbente governava a anarchia, e éit 
autboridade ImpPrial era e111 algu
lllas Provincias inefficaz. 

'-----------c-.-_ .. _...... 
1-f 

Q [a] Este homem defend ia os EurGpeor 
fils insultos da cana1hll, 

.K 2 
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O Preziden- . Dt.ste modo affectavão sujeiç~0 
te do Gover- ao lm pemdor, e declaradamenbe 
no de Per- h" d or~ 
nambuco ' se oppun ao a suas or ens, c 
[Carvalho] rompendo contra el!e a opi.J?iãO· 
recuza aber- Aonrle custou mais ao Gabinete 
1am~nte in do Rio de Janeiro a restabelecef 
-vestir T)elle ] . . . h .. 1 d ~ . p r~ 
0 Morgado a ég1t11na au.t onua e tOI.em e 
do Cabo, •a narnbuco, po1s que o partido con· 
<JU em o Im-traria era ahi mui forte, e djspu~ 
pen~dor no- nha de recursos formidaveis, teo~ 
meara. do á sua Ú'ente um homem tão em~ 

prehendedor co"mo .O PrezidA~te 
Carvalho, alma da 'facção dem~~ 
pratica, e que a todo o custo qoJZ 
s-ustentar-se não obstante a nomea~ 
Ção feita pela Impera dor (a) JJ 11 

;pessoa do-Morgado do Cabo, Fra~
.c:isco Paes Barreto para o su bst~
.ttoJir. Ver-se-ha como esta lutaorl-

··· ginou de-sgraças inevitaveis, onde 
todos querem · mandar e ninguerJl 
ubt>decer .. 

Principiou o Governo de Per" 

---~------___...,.,. 

-[a] A vinte e cineo d.e Novemer(i) ulti!Jl0' 
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llambuco a illudir' as ~rdens d à 
Corte faltando · eom. as remessas 
das sobras do .di-nheiro das rendas 
Ptlblicas; e negou-se a dar a· cau
Za de seu·· proceder arbitraria ex
Patriando, prend1mdo, dimittindo, 
e deg·radando sem, processo, e sem 
sentença, respondeu inso len temen..:. 
te aos officios pelos éfUaes. se lbe 
Ordenava jurasse o novo Projecto 
de Constituição, allegando que pri
lneiro de.via preceder a reunião 
da Reprezentação nacional que o 
Promulgasse , escreveu a varias 
Carna.ras induzindo-as a que não 
·acceitassem similhante Projecto, 
aliás criari·a · raizes o d es potismo, 
~!amava para que de nenhum mo
Qo co.nsentissem lavrasse aguella 
Peste (n.) antes, pelo contrario, 
1llostrassem que conheciê'lo bem 
seus direitos, e desfizessem os pla
llos e . maqu-inações dá Corte de 

~----------.-- I 

(a) Expressões formaes elo Gevemo. 
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Lisl:>oa, que, . d~ rriãos dadas, co:U 
a do Rio de Janeiro, perteHch.a 
novamente escravizar os Brazii6W 
ros. Não contente com todos es· 

, tes manejos, q uiz cobrir sua decÍ·· 
9ida clesobediertcia, com asse~erar 
que os povos não collSen tião em qae 
o1~lros indivíduos os regessem ., ~ 
par~ melhor c9honestar.em este 
macbiavelico. dezignio con·vid~rão 
os hab,itantes fi. assignarern utn3 
Reprezentação naquel~e sentido. 

Não se limitou este Govet•no re• 
fraclario, a mqv~r g1.1erra de peo:
na, c ui dou em se p8r em estado 
de defeía respeita ve.l já ma !Hia~; 
do cornprar armas e petrechos, J3 
ordenando sé fizesse~1;1 ·outras for· 
ti ficaçt1es e se reform.assen~ as a~~ 
tigas ·, porque sabia que do ft JD 

·de Janeiro tinl1ão sahidoforcasna· 
vaes a bloCJuear os portos d~ J?.t·o· 
vincia, que tampem, est~va a•uea" 
c:ada da banda de terra pelas tro• 
pas que o Niorgad.o do Cabo ca·· 
pitaneava, e com cujo auxilio f:'S· 

pera v a em p9s~a1~-se em seu noY0' 
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ta1rgo, reduzindo pela força i Jimi~
gos q~e por meios suaves nunca 
silo vencidos, e que não a c hão 
tneio termo em seus, excessos. Mlili· 
t? embaraçava igualmente a dlis
Fdencia do Governador da ilha de-

ernando de Noronha, e as des- · 
0 t'dens ·em Gar-anhiJl•l'a$, bem como 
0 partido. q·lil'e fórcejav:a mesrne na 
ca~ital po1· J.evantar cabeça·,. mas 
cuJa conspiração foi: abafad·a pelo, 
Governad9r das · Armas Falcão, 
Cjue cha;mou a; conselho no dia 5 · 
de Marco, toda · a of.ficialidade de! 
~mbas ~s linhas, a quaL d·ecid-i ~·· 
gue não se entrom€ttia em.assuin
)).tos políticos, por ser incom.peten-
1:e sua (leliberaçaõ; resposta que 
desanimou. o partido que trabalha-
l-a por e.xecuta1; as orcleqs da Corte. . 

Ainc:l;a que es furiozos. d:flmpcra- O Im~er-a 
tas accelera vão um sticcesso q.ué ?or presta r 

ia 1 . JUramento ..-
ançar o Brazd na desg-raça, e nova Consti.:-

~rabalhavão quanto podião para tuição. 
l!nsu.rreccionar os povos contra O· · 

lrnperador, e movê-los a destrui1· 7-l-
o. systema que plantára j,uranclo, 
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p erpe tuaménte defE:mdê -Io, a !llaio;· 
ri a dos Brazil eirros acc eiton o [i)O\'úJ 

P roj e cto ri€ Constitu{ição, .e d' ulll 
m odo be m cla ro manifestou o de
zejo que nu tri a de qu e foss·e qu a ~·· 
t o anles ad rn itti~clo co mo C onstJ-: 
t uição do lmpet:io: F oi o· dia z6 ' 
de M arço · d es t ~ ,nado para esse acto• 
solem ne , c erle brado cqm toda a · 
pompa possiwf'l. ' :A s diversas ,or"· 
fl etls db Est:a cl o cong-rai ul;írão o 
A u g- usto L eg··isládor, e o powo pa
recia, es la r f6ra de si pe la alegria. 
Na:s -P rovlo cias qu e não ·· se ach~
vão ·e m insurre ição foi prog ressJ· 
v-am en te dado o mesmo j uramen
to (a). 

' ....__. _._----~----------

[a] A fórma do juramento prestade pelo_ 
Im perador fqi a seg uinte: · 

,. J uro m nnter a Relig i5o Catholica, A· 
poslo lli ca H.'om<1 na, a in teg ridad e u indí vizi•. 
bi l idade do Imper io , de g uardar e tiu~e r gnar• 
d:n com0 Const it u içaõ }1o'lí t it:a da NaÇaà Bra· 
zilei ra o Proj ecto d ~ Constitui çaõ que e':l of· 
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Tud0 respirava regozijo, ·quan! JncenM:HP. 
dQ um i rnprevislo acontecimento 0 1 he:tro ,J" 
J:ner·g·ulhou os animOs no pezar. A.: 1~·. Jodao Jno 
h • • • .tiO . t: a• 
t•~'lilas quatro mtnutCJs havenã-o de- neiro. 
corliido desde a sahida doimpera..; 
dor, e de sua A ugus(a Espoza 
(que a' essa noite h0nrát·~tõ o Thea,. 
tt·o com sua prezença, e ahi rece
hêr.<to sinceros testemunhos deres
Jleitoza a{feiçãà), quando aquelle 
fanlozo edificio appareceu nQ cen-

--...;__._...__ _____ ~ 
fereci, e a Naçnõacce!tou, pedi ndoque lo
g_o se jurasse . como Cumtitui~aõ €!·o lmpe~ 
lo. juro guar.dar e fazer g~wrdor todas ~~ 

Cis do Imperio, e promover com todas as 
lJlillhas forças a jHosperidade i:eral elo Bra
~1. ' Assim Deos me ajude '~" -o seu Snnto 
~vange l ho. , · 

E a Imperatri~ di·sse: 

• 
d •• Sobre o~ Santos Evangelhos juro obe-
; .cer. e ser. fi~ l á. Constituição Pol itiea. p~ 

•1 Ç<l<~ Br:azde1ra, . a todas as snas Le1s, e }.F
hu _Imperador Co!lstituciona l D. JJEDRO lô, 
. t!fcn~or Per.pe tu o do Br01zíl. , 
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tro de chamrnas devoradoras, que 
em sua furioza e terrível mages"' 
1ade, ele;vavão seu~ turbilhões · a 
t.1ma pasmoza altura Bm alta py
ramide. Não avançaremos €onje· 
cturas sobre a cauzàl do successo t 
-uns o attribuem ao acazg, outros 
(J clão €Omo pFernaturo dgs;euvo!~ 
-virnento d'l!nna. c0njuração, ' cuJO· 
obj,ecto era acabar c0m o Impera· 
dor, e com toda a s!Jla familia, e· 
firmar a Republica; porem como 
estas são rnéms. hypothezes, e o 
Historiaqor só deve aprezentar co· 
JDO exacto aqu,i-llo de que possa. 
produ.zir provas cabaes, apomtare~· 
nws estes rumores vagos sem os 
darmos como poziltivos. 
· Foi geral e extraorpí111aria 3 

confuzão n'um recinto cfuei<~ .de 
ge-nte : todos procuravão salvM~ 
se, .ao mesmo btl!'iilp€> que sem a.· 
cordo . se priva vão dos meios .~e
o con~egTiir, e Iastimozas terl'a0 

,sido .as desgraças se o divertiiuen-. 
to awda nà(!) se achasse findo. O 
incendio .lanou. c0m rapidez íncal ... 
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culavel, e o I mperaclor n;io tardou, 
assim que foi informatlo da occor
l'encia, em vir atalhar o mal quan· 
to fosse po~sivel, ou ao menos re
lllediar suas · consefjuencias. A f
frontou os maiores ri·saos com san
g;w~ frio e cot·ag-em, e vendo ql!lé 
era infallivel a perda do Thea
tro procurou· cóntra.star o em pe· 
llho devuraclor do fogo que amea~ 
~ava os edificios contíguos; o que 
conseguiu depois de incríveis es
(Oir(;os, e ao amanhecer estava o ín,
~("C:ldio concentrado no interior.
Deste Fnodo 1 em poucas ·horas fi- ' 
cou a capital do Br~zi! privada 
<i' um de seus mais bellos edificios. 

O Gabinete d~ Washington, que O Governo 
l~avia longo tempo dt>zejáva reco- dos_ Est:~dos 
·llh B ·1 · E 1 1 d Un1dos reco· ecer o l'aZI como 1 stao.o n e- nbece 

0 
no· 

l"'l~f.ldente, do mesmo modo que ha- vo Imperio , 
\'Ja p'raticado para com as Colonias e recebemu 
flespanhola·s já constitui das em Na- Encarrega
~Ões livres, tlnha diffl"rido este act.o d.o de Nego

]lor efieito de considerações poli ti- cJos. · 

cas, que mais devião ser olhadéls 7-9 
conw calculas esp~cnlahivos d'tJIIHL 
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diplomacia anti-social, do que co~ 
1no rezultados das meditações doS 
phylozophos. Cessou finalmente es~ 
te recei0 puet·il, e o PTezidentfll 
reconheceu o Bt·azi I corno elevadg 
á sua nova cathegoria, e recebetJ 
um Bncarregado de Negocios clCJ 
Imperador. · . 

Esla energica . decizfío do Gabl· 
11ete de V\,T ashington deu cauza a 
flUe os Diplomatas, cuja bu~sola 
é o· intel"flSSe ·individual, e não ~ 
dignida,de e vantagens dos p.ovos., 
l'Ompessem em altos clamores e 
disse!:)sem que sirniJhante . prGceder 
era contrario aos Tr.ataclos, cotn" 
se um Governo não tivesse por de~ 
ver rigorozo o fomen~ar a prospe• 
1·ida:de publica, que jámais p6d~ 
ter bazes sólidas sem que os subd•l· 
tos dos d~iversos Estado~ gozem e01 
quéll.q,!ler delles seg·umnça e libeif" 
<lade moderada, garantida porTra" 
tados , e como se a baze dest~S 
Tratados não fosse o r,econhe(>t
llJenl:o da independencia · desles 
pa1zes. Que importa a um Gove1 ... 

\ 
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ll@ illustrado a contes'tação exis~ 
tente entre dois raizes sobre di
l'eitos irrizorios? E' alheio a taes 
discu_ssões, que desacreditã(i) _ quern 
as suscita, porCJUe dão a conhecer 
sentimentos despoticos e tyrarini
cos. Os Brazileiros tinhão unanime
mente proclamado a suaJ indepen
delilcia, mostrando-se dignos de a 
sustenü\fem; en toárão hym nos á 
Liberdade, e em cada coração Je
Vant,(rão um altar a este Genio 
V1vi6'cante· da H urnanidade; ·e por
que motivo não devião ser reco
llhecidos como bomen~ livres e per~ 
tencenclo a l1ma N açãõ ind-epen
d'ente '~ Seria porque uns poucos 
d'A ulicos erão direetamente inte
tessados em os c.onservar nos fer
tos, e lhes pPzava que acabasse o 
t~1n po para taes entes, aure0 e fe- , 
~z, em que consirleravão em cada, 
orazileir0 nm escravo, e nos seus 
bens despojos da sua cobiça e ra,
.Pacidade? Se taPs eri'ío as cauzas 
fi t N t~- ,f'O ,ue se oppunnao a. ao Justo reco-
llhecimento, nenhum homem que 
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~espe1 ta a propria digni'dade, n~A 
naum Governo que segue uma h
pha de conducta luminoza e justa, 
deve dar ou,r. idos a clamores que 
trazem em si o cunho do avilta· 
lllf'nto. 

b Governo J ulgavão os Maranhenses pro· 
~o !"Iara- prietal'ios te'r tocado a r meta de 
nhao manda . d d' t 'd d · di sahir da sua es 1 a cons1 eran o o mau • 
Província to proceder ji referido; e os m~· 
todo~o~Por- .moraveisBaodos dol•e 2•d'Abr1l 
tuguezes. O$ · entranhou em pr.ofundissima 

dor. Ordenava (debaixo de penas 
Tigowzas) que t0dos os Portugue· 
zes -sem excepção fossem expu! .. 
sos da Província. O mesmo es .. 
pirita infernal não seria capaz de 
suggerir, cruel e destruidor, o pre· 

• . . czeito de derribar a fortuna publica, 
E su<ta<la · 1 · 1 0 1 eS . - ~ a e parte ( a pnvac a. s c amor · 
execuçao de . ] ~ ~ · · · · b ·a· 
1 imilhantc., popu ares ,orao VI v1ss1mos, os 1 
meJida. · elo~ d'indig·nação sensíveis, e um_a 

.Camara Geral, composta dos maJS 

bGnemeritos cidadãos, fez sustar 
a execução daq ut>lla barbara 1ne· 
dida, que fez subir ao seu auge 
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~publico l'essf'ntiment<> · cohtrà oS. 
\'erdugos da ·humanidade (a) :. . .. . . , 

Quando os males fraco remedid Tramas tlô 
fazião e~perar, aportou ao Mara- 'Govterno . 
nb /" . . con r a o no-

<lO o Gove1 nadm das Armas Bur- ·vo Governa.;. 
·g·os, conlra p qual os oppresso- dor das Ar.;. 
tes havifí.o fulminado seus tiros re-mas Burgos~ 
"olucionarios. A sua .cheg~da pro-
duziu o contentamento geral n~ 
Parte sã da povoação~ porem foi 
il'lomentaneo, porque tendo espe~ 
1'anças de ser elle o que ·dehellas.:. 
~~a facçRo, vi tl queapparec]a des• 
htuido da fmça pt·otectora inclís-
}:lt:)nsa vel para levar a effdto seus 
Planos, e trazer a ordem .o parti-
do d·esorgani;zador que compellia 
a vont.acle dos homens bons. Co-
~'tlo podia elle rebater e suhordi-
lla.r aquelle prostilúido bando d'as-
sassino·s e salteadores aos q uaes 

...___~-·-----------

f a 1 Por este mesmo tempo accend ia o F / 
·~lttbiciozo Tri~tão o facho cl.a guerra civil 
OCU~ I 
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s.e dava impt•opriamente o nom~ 
de · tropa ? Os amigos do Braztl 
<desde logo preví rão que a borras~ 
ca 'em vez de se desfazer engros• 
saria, e desgt·açadamerlte assi·m o 
eon.firmou a expericncia poucos 
tlias depois, principiando a revol· 
ta no interior. por ordem do me~~ 
mo Governo, ClUe emrrt>gou os mat!il 
,, . d e 

vts wstrum entos da ~e ucça<\ qu 
víraõ sort ir rezultado,. fazendo-se 
sensi v· e! a i nsurreiçaõ em varioS 
pontos. Ad.vt>rticlo o Governador 
cla::; Armas das tramas dos anar· 
chistas, que cubriaõ com um r~· 
fal3adv zelo do bem publico, ood10 
(~ ue ·alimenta v.aõ contra o Gover· 
110 Impet·ial, o dezejo ardente de 
proclamarem a indepen clencia, e 
que prolestavaõ ser a sua nomea· 
çaõ anti-constituGional , oecupow 
se em dar as providencias nece:>~ 
sarias ·pa.ra atalhar o mal em sua 
origem, e ,corta-lo antPs de crea~ 
raizes . Requereu ~o Gover·no e~ 
Garnat·a urh Conselho gPral de Cl' 

dadaõs, para. uelle se acordarefl1 
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as providentes lllí'dida9 de que 
l'trt ·collisões fiio arriscadas e fun.es
:as, inst11nta n.P:lmt>nte ~e ~e veria 
anc;ar mão: unH\ prudenCJa con
~Urn:.d!i, unida rl ma i~ t>:xtranrdi · 
ll.aria delicadPZ3, quando não con
'8Jgão os principae.s fins a que se 
derigem ,, ao menos sempre ata
lhão aos mais emineutes perigos; 
e que aS6im se vrreficou, porque 
os resu!'tadcs produzirão muito do 
G.uf' ~e d€zejava em lan<~es tão Jas-
1llllozos • . O primeiro e mais acer
tado ·pa!lso que se podia d.ar ~ foi 
a segtmmça de hum não r1equeno 
_llurnt•ro de indivíduos, f)Ue dt-b:ll
de ouzárão evadir~E:e ao justo Jn
Ço., .que foi · pu•cizo armar-lhes, 
P<.\ls que sem maior viokr1cia de 
sac~rifiçios, 1 ('flf>it uéÍriio-se as pri .. 
Zões , e tudo promettia · o rna.ir. 
I:!O~pJeto sccego, quando em n. • 
lloJte do .dia· 4 ele Junho rebento11 
a In ais 'cruenta revolução, a qu't.l 
CtJbriu de ltJto a Provi.ncia . 011 
S~ldndos da primeira finha, ven• 
Uidos ao pal'ti_do dos f'X'""gov~rnan~ 

'fOM. XII. L 

n. ' 
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te-s, ~s plilzérão em liberdad('?, .e 
perpetrárão alguns assassinio~' 
sendq o principal o quo e:xecutá~ 
rã,o na pessÇJa do Capi.tão CarloS 
Pereira d~? Burgos, irlll&o d9 ,Go· 
vernador , e mancebo digno de 
lllelhot· sm·te, e CjUe acabou un1ll 
can;eira brilh.ante tanto nas letras~ 
co•i10 nas .arn1as, combnt,en,do . a pr0 
tla liberdade da ema patrÍa. Pri~~ 
c i piá.t·ã() desde .logo éis persegut· 
«;Õf'8 e vinganças, os SéH}ues, e os 
incend.ios~ e o Governador que cow 
l'l(·'guíra, nos prirl,'leiro'i rnomentos i1 .. 

ll:ircl?icos escapar f("rido, foi final~ 
mente prezo e remt!tido par~ r;Côr~ 
_te é.m {:(.HDf2anhi~tde seu irn)ão oCa.· 
pitão Ant.opio RaynJund·o J.?élfort 
Pereim d·e Burgos, e do Arcipres· 
te l~uiz Maria da Luz e Sá. 

E3gol,>u-se por fim todo osgffri .. 
lll(Onfo dos (1Óvos: o grito do ver~ 
t.ladeiro patrio'tisuJO retumbou ''e iJ'l 
1odos os corl'lC(Ões; correu-se éÍS ar
mas, c!wm;(r'ão ás Camams Mu· 
llt q_ipaes os homens probos .e de 
}Iom cpnceito e os co.nsultúrão sO" 
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hre ·a rezolução que- cumpri"' to
lnür, ~ se a cordoú que ~e formas .. 
llern Juntas · para a dirf'CÇãQ do~ 
llegociml àl.é o Imperador decidir 
definitivament-e, e se fossE: forço
~o repellir a força, p~ra tratar da 
salv&~~ào publica. 
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1824. 

P1·eparrr-sc em Lisboa u.ma gra.n
lte e.ipcdiçáo contra o Brazil. 

EHa mui renhida a guerrn de~ 
c'lar?..da que o:z; partidos reciproc,a· 
n1ente uns aos outro9 se. movião; 
was o fH-:ri go da proxima iuva6~.o 
os ::\mal~ .amou enl certo modo.11· 
nha o GovE'rno Portuguez annun· 
c;1ado pozir.ivamente. que não. re
t~oaheciK . a I ndPpendencia doBra"' 
zil, I) uP as arma~ decidirião a con-
1enda ,e q tH~ úSnb~r:uJO tinha áq uel~ 
le paiz di~~it.?~ ÜHlisputaveís, fii" 
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l\Jados na!! solemnes declarações~ 
e actos emanados da liga d'?o So 
beranos Europeos. Orden'ou ·con
seguintemeÍlte que se preparasse 
llllJa grande expediçfío para ir res · 
lnbelecer naqueJie Contineote a 
Authoridade ·real, e em data de 
5 d' Abril se hlVrárão a~ lnstruc
ÇÕe~, e _mais pE.tpeis tendentes a 
Pôr ·por obrâ a em preza, e l] uc 
tratava da organização e força d~ 
e~pedição. ' · 

Não ,descançava entretanto a Aconteci-
facção regicida de trama1· solicita mentos . rne~ 
IJ ·. l morave1s cio 

lncansavel por levar ao c a no seus dia "O d'A-
)lr· . ~ 

Ojectos atrozes, e infames, e briles<>guin-
tendo em vista deslhronar El-Rei; t~s. os q naes 
Porque o considerava opposlo a n~uito inlltti
su · · · · rao uo& de~-
' as m1ras l!!angmnanas e vtnga,-;- tinus do Bra• 
~1"as, colloca · a Coroa na cabeça zil. 
e quem :1s satisfizesse, saci~ndo 

11 Becle que osr consumia e devora-
va pelas riquezas e rns.ndo arbi
t~ario, e de1 :wndo-os cobrir com 
~~despojos dos chamados Liberae!:, !?"'! 
t 1 ~ha maquinado contra a Consli-
Ulçà.o de 1822. e· seus authores maii 
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por impulso d'interesae propdo e 
ahjecto, do q~e, como pérfida e 
jndign~mente assoalhava, por ef~ 
feito de zeJ,J n pr.ó da l'ealeza e da 
religião. Desde muito tempo que 
ardentemente dezejava a iníqua 
facção lllf!Çar a pedra angulat· de 
seu Edificio, e imit~r a vereda 
das persegu,ições ' · dos roubo$, e 
do~: a$sassinios poli ticos. Em 1'023 
julgou ter occazião opportuna ; 
inas a ~dnerencin. d'gl-R{,li ao Sys~ 
tem <i, que fiog-ião propagar, dt's~ 
truí~ seus planos e os conteve ~· 
t.é que a§SO!lJo~ o dia 30 d' A brd 
íle J ll24, marcado nos A nnaes P9r• 
tug.uezes com terrivêi ~t caracter<.!S· 
A ppúeceu a nefanda fac<;fio á (es-: 
t.a ·da forca armada. mhteravel ~ 
~lestemidÕ inatrm11er;to ele se1..1s at
tentados, prendeu EI -Rei em .s,eU ' 
:nlesn1o pa.L::\c'io, : vedo~ a f.od0s 0 

seu toccese10. lanCI) ll em pscuras ' 
ma.smorras, ~ fo:>z r~ad 8P.f>f! torme~· ' 
tos qc.erhos a muito!l CiJ~dãos fi~ 
eis, e illust.rados ; qe tod:}s· as 
Classes, e instrLJcções, e aprea~ 

\ . 



no BRAZiL, Ltv. XXXI. 167 

sava o apparato das execuÇões sem 
f6rma a·lguma de pfo•cesso, q uan-
~o o l\1onarcha refugiado a bordo . , 
~ -~áu )ngleza .Wúl'dsor Cas.tle 

ern a tárde 'do dia 9 de .M~iio de
c~arou como ·arrancado pela coGlc
Ç~o, tud·o qHn.rrto.subscrevêra e 2S· 

Stgnára, e abateu o infame parti
do, que ·pertendia fazer recu~· r a 
Europa para os Seculos tenebrózos 
e1n. que Póvm; c Reis erão escra.· 
VQs da Aristocracia Theocr,atica. 
() genio .horrorozo da espan•toza a· 
llarchia esteve a ponto ·de ínnun· 
d<!r Portugal cle Sangu'e, a não lhe 
0bst3r a délibera·çân Soberana ,1 a
Conselhada pelos Reprezenlantes 
das diversas Cortes, e ' por ~11guns 
~erdadeiros Portuguezes. 

Desde que o Soberano com~çou 
~~ostar os bendicios provenientes 
f"llma administr.açao pac!fic<'l, cu·i-
ou em reu·nir eu: torno de 5eu 
l'hron~ os diversos partidos, o q1ue 
c~hseguiu á excepção do que at- ' í5S' 

~et~tára contra a sua vida e liber-
Q·cle, e ae qual~ nem' por 1isso dei· 
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x{\ra de. perdoar; princi·piou a es"' ' h ,, 
cutar ~on:;el os mai3 proficuos a .. 
l!ercá do Brazil, e c~uvenceu .. s~ 
da imrossibilídade de reata~elecer 
nàquelle paiz o Sy9tP-m~ Colonial. 
O..:ú; eonsequenoias que Oll aconte .. 
c i rnen,tos ue· 30 d' Abril ti vérão pa ... 
ra com o Brazil, trataremos, quan• 
do a ordea1 do!i successos a 'isso 
noB chamem: a rt'!gularirlade no~ 
impõem o preceito d.e dirigir-mos 
as vistas rara alem do A tlantico. 

Carvalho Não tinha durante f~~te periodo 
proclamaem melhorado a situação política de 
Pernambuco . ~ 
oSptema ft:· P.8t'f!~ m hu.co, que sofria u.m asse 
rlera t ivo das c;iJo rtgONZO ca1h V€!Z tn<l.IS a~per~ 

.l?rovincias tado pelas tr 'Jjl<lS Jo Prezident.~ 
do N.orte do nomeado pe lo Imp8rad()r, e uru 
Brazll, e of. bl . I ,.. g 
ferece uma , oqu,ew poslu p e as wrças .na~ ~e 
Con~titni çào as orden'l de TuylrJr. A o.bsLJna· 
democratica, ç~o não diminuía, antt>s foi pelo 

nntrario. p:;rqiJe au~merHou, e pu.# ) 
b!icou um Mc1nifeslo coucebido ei11 ' 
termos dernoe ratic@s; uonun .c iao~ ·_' 
do~ q u f• ia pla rslar e defend el' o Sys,·{' 
tema Republi c atw, a favur ft lo Ql~~.b l 
os Pt:HH&mb.uca,nosJ e em g~~al· t~:? 
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dos os Brazileiros. suspira vão, for· 
tnandó . ulna~ uni fio Federativa en
~te seis Províncias rlo Norte, cu
jo auxilio devia ser mutuo e Dé
cizivo. 

Não era unanime este es[!irito C~mbatl!~ 
democratico como Carvalho' e seus re~l'tJr!os c:o 
ap · ·1 · •• . os 1mperiaes. an1guac os ssseveratao, o que . . 
bem se demonstra pelà oppoílição · 
feita contra seus projectos, por u~ 
•na parte d9s póvos · da Prov incia. 
As tropasRepubiJcanas t:inhãu com 
o~ imperia,t~s repetidoa encontros; 
o exito destt>s, era, ora favora. 
veJ ,. ora c•onlrari'o, po~to que o · 
h~1rizonte político se mostrava mais 
["lrazenteiro aos f)Ue suliltentavão o 
P<trtido lritJperial, que .tinha a seu 
favor .a for<(a nurnerica, o apoio 
na vai, e os soccórros prestados pe• 
lo Pnnideute do Governo da Pa· 8-G 
tuhiba. , ··r.·· 
· Uma circunstáncia impre-rista Cre~çl:6 ~, 

\.r.;.! io dar azo a qut> Carv-'lho tiras- da .vez méll~ 
Se partido da fermenlacão oue r>roa a~ ferrnent~ 

. • • • ·1 ,r . çao, e po ., 
duzw wns esptnlofl, e aproveitas~ que ~101 ;vt}: 
so a sua tendenci.a. O lwperador ' 
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anriurwiou a tado ·~ Im.perio que 
em. Rolitugal se prep~ravfio forças 
resp\~itaveis para (') subj wgarerri, e· 
q.ne era chegado o t~~mpo d.e se 
mostrarem dí.gno,') da I. i berdade da 
i.ndependencia, repel!ír~do tiio i· 

·tna;udita e inju1lta aggressão, po"" 
re~ que não contassem com soe"" 
(~or-ros externos, porque se via ÍITl"" 

possibilite do de os prestar·, e man• 
dava reunir na Capíta! todas as 
forc(aS navaes e terres~re~• disponi· 
vei~. Os inimigos do ~ mpera.dor 
1izérfio grande~ exprob~·açõPs lan
c_fando-lhe em rosto, q !óle os trahía: 
p.ertendendo desgu·~rnecer as Pro· 
vjncias, para os Po.rlugue:ee~~ pode· 
rf"m ~l ,neu sa:Jv.o exe~~uta,r a..i'rivazão, 
r:~sr.~ ~>t;leç.er ,. e e nrai<~ar seQ .do
mÍ IJ Ír:J; clar~árão vivamente que 
esl~e planD de; tt<aiçã.O, fôr~. co.mb.i
Tl?l(f,) coro os diversos Gabinetes
Europea~, e tinha \la rias ramifi
ca.ç~1'es no Srazil; que nfro conten
te de .haver dissolvido a Assern
hlóa Gonstitq,inte , , ,queria :wni-
1quil1ak' ·af}_uell~ m~sm,a .independeu"' 
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cia • e. liBerdade da qual s~ dizia: . 
z.r>lozo rleft>nsor, e que em tão pe .. 
t1g-oza crize, deviào 'tod€ls os Bra· 
zilt>i ros unir .se, e cui~l·a· r da propria 
salvação, é ele manter a todo o' 
c.ustQ os .bens mais preciozos~ 

Estes e outros · c lamores t.1Índa Lord Co-
Inaii3 aterradores e manhózos, so l- ckr~Lne sa he 
t _ d · .doh.IqueJa
av~w os apostolos da ~lt"sor .e m sob n t<ir~ a blo-
~retexto de patriotismo; e · tPS, e quear Per
~utros clarpores noltou Caryal wo, u.~mbucq. 
e conhecP.tJ com prazer que sortí <"i o · 
o. dezeja<la e'ffeílo •. Tudé>, de;o;de 
então, rt>spirou sangue ~ vingan• · 
Ça, e o Minist~río do Rio de ,J a ... 
lleiro tremeu pelos progressos do 
lllal. , 

A fim de <'> prevenir e atalhar 
que Lord. Co<.:kr:1ne !=<ahissP p<H-1-
Pernambuco com u ma E~qmHira 
e ,conduzindo ~ rop;~"" de dPzembar~ 
que a tirn de s.P tPrminar t> Írl.lilhan~ 
t~ con,te.ncja. O Almiranlje deu á 
Vél<.! fiO rlia 2 d' Ag-osto revando cfr
lnaitl de 2$000· h<!)mens de Tropa!o!, 
com a ~ua Est,HJadra ~omposta · da 
Náu D. Pedr; I. {la fi'r~g<~La Cq,· 
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11óca do Brigue 11-faranháo, e dorl 
Transporte!S Peoiza e Caridade; 
forças estas, . que se julgárão ·suf· 
fi cientes para (Jebe I la rem Carva .. 
lho · e se'r's partidarios. A fim de 
prover aos · meios de tornar effic~z 
o auxilio que iã0 prestar est.:>.s for· 
ças , restabelecer a authoridade 
imperial, consolidar a independen· 
cia, e firm~r o gozo da regra da 
Jiberdade, contrahin .o Gabinete 
do Rio de Janeiro um ernprestimo 
d'um milhão de libras el)terlinas 
com_ as trez acn-•ditadissimc\~J ca· 
zas d~ Commercio de Lo.ndres; 
Barett Tarquhar e .Companhia 
.Fielcher .Ale~r:andre e Compa,nhia, 
e Thomrz;:s FP'ilsrm e Cmnpankia , 
sendo os Comissarios BrazileiroG 
aulhorizadoH o Gcrlet·ulBran·l Pon· 
tes e Gcaneiro. Ao pagan~ento llo 
C.'lpital e seus juros, · se fidr~o 
hyp(~lhr.~ca.s i~Óiic.Jas, Sf'm as (jt.Jaes 

.é fallivef o .crédito dos Governos, 
tanto para sPgurança, como para_ 
IDf' I hora da prosperidade das na· , 
çGes~ 
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Chegou Cockrane defronte de Coclmme 
Pernambuco.-. 17 d' Agost~,e tra· b~oquêaime. 
t d " · .r cl1atamente a. 

· ou e por Jmmt'"~:~latamente poro- Provinda e 
bra todas aquella,s medidas que ·o toma aut;as 
Podião habilitar para cantar o medi_daa e:. 
triumpho. Desembarcou os soe· nergicau, 

corros de m uniçõe!3 de todo o ge-
hero, e flarte das tropas, e dt>u 
desta maneira ·uma grande prepon· 
derancia ao Exercito que sitiava 
a C1dade, e que em grande aper• 
ta se achava por carecer desses 
soccorrm;, e por lhe ter ~ido avessa 
en1 alguns encontros a sorte das ar-
In as, servindo os reveze~ de dar 
alento aos Republicanos. Pela t~he-
~arlê:! destes reforços receb~rão os 
lrnperiaes, considera vel forçu mo· 
~'rtl f' pbysica~ e Cockrane não des-
Prezando um unico meio de levé\r 
ao cabo seu intento,, jntimou él' 

C.arv;llho a rendição da Cidade., 
1\m('açando-o com um castigo e
}(.em piar sf! perzistisse em ~>ua obs'.l 
11nar.ão rett>ndo uma anthoridade 

• rfr· 
Uzurpadn; .que não. se dari3 quarw 
teJ em céiZil de rezistericia, que 

I ~I 

' 



. ., 

se esta fosse' tenaz principiaria a 
mina da Cidade, entulhando ·a en.; 
~rada do porto, com na vitlS carre~ 

gadoH dE- nedras ~ (a) e qUe dava. 
trf-s di,as para uma res.posta defk 
nitiva. 

Carvalho Posto que as âmeaças deCockra• 
rec_i~z~ . a n · r.Je fossem feitas por urn Chefe ha .. 
m11r as pro - l .1 . I ~ {. 
pc;<tas de Co·' li e cora_)ozo, e <:a qun nao aEi _ a• 
á~une. zia pf?r rnéra formalidade, nem por 

is~o Canalha, homem d,estemido,. 
~ proprio para se collocar á frente 
de revoluções, cedeu , aterrado 
~ confundido. Milito pelo contra .. 
rio, pra licou; deu todos :1q ueJJes 
passos rec;lan:l3dof; pt>la dezespera
da siluaçfio em (lUe se acha,•a; for..
ti fie ou os f,JO n to'0 i m pGt t:w t es, es .. 
tinn·.dou o enthoziasmo p.OJHllal·, e 

- appareceu onde qu.er que .o perigo 
a.pp~recia.Coclúane recorreu á for· 
ça (lezengana.do da inefficacia qó.e' 
tinhào paL'a c'om similhante irfiiDl..; 
gp a brandura .e tl persuasão, i oi.; 

. (a) A vi.zou os Conwlt-S daa diven;ns 
N aso·cs d·estc 5ea· Jezignio• 
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lnigo ·que não se limitava a conser• 
'\lar-se e ri1an.ter-se em seu eleva
do e,argo, mas liJUe até me.smo te .. 
"e arte de innundar as Provin
cias do Nor.te com um s-em nume
ro de prüclamaçõGs eiipalliadas por 
Seus emi:;sal'ios • 
. Com.eçárão finalmente as hosti- Principião 
hdades, e lancárão·se na Cidade as ho~tilida·. 
alguma;; bombas: o Conv€n Lo de des. · 

Morgado do Cabo cada d1a se re-
forçava ; já pelos soccorro~ envia-
~os p.or Cockr,ane,. já pelos auxi-
hos que lhe vinhão do íuterior, ou 
!>elas deúrcôes da Caoit.al, ao 
ltiesmo tem p~ tl ue ü par tido d-e C ar· 
Valho e seus consocioB se via redu.:.. 
2iUo a ~eus mesmos recursos. 

Cockratle se retirou por este T?~lo_r n-
t d · t • I d I ca d1ngmdo em ~o, . eix~m.o o c~ H a do ~ e- 0 tloqu~o ,tn 
'Var avanle o bloq ueio, e mzns O· lugar de co. 
Perações tendf'ntes a reduzir o~ le- ckraue. JJro
Vantados á obedicncia do Impera· cura inutil· 
U ..-,., ~ l . b lh mente con-or, a ~ ay or, que tra a ou quan- graç;~ros do· 
t? poude ·por congraçar os dois par- is partidos. 
·t1.dos, dirigindo palavrm; de con- f c7 
Ciliaçfio, admoestando-os a que es, 
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quecessPm a~ rixas e vinganças 
particulares, , e ~e confraterniza.tl· 
:tem no intew·· m(i)vintes em que B 
)Ja'tria esta v a amea~ada d'uma ter· 
rivel · i•nvazão, pois tudo, devia C€" 

der ao patriotismo. Os JmperiaC~ 
se prestárão imrnediatamente a pô
TfHD perpetuo esquecimeeto o pas• 

' tHHlo; porém os d~mocratal 'nem 
um !li só palavt·a quizérão :wnuir so· 
bre. este pon•to. Alem de Carvalho 
erão clles pPrvertid.os por um pt1-
nh·ado de m~-l: lvad0s, t1ntre os quaes 
t>abrf-sahião Rogas subdito dosEs
tlldqs-Unidos da A,mf'rica, o fu· 
.riozo Rangel , ( a ) declu mo dor 

• JWC'l praç.as pnbi!cas, e prégadur 
enthuzias-ta elo assassini'o da pes• 
soa do Imperador, do roubo e da 
repuhlica; o mulato Saldanha> re· 
erul•as de Carvalho, e urn dos · prí• 

._rneir.os corifeos da rebellião, e mui
tos outros de não menos atroz, p_r1r 
ceder, que influio não só em Fer• 

-~--------~ .. 
· ·":' .( ·~) Empregado na A lfandega, 

~ · .. 
· : ~~~ 
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llambuco, mas em ou'tras Provín
cias, e f.~sp~cialrnente na Pat'~hy- . 
ba, que foi agit:Hia por dezordeus 
ils quae·o tt•rião infeliz e dez.nstrozo 
Ptogrf•sso, se us não n t~ Ih asse o 
Ut:·u Prezidet_Jte Filippe Neri Fer-
1eira', e .na Bu~ia, c:ujo AJtjo Tu
telar foi Fraucisco Vicente Vian
na, que t•stava á testa da :wa au:. 
lninistraçilo politipa e economic~~ 

Erão porem tantos ~s e.sfor- .· As. armas 
ÇQ~ doG Republicahos , tltJe. não tmlenaeslo· 
)',ot·~ · d mao . Per'1 < Jao. 'l't>par~r suns per a·s, C)Ue nambuco. 11 

lornárão o cnracter d 7 irreparavt>is Carvalho fu· 
Pel<l tomada das duas unicns em- g'e para bor· 
llarcacões de. guE>rra· do Governo do cl'urn na· 
d' ; ' p ' ; .vio inglez o 
ISrnd~n ~e •de _;rna~nl~u~~oderwnn- cujo Com· 

docbs, uma, Const1tw_çao ou nJnr- mandante 
let Brigue de 18 1wç·as; e outrarecuzaentrea 
Maria da Gloná Escuna de 4 • ga-lo. 
~ ' ' . ' orça~ nava.es expedidas a hosteli-
~ar a Pro·íi twia · ~as A l àg~:~s t'. so
Prar. o f.qgo <h gtg;rr!t civil Forfío 
t~·tomaclas ;llg·uma<:J embarcações ·. 
11lercant~s .que havião cabido t>m 
~eu poder, e encontrou - sr~ grande 6JO 
Porção de murüc~(.)cs de ~otlo o ge.-

'l'O.i><l. Xll. IV! 
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nero. N e lias tam bem foi apprehen~ 
.dido o céit>hre João Gu.ilh1'H1ne 
Ha<tkllff, Emiss.ado de Carval'ho', 
e jn.c.umhido rl'espalbar proclallla~ 
çõ.t· ~ e aliciar gente &c. Este ho· 
mem ardia em (lezejus de tigun1r 
soore a Scena polit1ca -.:m perma· 
l}ente lug:H : na0cirlo com umll 
certa ~udgcia ·n11tut'al, e conbe· 
c endo que a podlsRào de G11arJa 
livros Commercial ~r.n obstacalo ~ 
seus projt~C;tos cl'ambi'ção, abalotl 
qualquer quê julgava cap.at d-e 0 

proteg-e r; ~las sempre in u tilm~n; 
te até que Carvalho Ministto d 
Estado em Portu,.ral no <Hl.no de. 

'"' ' 1823, o nomeou Otficíal de Secrw 
taríu, e seu particular· sâtellite; 
nomeaçi\o, que ín.odou H.atkliff e tll 
furiozo demagogo. Est•upenda nw 
tamorphoze c0.mbinada com · stlll 

anterior · ari9tocmcía e adulac50• 
Fugitivo 'em 1823 de Lisboa·obrotJ 
t.'m Pt'rnam buco como fmiõZ.0 
pr:rseguidor dos Europe'os, e era 
mn dos 0:-:.~dores das prtHJns pu~ 

blic~s, e que re comm~ndnm col)l 
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acções e vozes d•exergumeno o 3S· 

Sassillio aos Eur_opeos e Jmpedaes, 
R a fi, me adhe~d~O.. ao Systt•ma da. 
~rubl ica. Acabou por fim a sua 

C:trr~i·.ra d'um modo las ti mozo n0 
~io d.e Janeiro (a) com dign~ po· 
Ztção ele quem tão VHzati I con .. 
ducta tinha. pàtenteado. ( b) Ne
~hnm revez tinha 3batido o animo 
. ec:Arvalho, até que a tomada_ dos 
11llpor.tantes portos de Santo An
tonio, e 'da Boa Vista pelo Gene
~al Lima. ,no dia 12 de Setembro 
\l adverte de t)Ue estava chegado 
0 termo do seu despotico mando. 
() Generai.Brazileiro Lima lhl~ in
limou entregasse a Cidade, mas 
a nega ti v a ' de Carvalho accelerou. 
0 ~tafrue dado <:~: quatt'o .legoas da 
cldad.c, e <lpezar de seus esforços 
~~----...,..,..--~. 
t (a) Padeceu no R io de Jan<:iro mor· 
1: nffrontoza. 
, ( b) J·ulg:ímos nccessnla ·esta digres• 

1110 para em !.imitado esboço descrever 
~caracter d'um daqu~::lles que maior par- 1 1 

Qe teve nas desgra9as de Pernambuco n' 
~ltt época. 
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para impedir o· progresso dos · ven'" 
cedores nas margens do J aboatão, 
fdi impossível conter os fuvitiv.os. 
D~sde e'st.e ataque forão repetidoS 
os que se dértio até um decizi v o que 
teve effeito no dia 19 e com binn~ 
do f·nt.rt;? o Exereit(l e·n Esqnadr~ 
comrnanc.lada pelo Commandante 
J ewett~ ( a) Carvalho no ultiJilO 
período da sua authoridade permit· 
tíu exce~sos de toda a qualidade, 
e o saque, a morte, e inauditos 
attentados forão as tochas funebre9 
qu~ acOi'IIpahhárão seus derrad'ei~ 
rds arrancos, e quando r,ondero~ 
a ün possibilidade de prolongLlr a. 
reziRt~ncia, refu'giou.se a bordO 
do !la vio de guerra inglez Trveed, 
principiando assim para elle uma 
segunda expatriação; poif.l já sof~ 
frêra a pri"meira em 1817, por t~r 
sido un1 dos corifeos da !'evoluçãO 
que naquell~ anno l'&benLou. 

(a ) O mo ti v o da parLid·a de Uocla~· 
ne., fl9.i o rnáu esLadi> em que se ndw v no 
as suas bnltlb.ardeir;H, e o q11erer pro• 
ver-se clé m-el'hqres meios na .Bahi.ll. 
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O altivo Carvalho nos ultimas . Carval110 
h ,. d offerece uma 
l'aroCismos d~ seu po er propoz ao .respost.a d~t 
chefe de dev1zão da Esquadra Im- capitul:tção, 
Perial, Dam·d Jerved, que a Pro- qu.e ~ regei• 
"incia seria entregue dez dias de- ta.da. ,, . · 
~ois di\ rjltificaÇào da Gapi.tula-
Çito; q'ue pessoa alguma seria per-
seg_uida por opi.niõer. po!Jticas , 
e a todas , deveria ser livre fi .. 
Ca·r, ou sahir, excepto ao Pre. 
~irdente, a quem .se fornecerião me. 
los; de pa!isagem para fón• doBra- ' 
Zil com quanto lhe pertencesse; e 
que a todos em geraJ, s~ conser• 
\'aria :! fruicqão de seus empregos 
e bens; proposta que foi regeitn-
da. Tal .foi o ftxito que ·teve a ·au-
dacia dé Ca.rva·lho, o qua'l respon· 
deu irisolen~ehlE:)nte a Cockrane, 
negando-se a recei:Jer &s v·antajo-
Zas condições segundtl as quae!> de-
\l!a ser restabelecida a authorida-
de imperial, , condições que ,asse· 
gura\'ão a -vida e os qens ,a todos 
os rebeldes, e' o gozo q'uma regra- 12 · 
da Liberdade mantida no projec-
tol de ComstítuiçãQ N· adnri'ttidG. 
J>or q uazi todo o .Bra;lil_. · 
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Càma em Bem rleprest~Ja lle divulg-ou por 
toa•• o·: Brt todo o B.razil a notici:J rlos prep~~ 
:~'sto' g:a~x~ rrü•ivos bellicos, á prim t.> ira vista 
pedi·Ção 9ue formida·veis, e lJliP se des l inHvilo 
h,avianoticia a subjogar uov~rnente (') Bráztl, 
~e preparava ExtraordinariCl ~.i o lt:!rror qu e ·a~· 
em Portu~tal. Jt h ãO 
Providencias sa ou quantas· pes:;oas se ac av 
do GoVerno compromottidas, e qui-! maJ:; s6 

da Bahia. h3vião declarado a pró elo n-ovt1 
Systema d'ima.neipaçàn: trat~iffiO 
por cons.eguinte de dar boa tPrl"' 

dencia ao espa.rúo pu hlico :tt•ohar" 
dado· e tímido., e de t•ezi s tir li e• 
miA~nte invazãó~ O PrPziu f' nt.; da 
J>rovmcia da Bahia Vianna puhli· 
cou :uma proclamação aos. verda .. 
cleiros B.razileiros a que tomasst?CIJ 
as arrnas em defeza d'umà cauza 
tão bel la, e nã<~ imi.tassem o~ in'" 
dignos que já principia-vão a aban .. 
donar as suas caza!f, p.referi.n·dú a 
fuga vergonl·óza ci hríoza . rezis-te.'n•. 
cia, e ,ordenou um recrut!unento 
ge'ral de todos os •indivicl11os co01~ 
)JI'eht>ndidos entre 05 r1uinze e os 
qw)_renta annos, e prometteu qrie 
a ·serviÇo. dos vol-unta'rir!9s, c0ati~ 

( 
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lllJaria .a lré que : foss'e reêonhecida 
a ind·ependenci~ ; 110 · H;t: !HIJO Lem
~o f}Ue cominou ngorozas pt:
llas aas refractario, ad vertihdQ ·que, 
l10tSto não cauznsse recf'io o eetado · 
.de pohreza c..le J:iortugal, comtudo 
Seria melhor .estar apercebido pa .. 
~a a 'defeza do qcJe ser victima da 

. 11leJCperiencin, ou do deocuido. P a- ' 
r a a u thoriza-r esta sua determina
Ção convocou a 11! de Juuho, um 
Conselho que ex.cedeu muito as 
iltlril.mições . . de c.onsultivo, arro
g:Jnc..lo-se funcçõ,es deliberativas e 
Soberanas. . 

Se era grande o tNror que a G·raFHie 
lloticia da.•expedição p'rep<·,rada em consternação 
I' · 1 · espalhada na o v tu gal con t,ra o novo m peno; Rio de J a-
~?r todo est~ -esp&lhwu ,. exlraor• neiro pela. 
d1naria foi a const~mação do Gabi- Iioticia da 
llete do Rio ' d·c J ai') e i ro pelo mf.'s- expedição <i · 
h-. · • • d se pr!:'pilrava 
··~o rnot1 vo, e1n a quo mo~;trav~ · p 1 .. , ap · em or l' ga •• 
.fi parent-e,mente comgern e cono o J.mpetador 
l!lnça. Fracos erão seus meios de exhorta os 

l'E'zistencia, muitmHJS rmrtidos q,ne Br~zileiros 1\ 

lnutuamente se hostilizavão con- d~fe,nder_-~e 
tr · . ' ate a ult1ma 

ar10s•e eppostos· os mteJ•esses das extrenüdad.e. 
,, ( ' I I 

q; 
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. diversas Províncias, e uma· 'sui'• 
.preza transtornaria certamente o 
novo Systema, posto que não f,w 
sE:'· d~;>uradoira simílhante victoría,4 
antes mui ephemera. Maa esta de• 
nominada/ Alta Sciencia, e que 
mais propriamente se deveria cba~ 
mar peste da Soci·edade, ·a Poli ti~ 
ca, di.go, t.inha em se,us elevados e 
transcendentes calculos, em suas 
e'nred'ad'oras lucubrações, fixado o 
destino do novo .Mundo, e todo este 
aparato bel'lico · era mai9 p'ar-a satis
fazer o vulg(ÍJ do que r~ra .ernpre· 
.gar-se como sa annunciára. Porem 
oGabinete doRiodeJaneiro afim 
de tirar p~rtü.lo das drcumstan~ 
çias, e irritar o phv(j) contra seus 
.antigos tilomi~A\\dores, r~oltou bra• 
do~ espantózos appellidando o Ceo 
e a terra .,m favor da sua cauza, 
e preparanuo·se pata rezisti-r á i
rn.inente agressão. (a) Exhortou 
os póvos de todo o Imperio par:' 

·~........;......--...-.. ~ _-: _ ____.,. 
· (a) .Foi por eila occa.zião que ie com• 

pô.: a disputa· que h ouvera entre o Go· 
've~no c ,Cockrane por cam~" de se Ih·~ 
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que se armassem t>m mas~=a e re
Qatessem rigorozamente o i·nimig·o 
()onuuum, queixou-se gm:ugamen
te dos Conselht~iros que rodeavão 
~;eu Augusto Pai e o obrigtirào a 
llledidas impoliticas, jurou defen
der ·até .á morte o povo que o ha-. 
\'h escolh·ido pa1a seu Chefe Su
Pr.emo e perpetuo Defent1or, e só 
lltostrou sentimento de não poder 
etn t.odos os pontos arrisca~eros estar 
fltezente, Em rezumo o Sy:llterna 
d·'ataque e defeza que ~empre se
gurou até o total exterrninio dos 

·aggr~ssore~, mand'ou-"e-lhe's em
ba~açasse o dezembatque quanto 
fos!Je poss.ivel, InL\6 qHe em ultimo 
recurso se lhes ahandanassem as 
Üid'ades, Vil las, e Po·voa'çoes de-
...__ __ . ----_____,_-:!.~---r:--" 
llào adjudicur R parte que lbe c·abia das 
}lrezag,'. Protestou contra n decizão do 
Imperador, e retirou-se para horda da 
N·áu Almlmnte de·cidido n não dc!enJ• 
~::\r'car em ' ·qual)to não ~e lhe fizes·se jus. a't. 
ltça a ' seu modo: Ônlllmenl•~ ced;~·u 'O Cio. 7 I 

\'êrno, e Coduane incumbiu-s·e da di reG~ 
~~? d~s ·Esquadra_& ·lfnperiaes, : . 
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~(·~rtas e i~bnbit.a-veis, i~ntili.zan; 
do-se os viveres e t•udo quanta lhes 
pudesse ser. util, proc·urassern a
brigo e intriuC'heiramentos e for• 
tificações no interior' depois de 
cortadas at~ communícações, e dei- · 
:x~ndo os inimigos ·abandonados a· 
os incertos c tardios recursos do 
rem6to Portugai, que par fim se· 
,ia reduzido á rnizcria. C a} De
clarou que ~s !;squad'ras Brazilei~ · 
------~----~ 

(a) EH~ phmo de d<!feza ainda que 
ruinor.o é comtudo o unico, que em cer
tas circumstancias, póde adoplar·~e. A 
llistoria tanto antiga como modernr. nos 
àezigna ill1Htres Capitães qu~ a elle, com 
bom ex.ito recor'rêrão. Dois opontiJremos 
por não sermo~ taxados de pro~ixos: o 
].V1arechal 1 de Mont-ti)Orenry quando o 
]mperac!or Carlos V. invadiu a Proven .. 
ça e o Languedoc, e L.orJ Weli.ngton, 
aproveitando-se dn Plano de Gomes Frá"~ 
t·ç., na invazf,to Franc.eza execut::~da por 
J\1as~ena em Porlugnl no anno. de 1810 •. 
Se em França e em Portugal correspon• . 
deu .o rewhado á expecl.ativn, mais a.p• 
to era o Brnzil, por su11 vanidão; c qua· 
l.1d<~des de seu Sólo, a preencher &imi .. 
lhanles fins. 



r> o B.R.H~Ír .• Lt·v~ :xxxJ.' 1 tr7. 

l'as · ·irião , de pois d~ se empre
garem em óefPr.a do Br'aúl, até'. 
á fóz do T "·'.i.o ensinar a Justiça e , 
~. moderaçi\'o a um G o ve rno allu
Cln~ do , e apode rar.sA das Colo
llias que ainda lhP resf:nvãoÇ e nu- 
lllenhos· corsnrios eóalhariáo os; ma
tts a 1far o 'ultimo garro te nu 3go
l'liza nte Comm erl·io Porf.u.\!'u e z. 
R,..anÍ otoo a cons tan'cia e val~ r dos 
lhazileiros · ~sse ~~tmHJdo lhes que 
erão falsas tUJ n«Dlicias ate rradoras 
de aúxilios n2vaes e terrestre~S pres~ 
tados ao Gabinete agg rPesór por 
Nações podçrozas, <Ju e bPm co
nheeião. s <'·us v,erda<lPiros interes
ses; C a~ .Estas providencias t ac
to~ I m p.erjaes comovêrão de ta( 
llorte o espiríto r 'nblico' e tanto 
0 ir ritárão con t ra os Po1 lugu~. zt:>s, 
q11e a maior parte aind111 alli do
ll1icJ)ia ~io~, e que se .havião reco· 
.......____:---.....----~ 

• (a) A Proclam<~ çào dirigida em par· 
Íleular aos Pernambucanos lh.P.s fa?. C0· 

ll~lecer o perigo de se conservurem des11· 
111dos e discord~s na época em que mais 
lleccessaria é a união. 

' . 
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Ihido n Corte por SB julgare·m maiS· 
a salvo, pnilcurárão vender ·OS seus 
bens ·.e passar á Eoropa; (a) 

Lima o~· O General Brazil.eÚ'o, Lima; 
cupa oRec~- que ·command:1va as forcafi Impe~ 
f!t por cap1· . · • · · . 
tulação, de- ~Jaes, a~çelerou cada v,ez maiS suas 
pois de um:~ operaçoes a fi lll de por mu termo 
rezi6tencia. á perlinacia, doi:i repu.blicanos, ot 

quaes não obstante a T~g:a do se.U 
Ch~fe não dezistião de seus inten• 
t.o~. Rt'!unio na Villa do Cabo .to~ 

' das as· for<(t~S, e projectou cortar - -- ---~-~-___.,., 
(a) Não tolhião os ·negocias publi• 

CIH e principnl·r~el'lfe os preparati·vos d& 
guerra que o Imperador dedicasse sua 
sollic;ita e illu!\lrnda vigilancia a fim do 
hem de se.us subdítos, que tantos cuida• 
do~ lhe rnerecião. No ,Jia ~7 d' AgotlO 
nhr'lll solernnemente a COIHlruc;:ção d'uCJI 
Dique capar. de admittir a maior NátJ. 
de Linha, e cauado na rocb:t com uCJI 
"spaço de' nrw menos dez pés em torno 
delta. Pn>jectáião corta-lo n'um roche• 
do que é de políd-o granito, a tim de o 
tornnrem tão durndoiro ·ctJmo o mesrrao 
roclJedo. A fu ndaç5.o <l' uma Uni versida• 
~le, era tr..mbem um d0i objeotos (iue 
mais lhe ro.ubaviio a :1W:nçãc. ' 



no BaAzrL. L1v. xxx1. 1 e9 
. - . ' as communJcações entre as poz•:-

ções i·nimigas na j<)Ont~! chal,llfl.da 
dos Curvallws e a Capital, o que 
en1 parLe const>guio á força de mar-
chas forçadas, e repeli indo eonti-
nuos ataq1Jes no meio de caminhos 
asperos e quazí intranzítaveis: Ac-, 
Cbmmettídos por todos os lu dos qui
zériio os re'publicanos fazer o der
radeiro dn seus esforços· no Cam-
po dos A'fluga~os o onde sotirê l'ão 
d·errot.a, e r~cuMfio p;1ra a ponte, 
lla q1,1al outrá vez rezÚJtii'ão como 
dezesperáâos, porem con) igual 
fortuna os vencedores entrárão no 
Recife ainda em pa-rte occupada 
por oeul.-1 inimigos, e ·que ap'rezen-
tou então o er;pectaculo (.I' uma no-
va Copenhague exposta por , todos 
~s Ja·dos .~ um fogo incessante e 
cru:zado, o que moveu o Gt>neral 
Br.azi'leiro a. intirilar ao Cemman• 
dante das forças Pernambuc·anas 
fiu~sse dt"j)Ôf as urmas aos seus Sol· 
dnclos e deixasse livr e o passo ao 

9 6 
Exercito Imperial, que; no c;ozo 
ije rezifltencia; a ni~guem daria. 
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~uartel. Replicou o Senado, que 
ftm\ invertid'o no Governo civil da 
Provi~cia ,por um Conselho de Ci· 
dadãus, padindo um armistit~io de 
trez dias para se tratar os ~rtigos 
de Capitulação.-e evitar~s~ ao mes• 
mo tempo a efruziíu de 8angue; 
port~m Lima reeuzou concl•der es· 
te prazo, e se mo::;trou sobrema· 
ll eira admir<.'\da de haver o corpo 
municipal a-ssumido ü'ma :wt.hurÍ• 
(]~ d e q 1w pelo l m.per.1Jor fôra já 
con,ffr'ida , . Chegada~ as coizar. a 

. t!st es termos 1apodt>roi.! - ~e da tropa 
P t' ruambucana e de seus chefe:; 
u :u ·~spanto de dezesperat;ão pol' 
conhect?rém que nádçt t.inhão a e s
p erú de favoravt.'l ~ e o Coronel 
Falcão (a) s'eu CommanJante de..,. 
c!arou a Lima que dac]uelle dia 
ern diante era rebponsavel pera.nte 
D eos ,e rer:~nte t)S homem;' das 
estragos e dt!sgraças que ião acon• 
tece r, pois ns lropMi" pref'~ri[i) antes 
acabar glorioz~mente no Carnpo ao 

------· ----.-·~~ 
( U) J01>é d i) n nmos li'~ J cào .e J..a: 

cerda. 
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lilipendio de serem mudos espec .. 
tadores dos males d'a Patria. Es;. 
ta ameaca commoveu fortemente 
o animo lfe Lima, que lhe ileswon· 
deu enlre· outras coizas, que se 
achava Jisposto a udmiltir· propos
la·s raz(!)avei:; de p"cific~ção, e o 
Senado interveio c0mo c.wnciliador, 
o fez que n'um Conselho se acor: \ 
dasse enviar ao aeam pa-mento lm· 
Per i ai umu Depu I ação encanega-
<La de tratar deste important1gsi ... 
Jno_ assumpto. o que teve efftúto, 
Sendo esc.olhidos o LeEte e Reitor 
do Semjnario d'Olinda, Fl'. Mi
guel Joaq uin1 J.l>egado? e os Ca
Pitães Manoel lgnaçio de Carva .. 
lho Mendança, e João Francisco 
ltegis Quintella, os quaes offere~ 
cêrão á &ppwvação do General o~ 
artigos seguintes: 

l. o Que fosse reconhecido o Pr~ 
Zidente uomeado pelo Imperador. 

2." Que houvesse um totaJ es
quecimento das opiniões politicas, ar- . 
e que ncnhl,Jm proceder"' castigo, r 
ou perseguição affiigis~~ QS iudtvi! 



'• . 

192 H J s To R I A 
' 

d·uos imp.licc.dos nos mesmos acon" 
teci me ro tos. 

3." Que ns Tropas· ficassem no 
serviço da Provi.ocia. 

4.o. .Que fcs::;em conservados 110 

exercit.:io de seus Ernprt•gos. 
5." Que se levas"'em em con~a 

as clespezas feil~s pe-lo Governo 
dissoh1idb. ·· 

6." Que· fo3se li\'re a quaJ.qu~·r 
embarcar para 'fóra da Provi nela 
cpni seus bens e fam1lia!i, e to111ar 
o desüno (~ ue julgasse conveniente. 

Li nM rt'·g.ei tou a maior parte á' 
e 'lles; limitou a a mnyst'Ír~ e te·squ& 
c-in1ento d'opi.niões a Qffiei~e~ in .. 
feriot.es e soldaoo.s, .e ao p'ovo em 
.g e ral, e•xceptuando os -cabeças -de 
rebellifío, que (]everião esp-erar que 
a sua sorte tbsse- decedida pelo Im
p e rador • . ML!i.lo custou ao Senado 
evitar a effuzãu de sa ngue, o qoe 
pôde ulcança r, fazendo retÍI'<ir FaJ ... 
cão com p:ute d as tropas, e dan~ 
do assim lu gar á enlrada do Exer~ 
cito I.rnpetii:d no dia J 7 de Setem
bro. 
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fan·tes o' afferro e adhe~ão ás lns· ferecetti fio 
tituir.ões Liberaes que mantendo o Imperador 0 

'ú 't ' · podct abGolu
J s dos Soberanos conserva 111 ezos to. Não é .a.c• 
os direi tos dos pó vos, e os põe a sal- ceit11 tão r.J.e· 
vo dos excessos dos despotas, ·e fandav offer• 

1'heocratas, houve algumas A u- ta. 
thoridades constituídas, que se 
lembrárão com sa,udade do antigo 
r€gimen absoluto, no qual lhes e-
ra permittido sem responsaoiJ,ida-
de opprimir, vexar; e roubar os 
póvos, sem que ao menos os cJa. 
•nores das suas victimas chegas· 
sem ·ao Throno. Projectárão res• 
tabe)ecer tão odiozo Systema, e 
principiárão a executar seu atroz 
plano , sem ponderarem (i m be. 
ds ·!) ql!l.e entre Republicas·, e 
B:stados livres confinantes, júmais 
Poderiào firmar tão odio'Zo edificio. 
Mas é bem sabido, f)Ue tal gente 
não raciocina, .e que para levar 
<lo cabo seus projectos, mui-tas ve-
z~s se preci,p1ta. Vw, pois; oBra-
~~~, e o Mundo com horror e' p ~LS· 91' 
Ulo lavraren]··se Actas de algfJ'mas 

:N 2 
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~ . t! 

~ Camaras l ·a) cla ·Provinda · de S; 
Paulo (em . Maio ,) a lnstancias do 
Juiz d.e F6ra Àzertdo Coul·inho, 
d'a<:ordo <:om varios magistrados, 
e proprie.tarior. da Província, as• 
pirantes ~)s di;;tincções da aristo· 
enleia, ceclarando que ap~nas fos
se conhec_ida a .approvação do lm· 
perador, o accla111ariiio . .ab~oluto ·, 
ou llilgo quQ a .Capi tal da Jlrovin· 
cia o filesse. Para se<duzir e alli
cit3r, v'izit.ou Cou-tinho o:; póvos da 
sua juris~icção, e affirmou 110. seu 
regre!'so qut=> a opinião, gera·l (h) 
era que S. M. rea!!sumies'e o po· 
der absu luto .. Ni\o te~ .f.. pP.jo d~ as· 
sÍill o participar ap Mjni8lro d0s 
Negm·Gios _do. Imperio Ribeiro d~ 
Rezende, e re.cebew deste em •res• 
posta, €)Ue o .Impt>raJGr ·era cons· 
tante, t> sabia manter, como Jiuha 
por ob'rig<H(iio a Cuns titui.ção do 
____..:. -.-----_ _,_ __ ___ 

(a) Das Vi lias d~ Tunb9té, S. Luiz, 
e Pindamunlwngdva. ·•' ~ ,· ~ 

. ( b) Quem reves tiria o homem ta01 
ahjeclo ~ e nuc..laz dos necces~arioa ~ode• 
(Cil em tal !Q is~Üo f 
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lrnpt>rio, solemnemente jurada· a · 
udmitüda , e que · teria sempr·e· 
lielle u mliÍS firma dP.fer!sor, por.· 
demoust(ar a expr>rieneia, e a ra
zão que o Systema manterJt>~lor da. 
Libedade l~gal, é o ':'nico que pó
de tirar as Nações dll aeu estado' 
de nulli<lade, e eleva las ao cume 
d 

. l 
11 gloria. e ventura ·, ordenando, . 

por ultirno, · que file Juiz .de Fó. 
ra, fi l~asse ::-uspenso do e,xercicio 
de suas funcf(Ões, .e se r€colhesse 
a Corte a dar conta por actos tã~ 
culpaveis, e escandalozos. 

Oeste modo foi , regeitada a in· 
digna ofierta d'um -magistrado iui· 
quo, que se manifestou cri.mi.no• 
zo, e prevaricador, bem como to• 
dos aquelles qut=: o ::;egtJirão, for· 
cejando por ai.NIIr o Codigo .fun• 
damcntal ', baluarte contra &os in~ . 
sidias dos depoz il-.arios da ,authori
dade Suberana. Julgou que encon
trava no Magnanimo Pedl'o um da· 100 

quelleM Priucipes nos, (p:lat:'S é fa· · 
cil estimu lar o amor propri·o, pre· 
textando uma refalsada fi:uilidade, 



198. HtSTORI.A: 

e' encobrindo a mais abomivavel 
nmbiçllo, Porem o Soberano Le• 
gislador dos 'Brazileiros e Portu·' 
guezes, goube repellir tão indignas 
suggestões ~ e proseguir na vere· 
d:1 glorioza que principiára a tri• 
lhar. ·. 

-4P'>IJ1.41h-
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L I V R O XXXII. 

' 1825. 

O Senado -da Cídade do Rio de Já
neiro pede ao Jmperador. que lhe 
permitta inaugur na dita Cida
de um Munumento em. rnemoría 
dos alto6 feitos do mesmo So
berano; cuja lemb:ança e'aceeita. 

Ü Sensdo do Rio de .Janeiro; 
que em todas as épocao memoran-
das da e':mmcipação politica do 
Bmzil' fôra org·ão fiel dos senti- /O I 

mentos dos Brazileiros, e sondá-
ra, sem nunca se enganar, a o
{liniãtJ pu'bJ.ica :' intentou -pois ·o 
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mesmo SenHq., exp~irnir franoa• 
me'iile os seus dezeJoSI, inauguran• 
do áo !Jt'u primeiro I mperai.lot, u· 
ma Elitatua, que recor la~se á!f 
mais remot~!l ,gerações um t1.\o di~ 
gno acontecimento. 

Decidido unanimemente se pu· 
zes!le em obra o· projecto, foi pes· 
~Joalrnenté- pedir a approvaçiio Im

.. perial, escolhendo para esta em· 
' l>rcza o dia 13. d~ Maio. (a) O 

~mp€m,~or rekpondyu C(jffi a{fr,bi
lídade, aunuindo a estes sincero& 
votos, e · o 'Senarlo passou ·Jogo im · 
mediatamente a · Oiliciar a todas 
ãs Cílmdras do Ii~lperio, a ti'.m de 
que, por meio de voluntarias sub·s· 
cripções co'ncorressem, v.ara que se 
leYantasse a dita Esh'ttnà perdura4 

vel á Memoria d'um Mooarcha do 
Bra~il. Todas as Camaras· rospon· 
~êr.io favoravelmente, expressao~ 
do 'o sincéro pr~zer que 'sentiãq, 

. . d1 ô ... 
~XI~Io o·se a sua c ·.f)pera(;ao e1n . 
fl.imilhante objectó. , . · · 
- (a) ' t\nniveuario ·daquelle em c~ue o 

.1m perad.or tom()U o 'Iilulo de Dej.'ensor _ 
..Perpetuo. ' . 
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'·u ~ suc.cesso que· havia m·uito • Subleva· 
tempo espt>ravão os políticos pJ:"n· çau da_ han. 

d " . I da Oriental sa oreg, poz em pengo o mpe- d R. d . . .d o 10 a 
rw, ;unda n ihl consoh adns, €' c.om- Prata , rie-
,IUovi.ltJ pelas intrigas dos Rer>u- ZPI'ç!io de 
h1icar~os, e dos abs-olutistas. To- ~~~~o~uozCJ 
da a' Barida Oriental dn U io da Gl~!l..>eJCo. 
P ' . . . uerra com 

ra'ta, s~m ex~ep[Uar ~-~nl.e-Va- Bueno9·Ay-
deo, susparava· por const.atutr~se In- res. Estada 
dependente, e deb tt ixo da protec- aetna l d~ 
ção de Buenos -Ayres. ü Sy~tema ~1onte·Vl" 
d'espionageru t' perseguittào, ex~~- eo. 

cerho\..1 o es·pirito publico, e al-
gun~ ·h{)mens se·quiozos de ri que· 
zas, indispozérão cada, vez mais 

· d~ halílitantes. Mesmo em J\tJon te· 
Yicleo existia o fóco da revoltt\, 
e o fogo ia f?Urdamente lavrarJCio, 
fazendo recear um terri vel inct!n-
dio. Huen~s-Ayres ob~ervnva at
tentamente o progresso da imur-
reição , e se dispunha para lhe 

'pr~íitar clecedido apoio conta nu o 
.com um feliz exit.o por lhA se r fa-
vorave·l a tendeucin moral do!j -p6· I~ ) 
vos. Entrelinha conllnuoichcões 
éom Pructuozo Ribeiro, q.u-;; 'an· 



.. 
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tes servira ás ordens d' Artigas ~ 
mas que se congregát."iio com o 
Gabinete do BraziJ ', e as coizas 
·de tal modo se dispozérão, que 
houve a esperad~ expJuzão em prin· 
cipios de 1\ilaio, retiraf,ldo~se F rue-: 
tuozo para as imrnediações da Ci
dade com dois Batalhões do Paiz, 

' ' h~ t d \ e que cumpun . ao pal' e a guar· 
nição, reunindo quanta gente se 
lhe aprezentava. (a) O Vis·condc 
de Lagun2 ficou · attónito, e sem 
saber deliberar-se_, pois é um ho
mem inc<lpaz de prompto expe
diente em crizes me•linçlrózas, fal
to de conselho e perspicacia, sem 
mesmo entr<!r na analyze de seu 
caract_er político. Limitou-se pois 
a unir ás tropas do seu Cemman
clo ·ern numero de 2$000 comba
tente; quanta gente pôcle organi
zar, tanf.o em Montc ·Video como 
em Colonia de que esta~·a Senhor, 
e a vizou para a Corte do apuro de 

(a) Foi e:; te o se limo assédio de Mon· 
te· Video depoi.s da sua r~ndicção aos In· 
g-lezes. ' · · 

I 
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ctrcumstancJ&~ em que se eocon .. 
trava. 

Foi extraordinari~ a sensação (j Exped~m· 
Jl:l Côrte produziu este repentino se da Corte 
] 

. · soccorros de 
evantamento pelas cousaquenctas toda 0 gene-

que poderi3 occazionar. O Gabi- ro. ~ 
n~te do Rio de Janeiro tratou des-
de logo de conservar a todo o cus~ 
to aquella_ importante .Província, 
não só porqite t:>ra o limite natu-
ral do Imperio, como tambem pe-
las vantagem;- que da ~;ua po~se 
lho rezultava ao Commercio. Te-
ve noticia do apoio indirecto que 
prestava o Governo de Bueno~v.Ay· 
res, o qual alimentnva occultarnen
te o fogo da insurreíção, e receou 
que em breve fosse manifesto e 
decidido .o s~u auxilio; determi
noa pois, pôr um Dique á innun
dação em quanto: era tempo, exi
gir do mesmo Governo resposta 
plena, satisfatoria e cathegorica 
a respeito do seu protJeder, e dar 
pezo a· Clitas req uizi ções pelo a p· 
parato d'uma força de mar e ter· los 

ra re·speitave1, e indispensaveJ pa• 
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ra este fim, e par;a dar alento ás 
trO(las defensoras e fieis da Pro· 
vincia iusurg: ida que já cornt-çavão 
·a lutar com as .difficutda.de~ da a;ua 

1 ·61ituaçâo, . . 
Deu, pois, a Viltla .com a ma· 

ior pr.t;~Stt>za uma Esquadra comr 
posta .d.1 Fragata tl1'lria da Glo
rtá, duas Corvetas, trez Hr1guet;~, 
uma Escuna, ~ trez Brucas Ca
nhonein~s. debaixo do Commando 
(lo Vict>-Aimirante Rúdriqo José 
Ferreirà Lobo, e quP- càmboyn· 
va os· ~ransportes'êl co~,Juziâo · uma. 
exp.etl·Jção de quazi 2,$000 h omens. 

Instalão Lanco 1J ·ft'HO em Mont.é·-Video ' 
um ?ov~rno a E~lll~adra e dE' mais Embarca-
ProvJzonoos ~· d' d J h . - . 
Republica- çoes no 1a 11 e tlil o e segum-
no~. e con· tes, comf'~ando desde l~go (i) de· 
vocão um s.embarque, e chegando· estes re
CongreG~o. forços em temp0 oppo:rtuno por ser 

v aHsédio cada. vt>z ma1s ~pertado, 
to. engrosj,lar a olhos v.istos o par-. 
tnlo· dos rt>publicanos, que t.inl:lão 
á sua· f, ente o empre.hendf!dor e 
CJ)rajozo. D. ,~Joáo A~1tonJfil Lav<Jl·, 
leja, ,, ql}e promoveu ardenten~en• 
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te a ins·urre1ç:i~, e a fim de dar· 
lllaiüll ~on!0rmid ·ade a seus planos, 
ft>z se instalasR~ no dia H um Go
verno· Prov.iz·pti-o pre~idido per O. 
Manoel Calleros, (• h:ndo por 8e
cretaria FrHnci-sc0 Araujo, inf!J:Jm
bidodas ·direcçõFs dos flt~ gocios, a
té que o Congret;so Provincial que 

·ia convoc-ar -e reunir, e flUe de'fia 
expressar · a vontade geral ; deci• .. 
disse a fórma e ~:~ttrihuições do Go· 
veu10. Principié.Írã-o os IJOVGs Go-· 
vernantes l'JO txercicio de suas. 
func-ções, co.n,_fir:márfio Lav~iHeja ~ 
na Çommando. do Exereí1to, 'dé"" 
ri'to ' cer.la ordem ·~w Syste1na de 
Finanças, expedirão e.NliRsar.ios a 
fim de. propag,ar-em .a insmreiçiio, 
proclamáruo á fa.ce doM und0 "in .. 
dependencia daquelles pdvos por.. 
ser o regimen que lhes 'convinha ; 
a sua sepsração do Brazil por ser, 
acto contrario á ''Gntade da maio•· 
ría, efl'eito de OJi..lq uinaçõt-s ab-_ 
jedas, e_ de deliberaç<.ie~ e!XIlorqui-. 
d·as pela insolencia, e ~leclarárào .so-, 

)c~unemente 9 prot·eloJ,"ado de Bue~ 

. ( 
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nqs-Ayre~ em quanto s.e não as .. 
,Bentasse na fórma definitiva cle go~ 
verno. 

Lobo blu- Se erão ca<Jia ·vez mais e1{traor"' 
queia Bue· diaa.rias as d.ifficuldadés emanadas 

Cnos-Ayrens. das operanões terrestres ·, pbuctJ 
orrcspo • • • · 

dencia inte- lisongeiros erão tambem ·os rezu l"' 
ressante en- tados colhidos das J;y)a•n0bras na
trc elle e o .vaes, illudidas assim as (':9peran• 

l~o,·erno. .cas tios que tuüo se promettíã(1) d! 
.e~posta e• • v - · 

nergica. e di. .u,ma ~sq uadra nn~mer.0za · ( e)ll qu ... 
gna da par- ali-to á ~Jutencia q-ue tinha a hos 4 

te do Gover- !i lizar) e bem provida do · ne-ces ... 
no. Sf!f.ÍCJ; porem · eng·anárão · s~, e nã.i.J 

c}l;uza swrpreza a quem ·conser!Va 
pre:6entes qa mcmoria as qualida
des :<'J!l.e distiuguiãC!J o seu Chefe •. 

.bo·Lm entrou n& '~llseada eüe.-
dpr, cle Buenos-Ayres, e · deu co
J)Jeco a~ ho-stilidades sem ~ rrevil:t. 

• j -

~iecl<aa.ç.ão dos motiv·0s porque as•· 
§Ím praticava, c(i)rt·a:.udo deste-mo-; 
elo toda n esperanC(H que ht\VÍllpa· 
ra a "concilia<t{(o, Pensava qup o 
Gov;ern!!l cecf eri~ cJe toda. a sua dí.
gn,iÚac!e, e lhe con.ceclerja q~an, ... 
to .per tendesse s0 con -o m~ro ap. 
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·pnmto destas ·hostilidades; mas de· 
zenganado de sua firmeza rezolveu• 
!e a enviar um OíBcial parlarnen .. 
tario a terra, e e,rlC'etar a sua car
reira dip l omatic~ ,tão bdlhaHte co
mo a 'milibar. Na sua pl'imeíra no
ta, dat.ada em 5 de Julho de Bor
do da Corv·da. Libe1·ol, concebi
da em termos ;nrogantes, em tom 
dictatorial e gnJsseiro, accuzava 
e Governo di> ~ fomentar a rebd
Jião dos Orientae~, E:lllpregando d 
seu agente· FructuozoR ibein;, con
senti~do se abrissem subs'cl'Ípções, 
e predispondo · a união da banda 
oriental á Republica das Provin· 
cias Unid'f3s do Rio da Prata; a
ponta v a outros exoesses provavel
meate futuros porque del'les não 
offerecia .mais do que o seu te~te• 
munho, concluía em · tom jatan· 
ciozo, fa~endo alarde das .forças que 
tinha a seu dispôr para castigar 
os· inimigos do lmpf.lradot·, quae9 .. 
quer. que fossem, e refluzir os rebél ... 
des, assegurél·ndo a posse da Pro
vincia Cispl~tina, conforme o ju .. 

lo5 
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raaH>nto do ftnperaclor.~ e (>speran.-1 
co que o Governo tie Bu~nos-Ay:
res désse Hs neccPssariar, segu· 
ranç.aR de munter flalli f'IJI diante 
uma conducta pacitic;,, negando 
auxilio dirt>cl.o ou indíredo ::~og ll"
vnnfa<olos.,P uzando ela f'llil inftuen-

• , . , I '"" 1-, I 

c1a copl .i.,n t re n(Js f' ~anta 'e pa.,.. 
ra f]UC or!1 <:>!l t ranhm~ não soccorrf.'a
·Sf'in os l~vnnl.af~ns, C(Odéndoclara e 
p0zitriv::nnenLe ~e todas as suas pe,r• 
t.~nções á Provincia insurgicl,a. O 
Go\'<"n'W de f.h:t'nos-AyrN~ ·<.!e~prt>
:ilf-1 rH~o, :e·omo convi rd1a f'f.~es aw ea·"' 
ços, !"PptictlU l.f.!rminantPmenle que 
mio ju.lg;Ha o Vice A_lmirante ao
thoriza·do p2ra entrar n'nwa dig,.. 
€m:;siio dip,lorpiltÍca, que suas ?~h 
$f•HJks em quanto acl nuxilio Ja-1 
do aos hith it an t Ps da handa Orien.-. 
!a l, erfio gt·n t ull.ns e · infundadas. 
~ fl ~le ' :~ m ~!d ida rrt·liminnr pnra a' 
r}f'go~iaç:in, devia !'ler a retiuda 
das fnr\:as imrwriae.s claquellas ra
rH!!.'f>OS, e ()IH·.) não podendo Ser ·in" 

di fi~rente ao Governo a situadio 
17'1~ que o colloc'!- v a a .nova. co~-~~n-
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~a-~_tHl~,c;~, t aq~ t m~s111o em ~ eu seip 
Ja l ie Dtv;iarf \w ~~o de Janeiro , t;m 
-A ,ge~Jtle, dtp!oma Li<:Q _incumbido iJ~ 

' j J I J ' ,o :\ 

.u ltima ~ qu?,esqwer devergencil.~s, 
e reg,ular parQ o .futuro as reJa- ~ 
~ . l .-, I \ I çoes entre f3iM JQS os !.sU1.c os. , . 
l.obo den-se por satisfeit~ com . V:1.ri'as re· 

~sta re~P,CJStq, e co!Jtinuou a pa i- ~Rh.Jções to · 
· JJ 1.. . d _ madasnaCa-

ra.r ttlnque as -3J~U.ars, l_lllltan O su~ mar~ dos H-"l-

.as-,o_pera,ções ~i l ippedi~· <:JUe OS_ re-: prez,en1antes 

,pu.q~ic~nos da ba ntla 0ril3ntéil _ re- trn , Rue'nOJ-· 
cehess.em refon::'os J;JOJ: niar< En- Ayru -

I - ~ -' ,. r-

lftt!~,i':l·J?tQ tptma,va· ~ .~~ÚV-Ha dos R e# 
preze·ntant.es rvaJia_s_ rfzQlllções · a 
e.Rte r'(~pP.it1o.;· -!_{ttfo.rçou , •1 i.ü2ha ~~; i· 
lrt· r do Uraguay,, ~eclarando ao 
!ll~e~mo _tempt> , q•J~ , se él ücca:zião 

-:- se - ~J:>rezentasf:e, recla-n)a.r ia dopo· 
\>o_ ps ( ·~~eíos de sustentar a hQnra : 
e Gi!Tirid.a

1
:de nacional,. e (lue es- 1 

..J ~ ..... J f ..J • l 1 i. "tj I 

t:n-~ c.erl!J.§! f esH)PB prestar ja sem : 
]1fizÜar-, .e. pediu .. i Gfopr adío B~) po- ) 

~,Jer. ~.xeÍYJ,; ti ~o !.iO b 1 e üs i.n -'u l tos pra ~ 1 

,_. ti~~.d'psr,pe.l qs f3 razilr;it ,é, ,~m - alg~ns 
llaJ· jo · JJél civn.t;~es..! " - ~fio o bs t <': n t.e 

~ iest::H; ~J~s~-tUJ<;Õ~:Er[o i re.~~o~1)1 t>c i.d,o co- 106 

1-i'llo·: <l:(llJnSJU1 1Ge-ra.J- ,e A gente Poli· 
ToM. ri it Jll ,j'j "; '· lJl I ~"' ~ - I -J ( ~ 
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ti co d'o Braz i! Antonio Josf '\Fayf.. 
f{Í,O. da Froua ,, que suhs.titüia o 
seu a'ntecest'nr Pereirá Sofdâ·; llJUe 
fô'r~ chamado/ pelo Governo. 

,.. .Invazão da ' A guerra prosegui?.. no ' 'teirito
Provincia de rio da b<inda ÚriezÚal sendb â'sor· 
Chiqui tos I . · . ' . : r 
[Alto Peru] _te c as <H ma~,, urnas v~zes ~ ~~vor, 
pelo· Gover- oulras contra, com a d1fferença de 
vernadorMi· serem de pouca monta as que oh· 
litar. de Mat· tinhão os imperiáes, ~isto que Jhea 
10 Grosso. 'era c!ifficil reparar suas perdas ·o 

que não a.contecia. a seos· ·inimi
.1 gos. 'Erão · 'fepeli'dos_,'o~s cp~ ~ãt_ei 
e escaramuças; mas q'u-az1 ' tod<iiS 
de· rezultado indecizo. (a) 

A ignorancia, a itnprudencia, 
ou um mal entendido dezejo d'ad .. 

· q\Jirir g loria e~rerw1ne ch·parte dos 
agentes snbalte'rnos dos " Gov~mo!l, 
~ão mtÜ'tas vezes prejud'iciae's ·as 
nações;; verd'adé mülüui vezés' de• 
monstrada; e nesta época r·ec.::>ríhe• 

. cida no Brazíl. Ent ·e 1&s "pouctJg 
pa'rtidi:iltas dà Hespa•n'hia= ·fêm 10 

' J • • 
~_..___. . .-~ ...... -~~ 

'(a ) 'O mais Íc~nsidera.Vel ·- f<ili o-com", 
oa-te de Arbolito ~Jüe ve'nc u r 0 Conm.el 
Ribe iro derrotando FrucLIJ:lg~o. • ,_y;-
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novo Mundo) e dA seu odiozo Sys;;. 
tema <!oloniid, ~ que ainda hlta
\rào por aviventar seu monbundo 
Poder, linha um dos fJrimeiros l.u~ 
gares, oGoverriador üa Provincia de 
Chiquitos, R amor;. As armas victo.:; , 
riozas de B.:llivar conduzidas pelo 
\talorozoSucrê enlrár:~o nela sevun
dando o vqto geral (lc~s habitantes: e . 
Rartws que havia liu:go tempo en .' 
t.retitiha 'corre'f:pondenclé'.l com o 
Go•teruo de l\1att.o G rósso coneluiu 
llma espe·cie de Trata,do pelo qual 
.ficava a Provirwia encorpotada ao 
Brazil. Arrebatada, e impruden
tenlente acceltou o Governo de 
1\.Jatto Grosso a proíJOSta' ·e fez 
Puchar um corpo das @Uas t~opas · 
Para a occuparem. O ~eu Chefe 
4raujo ~Silva dirigiu uma · it1so..;; 
l('nte nota a Sucn~ (latada de 
S:,;tH' Anna de Chiq'uitos em 26 
d' Ab.ril ;., anniificiándo-llie que á' · 
Pro11inciâ estavá íocorJJOi"adâ ·a.rP '' r laQ 

lOpf.•rio, e n1ie se abBtiv~sse d_o . 
'I .. ,.(id 

menor acto d;intetvenção ou tor-
Ça pois seria repellido~ ~ ucr~ rç~ · 

o 2 . 
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pTicou, como devia, a este doeu• 
111ento vergonliozo, prova cabarda 
Ü)epcia e maldtade de quem o tra· 
çára, signifi·cBndo-lhe que era i· 
naudita e atroz similhante <1ggres• 
suo, que o seu governo dezejava 
a paz, porem q·ue de nenhum mo· 
do temia a guerra, que pouco cus
tari~ a um Ex1ercito <]Ue debellá
ra o poder form idavel d'eneami
çados, bravos, e numerozos ini·. 
migos ,, prostrar um punhado t!e 
mizeraveis avent1:1rei-tos, qoe qüan
Lo ant0r5 sabisse, rla Provinçia, ·a· 
]i ás a isso o com pilliría a fo r~a d' 
arim1s : . o louco e audaz A rnujo e 
Si h a se apressou em sahir dotei'· 
ritorio rle Chiquitos demons trando 
que o atrev ime·nto é sem[~ re inse• 
p aravel da cobardb. 

O Impe· Este acontecimento fez grnnrlc 
raclor desop- est'tondo, e comprom e tl t!r ia a tr·a n-
prov;;L a con- .:· •11 . I d ., . ]' . . d 
Jucta do Go- CJUl J( a e e exJ~ !.eJJ C 'Ja ro JtiCa o 
verno õe Brãzi l, se o Jmperndor não oemon>&
Matto Gros- tr.asS'e que e's te e 'outros procede· 
iO. J' e S des ta natureza 'erti( fiJbO!.I do 

pensar ·irl'eilecddo d'algun ;;; d e , se· 
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Us lfúbdito~, e"que esper.ava não --~i·íi ,-., 
foss.em cons,id.erado.!J como expre.s.-

.silo da su-a. ~o,n.ta.~e . .. qesapproypu 
al~ametlte .um acto t;Je.1 ~n:}a crim.i7 
noza ingerencia no reg'imen j.n_ter-
na de naçqe~ ir~depend,entes, c de 
Uma supremací11 em quest.õ.~s qqe 
SÓ>nHHJte dependião do l!OitnÍ,me 
PO~AGmilSO dos pô,vos 1, .visto que se 

tal ,exemplo fosse to.Lerad.o, e a.~-
n,ittido como 1 r.inçi'pio ~m Di,rei~ 
to plub'lico, tr,aptJplantar-~e-i~ para 
a Atne·rie<} esse. ratal .e c: íl'liquo ~i-
reito q1:1"e 1 ,tem ,infelicitado 3 Eu-
ropa, destnu.i.do a L iberdade civi.l 
em diversas, e levapt~do alguns 
despotas entre um<~ piute ,do ge· 
nem ht·, ·~àno; e·~~mpl·os, tão ll.'i-
2,e~;.aíu}os iahríuão os olqqs aosi A i 
111eijcafc!QS, que j,ttrát;ão.- rnant~r in -:; 
tactos seus direitos 1a].nd<\ mresmo · JO'f 
que fasse á custa de ben" e vida,s ., 
· Se .erão mui j11diciozos 9s mçiQ~ !oão ~e-
p~,J·Q~· quaes pertendia 0 Ministe- venano to

tio ()Ô1· t.ermo <.i. insur-reição na, Pa:o- ma podsiep. do 
l!J. . c · ' . . l J C&rgo e lO• 

llCI(l Isplatw::l, ig·ua me~Jte ,ou- zidente do 

Va,veis ·se consíd'e·ra.vão os .que P.U· Governo, na ... 
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.Pro~incia da nha por nbra a fim de suffuour 
Bah,Ja, nas outras Pwvincias até o menot· 

gerrnen d·e zi~1.tnia, e•Jilitre fortug•~e· . 
+es ~· E.urop.eos, fâzEr succeder a 
ordem á ibtriga, conciliar os par· 
tidos, e .conseguir que tód&s cons
}>ir~ssem para um mesrno fim; <!]11~ 
éra '; a u.tilidade colnmum. 'A Ba· 
h ia 'era Jima dl!q u.ellas que mais. 
9'gitada. âinda"'se; coqserv.:wa, <pos-. 
to que j:í houvesse 'Jil.:;\Os~do a épo.· 
ç:l da l,l,laior ·conünoção. A )em• 
brançn das ~1:nti.ga~ dissP.nções a• 
i,n.da estavãe. mu.i prezeAte·s na·mew 
rnoria, e o ocUo atiçado por . pa.i•. 
xões op.p.ostas e interesses. di1ver.!. 
!ilOS, br~Ília, a concordia o a tranqrril-. 
lidade. · S6, um homem inteU.igen.• 
te · ~. perspi<la~ podia :,a~aba~ com 
esta Ju,ta, e este en.éonlr<9u o-:lm· 
pera dor. em J;oão Severi ,ano ManõeL . 
da Costa., p.ou.co tempo cle(lfli,s e· 
lévado .. ~. dignid.a'de dE V"iSlcoúde, 
de ''Qu.Ptuz, 6 Conselheir.o.· d'Esta,· 
~ro '· e. Ministro dos l\legi)Ci@t:: dl~J, 

"" lmpedo, Brazileiro ennohrecid:O. 
e '(amige1:ado, tanlo po; seu Sl:l( 
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cdntr~ a l?:totYirt:Jcia. de GhiflJ"uitoG, 
o.n'paziJ .subctrmbiTia, e a existen:; 
cia política do• Ft\lplerio toca~a, em. 
ttal)l ·caza t o seru ... term·t>) aiul!f.a •qtl~ 

a· 'ktibà~dade .à: ~Qle!lt'ef :contine11te 
e - a ~l("a Ül'<ilep' ndeoc•J:\ só ficária 
S1lP.pla·at-wàaf"' P:Otealgum 'teJo p<i>.. __ ) • 

_!(!)> iJ)t~r.ese~ &ama r{~ranrle , llAf 
ç-Jb <!i;salttQa cba eata~t-rnp,h·e, e_dis
soH·-eu ' tód.aS'l.i.s i lJI!JIVidas qmi:Hl~ op-· 
pu ri-hâo ·ao'' l1€cf>n•hecâmento f da íin-. 
&ep-eQ>denci.'li· rior• El -Rev d:o ,R.ei-, t t: .. ( 

n~ CJUaMo rde:F(;)J:tugal· ,B~a1..i l e A.J:.. 
ga'l'v.gs ldom& -.:.tnh~canhe-cido por 
to:da's á~s Potenci a !i!, mconhec.i men .. ; 
to sbm' o .qual no ~6-o.ve.r.nw .. ab B-r.a;-
zi '€Stalva oonst~lruídCI de facho, po-
te.f.n 

1
'hãô'l(fe: d~ttei to; nem r era! cha. 

Ina:d@ ra· assocfár·-s-e ,àiDs .i o tereo.ses , 
do -mtwdo-ciwi1lidado. O Mini.~>l.e
rio tBrita'nico apl~nou •todas a.s· dif
:ficu:tdades,' fez ·emudécer tod,os os 
intêr~esses .oppost.os; a 'expedição 
que caMra o noNo lmperio se pre
parava fieou sem effei to com .de-:- 11o 

Zár ~da lwn·ra e di<gnidaàe da na
ção, ·e para. em tudo soffrer q.ué· 
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bra' tes.tãr mesmal_(l\ i·g,ni<Jade· n~~ 
ao menos- foi ni!íieírrn ... hjf:hl':da . Q.1i:S • 
são um l_)iplomaticob L.~uttiíg!J·~z. , 
Depoz:i,tou:.. o Sob.er;;&;fH:\• toda a stja' 
c·0 n fia nlç ~,,no Fll:e>n:i•p9!te:n CiÍ aFio:! fl ti -. 
tarüoa Sir Ga.r.l4suS~~:~·àl t i, Cil'Qe rj a , 
ao B11aZ'il tratar·dGs -irrt t1tes-s, s,: tl~u~ 
lhe ' F!.e.nus ! po d~ r.é·s· ,p.;uia:i! » l'tgio élla r 
em' s-eu u'(J)me:; - e .·Po,ntl!J·g~alrnã..~ tt7 
r ou deste• > acto.-,Lildl i tircO' ·a . ,; VriUltta-~.
g·en.s qu.e,_ tinha: ta' ,_c_s·p.era:r ,. .r~~ ~ o ; 
negocio .. fo~sê mafllejat;h:i -po:rl li)1u~~j 
hv.es:;:e a pl.ei ~o os. s·eils.' i:n.4~LÍ'~~i;,~e~l•"' 
Jrá CJ,ue' er·a · f@l~e>z.ó.Je~eeLEtr._d.o~ aürei~ 
~os déA\-!letró.p:~le; J_oe Hlel ehen;.@'fi.._t 
dos d 'jl!l!rn' rG.o m•'n'e ·M·iortpx;~·l u~~v.o ,.-t 
celhess.em--se a~ i rn~en.Q~nos · vhe·r)•efi· 
OÍOS d 'um r:com rr~<é{e•Í@I)fa WP J:ta<~e} - a,, ., 
o'i po·u.c.osi ar·tigoS3 d ''i:ndu.;tria Per- ! 
tu.gu-ez.~ ;. abs. d:oo·ei fio~ :hn~ >ci.s,tqs, .~ 
a qlua:n;tas.Iou. t~ta:s . l'J!IrjlidacleS>. , ~Üi· h._à. 1 
direita,(a aspirar,. Yelp Q,~·ev.e . ~~,.. J 
tract0 >dro/ f'r-a lad:o d.e -·2·9 ~d' A,.gos .. 
ta nos con,V;enJeeJ.:e,nw·s, d·e· ·q ~e (ô-, 
Jiã-o. i li u,dli,das' ·e~s.ta·.9 es;perarf l<~S. · 

Si r ·carlos St;wal't desem ba rco,u, 
·no, Rio d.e J aneiro no cJi,a 1 ü, d.e- v 
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Julho., e pouco depois principio_u 
a sua tarefa, j-á preparava por an· 
teriQres r-wgáciações em Londres 
com os Commisssrios Brazile-1-ros, 
até que em 29. d'Agost.o .se assig· 
11ou o Tratada <te J>az e J\l litinça 
el<ltre .Pürtugal e Brazil, tirma(!_o 
por piHle d~ P()rtugal pol' Sir qa~-t- ·· 
los. t-ltuart, e pe la do Brar.il pf'll} ' 
Ministro dos N_egocios Estrangt;:i
res Luiz José de Carva lho, pelO. 
Cons-elheirq (I ' .E~ttado Barão de 
Santo Am~ro, e pe lo Ministro ',dos . 
.N6'gocios da Moí\rinh~ FrÇtric:isco .. 
~-IJ.Jela l3arboia;, e dehé!~~o "da in e·-: 
~·i.ação d'~l';.~ei d~a 'G~ã..,.Breta'~l~a.' 
·e ·hlanda. , 
El~RC:>i Fidellis·simo tinha, pot

seu · di plom:1 'de · l. 3 de l\'1 aio é ria-, 
do e recenlíecido o l3razilltnpe-" 
tio loqepeodente ( l}:) e separado, 
dos Hei.uos de Portugal e. Algur: 
'Ves, e. o. P.rincipe Rel:ll D,:_ Pedro, 
u' A lcantara, por Imperador, ce-
...__..,._,.,.._. ___ -~_....._ /1 ) 

( a ) Por CarLa de Lei de 1.6, de. De·. 
~emb"o de. H~ \ 5 o t inha. d~vud0~ú D:i.·. 
gn.JI'!udc t,: P~i!n;nanenci .u de Heínp. 
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<lendo-lhe', e a seus succes~ore!:.l 1 3 
Sobet·ania do dito lmperio, rczer
va:n:do só para si o me$tno Titl!l!G . 
.Este Tratadó recebeu a.' Gua rati-

' ncação em 15 de Novembro. (a) 
Combate · la eptre~anto, tomand@ reior fa

~e Sarandi, ce a gúerra na banda orier1t.al dn 
DO qual são D " d '•n é b 
d t d n.IO a •r rda. at · ·que o com att~ erro a o;; o~ · r .

1 
1 , • • • . . . 

:Brazileiros, de Sara·~~~ pôz em completo trans:. 
' ' I 

------~-------~ 
- ('à) Por s;er interessan.te elite Tra:ta

do, julgámos acer.ta.dJ lunçá.lo, por eX•' 
te~so•.e,m~ nota.. . , . ~ 

.A L\ 'F, -L:i. - 1 $ .. M. :·F. ; 1Reconl,HlCe o 
Ih~zil ; 't~; Cath~gor.ia pe~Jmperio ,lnde; 
pend<lnte1 e'S~parad,p ~o3 Reinos de Por· 
taga1 e Alg·arvei; e a R,eo . sobre todo;; 
muito Amado, e Pre~udo Filho D. PE
I>RO, po'r lrnper(!lê~H- ~ C.eclt!rH.l(!)) éTra'lls
ferindo de s~ià lfiVI"'e! Vontu-de· a. Sobera· 
nia. do di(~o I mperio aot NI~m;10 s;o, FL· 
lho, e a Seos Le

0
o·ilimos Succes'íores-. S. i •. 

M. F. Toma sóment...:, e Rese rva para 
a Sua t'es'so o mesmo Tltdlo. , ... · · 
~ n.T. ~ . .. _: 8. M. L em r·econheci

·mento üe! Respeito e 1Amo·n a tSé.o J&..u~ ' 
~usto Pai ·o Senhor D .• JOL\0 VI., . 
A.nnue a gue S. M. F, '~'ome paru a 
Sua Pess0a o Titulo de Lmperudor. 

AuT. 3. - S, . .M. I. 1P.rvmetLe !ilão ! 
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toruo os -negocias e iuteresses do 
Impet'io nesta par.te da-A rnerica, 
e que aca baJ:ia ~ contenda a nãQ 
St: r grand e a energía do Ministe .. 
ri0 Ehazilt'iro, que remediou o re
ve~ quanto estava rla :Sua._ parte .. 
D eu·!Je esta acção no di~ 10 d' 
Outubro, e foi mui por fi ada e re,
nhida. As forças r.epublicanas cún~ 
~-----------
Acct!itar ' pl1o~ostas - de . quaesquer' Colo-
nirJ ~ Portuguez&s par<1 se J'eunirem ao lm· 
perio do .Bruzil. , 

ART. 4•, - Haverá d'ora ern di~ntc 
Paz e' A.llian ça, e a ma-is pe.rfeita Ami· 
zade éntr. e 0 Irnp1~rio d.o Braúl, e os · 
Reinos de PGlrtugal e .<\ lgarv es, com lo· 
tal esquecimt: n.ho das d~savenças passa
das· entí-e os j >ó,vos respectivos. 

I ART. [J .• _ ., Os Subdito~ -de ambas as 
N,_,ções : Bmzileira e P o rt-ugueza, ~eràõ 
considoerl.ldos ,e tratados nos re:;pectivos 
Estüdos como os da· ~ ~cão. mais f a v ore· 
cida e Amigtt, e seos ,-direitos, . e proa 
pricdllr) es r e-J•ig jozamcnte guardados , e 
}lra·tegidos; ti tat~do, .. en,ter_Hlido qu.e O!i ac,
tuu (~s.! poss t~ idor lls <ile Ületns, ,d.e rqiz seràõ 
mamido"S lilH',posse pac'1tica-dqi q1es~19s 
bens. · , !l ~ _. ,,,.1el , 

A R 'I', 6; .,... v1:od·or a. pt:oprL~ aw ~e 
t i '1~ 
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·se~uirllõ fi'nalmerite a victoria ,, e 
o ExGr'éito Itilperial soffreu uma 
perda enorme, pois era proporcio• 
na I a seu OUiíJerô e recursos. Mais 
de mil e quinl~entus forão o:; mor-' 
tos, banidos e prizioneiros, e fi• 
cou eni poder dos vencedores des• 
.J>ojo consideravel. 

-----· -~------
bensderaií,ou moveis, e acç5e!, se• 
ques trado~ óu conti11cadas•; IJertencehtei 
LlOS Subditds de A 1nhos oli Soberanos, do 
Rrazit e Port ligai, seràõ 'logo restitui• · 
da~, auirn corno os seos 'rénd imentos pas• 
sados, .deduzidas as desp·ezas da Adn:ii• 
nístraÇãti ,. oü !e os ptoptieta rí0s .. ihúem • 
l)Í:;a cl·ds reciptocamente pe•la llll:;neii·a de• 
cb.rada no Artigo oitav0 . 

.r\ u'f. 7._ ....:. 'l1
odug as 1Êm\;;a·r<laç5es ~ 

e carga5 aprêzadas, pertencentes aos S11b• 
i!ito~ de Ámbos os Sol!Jeranos; seràõ 11e· 
rnelliantemente re;tituid~s, .ot1.seoli pro• 
pi'i eta rios indemrtisados. . . · 

ArtvS.- HumaCommissãonomea" 
011 por ' ambos -os. Govérnos; iJ0mposta 
de .Bta.zileiros e l'ortuguezes- em u.umero 
igtia l , é ,est.abeleeida ·onde· os rtt!spec~i• 
vos Gdvcrnos ,júlgarern pqr ·ü1aie conve.; 
tlit!ntu, será encarreg<\.da de exàm iour a 
nlateri~ '·doi ' Artigos sex.to e setio:1o '; ~ 11m 
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E·iita nmti:eíi:a : cauzou extraQrdi- Envi5o-•s 

iíaria c0ns.ternação n·a Corte. e a·s soccorros do 
. · ·~ d' 'd· N • ' • Rio de Ja• 

'OptmoeR ·se · t·VJ 1rao : - UillilS Ine- neiro. De-
~ri3vilo-"'se a ·que· Stt fiz~s~e a todo missào do 
'o custo :1 paz, re. quanto a·ntes, e Ministerio. 
outr·a~ , a que se sustentas~e . {\ lu-
ta a:tlé,•:i ul:tima~ e~tremida~le, pois · 
~eria ,grande·uezar 'pedira waz, ob-
té.,Jia· 'c<irn desh0mozas condi-ções, 
~~....__:;:,_,_.........., .. ___ _ 
t·enden .. ~ oLse q'tle -ns ·J:t:.da maç.õe~ de v eràõ 
se.r ,fehas d.et1tro. eo '!J.lnzo de, h11:m anno, 
'depois ,de , forf.lili!Ua f! Comn}issào, e qHe 
no caz0 de' ~!i11p .at_e .no~ V()tos, 'será d~cid-i .. 
da a <questll.o 1pelo Rep·relientante do So• 

• 'bernnor M ecl i-adt>r .. A rn b.q~ CJS G ~,'{etn-os 
indicaràõ Oil fundoiõ, per onçle Sf! hão de 
pagar as p,ri meirag rei:la~a·ções Jiguida• 
da.s. 1' r 1'· . . - . . ~. \ . 
· . A.nm. 9. ·,._ Tqda5 as reçl~mações pu-
blica;; d~ Gov.erno a Gqverno , ~etàõ re. 
CÍ'}lrocument-e , repe~ídlrs, e deciÇidas, ou 
com a · re>ti~uição d0s Qbj,ecto~_ reclama." 
dos~ ou · 'COUÍ l)ur'na in,d·ertJ;lÍIIf!Ção do seo . ~ 
Jll~to valo·r. P,ara:! o ~ju~te dt:stas recla• 
tn-r.ções, Ambas as Altas ~nr·tl!s Con~ 
trac(antes Conv·i·e·r·rlO ·em fazer h<u,ma Con .. 
Y~n'çi!o .:<di:r1~c;t~ , ;e e'ipe~i~ l . ·, · ; /1 5 

A nt, •. · l0,.1 "" S-er~rõ rest\3-p~J~ctdas, deá. 
de Jç,g_~j ~~~ ~~~a~ô.~~ de <Co~P.'l'Cr~io ·entre 



\ 

rt •. HJ .S•'.IIOR A ~; 

r.-r"í·, ... l! e ' súbscreve-l' á' cess.iío .. ·fl',um~ .:Pro· 
<>i. P.0,1():)'J0 . 

..... L :1t1 0 ·vin~ia inipor t'a nt:e quefonnav.à·1 J.r.!ffl 
•.; .. o: •f• "doSJ l·imit~G· n~turaés de Imw.eri0. 

· Com tudeucoricordou-se ·.em1 enviar 
·· J'>romp'tame-nte uma~ e~pecti<;i\o de 

mil e 1duzentos àho.í11ens ;'; qJ!l·e ;se.
rião segu'idos··de,.f0das as forç:a1s~di~ ' 
poniv-erJs -tJão tO'@ da Q;,apitªJ~ pqre[!l 
das· o'u•tras Pro.vincias i Bs~a de~i
~ão era ;malega- <iOS· senti:ment(:)s 
----.-. --~·1~~-~~ 
amfn\ ,; ~ s NaçóP.'s ; B ·ra :âleirál ·e·• Portu· 

f • • , ... 

gueza, pa ga ndo reclpFocamén tei•todas as 
'm .ércado'rias ·qGin2e i pM ' cén'to de''clirerLGíi 
dé con~.lhn'mo prb•f iscíri'aJin <Jnte , ; fiCando 
Ós -al'r"ei ~os ·,de bald etção •••el•r·eexpon:rçãJ'o 
da_ ril~.s. rfí'a ' fórma '; qlié s~ pratioáva 'an• 
~bs' dn 1 epe'i:'.,•çã , J • • ' • , ' c, 

Au ·i:· 11. , - A rec i QTOca Troc11 das 
R âtifter?çô'é5' 1'<ib ~re oe1H e 'l":l·atad0 'se la· 
rá da Gj d_~í'Wê·'!8e J L:isiS0~ ; â>en t-ro de- ·;íll
pac,~o ·· de1'C·i n't!o 'me~t~i, :ôu l ríiai s . ~nve,. ise 
fôr pb s,i1~eir~c~nlt1tr!0~> dH{:_d·i-âLtila1 :rssirg,na•· 
tura Jdo '!)r lle!Mte 'ft'ra t.tfà o l· Ri·o ·de (~I a1nei· 
ro ··~g dê A'gos·t'o rc!Je •18211, .1·•' r )J~(,; 
· ~· ?!' 'l1n."~ P,.. ~r C.P r ... /.. ·)c nr ·~r~ 

~ ·' . . (. , ..... ..~.. 
L: S'. '"'E:Jid?·Zcs 'SMt&i!u:)i•mnD a!l ;H:'=>"'' 
L. S. J..-ui., · iT6sé' 1 'iil~ Q:a1'%'ath(P et Melc':b. 
L. S . . IJ!f, r~D I de '.Simío 71'-mb!f'O\T~ I 
1:.'.' l:S, · >l ?filJ t!Uh':i, .. to ~f/i~ntlat;J.Ba:3·b,(Jii.f)-, f ~ 11 
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do Imperador, q:Ue i1em ·ao meno~· 
podia tra'Zer ' á idéa que havia de 
l:ier cons.trangiclo a aiSsinar tlrn Tra'
tado iridecor0zo: e ' com eífei to;·de
}lois · d·a gt!le·rra excit~da, é forÇo- · 
zo coliifessa-lo, cumpria prosegui 
la até tllcançar uma paz honrou!; 
Porém -mais bem acrjnselhados an.:: 
d~rião (JS Estadistas que cerca vão 
o lmperador, se ·antes de terem 
attrrahido,' a Lernpestadê a soubes'·' 
llem des·viar sem quebra do de(;Ó
:ro tlõ Brazil, ·concedendo o quü 
ni(o se podia conservar, sem arg 
:riscar o todo, é. retendo o q;ue :;;er
l'la de vantagem refi!. 

P~1rte ·do Ministerio que di~>cor
dava da opiníã'o rt::cebida, largou 
o manejo do~ negociou considerán
do , pouco mvrazivel o hQl1izon.te po
litieo, e lançando 11le si a J;e'spon 
sabi!idade que pezava sobre seus 
bombros, ·e forão substitU'idos 'na 
Repartição dos Negocias clb 1m'! 
phjo, o Baráo de Valença, wor1 

Jose/ Fdicimw ~Fe.rnaudes Pinhc,t"., 
ro, .Prezid·enle do Rio Grande de 

TOM, XII, p 
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S. Pedro do Sp·l; .ra-a «!los Negqcios· 
Estrangeiros, o Púconde· da Ca· 
choàra , pelo de Santo Amaro; 
na da Justiça, o Pisconde de Na
zare.lh , pe.!o D~sem barg~dar St
basliáo Luiz. Tinoco, e na da.-: Fi
nanças, o Visconde de Maricá, 
pe lo de Barbacena. (a.) J 

• O novo :Ministerio se,:cundou o 
Imperador em .tQdos os seus esfor
Ços de levar ávante a guerra' e r 

confiél 'ndo muito nos n•cursos de 
que podi~ lançar mão sendo os mi· 
nislerios aque! les de -que melhor 
podift ~serv,ir-se. ( b) 
---~--:-------~ 

(a ) E' con~tante que u demissão da• 
da ao M ini•tro dos N egoc ios Estrangei
r ~s , Carvalho e Mello; foi dev ida á re• 
pulsa q 11 e oppôzc;h instancias do Plcn i
potcnciario B rilanico para ren uvar com 
o..J;3razil os Tratados existentes com Por• 
t t~ga l . S tw ene rgí-a o tr-.blu,. 

( b ') A Marin h f;~ Brazileira · 5e com • 
pu11IH• nes ta éltoca [tal é a van tagem 
qut, rew lla Jo~ Governo~ Reprezent~ft • 
V•15 ] d1~ ;\ Náti~, d it os das quaes es~31- · 
vão no Esta leiro; lO Frogatas, estand~ ' 
quatro dcllas acabando de construir-se; ' 
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Estava o Bra.zil finalmente ele- 'O lmp~rao 
\lado a CathP~Ôria d'Imperio Li~ tdorc1ria, rul ui· 

Iô 
. 1 'f OS IUOlii 

'V~e e n t:1pende11te, tm 1a a ren- Grande11 do 
te da sua A dmini~trnção Ulll Prin- Imperio por 
ci·pe das maiores esperanç.as, e da- occilúão_ do 

\'.a passai' agignntados para chegar seu. anmver• 

ao au~e da civilização e prosperi.:. liarJQ, 

dade.-0 Systema politi'co que o 
rege é tão distélnte da de'mocr2cia, 
coino do despotismo, e a regrada 
liberdade (p.le t1ern por baze, ne-
llhoma esperança deixa áquelles 
que t:Ó as pirão ti elevação pelo ca-
minho das re-voluções. Chegado 
Pois ú dia :mniversario do Impera-
dor o Sr • . D. P~dro I. , o mesmo 
Sf'~hor Houve por Bem Despacha'r 
~---------
9 C~rve.tas, aendo cinco ns prom ptas; 
34 Brigu~->s, Brigues-Escunai, e Es<i:U• 
llas; c 68 Barcai canhoneira•, Lanchas 
Armudas, Transportei, e J?~quetes; ao 
todo 1 ~4 Embarcações, das quae~ se a• 
chavã~ empregad!:is na Gllerr~ ,do Su149, 
fQrça c);l m posta de !2 :Fraga~as, 4 Corve,
tas,1 5 Brigut:i, ~ Brigues-Escu.nas, 11 
~sc u nas? 1,3 Lancha;.~anlloq,eirt111, 6 
..... ;mch'âs Armadas, ~ lrfin>JWFles, e 1 
.l."a<}uete, 

11 r 
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no Conde da Palma·,' . )J1a1'que~ ·1de 
> S Jo.áo da Palma ; ao M i.n isllro 

dos lNegocios da Faztmda Marian~ 
nq, José Pe.,eira , da Fonseca P:"ii
cr;nde de Maricá; ao M Íf.Jis1tro dos 
Negocios, da Justiça Clemente 
F\,rreira França Visconde de Na· 
Zfilreth; ao MiBistro dos Ne-gocios 
da Mar.inha FraJ'ileisco Villela ·Bar- ' 
boza Viscmtde dt: Paranaguá ;. a@ 

1 

:MiJ;JistrQ dos Negocio:. dn Impe
r.io Estevão Rib.eiro de Rezende 
Barão· de Va/e'n_ça)· e ao l\1inisllro 
elos .Nt:,>gocios da Guerra João Vieí
r.tt ~e, Carv:)lho Bárão de La9es. {a) 

l)er.wbre· •l Dps jncei;s:nlltfS .esfórços dos a .: 
g(! ' ~10 Ivhra· narchisl.as e repuhlicanÇ)s esteve o 
11 h an um a l\11 i - · · fi 
trama hurra·. '.!aran 1ao para ser viCtuna no ·r.O 
Joza. do mez d'e J ulb-o, .?.. não lhe vale r 

~ : perspicacia, san!!ue frió, 'e ví
gílunc,ia do seu Prezidente ~dpGo·· 
~----~- ... ~~ 
·t ~) ~ Por ~1ib,.serrnos fosLidiózós, rião 

merkionámo!i outro~ muitoli individaos 
q11e ft~rãrJ t'à<'r'n~cm qe~paehedós ne3tedi.,. 
0 Leilor' gu:e. p er r.e'nJer, sa'ber a prqm.~d 

à d ,.,, . J ' -'l' , li !) ç, o · o men-cronauo ula, rccor.ra aol a• . '1'1 ~ t "l .. r ~ ,,~ ~ ) r o ' ummemc. 
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Verno, Pedro· José da Costa Ba·r· 
ror;, o qual· tambem exercia' o car~ 
go de Govern1 dor das ·A rrna~>. Lp. 
ga desde a chegsda de varioG in
dividul!lu bem conhecidos po·r sua's 
epiniões exaltadas; e d'ema!o(ogicas, 
famigerados 'como authores dH <!is
turbios ·anteriores. e ari3rchi9las 
·abomiJJaveis, 'se tinha espa·lhado 
um cêrtu rumor v·ago, de •1ue vi~ 

''llhão dispóstes a novu!r,enle pro· 
seguir em suas tratnas, at·é con
seguirem o fim de seus ·projectos. 
Barros tratou de os vigiar, poi~ 
não lhe era p'ermittido obrar d'ou· 
tro m0do, e .tãe judiciózas e sábias 
forãa suas medic.h.H; ' o'ue fôrào co
lhidos como em flag-r~nte delicto. 
'fencionêÍVltQ fazer~) rompimento 
na·· occazião da Festividade de Cor-

\put Chrísli ~ ·e proclamarem a R e
publica de!wis de haverem soltado 
a red~a ús mais de~em boca (Jas pai
xõe,s, e perpetrados assasf!inos e 
roubos indislin~tamente sobreBrà- 11 c 
zileiros e Portuguezes, sendo pa• 
Ta taes monstros, sobeja cauzal, 
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para ser sac,::ificado,(n•mar 3 or,Jem, 
o Impet•.io da Lei, e resp<"itar a~ 
vínculos Sociaes. O Prezidenlc~ or• 
d e nou que o Regimento do Ceará 

"s~ ~ecolhesst- á -sua P.ruçu,,destnan· 
telou ''arias for~alezas .e forte:s.rna• 
ritimoa, ·guarneceu e J or_ti6cou• os 
p6rt~s por onde ~ Círlude podia ser 
.atacada, chamou <Ís ~r-mas as mi·· 
licia~, córpos quazi todos compas· 
tos. de Euro'peos, fez nsseslar ar• 
tilheria em ·diversas paragens· . d~ 
Papital, e até admittiu e agrade
ceu o serviço das tripulações · .Eu .. 
ropéas ci'alguns navios ffit"fClinte$, 
bem como Jbe foi mui proveitozo 
o apoio e cooperrl ção dos trez V a· 
zos ·de Gutrra Brazileiros, o Ber· 
gant.im Cacique, e as Escunas Led· 
puldina, fl Carnaráa. Par.a reeti· 
1iear as idéa9 do publico ácerca de 
tão extraordinario successo, deu ao 

_prélo, e {•spulhou uma proclama· 
•tão que illustrou o 3Ssumplo quan
to era possuido até aquelle lempo. 

Era e!.!pecialmente n su~ pesFoa 
o alvo a <jU'e os monstros .apqnta~ 
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l'~ó seul!i tiros, pois 15em sabião que 
entorpecidalil as operaçõe11 Gover- ', 
natiVaS pelfi falta cf~ ~eiJ centrO ge·- , 1 

ral, ,ere. infallivel a ~narch'ia, e r. 

estava aberta a porta aos attenta· 
dos precurssores da dominação de- · 
magogica ;. Não os aterrava a lem-
brança das desgraças que ião in· 
nundar á Província, nem os con· 
tinha os sentimenloil de gratid:io ' 
que cs devia chamar ao deserupe-
nha de lieus deveres; sentimentos 
de graticJão q lhes devi'ão deziinar. 
o Prrezidente como um homem q es• 
pero~íva que e!les se arr'ependesseim, 
e que por isso suspendêra o g(Np~ 
que a espada inflexível e salutife-
ra das Lei's, estivéra para desear- · 
regar sobre elles. Este iu1pulso, 
ou a _recordação de que o regimen 
da' Pro•1incia melhorada a olhos vis-
tos de·sde que Barros fora nelle em
'possado' nem o ma-ie leve abalo 
produzirão em homens egoistns e 
pervestidos , os q uaes, para des· 11 1- • 
gra~a da humanidade, vomita o 
iof~rno sobre ·a terra. 



232 HISTORl.A . '\. .... 

o Tmpe· S" M. L Tendo semp~e if>ltl vis· 
rador conce~ tas o a lívio dos Brazileiros t; não 
defrancaex· · ·1 d . ·., ' 
portaç:io de Sf.'nr o • a~ . t.Hl_flS JnlPn-~.0-~S rw~r.e-
Vacas, e E- carregal.los de con.trrbtJ.ições , , e 
~roas . para ~lj:3ndo o CtHtl rnercio 1:! alic~ r.ce, 
S .. Paul~. e que faz florescer q ua,lfJ u e. r Naçã(!, 
JI'!Jnas Ge- ]I ·d . · que a e e se entrega, · c oA st .eJ,'oU .. r aew. 

o mesmQ [mperi.al Seuhor FJ;\@ tt:)r 
fundamento , altel')divel :-\ proh~pi:o 
'fiÍI.)) obser·<ada na Provincia de S. 
Pedro do Rio Grande rl o .Sul, -so• . 
bre a, ,. ex-portação de Vaccll·S, e 
fÇI{, U<~S, para' as Prov;incias de S. 
Jlaul·o ,, e lYiif.las Geraes, em. p·re
juizo . do Commer.Gio, e do se.rvâ-, 
ço, par~ícu!ar de seu~ habit.an ~es: 
Ül'denou pois q \Je Hcasse fraFJca a 
nw ncionada P.x:portação de hu(Jtas 
para as OLVlras· Províncias. : 

Chegild'a Chegou á C iii! ade do Rio de -Ja. 
t~oRio de J a· neiro (a 2-0 . de De~wm bro) a Ga ... 
net lfO deCJAIII• lé ra Oinama r queza Jorge Frederi-
" H! n tos • · 
lem :1es . pa- co, .com 500 ·Alemães pa~a se e~· 
ra serv iço do. pregarem., h uns no Ser.V1ÇO Nhh-, 
J>a i .:. f.ar, e outros na Lavoura: apenas 

chPgou a dita. Galéra, foi a !3.or-' 
do o lnspector da Colcmizaçã9 Es-. 
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~tr:a ngeirs da Provincia, ·e no dia 
21. segundo as Ordens do Impe
rador, eff'ec1luou-se o D·csembar
que; os per.tencenl.es ao Serviço 
Milttar forão para o Arsenal da 
l\iadnha, e -os· que vierão· para o 
·Servrço da Lavoura para tlArmação 
d·a Praia Grande, e ficárão )aquar
telados até seguirPQ} ~eu destino; 
llo di<> 22 chegou S. lYL I. • ao di
to Arsenal, OJJ~e por aquell,a gen
te foi recebi do com dem()nstraçÕPS 
de alf'gria; passou revista, e de· 
poi~ o Co~ mn_nd~n te do Transp~r .. 
1.~ João Joaquim Han.ff(, ~Je(erio
Jhes o Juramento seg'uinte: .. 

o ... .1~ • f { , , \,.. 

1. Que Jurassem, e prQID.f-tes• 
sem fidef.idade, e obedi(>ncJa ao 

' Imperador e á Sua Augusta Fa· 
Intlia, ' 

2. o Que não tomarião parte em 
attenté\do a!'gurn contra a Pes1:ôa 
do mesmo Augusto Senhor; e to· 
da ,a Sua I~perial Familia. 

Prestado este J uramentó, rom- I !P 

pêrão em Altos Vivas :s SS. MM. 
li. e a toda a Augusta Fa-milia. 
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Entã9 o di'to lnspector, Mons~ 
nhor Mir<H1da, dirigiu aos Ale· 

_mães , um. eloquente àiscurso., {a) 
O Congrea- A victoria de Sar:~ndi . engro~· 

110 Ge~al· du sou extr;aordinariameate o Partid<J 
~--- ..... --____,..-

(a) O V!>Ssodnspector, Monsenhor
Mira~da, VOi entrega por Ordem de ,S. 
M. I. ' ao Com mando Militar, e fica na 
certeza de que religi':Jsarrwnte cumprireis 
com os v-ossos devêics 'llO serviço de um 
'Mona.r.ca tão Oilitincto. que &e 2cha á 
frente rle uma Nação' ~~nerosa, E hos• 
pitaleira. O zelo, flll'didude, e obedien• 
c ia que mostras Les aos vossos Sohera nos. 
~as camp&nhas de 11813, 1814, e 181~, 
be o que de vós se ~spera lambem em 

· o novo' Pa'iz, que ad'oplíJSies ,para-- Pn• 
tria, pois que sem _ <:it~s trt:z qu:alidades 
o Militar he indigno de tal no!ne. Pela 
minha parte asseguro-.vo;; que encontra• 
reis sempre em mim um medioneirope• 
raote S. M. 1., que já mais deixará 
d,e attender çom benignid::~de de Pai ás 
justas supplicas, quP. os Seos novos Sub· 
ditos lhe dirigirem: assim. possuídos do 
mesmo arJor dos sentimentos, que me 
animão proclamai tambem comi-go = 
,V.iva o Nc·JSW Augu~Lo lmperad0r = e 
os Alemães repeLirão os .mesmoa V.ha1. 
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R;epublica.no, e abáteuoJmperial, Pro.vincia• 
dando ~íquelle uma força moral in· U~udas do 

I I L I . R10 da Pra-
Ccl!Cu a v f> ava leJa accelerou com ta Der.ret;t. 
incrivel energía a convocação do a 'uml:o da 
Cong'resso Pwvincial, sem comtu· Banda Ori
do desprezar o ·objeclo da guerra. tal couf6rmft 

R d. l'l A . blé li . o voto geral. eunr a aql!lt' a. sRem a 01 o 
seu primeiro :lcto reconhec!er La-
valleja como Ger,f'ral em ChE-fe, 
e revesti-lo de aquedes poder~•s ne• 
cesilarios para ultimar a empreza, 
passou depois solemnemente a de· 
clarar que os hahitantes da Pro· 
vinc~a Or.ientai se tinhào Liberta-
do por seus Nuprios esfórç~g, do,. 
jugo imperial, que bavião instnla·· 
dD um Gov.erno regular para di.ri-
gír a A dm inistraçãD publica, an• 
'llullados todos aqueiles actos exa-
rados por meio ·de coacção, e em 
virtude dos qlJaes ·se Í·ucorpo·rára 
a Provinc·ia ao Brazil, e decl&ra-
vão q1-1:e e se~:~ dezejo f"ra pFrinà• 
nece:r uniclos á Federação das t~ro-
vincfas Uoidas do R10 da Prata, I!') 
á qual sempre perteRcêra, ,e cu-
jos vinculus erão fortalf>cidos pelo 
mutuo interesse dos habitantes. 
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face ; do Mundo., q~íe patenteav.a. 
quão .frouxos erão os )aços da u
llÍào entre. aquelles Pó vos e ó Br:a· 
zil , deu lugar á ex plici ta decJa .. 
raçã() do Ço.ngresso Geral da Fe
.deraçfjo. Houve cont·eslação sobre 
o manife·sto, e depois de pequeno 
d~?bate, Decretou na Sessão · de25 
d'Outu.ba;o de 1825, que não se 
podia sem i oj ustif~a recuzar ~ fa
zer . uzo d'un:» f~Ít:eilo que jámais 
fôr~ .eüntestado, nem aband@nar 

..sem desh()l~ra u ·1'1 Pova v·alorozo, 
exasperado, a·rm:do., e capaz dos 
maiores, EXcessos para deíleza de 
suas LiherdaclE<'S P Direi·lo'§; e que 
na. confor'miél~d·e do voto g·eral das 
Provi no-ias do Estado, e do que 
fôra mani .f.e~tado pela Banda. O
riental , pelo erg-ão Jegití mo de 
.seus Reprezentantes ,, o Congre:=:
,139, em no.me do Povo que repre·· 
zen.lava, r~conhecin a dita Provin· 
cia como re·incorportula de ·facto 
com a Rep1Jblica fias Provincias 
Unidas do Rio da' Prata, á qual 
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oe .. direito .pertencêra, e dezéjava 
pertencer ; obrigaudo-se por fim 
a prover na sua ddeia e seguran
ç.ã·, e a cumprir esta obriga"ãà por 
quantos rnzios estavão ao seu 2.l• 
canoe, e fóra d'3ccelerar a eva
cuação das duas ünicas pozições 

. occúpadas pelas tropa·s irnp~ria·cs. 
O Ministro das NegociosEstran- Declarl'.çlio 

geiros d~1. Republica Manoel Jo- de Ç uerra da 

é G. . . . ' . d" parte do Bra• 
s ·areJa, parttc1pou 1m me Jata- zil 
.mente ao que dirigia no Brazil a ' 
mesma Repartição ~ uma Nota. 
cornmunicaudo-lhe esta rezolução, 
e en umerando as cauzaes que a 
legaliza vão e authorizavào, · pro-
t estando <1ue o Governo das Pro-
vincias U nirlas n!Io m.uda~a de po"' 
1 i~ica pela nova pozição que a h<'m .. 
r a lhe fizéra · ado,pt.ar, nem dém. 
de mão ao espírito de moderação, 
e de ·justiça que sempre servira de 
baze a seu pr'oceder, e qir'ig'íra 
s eus esforços;· testemunhava o dis--
sabor- que sentira 'lendo inutiliza·- 12. ) 
tYas; suas negociações, para nego-
ciar amiga·velme.ole ~ l'estituid\c 

) ' - • p 



da Provinda Ori~u1tal, negocia~ 
ÇÕPS <1Ue estava prompto a reno
var .todas as veze:i que á sua di
gnida>dP não fosse r.ompromcttida·; 
annunciava a rezolução em que 
e~tava ele sórnente combater para 
conseguir a pp!:ise díls pozições a· 
inda occupad.a·S· ; c0nfirmanclo a 
sua vontad:e de conservar a .inte
g~idade do terr.i-tor.io·, e garantir 

. ~olemn13m~nte para o futuro a in
viólabilidade daa suas fronteiras 
contra a· força e seducção, e co.n
cluia assegurando que ~ó da von
tad~ do Impe~ador dependia o es
tabelecimento d'uma paz pre.eioza 
.para os interesses dos Estados ve· 
zinhos, e para todo o (.•ontin~nte. 

Esta nota indignou sobremanei
ra o Imperador qtw. protestQu n1an· 
ter a todo o custo a integriuarle 
do Imperio, e empenhar todas as 
su::1u forças e a ' sua rr.opria J~Csiioa 
naquella guerra. Oeolarrou imme• , 
diatamente a guerra á R.epublica, 
por Decreto(~) de lO de Dezem· 
-~---------~ 

(a). , H a vendo o Governo du,; Pro• 
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br.o deste armo;, e , eni seu Mani ... 
fe111o do dito mez, apparecem as 
rn·esmas razÕt!S de q~e se valiãb 
os de BuenÓti·Ayres para d>isputa
rem a posse da Banda Orien
tal. (a) · A cvontade do5i JlÓvos, que 
---------~-
llncias Unidas do Ri·o da Pratn, prati· 
cndo actos de hostilidades contra este lm
perio, 8em provocação, e sem pr.ecedef 
d~daraÇão ex plelisa de GoJerra, prescin• 
diodo das fórmas recebidas entl'e as Na. 
ções civiliz~das, convém á Dignidade da 
Nação Braiileir·a, e á Ordem, que de
Ve occupar entre us Poten~ias, que Eu, 
tendo Ouvido o MPo Conselho de Est~· 
do, De'clare·, . como Declaro, l,l Guerra 
contra Oi ditas Província~, e aeo Go~er
no: porlanto Ordeno que por mar I'! por 
terra se lhes fação todas as poisi v eis hos;
tilidaàes, AuLhorizando o Corso, e Ar· 
lllamento, á que os Meos Subditcw quei
lào propôr·se contra aquella Nação; De
dara(\do que todas as tomadias e prç• 
zas, qualquer que st'ja a sua qua'!dode, 
meràõ comp1et.nment.e dpa Aprezadores, 
~em Jeducção alguma em beneficio do 
1 'hesouro Publi•·o. Rio d~Janeiro 10 de 1 z_ \ 
Dezembro de Hl~5. -IMPERADOR. 

( n) Ó .Minist ro .Br~ileiro em Bue~ 
•" 
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ha;y;ião assentido á ulilião é .!o gran;; · 
<l~ documei.J ~~•- q t~e o I l·Iiperatlor e i• 

. tava para co;~lcluill crue a posse da 
Pro~i.llcla estav.a, d'e tlüeito, hem 
fomu fjla. A, mesma V'Onhad~ geF<al 
era o .forte ntotiv<il, (jUe, segundo • 
o CuAgr~sso da F~deraç·fiH, o ·im
pe·l:Ua a au~iliar aquelles i};)abitan
tes, tíJt:le sempre finhã(') perferido 
a união, e que só ' de'lla '.sé haviijo 
separado p01: .~fl'eito da violencia 9 

visto que os lVlemb.ros do Congres
so Pro,vincial que deor.el,ár·ão a u
nião com o Brazil 1 ti-nhfio deübe 4 

rado' com_:ls L>aio.netas imperiaes 
ia(i)S peitos, e a sua eleição era con· . 
si derada como illegal e ' defeiluo· 

' "' za, e que fiz~ra reca~bir à m.issão 
elli .i:iomEms venaes., prostitu'idos ao 
Mini·sterio; e aügmemtavão· q1ue 
os .nabitantes tinbao elamad.o con
tra a ~oac<Ção ap::!_nas o ·pudér:ío fa. 
zer. Ul' ·evidente·, po?s, que cbe· 
gr.ndo :~s coiza~s a _ estb Ebtado não 
----~------:----

JlOS• Ayrles'st<; -.-iu Gbrig~da a rf'LÍ!rar-se pr,e
cipitttdnmentc para esctf.pur ao furor d1L 

plebe. 
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havia nada a esperar S!Pnão da sof· 
te das armas, e que .de aeu hem · 
Oti rnáu e:xito· estava p~ndente a. 
decizão da contenda. 
. Pelo Jádo de terra ambos os E
·:xercitos furão reforçados; o de La
v~lleja com soccorros expedidos de 
Bueno&l-Ayres, sendo a sua força 
:principal Ca v aliaria; e o Brazileí
·ro com auxílios (~ue chegavão a
tniudadamente da Corte, e das 
gutrasP rovincias; era com tudo ma
h predrio o seu t'stado, nem po
dia competir tanto em força como 
em rlisciplirm c0m o Republicano. 
As forças ,marítima::: B.razileiras e
rão ~ncomparl.lvelmente mais avui· 
tadas do que ;Js de Buenos-Ay
l'E>s, (a) que !l6mentetinha ásua , 
dispozição algumas Bar.cas canbo
l'Jeiras; ·e dois ou trez Brigues, 
tudo ás ordens do ha bil i'nglez 
~---...__. -----
~ (a) Já a pagina Pl!t'.6 démoii a rela

çao dai forças navaes do 1 mperio em ge• 
J:a.~ ; c ~m p~nLiwlar du empregadas no 

· R1o da Prata • 

.. TOM, ;xu. Q 

I L2... 
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.Brown que (IOID tão escaços meios, 
e lutando com as maio11es difficul
dades, carecendo de homens, de 
pelrechos,e de dinheiro soube com .. 
bater sempre o seu contrario o AI· 
mirante Lobo ( a) t•m inacçllo, 
ou det'fobndo-o se se atrnza a ap• 

· pare:cet· , e devendo-lhe Buenas· 
Ayt·es a sua salvação. Os succes~ 
sos da guerra C(:)mprovão este juizo. 

Estada de Dos acontecimentos notaveis do 
uma ~acca mundo prezetlte, he. digno de se 
na Ballla, a . . II. . . . 
qual dá !!~ wsenr nesta - tsfona a e:Jostencia 
medidaH de de huma Vacca trazida da I lha de 
leite diaria- J ersey, para a Cidade da Bahia 
mente. 

________ .,__..,. 
f ' . 
{a) .Eiitc homt>m esteve a ponto de 

fõr.vol ver o Brazil n'uma guerra com os 
Estados Unidos da A m erica , pelo mo• 
do ;:!TTebatado com q~e executava as leis 
do bloqueio r~dmitt i das, e pela infra o• 
ção dr.ssas mesmas leis. O seu Manifes• 
to de !EJ! ri! e Dezembro declaro\1 b loqu::a• 
dos todos os pollos e costa'«l da Repub lí• 
ca de B1~enos·Ayres, e., todoR os da baw 
C!la Oriéntol, comprehendendo uma ex• 

._ tensão de costa marít ÍHJa de mai'S de ~O 
gráus de latitude, em cuja costa sómen• 
te Citava e!~\arionada uma corveta. ,, ' 
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em I B 1 J , t'i'te animal trm de i
dade neste anno (ele I U25) de-

. zoito alliJOío; o lucro de leite dia
rio desta Vacca quatro dias depois 
de pari r, são vinte e duas m edí· 
das, sendo-lhe tir?.do o leite \duns 

- vezes no dia, ás oito hora!: da mam 
nhã, e . ás quatro dà tarde; e á 
maneira que vai crescendo o filho, 
·.vai diminuindo o leite, 'e se con- , 
serva muitos m~zes, algumas ve• 
zes dois annos a dar J 4 a 18 me
didas sem ter filhos; e est<HJdo pro
·:X·irna a par'ir dá 9 ~ lo medidas, 
e quando deixa de se lhe tirar lei
te h uma Semona ,, e algumas v e· 
zes trez dias antes de pari·r, dá 
signal disto pelo leite, sahir em bo
tõeiiinhos , consente mamar nas 
suas tetas outro qualquer h~zerro, 
ainda que não seja set1 fil.ho. A 
Jnanteiga que se faz do seu. leite 
be mu·ito saboróza e anJarella. Os 
seus filhos nascem. magro~, mas 
depoig nutrem muito. 

Esta Vacca tem feito àProvin.; 
oia da B~hia hum gra.nde serv~~o 
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por excítar a emulação d;a indus.; 
tria dos seus habita•dores. A mai
() r parte dos Senhores de prédios 
r.usticos desta Cidade, tem man
dado vir de diversos sitios da Eu• 

-ropa sernílhantes · anirnaes, dos 
quaes muitos petecerf.Io com a 
guerra. 

O Impe- Sendo t.ão grandes, e tão pu-
r ador conce· blicos os iestemunhos do int.eres-
de franca a S M I d ~ d se que ... • . • tem mostra o 
creaçao e ~ 
ga do, a. qu- em promo.ver todo o bem cos ,se ui 
~!quer indi- fieis Su bdi tos , Houve por bem 
vi duo .que se (por Decreto deste anno ) çonce· 
estabe lec:r. der a graça a. qualquer individuo 
no Irnpt;rJO d l b I . . . 
do B1-azil. e poc er esta e ecer no terntono 

Brazíleiro a Creação de gados de 
todas as 'especies, pará o mel110 · 
ramento, e perfeição das ra(~as , 
principalmente do gado cavédlar, . 
como o vaccpm e Janigero: fican
do i zen tos · do9 direiL0s de entrada 
em todos os animaes deste g·ene
'ro, e que forem importados da Eu
ropa, e outros P~izes: animando 
desta sórte .este ramo de ind ustria, 
pe~s rezultaJos, que se devem es-: 
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perar de taes ernprezas neste Im
perio. 

S. M. I. Houve por bem Or- ·os Prezí~ \ 

1denar por uma Port:1ria f~ircular dent~R ~as · 
. ' Pwnnc1as 

a todos os Pl'€7.Jdentes dus Pro- do Brazil são 
viucias do Imperio do Brazil, que obrigados a 
remetessem logo á Secretaria dos darem ao 
Negocios da Marinha e dalli em Governo 0 

,. · ' J N Jlllrnero dos 
mante todos os annos re açoes da.s barcos de 
em bucaçi)es empregadas nas pes- pescar, com 
carias, COill deelamç.<'i.O da su,a qua- a s~a tripu
Jidade do numero d-e pesr.oas da tri - laçao, e coa· 

1 ..? d d · :1 d · N du..cta. pura{(aO e c·a. a um,·e l a con rçao 
dos mesmos;e iTem assi·m dos barcos 
nüu-tJos ne J·Jas· e xi stenJa:~s, i·ncl u in-
ua neste numero, os barcos, e 
jan.gad.3s de qu.e usão os pescado-
res li.los rios, e· cesta,s do mesmo 
I m perio. . 

Send-o. s~m pre as intenções de Estado a_c· 

S. M'. L pr0mover todos os oh· 11 ~'·~ 1 dda p[>o· • 
• • ' . _ 1c1a o .• w 
Jectosmteressante~ para utiJrdaú0 de Janeiro, 
dos Seus fieis Subditon) .e a.tten-
·den,do ao Officio que Ih<? a.prezen• 
tou o J n tcnden te Gera l• da Poli• 

. ! l 9 c1a, para tranquillidade e segu· 
ran-ça dos seus Pó vos, Houve por 
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.Bem o mesmo Imperial Senhor 
mandat· por uma Portana , (a) 
'l ue o~; Gommi~.:sarios da l ntenden~ 
cia observassem as ·instru(rções que 
lhes fossem tr!J.nsmittiJas, das qua .. 
e~ nós extrahimos o seguinte: 

F icará ao cuidado dos Comi$sa .. 
rios não con'sen.til·ern ~j un ta Jnen
tos alf.rurls, de que poss~ seguir .. 
se desordens, seja. de dia ou de 

_noite, principalm!inte de pretos 
cs'uravos, ou forros. &c, · ___ ,, ______ ___ 

( ;:~) PORTAlUA. , 
Foi presente a S. M .. o T mperador o 

Offlcio de 3 I do mez passado, em que 
o Uescrribn rgnçl or do Paço I ntenden te 
Geral Ja Policia, ponderando a difficul· 
uade, que tem os M inistros C rimin·ues 
dn:; Bairros desta Corte, c J uizes terri• 
turines d!isla, e mais. Províncias do · Irn· 
perio, em rnziw de ~uw extençrw, e Po· 
p11lnção (nlém de outrus cnusas) de c um· 
pr.irern ex.::1etamente os Editt~e;~ Oruerts, 
e Leis de Policia,, representa a nec;essí· 
d<;~r.le, que ha de estabelecerE'm-se nest.~ 
ImpP-r io, conforcnernente a di spos ição do 
aviw de ~8 de Maio de lBlO as provi• 
denci:J.s de a lguns Commissa rios com dis· 

· trictos mnrcudos, e dt:signados, a quem 
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Deveràõ accudir !og·o aos tomu.l
tos, e mo!ins populares, e vigiar 
nos que uzão de armas prohibidas, 
prendendo-os logo .. &c. 
Exam in~ ràõ se existem socieda

des secreLas. immediatamente da
ràõ parle á Intenden,cil! so_bl'e es
te objecto; e tam bem participa
ràõ á dita authoridade O'il pasquins, 
ou annuncios que perturbem o so
c'ego publico. 
~--------:------~-
pE!t'lencer o' exaclo r.umpl'imento das i11s~ 
trucções, que peln lntrndencia Gend 
da Policia, ou seos Delegado1 DB5 Pro• 
vincias, lhes forem transmiLLidas, e o 
mesmo A uguslo Se nbor Tomando em 
Conúderação, a utilidede que devere
sultar das providencins mencionadas no 
aobredi~o Olftcio a bem do serviço Pu
blico, tranquillidade e seg-urança indivi· 
dual, quf) ga.rr...ntc a todo ·o Cidadão a 
Constituição do I mperio: H a por ucn1 
approvn-la•, e Manda, pela Secretaria 
de Estado do; Negocias da Justiça . que 
o fnlcndente Geral da Policio as faça lo· 
go pôr em devida execução. Rio de Ja· Jl. S' 
ueiro 4 ue Novembro de 13~f> . . _ f/is· 
conà~ de Na 'Zareth. 
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. ·. Nas- vendas, Ar~azens, ou bo
tequins, niio cqnsentiràõ ajunta
mentos de pessoas sem comprar, 
sej:i de dia, ou de noite. &c. 
- Não se devem consentir, em 

(]t.wlquer sitio, homens vádios, 
desertores, ou pessoas que não t~-.. 
nhfio Ofiicio, ou Emprego, nem 
inlliv1duos jogadores, on de máos 
costumes, disto EJe participará á 
Inten,lencia , para serem p·uni-· 
dos &c. 

Procederàõ contra os mendigos, 
_ dot:ntes fingidos, ermitões pt!dido· 

res de c-smola, que não tiverem li
cença. &c. 

[ 1' ar-se-há escrurulozo exame dos 
indivirluos que chegarem a qual
(jU 2r destricto, se são pessoas de 
s u 8JH;i ta. & c • 

. Nenhuma 1'>esso<t poderá tra1wr 
armas de fogo sem licença, aliás 
ser:í castigado segundo a Lei. &c. 

O Escravo que fôr !">rezo em 
dP.sorJ ens com armas deféza8, ou 
perpe~rand1J algum dl~ l icto, ser :i 
Jogo al;oitado no lugar mais pu• 
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blico do destricto, onde estará fin
cado um mourão com du.~s ar·gói<HI 
para !Je fazer o castigo á custa do 
Senhor, e nunca excederá de cem 
açoite!J por _cada vez. &c. 

Devem-se perseguir os ladrões, 
e salteadores pelas Estradas, e 
Caminhos publicos. &c. 

Finalmente deve-se ter todo o 
cuidado e ·zelo para que não diva:. 
guem pelas ruas, caminhos, ou 
lug·ares publicas, indivíduos dou
dos, furiózos, e hebados, animaes . 
damninhos. ou fer6zes, e ainda 
cães sem d~no. Seràõ i mmf'diab· 
mente enterrado~ ~rn covas de qua
tro pé:1 de profundidade os ani· 
maes mórtos abandonados , que 5e 

acharem nos ~eos De~t1·ictos, e <Í 
cw~ta de seus donos !';abendo-se 
quem são; procurando-se a lim
peza,' e evitar todas as exhalações 
insalubres de qualquer qualidade, 
~ de que podem resullar moleslias 

' N"' I '"' graves. ao se venc er.ao generos, 
e carnes corruptas, nu de anim3fS 1 z_ c 
lll-orbozos, Os curraes, ou matf.l-
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àourot> seràõ desinfectados. Não 
se falsificaràõ pezos, ou medidas 
de qualidaJ~ alguma. H;;,verá a
bundancia de agoa de beber com 
todo o aceio , e I i m peza. Os pré
dios arruinados que ameaçarem 
perigo, seraõ ím mediat&mente de
molidos. Vigiar-se-hão os fóg·os ar· 
tificiaes. Accudir-se-há rápida
mente aos incendio:;. &c. 

Nascimen- Assomou o dia 2 de Dezembro 
t~ do ·Pri~ - de 1825, que fic'1d nos annaes do 
cipe Impen- mundo, e particularn1ente para a 
al D. Pedro. N ~ B .1 . r . d' a(;ao raz1 eira; lOI neste Ia que 

S. M. a Imperatriz D. Leopoldi
na &c. deu á luz na Cidade (lo Rio 
de Janeiro pelas duas horas e meia 

·. da manhã, um novo Principe • 
.. Descnp- O dia 9 (lo dito mez foi destina-

cao do Bap- B · · d J:> · 
;izado do do rara o apl.tsmo o mesmo rm~ 
mesmo Prín-cipe Imperial. Toda~ as Fortéde
cípe. zas, e Em barcar;ões de Guerra sur-

tas ua referida Cidade salvárão e 
se embandeirárão. A 's cinco ho• 
ras da tarde o Imperador acompa
nhado do seu Augusto F !lho, e 
Fjlhas chegou ao Paço da Cidade 
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onde logo tirou oPrincepe doCochet 
e recebendo·o em seus bracos o con
duzio para uma Sala rica1-.{ente ar
mada: posta em or·dern toda ·a Cor
te, e mais ncompanhamento par;.a. 
assistir ao acto do Bapliz!ldo, Man
dou o I m pera(lor todo este Con
gresso para a Capella Imperial. 

Havendo '~'1da um tomado o )u .. 
gar que lhe competia, se pôz em 
marcha o acompanhamento ; a 
póz do qual s~ r:eguião as insignias , 
Maça pão, ,,éla, e candida; de
pois se seguiu o ~allio, o qunl e
ra sustentado por Pessoas de Gran
de Jerarquia, debaixo do qual, 
ia o 'Principe Imperial EOS bra-:
ços do Visr.onde da Cunba Mor
domo Mór da Imperatriz: seis gi
l'andolas annuncüírão ds Fortalezas 
a chegada de S. M, I., Seu A.u· 

· gusto Filho, e Filhas á Imperial 
Capella, onde fmão recebidos pe-
Jo Bispo Capellão Mór, o qual os 
esperava paramentado com o seu 1 z. 7-

Cabido. 
Assim que chegou o Princepe 
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á CapeUa., foi pos,to no seu pri
rneim leito, o qual estava ricamen·, 

· te ornàdo. O Imperador acomp~
nhado de suas Augustas. Filhas e 
do Rispo .Ca.pellão Mór e Cabido, 
se _ derigi:u · á. Capella do Santissi-

. mo Sac&amento., ond~ fez oração. 
Acaba.da aomção, S. M. I., e 
o Bispo Capellão M.ór, forão to· 
mar ass.ento nos Thronos que esta
vão ·promptos no Corpo d.~ Impe
rial Capei la, onde se principiou 

. o acto do B.aptismo. Findos os 
exhorci8mo.s ~ubio o Imperador, 
Seu Augusto Fi lho, e Fi lhas, Ca
pellão lVJór, e Cabido, :i Cnpel· 

.la Mór, e debaixo dos respecti • 
vos T.hronos continuou-se a Ac· 
ção Baptismal, çnde o i?ríncep~ 
Imperial _recebeu oNon1e de PE · 
DRO. 

Finalizado oBaptishw, foi o Prin
cepe Imperial conduzido peJo Mor
domo Mór, para o seg-nndo leito, 
que 5e achava postado ao lado da 
Capella em (jnanto se concluía a 
acc;ão. Immediatarnente o Bispo 
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CapGllão Mór entoou o Te·Deum 
Laudalnus, ·o qual foi execut:ldo 
pela grande m usica, q 1:1e se acha
va no co~o, ·composta pelo Impe-
rador. · 

A riqueza com que ·a CapeJia 
Imperi?-.1 se achava or'nad-a, o ef-, 
feito que nella produziu a nume
roza illuminação d~ seiscentas lu· 
zes, a Corte, e mais acompanh2-
n1ento , as tribunas guan1ecidas 
de Darn~s da Imperatriz, e Cor• 
po Diplornatico, apresentava um 
espectaculo o mais brilhante, que 
se póde imagi·nar. Cinro Creden· 
cias lindamente ornadas com ri
quíssima buixéla de oiro e prata, 
e duas ri q uissi m <.!:3 pias se acha
vão postadas na Capella, o que 
tudo augmentava a magnificencia 
e explendor Jo Templo. 

Tomadas todas as Providerrcias O Impe· 

Para proseg·uir a g·uerra dirigiu rador patte 
' com uma 

o lmperad~r ~s seus · esfú~ços qo Esquadrapa .... 
::fim de anmqmlar essa terrtvel aa- ra a Pravin-

' solação política que mergulhava 'cia da Bah~ 
os aninios n' uma especie d' incer- em 18\26, 

'· I ?_ F 
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teza mui nociva no espírito publi
co, por ser o assassino do ardor 
pa~·riotico. DetHminou pois, olm
perãdor, a qut~m nãa ~rão occul
tas as ma qui nuçõoas dos demo
cratas, ir com sua presença ani
mar os bons, e amigos da ordem, 
decidir os irrezolutos, e punii! os 
n1áos; e tendo organizado o Go
verno durante sua auzencia d:1 Cor
te, Dec.retou (em 30 de Janeiro) 
c.1ue na sua cbeg~da á Bahia fa .. 
ria. a graça de conceder ás Tro-

-pas da guarnição daquella Provin- · 
cia, a graduação do Posto imme
diato até Coronel, a todos qs O f .. 
ficiaes Superiores dos Corpos de 
primeir,a e segunda Linha; e do 
Estado Maio r; em preg1~do~ 03. pri
meira e segunda Classe, ou a Ef- · 
fectívidade das Graduações, em 
que se i!lchassem ; e pela rn<!sma 
fórma aos ma~~J antigos de cada . 

· Classe no Estado Maior, e em ca
da. um dos Corpos, d13 AlferEs a
té Capitão inclusive. Outro sim, 

, , . que perdoava aos desertore?i das 
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Tropa~ da guarnição da mesma 
Prov·incia, que nella estivessem, 
apresentando-se nos se1:1s divídõs 
Corpos no decursQ de quatro me
zes, no prazo de sei's aos , que so 
ar,hassem em qualquer sitio do 
Braz i I, , e de oit6 aos que t>stives .. ' 
sem fót·a delle. . 

A sol~mne promessa que S. M. 
:I. havia feito ;aos seus fieis sub~ 
ditos da Província da .Bahia, de lo· 
go que as circumstancias o penni· 
tissem , o~ ir visitar , fez com 
que o mesmo· Imperial Senhor ma o .. 
dasse prepal'IH uma Esquadra, (a) 
e expedisse as necest3atias, e con
venientE:s Ordens, p~ra o fim d' . 
esta viagem; resolveu-se então o 
Imperador a embarcar r1o dia 2 de 
Fe\•ereiro para Bordo da N áu .D. 
Pedro 1. , e no dia S{'guintt::! rleu 

-á véla para a Bahia acompanhado 

(a ) A E~quad ra era Comm11ndada 
pelo Viée Alm irante Barão de Souzel, 
a g unf era composta da Nau D. P~- I L1 
dm I., e das Fragatas Paraguassú, c 
.P.i1·anga: · 

~-" 
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de Sua Mage!}tade a J mperatriz, 
f.' de Sua Augusta Filha, a Se
nhora Dona Maria da Gloria Prin· 
cezª do Grão P~·rá, (a J do Vis
conde de Furanaguá .Ministro dos 
Negocias da Marinha, 2 Gentís 
Homens, . 2 Viadore~, 2 Guarda 
Roupas, Esmoler Mór, e Capel:
Jão, Mó r doa Exerci tos, l.VI estres 
de S. A. I. , 6 Moços da lmpe
Jial C amara, f.l Da mas, A ço.fatas,. 
Retretas, e uma Companhia da 
Imp13riaJ Guarda de Honra. 

Chegada Duvidavão muitos indivíduos na 
co Jmpéra-p · · d B .b. d y· 
doráCidadedroviJnCJa da . ~CJa,_ ai dlagd~~n 
da. BahiA. o mpera or a apita a . I~a 

Província; porém logo que asso
mou o dia 27 de Feverl.:'íro pere,;. 
ceu a incredulidade, porque nes
t~~ dia de assombro e regozijo pa
ra os Babían.os, desembarcou S. M. 
I. ( b) no A rsen:1J da Bahia, ..r\-

(a) Hoje Hainha de Portuga l. 
( b) Já mencionámos a pagina :254, 

a .Esquadra em 'que veio o imperador 
do R10 de Jnn eiro para a Eah.ia, tod::;s 
~1s Pessoas da Imperial Famílias, e to• 
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companhado. da Carnar.a, das Cor· 
porações Ecclfziastiea~, Regula"' 
re~,.e Secul·are~ &c. e desrle eu-

.tão ~omt>çárào a Salvar. ~s Forla,. 
lezas ,a com panbadas dl" girando! as. 
-0 Povo~\ porf~a <\ava Altos Vivas 
ao seu Soberano,' e ~ .,tmda a I U!· 

' pErial Famüia,. · 
Em <'JU:lnlo is.to acontecia, deri · 

rig.io-se o ImpPrador ri Sé a . dar 
graças a Deos Omnipotente · pela. 
sua ft'liz viagem ;'iq\lella Ci.~;J.~~.de. 
Era lambem adrnüave l a , eiPgan- . 
te slruc.tura dos Arcbs Triunfaes, 

·e da Barra,ca Militar, as· ricas ar .. 
mações de que estavfio cooert'ar~ .. 
as Janellas, a bella prespE--cliva. 
que f:.IZia a tropa pelas ruas, 11 il· 
lumin·açiio , no decurso d e oito ditls·~ 
todo este app~ralo recreativo bçm 
demos ira v a n0-s Bahienses a sua 
at.lhezão ao Liberalisino, e ao seu 
Monarcha. 

S. M. !. depois -de te·r reformà4 
------~-----
dos ~)~ mais in'élividuos que vinlrlie ao 5el& 
ser v IÇO. 

TOM. XII . 

Sabida .dà 

/J D 
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do os abuzes ,de algumas authori~ 
dades, pôz á J tJstíçá em t>oa or .. 
dem, isto para' ven t ura Cios Ba· 
hienser; , ul i i1namerrille, · hav•eruilo 
Despachàdo mu1tos Cavalleiws dh 
dive'rsas" Úrdens , · Commendadó
res &e. '~a 'l detetmi9t>u 'a passa-r 
él Cmte do Rio de Jatíe,ir(!) no dia 
2J de 'M·arço, e para. prova da a~ 
mizadé r".:q~ e" tini~ a · aos · .Bahia'nos, 
Jhes ·deixom .. a Proelé:-mação que ~ :-
b'à-i:x:@' vai transcrità. ( b) . '' 
_......;. ____ .. ______ _ 

(à) O Leitor qll'<~ de;r.ejar ·t saaer a 
p e·:i~ ous De!pachadaiõ, . v, ejn o Diario ds. 
Bahia. . 

( b) P. R O C L A MAÇÃ b: 
' Habitantes da Provincia d~Bahia ! 

1-le chegado o prazo por M·im dado pa· 
ra ·retirar-Me 

1
á Corte. Os interesses ge

raes do 1 mpelio a~sim o exigem. P arto 
no dia vinte e lJUm, como já havia di· 
to, e sinto não poder demorar-Me m:1is 
tnt.re vó~ . As demon :. l ra~:Õe! d'alegrin , 
gratidão, e fide lidade com que me Mi
moseasLeis, faràõ com qu tj Eu !> empre 
M 'e limbre dos HabiJanles destu Provin• 

, ciil, ·assim como Espero, que •emp.re voss 
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U-ma repentina moles tia fez des- Morte . do 
cer .em poucos dias do Throno á lmperad0 r • 

. , ''"" · J N VI O H!il de Por• ~?pultura o Sr •. .u. oao . • tugal. 
nüttiremo" a narração dos boatos 
~ue vogávão ácerca da sua morte, 
e mesmo relativamente ao dia em 
que 5obreviera: além d'infun_da
dos, sã9 express~es de partido ·, 
~ ô historiader aómente deve anw-
çar o que tiver visos· d'exacto sem 

I ._._ ________ -----
. lembreis ôe Mim, em guem tendes um 
Soberano, que arrosta, e arrosta ri to· , 
'dos os perigos pela Salvaç·ão de Seos 
Su;bditos, e que -Bu5cn fazer-Se conhe
cer delles de todos Oilt m0dos, para que 

'jámais po~são ser illudidos, e l;:vados ao 
prçcipicio, por aquelles, qu.e se intitu
lão .Amadores. da Pat?·ia e da Liberda
de~ e que só querem desf>otizar, ligri
lhoando·a, tratando unicamente de seo!l 
interesses a despeito d·a causa publica. 
O A mor da P a L ria, e do Povo, tem si
do sempre o alvo a que Tenho dirigido 
Meos tiros; e <issim, Bah ian0s, e:xecu· 
tni literalmente a Consti.tuição; Cum· 
prí M ,·nhas· Jmperiaes Ordens, e o re• 
sultndo do qne vos Ordeno, ~ná a vos• 
sa felec!dade. Babin 19 de Março de 1826. 

JMPER/JDOR • . 

I JI 
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nada nrr i s~ar de gratuito. PeJa 
morte do Monarcha, a J o ele Mar
ço, reco.hiu o' Governo .n' um Co~N
se lho cie Regencia Prezidido péla. 
~r..a Jnfanta O. Jt:Jabel MMia. A~ 
pr':'SSOil·Se Plll enviar ao Impera..: 
dor st>u Irmãu ,.uma Deputaçfio (a) 
Jlam o fe l.icilar pela sua ex a ltaç:1o 
ao Throno, e tributar, l'ill nome 
c.los Portuguezes, aqu,d las home• 
rw g <·n~ propn.as ele, 8ubdi tos fieis. 

Apc'nas cllr->gou a Deputação á
qt~el l a C idade, poucos di.as derpo
rou o lmpemdor e Rei a solução 
de!lte grnndt:> prob l ~ma, gHiano.lo• 
s~ pe las cmoçties de H ' U coraç.ão, 
e pe los Conse lheiros. Decidido a 
m a nter a p:1 lavra que déra de ser 
eempre o Deff·n s'o r Pe r prluo do 
B razil, 'Abd icou a Corôa dt> Por· 
tug al e m su a lll'ha prirnog e nita, a 
P rillceza do Gd\o.Parri a Sé·nhora 

-~-----------

( n ) A Oepulas·ão era composta do 
Dt!qlle d e ·Lafúes, do A rcebispo de La· 
cedemo n itt , t'; do Juiz J e l'ó ra de Co• 
rnch.e. 
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D .' . .Maria da Gloria, (a) {iestina
da acazar comseu tio IJ ex-Infan
te D. Mig~iel, concE>deu uma am
nystia 3 todas as opiniões e cri1~~s 
po.liticos de qualquer natureza , 
aeahando dE.>ste modo, o intermi
navel Systema de dela<;ões, e v'iu
ganças, pondo uma barr<~ira á des• 
moralização, decretando umaCons
tituíção para reger a Monarchia 
Ptlrtugueza. Eún Constituiç:lo é 
daLada de 29 de Ahril, e ' o Im
Jlerador e Rei decla.ro'u solemn~· 
mer)te que sua abdicação f'Ja con
dicional, e só se julgaria ter e f
feito depóis de J orada a Consti
tuição, e concluido o dito "azZl- . 
menta: . · , 

Fqi S.ir C~rl cls Sluart quem , trou~ Subleva-
:xe tllo i mporf.anles despachos, que ção g_eral dos 

:fi N 11 • 1• .l e2ullad orao por e e tmnH~I ta ta mente en- c ·. • G . ongregut9· 
1regues ao o1verno r, que hezllou tas e ijeus a.·· 
.sopre se lhe devia dar prmnpto e p<llliguaJo~ 
cahal cumpr·i.menl.o. Duplie:írão as c.:ontra ell.e •. 

jntriga8, tramou-se clara e occul- ~ ~t:~a Cinl 
----------------"---
) (a) Hoje R.ain·ha qe Portugal. 



' 
em Por.tugal, ta mente , éspalhou-~e o oiro ág 

e de~troço mãos cheias para seduzir e ~!lu·~ 
dos 111fames · · · · ·lt· 
sect:irios do ciwlr. os meautos; e ~lu · o mundo 

. d(;s1Jotismo. o -assombro e extraordinarío ' insti· 
gado da reacção de·, parte d' ,.f m 

. povq contra o seu Rei ,por este IJ!e 
quert;,lr dar a liberdade, e felicita• 
lo. À longa cadeia qa conspiraçJ'io 
abrangia ' a F ran~a, ('a· ) e deste 
foco esp;.ühava su:\ · pe-stífera in · 
fluencia em Hespa.nha e Portugal, 
e até 9 , mt:smo G-abinete Britani

. co parecia ir d'~\coç,do çom as in· 
fames tJl ,llquin~ções. Não poude, 

.. porem~ a malda~e; a ignorancia, 

. e a rttbeldía prev~lecer, conh·a as 
luzes. a lealdade, e ·a . virtude; 
jurou-s,e a Constituição, uma Pro· 
vincia immortal, p.e.z-se á fr~nte ......_._,_ ___________ ~~ 

,(a) O escandalozo ~proced>l!r do Mi· 
. nisterio Francez, compro\" a assáz· .nosso 

•J'H.I.Jd 1 ,q ' facioc·inio; por· mais êl'urna vez tem pos· 
· !!" ·r.t;, o·· '• to •O t'hrono ás bordas' do. precipício ·não ' . ~ . ' 

' 1 111 o.u.; _ t-razendo á mcmofia ~s antigas desg,ra• 
çns occaZ:onadas por uma aristocracia in• 
supportavel. S,ã9 perdidas pura tal gen• 
te as li~Õeo d!a. ,_;x pe;iencia. . 
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da refót·ma, triunfo.u o heroismo 
das ofl~nsas do Hei Libertador, os 
indignos escravos d'umaJ until im
piamente denominada a,poslolica , 
derrotados e póstos em vergonhó· 
za fuga, fôrão escondet· o seu vi~ 
~ i pendi o . ri' um NÍZ estr~Jnho, e a 
hwmanidude co~!1eçoü a exulthr, 
celebrando d'antemão a VictorÍ iJ. 
da Liberdade plantada pelos R eig 
Phy·losophos, e Pais de Seus .Pó· 
vos, unicos dig nos de reger ho .!. 
mens •. ( n) 

Em Cq. me,tá, Villa da Provin- Revoluçffo 
~ia do Pará reb~nton uma cruen- na Vil la da 

' ' c t' ta revolução em 22 de Abril con· ame a. 

tra os Euwpeos, dos ·quae:s: matá-
r J, t 

, ............. ------~ ...... ---• I ' 
~a) Para conservar s~mpre ligada 

n serie do5 5UCCi!SS05 se tornou inrJi spe n• 
' savel esta digres

1
são ~ cujo objecto ntto 

· pertença cx:clur.ivamentc <'Í Hi.tlolia · do 
Brazil, comtudo, ~eLl'l com ellu intimas 
relações, não ~ó por ser ·o Imperador do 
Braz.il, Rei de Po~tugal, mas lflmbem 

. por assimo recla_mar unaturcza Jos ~uc· /3 $ 
cessos. Esta aclvi!rtendia teriui a ' prevc •. 

t nÍr à censura UO!i indout0s, , 
• J. l' { 
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rão uns' e prendêrão outros; o~ 
revoluckmar10!!1.lançúão immedia .. 
tamt>nte mão' das A uthoridades, 
come(;ando log·o· a Governar dws~ 
'póticamente. Logo que chegou á 
Cidade a noticia de um suceesso 
tão, dezaslrózo, o seu Goverm1dor 
\mandou p:utir; para a dita Vi lia, 
a E;,cuna de GJJerra Carolina, 
(:om 250 militar·es Comnwndados 
pelo Major d' Artilh·eria Antonio 
Ladi~lúo; porém como f:'sta Via
gem fui des'ciitoza, pol' levar -mais 
de quinze dia:; á- mencionada Vil
la de Cametá: rezultou desta de~ 
mota, haverem~se os -rebeldes for
tiôcadp, e 'pôrcm se em defeza; 
de maneir~ q tle fogo que 

1 
a dita 

expr~dição desembarcou para ter· 
ra foi ·eOIIi rletamente , derrotada; 
a_nwil.os ficárão prizioneiros, e a 
fnP110r rarte que esear-ou, fugio 
para Bordo c.b referida Escuna, a 
(JU:d' p rompl.amente deu á vela. 

0:> pe·rversos governantes revo
l.u ciolla rio~, r; do , deixárão h uln .só 
·.Í:nqu}ento dé vex(}r a gente (lue 
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tinhilô ao seu domimo; o que deu 
· motivo a mui los descontente11 con

vencionarem-se com Oil ditos pri
zioneiros Liberaes para formarem 
hum a cuntra·revol ução ·, a quàl se 
effeiluou 'no dia 14 de Maio c.~om 
a fortuna de prender<:>m alguns 
Chefes da revoluf.;ão al·ém de qua· 
renta dos seus paTtidarios. Final-
mente restabelecêrtlo SP. as Aulho-
ridarles do verdadeiro Goverllo d~ 
S. M. I mperia 'l , e os rebeldes fo-
rão puniJos ~om as pt'lHlS corres• 
pondeotes a tamanho aHentadt>. . 

'J ' 

· .1\ demonstrada, e mui bt>·lll cü- Admissã() 
' nhecid~ ti 'tilidade . res ~ ltante de de generos 

C -. f ' estrano-ei ros um ~omnwrc1 ·o ranco, oue attra- P b. . 
1 na TOI'JllCI:l 

hinqo a qualquer paiz grande mui- Cisplatina • 
. tip.Jlchlade dos at·tig-os de que ou- ' 

tros nbundilo, comeguindo-3e por 
esta meio não s6 H acquisição dos 
objectos nt"eessario, por preços ma· 
i:i .commodos; mas air~<la por C)lle_, ' /.1 r 
pela mutua tranzacçao se trans .. · 
mittem de uns a fJUtros póvris ·co· 
nhecimentos de induslria, P. per
feição, nw'veu o Governo d0 $ i" 

r. 
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de Janeiro a mand~r crear na Ca
pital da Pro.vincia Cisph1tina um 
estabelecimento de Depozito, or
den1ado á sirnilhança daquelle qu~ 
se i·nstituira na C0rte, e onde fos,
sem ndrnittidos não só todos os ar
tjgos de producção, e induslria 
da Graã.Bretenha; f-ürém até de 
touas as mais Náções que &e achaa-

'· . sem entretendo relaçoes de paz, 
e amizaHe cem a Corôa Brazilica; 
e . esta .médida, acons~lhada pela 
pratica de todos 08 paizes illustra· 
dos, foi maif.l hum passo para o aug
mer;Jto, e polidez daquella porção 
integran te do I mperio;~ uma pro
·va evidente da atter~ção que me
rece ao,s' GovE•rnos Jivres o bem· 
estar, e prosperidade dos póvos a 
quem regem, e cujo pt\rtí:cular in· 
teresse é o seu proprio, pela r~
ciproca depend~ncia que os liga. 

Abertura Se o promover, e adiantar o 
de uma nova Cor,11mercio exter~o, é um:.!l das 
EFstratla . da, mais proveitoza!; attdbuicões dos 

reguezta ue , · ' I . _1 • 
Santa Cruz, Go:rern0s I lunllnauos, e que gran-
ao ~alto 1de .soli.citudc, lhes ,merece, a aber~ 
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tora de estra(las qne facilitem o gr_ande do 
commercio interno nem é menos R•o Belmon
.. ' ' d' · d tenaProvin
lmportante, nem ·menos 1gna e cia. da Bahia 
cuidaf!.o; por quanto ta~s objec- • 
tos são a resp~itq da economia de . . 
um pa1z, o mesmo que . a~ vems, 
e-outros vehiculos de circula cão são 
a respeito do corpo human~; por 
que, se obstruid9s estes enferma 
o corpo, do 'mesmo ~nodo não haven· 
do meios prom ptos de fazer girar 
as producç.ões de qualquer paii a-
os pontos 'conve.nie1ites para ores
pec'tivo co~sumo, e cxpo'rtação, 
naquelles, onde esta tamb.em tem 
Jugar, naturalmente enfraqueee, 
decahe, e por ultimo se arruin& 
inteiramente, e evidencia esta> at
festuda ao · genero humano, por ·u-
ma infinidade de ex e in pios, que 
nos offerecem muitas Cidaue~,;, e 
Reinos, ·que não obst:ult.e a sua 
opulencia, e favoravel dispozição 
da natureza, chegá1·ão ao ul•ti mo 
ponto de decade~cia pelo des,leixo, 13 > 
e abandono 1-do$ que as govern~-
x'ão: t~es co·nsi'derações motivárão 
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o a resolução do I m p.era,dor, m3n• 
dando, a t·equerimento dos habi
tantes da 'Freguezia de Santa Cruz, 
abrii· · uma nova estrada ao ·salto 
grande do Ri'o Belmonte, pará fa
cilitar o com rruircio entre a dita 
freguezia. e Minas · rJOvas, cánce
dendo ou.tro-sim para auxilio da. 
resreetiva desreza' a quanlia de 
J :600_r$OOO réis das rendas da Co
marca; e islo apezar . da oppozi
ção da Carnara da Vil!~ de Porto 
~eguro, que tendo sido mandada ' 
congregar em ·verea.ção pata dis
cutír sobre a convenieilcia da- di .. 
ta obra, àccordou ~niforme,mente, 
que a estrada (~m questão era su
perflexão; por ,quanto h_avia outra 
.naquella villa, e proxima do sitio 
<le~linado á projeétada, po~ onde se· 
fazia o Llciltranztto de gados de to
das as e~.pecies) e toda.s-as mais a.c
\t)es commerciaPs, e que seria mais 
conveniente poupar ii Nação tal 
despej(a, applicando-se t.ão sómen
t~ utna parte do referido subsidio 
a<Jsreparo!5 <.la estrada antiga, qu~ 
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se achava um tanto arruinada: es.,· 
te part?cer foi, não obstante, des ... 
prezado pe lo ConsE-I'ho ·do Governo 
oa Bahia resolvendo que se pozes
sf'm legl:) em prática as I mperia~s 
Ordens .a similhanle respeito. 

Entre as demonslrDções de pe· Exequia• 

h , ~ l . feitas a D. zur, e onras tune Jff'S, con. que J • Vl ·, I r . 1. fli o a o • 11 a 
ho hraz1 101., em ( I erentes par- Cathedral de 
te:.;, memorada n. nunca assaz la-s. Paulo, 
mentavel nerda do muito Alto e pelo Viga.ric 
PoJerozo fn)perador e Rei, o Se- M~noeGI Joa• 

h D J - VI d l qu Jm on• .n or: . o~o • . e sau: oza me· çalves de 
mor1a; he d1gna de mf'ncJOnar·se, Andrade. 
'pelo brilhantismo, e di~nidade aa 
naloga ao objecto., a funcçilo de 
:exequias, mandada fazPr na Ca-
thederal da Cidade de S. Paulo, 
pelo Viga ri{' Capi~ular do Bispn· ; 
c.lo) o Oontor Manot,l Joaquim Gon- · 
çalves de A ndradt~. Destinado foi 
o dia 28 de J olho de 1826 para a 
c~lehraçl\n da~ exequias, e no d ia 
27, no meio dw, começárilo os si· 
no!S lia Cathf'drn,l, ~-~ de todas as ))6 

mais Igrejas a faze1· signnes de dt.>z 
P.m dez minulot~, aos quae8 corres-
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pondja um parque de artilheria·; 
assestado na praça d,a mesma Ca
thedral. A's sete h'oras da noit~ 
todas as Authol'idndes Ecclezias.;. 
ticas, Civís; e MiÍiUtres, que sé 
acha vão con~idadas, bem como o 
Governador das Armas, Camara , 
Cabido, tod~s as pessô.~~ distinc
tas da Cidade, e innt:imeravel po-

., vo, concorrer~o ao .Templo, a da~ 
principio aos Officios noc~urnos' 
qujos lugubrcs ornatos assáz davito 
a conhecer o qtw alli se celebra
va: as paredes estav'.\\o rica, e de~" 
centemente cobertas1 de lu to; se·· 
t€ brilhantes lustres decoravão os 
nlt~re~ armados, é ,bastante illu;
minados, outro pendia em frente, 
e dois ~nais esta vão aos lados do 
busto de S. M. I. e R.: mais de 
·mil Juzes em castiçaes, e serpen· 
tinas de prata escla recião toda a 
Igrej", no meio da q.ual se via um 
ruagnifi co mausoléo, com mais de 
cincoent~ palmos de altura, e Jar
!~ura conveniente, e reg·ular, co
,herto todo com igual riqueza, e 
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arte. Alli se déscobrião emblemas, 
·que claramente annunciavão a <'I·· 
·ta ,J rerarquia, o~ grandes feitos, e 
·11elevantes v.irtudee do M@narcha 
Magna'nimo • .Ao lad~ direite da 
-mnsoléo et<tta·va o Genio do B1·azil, 
c a corpo inteiro, vel!!tido de luto, 
· tendo em suas mães o eacl!.ldG com 
a~ A r mas do I m,perio ., e · no pe· 
de!ta·l so&re ·que estava collocadà 
se via uma analoga,- e bem tra<(aR 
da lnscripçãa. Ardião em torno 
llo tumulo muito/i; lucheiros, e nós 
quatro angt:dos havião pedestaes, 
e sGbre eslcs os elil~bletnas da rn0l'
t e com os instn1mentos que a ci1-
TiH:terizão. Por todos os Jados ti· 
nhão as M uzas depozitado seus can• 
tos funebres, lamentando a perda 
do Heróe Famoso, recordando seus 
a-ltos feito s , e desab~fando assim 
suas saudades. O Altar mór e Ca~ 
pella se -achavão ornados com o 
mais fino, e deli cado gosto; e nel• 
1}e se c.ele brou' o O fHcio· pelo Cabi· J 3 7-
do ' e funcci.onarios da Cathedral, 
.1\companhado por dois córoa de u· 
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rn·a tocante, e armonioza muzica~ 
No dia. seguintP. se congregárão i
gualment~ na Catheclral as .mes~ 
mas A n~horidades, pessoas quali
ncu.•dhs, .e povo, e começou a Mis
sa co1ú o d.ito acompanhamento, e 
t>e recitou •~ma Oração fune~re (a) 
na qu:;al oOrador recordou emseu 
(>Xcel!entf• discurso os principaes 
rasgos da sing11lar Beneficencia dü 
.l.\'Ionnrcha pio, e as heroicidadt>f", 
dr> -sua H.t.' ligioza vida; e coricluio 
finalmente f:'XJ1i'Í mindo com digni
d~de os senti mf'ntos; e pezare!:l de 
flUn 10Hios os coraç.Õel!> estavão po~
suidos; f' então sP .paraml3ntéÍrão 
<JS ma·is dignos preh{>nda.dos, e co~~· 
o Ollici'~nte, e todo o côro desce
r!io ao tumulo, f' fisér!'io as absol· 
vições n~ ·ft',rllra d1~ Pontifica i Ho• 
mano, T~"'l'lflinadas as Preces Re· 
ligic·zas, a Brigao::\ f!Ue estava na 
·P raç.a d t>u as competentes Jescar
ga!:l ' de mosquetaria em funeral, 
--\.------+----~--

( ;,) Foi Orador o Padre Iligino 
Fran c i~co Tejx!lira, Cura .Encommen• 
dado. 

. .. 
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o parque de. artiJheria Um cor

i es.pond~u com ·çento . .e um ·t'iros 
ie canhão: dest.e modo se conclui
rio .as exequias do lVJ'ufto .Alto e 
Poderozo Senhor D. João VI. lm• 
perador e Rei ~e saudoza mernoria. 

I I •• 1 

"J'o11 • . :xn; r; 

l sr 
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L I V R Q. XXXIII. ) 

-· 

Hl26. 

E11tregáo-se os bens sequestrados 
aos Suif.Jdiios dos SolJt:uuws de 

Portugal, e Brazil. 

Ü Trata·oo de 29 de 'Ag·ost~ de 
1325, ft>ito enlre ·Portugal, e o 
Brazil, e que EOslabeleeeu a sua 
independencia, estirulava no A r
tigo 6 ." ( n) a mut'u.~ restituição 
da propriedade de bens de raiz, 
moveis, e acÇões, Sflqut>s:lradas, 
ou confiscadas, pertencent~s aos 
----------.--------

(a) Veja-se :;, pllginu ~~1. 
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suqd'it()S d«f q~~lquer das Altas Par
tes Oontractantes' e bem aSt>Jin 

I ~ 

no, ~ntigo 7 .·) (a ), 1,que_ sirnilhantew -
mente ~e pra.,t)•caria nem mais uem -
m ~.n ,os a r~sv.ei to dau em ba reações, 
e carg·as aweza~as aos Subditeiis 
de ambos os Soberanos; . e cum. 
prindo ~ar a taes c@ndicções a mais 
fiel, , e prornpta execuçãp, Orde
no~ o1 Imperado~, 1fos.s~m. at.tendi
~os todos Of:l requenmen~os, c.u· 

1 
jo objecto ver~asse sobre o Jevan- ' 
~amento de ,taes sequestro~, pro-

. ce'de'nqoise ás re~pectiv?s entre
gas, efll termos legaes; o ·que foi 
communiGadg a todas, ,as Pnovin .. 
cias do Im,perio, e. ao J ,uíz dos Se
questras das . prop.;i·~~ades ·P..o1r'tu~ ~ 
guezas. 1 

Um dp~ , éJ..QUZO~ não pom~() ;·noci• Med ida pa
vos á Socíedac,le , que rouba a0S ra se obstar 
se_us fllemb;os ~ -'~réiito e ~ fa- ~ circulação 

- • ~~ ' ; ' ela moeda 
zend~, po_pdo.os -e'ln , r~t1ipr;op~:a. desr falsa noBKa~ 
coafiança , , é se~ :duvida a . f*li!iifi~ :zil. 
<:açã.o da 1poe~ar,1 eri1me : P4nid~ ·fHn 1 · - 1 3 í 
-- • -.L.__... ~ .. , .... ~f~)tr::- l~ULmA 7'"~-~-;~., 

( b) V cja-.sc a pagina ~~:2. 
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lo~Ja n part~ ;om a · maior se~~ri
dade, d~ts leis. Tal preversão cos• 
tu ma, de on.liuario ,"' kr ori-gem 
por dois princi.p!0s, l ou sendo 'fa· 
brieada a moe~à fa!\;,d no proprio 
pa1z, onde gir~, ou s,endo intro
duzida de paiz estrangeiro, e es• 
te uh imo c;~z@, é, sem duvida., 
~inda mais preniciozo {lo que o pri
meiro ',' VÍSlO f)Ue .'tende· a er~groS• 
tmr o paiz iu.lrúductor á custa da
q1wl le a0Hde tannoeda é levada, 
JHH m eio de um vil, e abjet:tissi
mo .eng·&no, prevalecendo-8e mt~ Í· 
t.·as vezé11 ', para' sinii lhante fih1, ll
m.a\ Naçiio graiHI€', (lo crédito, 1e 
prepondera.ncia, que. tern 'sobre ou""". 
tw, cflrlá da im•puuidade; e is
to:, ·por der.gr-iH~'a é sabido geral
mente~ e tem sido vi~to em nos-

- 'I · i"· 1- sos d~t<'ls, a.té éln nosso proprio' paiz. 
'l:_W1o !>~ {h:.t, se· de t·al car,~z-a ·di mnniln es· 
c.s· ~:.lt-:l1" · · "' · d · · :·. ' · 'iTPs. ·e ouftr.{~s -m-uJtos preJu JcJae~ 

'(I'J' 111 !l J /:1.' . , d" . , 
, , 1 01 .Ltlr.1-='Nello'S' ,' 'O · m~JO e os prevmJr, e 

'1.-:d bst.J u,· ~~ tleve se'r energ-i·co , e 
prmn\r to•; ~~ 'ríor t"nl · razfio~ mandou 
o--l·•n·pe·ra·dor p~la ~ectetaria iV E.s• 

,S:t:~ c:tJ .,c ~. a ·'~ ', · 
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tado elos NPgocios dà Fazenda ex. ' .'1 

, 

pedir Port;~rias a t.odo:c. os Tribu- · .~ ( · 
.naes, e Repartições Puh l i<-~Ú, ·Pa-. · [~: L 

terminando se não re~ebe~se\ nos · ·· · · J 
pagamentos, ff'ilos á Fazenda Na~ · · 't( 
cional moeda falHa , nt>lll nos ' t' ' 

1
.! 

que se fizessPtn aos crédores do . 
.Est<,1do, entrasse tal moPdti, de-
baixo da responsabi lidade dos The
soureiros, Almox.arifes, ' Recebe-
dores, e Pagadores; e quf'l outro-
tiÍm, no cazo não C"sperado de ha· 
\'er entrado nas Cofres Publicos al· 
guma moeda fl lsa (o ·que as .res-
pectivas Juntas da Fazt>nda , deve-
'rião logo examinal', lavran,clo ter-
mo do que -se achasse) fosse toda 

, aquella moeda enviada ao Thesou
roNacional para ser substituída por 
moeda legal, ~ verdadeira; e fi. 
na.lmente que no cazo de haver a
in.da alguma moeda· carimbildu, 
ou inarcada a punção, fosse domes· 1 vto 
mo modo rem.eltida ao l!lito The· 
so1uo, a fim ue ~ser recunhada. 

Era extraordinaria a acti v idade O Alm. 
q Uü di:.n-íamente tomava a guerra r .. I LI! l.üaz.i ' 
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le'iroGuedes, entre o Imperio do Arazil p a RP..; 
toma o com- publica ue Buenos - Ayr~s ' por cau-
mando da .l • .. 1. · d M 
Esquadra za ua. orgam_zaçao po _Jtlc.a f' ou-
contra a de· te-VJdeo, e du Terntono da Ban. 
Buenos-Ay- ·da Oritontal do R i o d;\ Prata. A m-
1~8; precau- bas as partes béÚigera·utPs empe-
çoes que a- h N r r l 
dopta, n U v ao @8 seus es10I'Ç08 f~ara a 

1
e • 

. var ao c~bo colJl bom exJto;·e c e~oo 
-dicavão a esse ~i to ós maiores di'3-
vélos .- O Çabihete de Buf.!no8-Ay
res tinha conseguido que os habi
tantes dos paizes snbre que versa. 
va ·a contend:~. se insurgissem' e 

·tomass•e cu artn3s contra o Brazil 
alcançando deste modo u.mn fal'ça 
irrezistivel, por dimanar da luta ' 
de opiniões, que é' de todas, a 
mais encarniçada e J.astimóza, e 
alliando a contenda com a digni· 
.clade da Repuhlica, e a conser• 
vação da ~ua Liberdade e Inde· 
pendencia. Já se mostrou como é 
que apparecerão em cnmpo for• 

:C?as respeitaveis, tanto rnariti~as 
,' como terrestes' as q uaes tanlolil 

revezes fizérão padecer ás ·armas 
r· •. 11 'Drazíle_iras; pouclerou-se a energia, 

."'~' •I •• f (i 
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:aptidão, c demais • qualidades guer
ll'eiras d0s ~ eneraes rept~blivançs,' 
as forças de €flle dispunAão, e mai::; 
que tudo se e11u merou quanto. ha
'Via sido. assomqr.ozo e raro, que o 
A lmiranl e Brown, Pslrflngeiro ao 
llerviço de Buenos· Ayres ( ape6ar 
de com mandar pt>quenas forças em 
comparação das 1 mperia«>s) sem
pre tivPsse, o'ra ill 11did.o as mano
bras de seus ~,;ontrarios., ora de bel· 
Jando ~ confundi'Odo.lileus designios 
desbaratando os. Não att.ribuimos · 
esles acontecimentos, nu verda
de, á primeira vista int>xplicaveiEl, 
<,1 impPri.cia e c.obárdía dos ImJi)e
lÍaP's; porém sim <Í nel'lhume ex
peri.t"ucia de .q uen1 os capi.t.anea~ 
va. A esquadra pri-ncipalmente, 
ua qu.al se deviã.o espt>rar resulta
dos f.'lvorav~is, e vic-torias glorio
zas; era devedora do seu .dt:zar ao 
chE-tfe que dingü suas ope raç0e5, 
homem á cerca ue cujo proced-i-
lnf"pto avançamos ·al!:S uns racioci • 1 'I 1 
nins, para depois ajuizarmos com 
conhecimento da cauza, e justí~a 
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reconhecida; 'homem .cuja carrr>i
ra política, e militar há sido infil• 
mada por uma longa s~rie de âe
sacerf:Q_s, , e in~igni<J.,ades ( co
mo é ,assaz notorJÓ;~ e ·que só de- · 
ve a vidr;1 á clemencia de um ~ei 
piedozo. .,. ·· 

Tornava.se por conseguintf' iH· 
clispensavel restabeleceF a ,confian- · 
ça dos. govern~ntes, dar boa tert· 
dencia ao espírito puhli.co, e · r·e
parsr quanta antes c:Jrror; que a
meaçavão com effei tos funer.tissi
moEY: nisto cuidou o Imperador, f( 
a primeira das necessidades, a qun 
ac,c.udio, foi ' á que reciamôOlva a 
prompta escolha de) hum habil A I
mirante, e esse se lhe apresentou 
ua pe!..lsoa de Rodrigo Pinto Gu.e
des, o qual che!!ando a Monte
ViJeo em 9 de Maio, e tomando 
o cominando na esquadra a 1·1 ' 
procedeu á murlan<(a de comman
dantes, em ~lgumas embat'Ca{(Ões ! 
dando a Northon o commando d; 
Fragata Imperatriz, e o da Nic 
thetoy a G1·enf~ld, fazendo prer: 

' ' 
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der, e remetter· á Corte o Corn
rnandanl!e de urna Corveta: o que 
as~im disposto, e passada uma re
vista geral á esquadra; ordenou U• 

ma linha na boca do Rio da Pra· 
ta , com posta da Fn~g·á t.a Para-· 
,guassú , e 'mJtras emh~>.~rcações , 
mand•ando bloquear :'l Pa.tagonia' ; 
e formou segbnrla linba a meio rio 
d<l li'ragata lrnperotriz ,, e outros 
vazos; e á frente das emharc·ações 

' rniudas se ciirigiu no di.a 16 a Boe-
nos-Ayres buscando .a Bro\vn a , 
c1uem pretende fazer pro,v·ar a dif:
ferença ·enk.rA clle, e !lt>u anteces· 
sor Lobo, 0fficial de ooem os an· 
naes da Historiu cio Braz.il túà@ 
~nensão com bem pou'ca honra ·,. e 
~·ue snbre si tem attrilhido a p1j. 
bl1ca ind ig nflç~o, e o q u a I por sua 
infame cond ucta sn tornou me-re
cedor de ext>m piar castigo, chegan. 
do as provas ~la sua incapncidude 
a ponto (aJ, que, St>Jlde a escJ.ua• 
dn\ do seu com mando composta de 
cíncoenta a sessenta embarcaçõl·~ s I ~12.. 

de diversDs tamanhos, inclusive' · 
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Fragéltas de cincoenta, elle foi ~em-~ 
pre q primeiro 1acommettido' por 
J?.rown, que apE>zar de suas limi• 
tarlas forças, constando apenas de 
qua~ro Brigues, uma p.éssm1a. Cor· 
veta, e algumas barcas canhonei
raB, o pôz sempre em vergonhoza 
fuga sem' a mínima rezisl~ncia. , 

Combate ~A acertada escôiba que o J m
naval cnt~e perador tbéra de Rodrigo Pinto 
o Almirante · . I . ..,. 
Guedes, e a Çiuedes para A mtranl.e da l~sq ua· 
Esquadra da dra, em preg-ada na~ operações rua
Repub l i~.:a ri ti mas do Sul 7 continha os espj
d~" Buenos· ritos Bràzileiros na exp::>rtalÍ\13 de 
Ayru~. prosperos rezultados, coúliando qu.e,. 

este benemérito officiul rPpararia, 
quanto lhe fosse pussivel' os re
vezes que experimenttüa o seu in
hab,il predecessor ,, e- n·stauraria o 
crédito da Naçl\o, :secundando os 
seus edorços, a fim de que se não 
maJlograssem tantas despezas, e 
se perdesse inteiramenl~ aquella 
cauza: taes e.3perançils nãu ficá
rào i iludidas; purCJue brevemente 
r;e aprezentou a Guedes occazião 
favuravel de as realizar. Havja es· 
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te Almirante bloqueado ·de tal mo
do a Brown,em Buf'n<ls-Ayres, que 
o obrigou a :dar á vela em a noite 
()e 29 ue J uJ.IlO' fazend9' e rece- ' 
bendo algum fogo; e na ITI!mhaã 
ao ui~ . seguiot.f> 30 ' continuou 
a batt-r· se em retirada, correndo 
com toda a fiJrça de vél.'!, evitan· 
do combate regular, ·e parecendo 
mais um Guerrilheiro, do queOf
ficial de marinha; em cujas esca
ramuçds fipárão em tal estado, qu-e 
a Corveta de Brown par~cia um 
cri\'o, rest2nclo -lhe apenas da mas
treação, e velame, o mastro gr::m
de sem , vergas, nem mastaréu~, 
a- gala, velaxo, e kaq u~le; e com 
estes re~;tos dando a poupa ao ven~ 
to for te, a proou :i barra t•ão pre
cipitadamente, e em tal confuzão, 
que encalhou na entrada; fugin
do ígu,almeutE: todos os outros na
vios, ' mais ou menos fust.igado9 a 
favor do vento, que tendo cresci
do fortemente, obrigou a Divisão 
Brazíleira a dar fundo defr <l n.te rio 
porto ·; neste confiic.;to o Bcigue 

o 
' 1 
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Cabocolo, q'ue· por demandar riH!· 

not~ :tgoa ce>ntin uava a accoça.r a. 
Corveta, solfreu um tiro de outro 
Brigue in.imig-o ·. que seguia a fu
ga da sua .A lmiraote, n:'atando
Jhe um marinhP.iro, e ftrindo-lhe 
cinco pessoas. E!:!tll acção produ ~ 
zio s e is mor lo!!~, e vinte e quatre 
feridos na E~<1Juarfpa Brnzileira, e 
·dezoito mortos, t• tr.~nta e tantos 
feridos, na Republicana ( :;egun-

rdo confessárão as Gazetas de Bue
llOS·Ayres;) mas por cartas parli· , 
cular·es se soube que o numP.ru de
uns e outros, foi muitu · maior. O 
Col'sario Lava lleja hiudo 'demandar 
o Cabo de Santo Ant(J nio, com ten
ção df~ enlrar •nu Rio Sala do, pa
ra receber m,ai~~ gente, e ma.nti
rn~· ntos, lhe sobreveio tal Pam 

· peiro, que abriu agua, ( ! foi en· 
calh'ar, par.a salvar a g e nte. Ta 
foi o primt:iro enBaio do Almiran 
te G ueoes. 

O General O General Francisco de Paul 
d~ Exercito Rozado sabendo que uma partid; , 
daque•n du J d · · · d 
U o JlllmJgo composta t: trt!zeuto· Htguay, · 
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bomen~, e commandad~ por Lopes repo~Je um_!\ 
Chico sç empreg<~va em roubar ga- p~rt!da do •-
d I. . F, d • . - mmtgo, quç .• ~· .... 
os,~ espo Jar as azen · as,, tsJtua- rouban nas ''::' 

dos nà Costa datluelle Rio, onde costas da-

o mesmo Rozado era General das quelle Rio. 1:: 
Armas, ·mandou destacar uma co· 'I;{ 
)um na de seiscentos home.ns do seu 
exf'rcito, com maneJada pelo, Te- ... ··· 
nen~e Coronel José Antonio Mar· · 
tins, a fim de repellir aquella for-
ça, e retomar os ·g;1dos, qu~ es~ 
tivesse~n em seu poder. 

Marchou a dita columna ao Ra·n. 
çáo de Itaccumbú ( na margem es-

. (1uerda do Qum ahim, ) onde se con· 1 • 

ject ura v a achar a força inimiga, 
a (1ual nf.io se e11controu all.i com 
~ffe1to; mas sim O:l margen'l do 
llr.aguay, junto á barra do Toro- · 
passo, e t~Jeudo acommettida por 
uma vanguarda de ~~entó e dez ho-
CH'ns, mandada pelo bravo Capitão 
Gabriel Gumes Lisboa·, foi impel~ 
)ida a arrojar se áquelle Rio, re- · !Cf?f 
pássando -o a rwdo, e ·em c::wôas r 
·com que se havião prevenido, sal· 
Yaudo-se assim em precipitação ·' 
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e desordem; ousando apenas uma 
, pequena força d~ i-6 a 20 homenB, 
fazer frente ,.. em quan~o o .resto 

-r.i. ·1 corria , ás canôas send'o estes 
0 

• ~ 11 
'"

1 feit~s €m postas, ~o arrt;meço da 
vanguard~, apezar das vozPs dó 
Commandante pars levar mão 'd'a 
carnagerh; llltimado o que, e Jim:.:. 
pa a cost':l dos magótes de Indios 
ôo outro lado, que a infest.'lvão,'h~
trocedeu á eolumnà, e se rimnio' 
a sP.u antigo cal11po. . 

Entrega ' tJ nía das meclidas mais eficazes 
das terras u: para :1 prosperidade 'de <} ualq Úer· 
zurpadas aos · ' é d · J 

I 
_,. d . patz nascl:'nte, . , sem uv111a a 

011 lOS a , ~ ..l , 
:M iss:io Je protecçao próstaua aos respectJ • 
.Arib"~ó. vos habitantes, oo e.lles sejão in--- ,, 

' digenas, ou ulienig-t-nas; porque 
desta fórma se lhes fazem amar as 
Leis da Sociedade, in~pirando-'lhefl · 
confiança no go·verno, e dispondo.
es fa.~i lmentP para 9., ci,.viliznção. 
Constí'HJ ao f m pera dor,. qpe nas 
Ternfs da Missão d·e /lricobtf se 
havião introduzido Uf11 celoto .Jofí'o 
Mauricio w~~nder1ey, Antonio I • 
gnacio 1\ Jbémáz, e ' ti lgumas' 'Lu .: 
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ítras •pe.ssoas, cauz'at1do o's maiores 
pr.ejuizos e v.exames aos Indios, a 
QUtfm aa di~as terras havi;lti· ~ido 
dadas para S{>U Alde~meuto, e-
-xerct>ndo todos·.os actos possesso-

( rio~, raçando , plantando, ediD 
:fica:ndo, e mettendo dentro toda 
a qualidade de gados; fazf•ndo· 
Jhes tam bem tom adias ·de agoa, e 
~duzindo as l•ndias para as atti.'a· 
J1ir ~o seu serviço, 'e empregando 
todas as deli~encias pata os ex:· 
pulsar das mesmas Terras; Ord~ ... · 
nou im•medialamente õ.Imrt=>rador 
se estr!lnhasse :,o respectivo l'n.s
pector a tolemncia de taes· . arhi· 
trariedades, e nzurpações ; não 
permitt.indo j*mais se perturQe a 
~~anquillid.i'lde, e civilização da-

, quelles In.cl ios·, aos quaes logo de
~t.·m ser restituidas as menciona-

T !'15 das erras; e'- quanto mais podes· 
8e ''JWrtencet'-lhes. , 

O' faflecímeulo .de D. João VI. Che~ada 
Rei de Portu:gal chau:•aYa á sue- ao R!ci de 

..; ' ..,·:" ' . · '. ' Jane1ro ele 
cesao !~eu FLlho pnmeger.1to D.uma Depuc 
Pedro,- lmperaQor do B~raúl) por taçS.o da» lo 

' I 
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ilm ~· Ca· .. difí'to~ .-iríquesti?~,;xv.efs; (1: que • ~~ 
bo-Yerde. conhecido em Lts~oa e constao'• 

I· . . , ' . co- ao Go~erno das Ilhas de Cabo-
" Verde, énviou aa. mesmo Augus· 

. to Imperador, na qualidad
1
e de Rei 

de Portugal, uma Dejiutação (a) 
c?ngrat_ulando-o p0r tão plauzivel 
mo ti v o. Esta DPpu tação em A u
di~ncia de 22 de Setem.bro teve 
a honra de djrigir áqueHe Sobera· 
no uma assáz expres~iva, e btm 
traçad~ Falia, ( b) cuja singele .. 
~~------~, 

. (a) Com.punba-se a Deputação oo 
Coronel Joáu cJr. ./kaujo Gomes, do Pa· 
dre lVlanot:-l Antonio Alfredo de Santa. 
Cal(wrina Braga, do .Major de .Enge· 
nll•mos D.~ogo de Teivc · Vo~concellos Ca- ... 
bral, e do M,ajor Commandan!e du llh.~ · 
da Boa- Vista Joaqt1im p~reira da Silva. 
. ( b) Senhor. - Üii humilde• Subdi· 
tos de V. M. L e IL em Cabo-Ver· 
de, desde o primeiro momento de uma 
llercla rl~ploravel, miligárào saudozns re• 
c~rdações, dirigindo vulos de obediencia, 
11mor, e lealdade a Seu Príncipe Natu· 
ral, Legitimo SnccessQr da Dyna~tia Por• 

' t11guer.ct. Nos tristes dias da sua orfan• 
da,;!e, le lulo,, aqudle J'o,vo subnüsso, e 

I 
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. 2a~ e estilo puro, dPspido de fra • 
.....---------·------
fiel, soltou ·gratos 5Usprros á Divina Pw
:videnci~ pela Bxaltação de \!. M. I. fJ 

R. ·no Throno Exce lso dos nmso• anti
gos Mona rchas. L\: em · a dista~cia de re
m'ótos climas, nelll quat•squer considera
ções de condição precá ria , seriâo capu

· ~es 'tle torcer a Mages ló~a L~nhn du Au•. 
·gus~a S uccessào, -conclu~rda por nossa.<; 
1...;is fumlarnentatis aloravez de mui los se
culos. Só a frdelidlld-e, e obed iencia ao 
.Magna·nirno 10. P edro, podia conservar 
:tranqu .llol', e ditósos os Port ugueze~ co l.• 
l ocados sohre as 'Costas A\f'r icurllJS. {) ~eu 
direito a ser felizf!s ·, p·rendeu ex c! uzi va
·mente. do di·re-ito •imiufcrivel dói Legiti-
midade·. . · 

Senh()r, os habitan tes de Cabo- Ver• 
'd·e, qu·e sabem 'ninar a paz, a munif!
cencia, e a justiça, :!entlrão uma doce 
época, ouvLfH!o annunc iar e~te~ bens so• 
t:i'aes no A uguslo No me de V. M. I. e R. 

,- Os seu11 Deputados, beijando a ~obe• 
t·anu Mão de V. M. depõe junto du 
Throno• a fHHfi homenogem deste nobre 
sentimento. 1\quelles 1mportant'es Dom!-

- nios do ~ceplro Port ng·uez, , tPm da pró-
vid a Natureza copiósos mannnciees de l~cf 
A gricu llu ra, l udu stria, e Cowmertio: 

~ o Povo, qu!iJ os hnbil<~, laboriozo, e ó!C• 

TOM. xu'. T 
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zes entumecidas, e aduladoras; ________ _., 

ti v o, entregou·s~ á doce eipera.nça de 
que. a Paternal wlicitude de V. M. I. 
e ·-R. realçando os beneficios da Provi
•dencia, faria renascer sua pri·mitiva con· 
~ideração, e anterior prosperidade. Ri· 
c~>~, e felizes seràõ tan\oi Subditos cle 
V. M. podendo livremente no seio da 
Patria as~ociar )lUmanoe trabalhos a to• 
dos os dons da locnlidadc, c forçliS da 
"t'getação. Esta,s doce!i esperança!, fun· 
dn ràõ na con vJcção geral do pt ofundo dis• . 
ce.rnimento de V • .M. I. c H. pnra go• 
·.:ernar Póvos, .nu Mngnnnimidade, e 
',lustiça, que te.m distinguido a Publica 
Administração~ subordinada á Snbedoria 
e "fortaleza do AugmtoSucctssor de .tan
tos Reis. · 

.i\ h! O generozo Coração de V. M. 
I. e R. tem excedido a jw~l a upecla• 
ção daqnelles ~ortugut>zes! N~to sómen
tc ·n Excelsa Dynaslia de Bragança ha· 
de perpetuar a glorin do Sólio Luzitano 
pelu Sng:nda PE>swa de S. ·M. a "Senho
ra D • . lVlni"is li., mas lambem umn 
Constitui ção, Graciósa Dádiva de V • 

. M. J. e H. yai snnar os males da Pa· 
trio, ab rir as fontes do bf:'I!J Publico, 
eGJuilibranclo jt~r,tomente o exercício da 
Heal ezn, e a JigniJade do hom;:ro, aii 
for~as do pcqer, , e as liberdade! civís. 
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mooir"a . completament-e a sinceri .... 

O Ceo concedeu a V. M. I. e R. ' es• 
ta gloria singular: ser o primeiro Sobe· 
rano do Univer~o, que tendo calculado 
profundamente o progre<so das luzes, e 
o espírito do seculo, prevenia supplicas, 
e queixas do' seus humildea Subdilos, 
restituindo dignidade á Patria, e calan· 
do as necessidud~;;· da Nação. 

Senhor, Dig'ne·Se V. M. I. e R. a• 
colher a par dos votos, e respeitos de 
Subditos tieis, o reconbecirnento e ufa~ 
nia de u.m Povo livre. Que, a Soberana . 
Dynasti~ ?c V. M. I. e R. proipere 
em luzim~nto, e poder cqm o decurso 
das éras. Que mimóm• fructos desbotoem 
~loria immorta~l a V_. M. I. e R. cpe· 
renne felecidade a muilos Póvos. Que o 
umor, a lealdade, e adhezão de succe!i• 
si v as geraçÕP.s, correspondu á sab~:doria, 
Ít justiça, á demenciu, e a todas ·tu vir~ 
tudes hereditarias do f\'lagnanimQ D. Pe• 
dro, ern quanto o Sol alll)miut Brazilei .. 
ros, e Portugnezes _ no~ Mundos ·ambos. 

O Córonel Joâu de Araujo Gomes. 
O Padre Manoel Antonio Alfredo de 

~anta Ca_tha?'ina Braga. . 1 "'/ r-
O MnjOf . de Engenheiros D iogo a,· 

Tcive f/ as conceitos CabTal. . 
O Major Ci>mrnandante da ' Ilba dl\ 

Boa- V Jsta. JQaq,.,im Pe1·eii:a da SiljJtJr, 



r 
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-dade·, e· grati·dão i!laquell~s V6vos 
.-para -e-om- o se~ -Monarcha; assim 
como tambem outra Fallu '(n) cQm 

(a") Senhor! - Os Dep·atadbll m11n• 
·dados beijar a Soberana .Mão de V. M. 
1. e R. em nome dos h~qitantes d·e Ca• 

-1 bo- Verde; ricós na gloria d~ ião honró·
·sa commissã0, e pmsuidos da justa ufa-• 
nia .de a t~rem desempenhado, v·(em h,ÇJ'· 
je protestar nos Pés. do seu Magnífico 
Soberano, pp rpetuos senl.irnenl'or. de a-

. dhezão, e re'Conhecirneni:-J pela generósa 
' nif11 bilidud·e, e paterna I acolhi mc 'nto~ com 
' ·que V. M. J. .. e H.. Se Dignou Recebe
. los, e Guvi-lo1, 
· A pmeza desta .. dt:vida homenagiiín' , 
-quando percorrer as 1 brilhantrs rt~g:iões 
· do lucido cruzeiro, hade confundir-se no 

equàdor, com os vivos repetidos no ber~ 
ço da a.urora, e deb'uixo du u,n;a 1lo Nor• 
te; porque a justiça t!9s voto,s da Patria~ , 
qnal cl~amma el'eclricõ!l' rápidamei1le se 
·coínn1unicuu já', de poYo a ,povo, cle pe'i• 
to elll peito, ll todos os Portuguezes, qu·e · 
morão M Zonas orient·ue~, e aos que res· 
pirão os ares· atlunti~os. Somos esperàdos 
anciósamente, · por aque·lle Povo, q;1e 
·nos en\·iou·. Cumpre felici.ta'r ~ ~tmãos, ,os 
qua~·s, , no ~;~ ·tror consagrado n mu Prin-

,, cipe n~tui·al) firmárão a sólida baze da 
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que· a 'inesma ·Deputação s~ d'es-

nessa honrósa Missão, Com que ju·bilc' 
. lhes dW:emo6: N.às. uos. deixàmos Subdi,. 
~o~ fiás ao leg·itimo Succcssor da Con)a 
Porlugue'!Ja; e vos tornamos a ver Cida. · 
dâ,as .. itttMtres, pe_l(t sing2blar ./lll~bn~ficen• 
c:ia, destct lncomparavel :)obet·r!n,o : nave
gàmos desde o Occcano ao Ma.r Pacifico, 
pr.antt:ando e.m sitr;ncio a patria sem di. 
gnidark, negaçlo' os farQII da Naçâo, o 
$Q!dado sem disciplina , e a Lei se.m vi. 
grw. Ape.nas :encaràmos o Magnífico Fun
®dor do Solio Bra'l.ilei1·o, vimos Selb 
Throno Radio'!..o em Graças, repartindtJ 
com os Portugue~es Dons S ublimes clct 
Sa.bedoria, de Fortale'f.a, de Ctem w ,citA, 
e de Justica. 

Nós lh;3diremos.: ...., No tlia !29 de Jli .• 
bril ,de 182(), á face do Ceo, e dn ter· 
Ta, vós juraste~ adhezãn 1 e fJdeli daJe 
.ao Nos~;o Adorado D. Ped.ro l V. e pro· 
xn_ettestes firmemente 1 que só os .. Se11:; 
A. ug-ustos Decretos, por serem f e ~i:li 1Íwr.

1 
serião obedecidvs nos dom in i os A ft.fca nos; 
no mesmp Fausro Dia este Pr ~ncipe Ma 
gn a nimo traçava a linha irlviolavcl da 
vossa legiUrna obedie·nc1a, e da Su.a So- . I tf I' 
herana · Aulborid;Hie ; Decretava nosia. 
CARTA CONST l-TUCJÜNAL, eter· 
na garantia da fdeciuade .. ~=>crtugueza, 
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pedio do Impet·ador, no dia 6 d~ 
Outubro. · 

que fechou para s~mpre o ·cáos da dis• 
cordia, e o abysmo das r~voluções: com 
que alegria, aquelle povo hade expres
sar motivos de ftecoohecimento Nacio· 
nall A preciósa época deste Feliz Rei
na:Jo não conheceu erros. nem crimes cl'e 
opinião. Uma verdadeira amnystitt, mi
m6;a dadiva do seu Magnanimo Cora• 
ção, a marcou de cunho indelevel , n~ 
Historia Portugue·za, e nos nnnaes da. 
Eu rapa , e do M u,ndo. - Dcti,bero, que 
dwia feliátat Podugat ' · e que Me era 
indecorow náo o fa'!.er. Palavras digna; 
de um Oraculo da Divindade sobre a 
t.ena! Ellas firmúrã9 e paz, a liberda• 
di!, e a harmonia d'e muito• póvos: el• 
las estão pl~namente curnpridaf. Oh Por• 
tuguezes, mandai·a,s á posteridade, gra
vnda> na rnemorin de vossos tenroi filhos. 
l•'oi <l primeiro voto do Pai da PAtria, 
do Principe Filosofo, do 1m mortal [). 
Pedro. A Senhora D. MArtU. lf. é 0 1 

·.Augusto Penhor desta. Soberana Delibe· 
ração: a Constituição do~ Portugue~<c& 
!lerá o eterno pa.lladio da Stta. Plena E· 
xecu cão. Com Ella resti tl1Ío esplendor 

'Í'h . d . c . f d aos rono;, Cc ~11 oroa!!, e un ou 
lmperio1. Porém , Senll'f?r, acima d~J 
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A communicação' entre as Pro- · p~ to 
vincias de Matto·Grosso, e de S. de uma no. 

P I tr "t · d va naveganu o eueJ ua se por rne10 e um ção entre 
trajccto enfa~onho, e ass·1i2: peri- Pro~ioda d: 
gozo pelos Rios Paraguay, Ta- Matto-Gros
quary t Cuchim , Camapuan, e so • e aq,lel-
p d ... l la de S. Pan. ar o, e que nao gasta meno~ (e 1 
seis· para .o;ete mezes, desde Por- o. 
to Feliz na Província de S. Pan. · 
lo, até Matto-Grosso. Otfe.rect!!-
se uma nova navegaçãl9 ao Prezi. 
dente da ultima Província., pelo~ 
Rio!J de maior desembaraço , e 
commodidade~ que cortaQdo mais: 
de cem legoas de tranzito, reduz: 
esta viagem a pouco mais de dois 
mezes; e aproveitando o esnonta-
neo offereeimenlo das pessoas que 

· quisérão concorrer para o começo 
da exploração dos Rios, envia im
mediatamente uma expedição pa-
....,__,.,. ._._----_______ ....__. 

tantas graças' ainda uma gr~ça para os 
P€lrtuguezes. 'Permittí', que a geração 
prezeote pOisa invej~r a nosso$· irmãos os 
Brazit~iros, o prazer, e a gloria de Vos 
·pos&uir. 

Segue·lll! a ~&signatura da ·D~tp.utaçãa. 
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radar pri-ncipio águelles trabalhos, 
e parteeipa no Imperador o s,ew 
)m)jecto, que o A pprôva log·o ,, e. 
Ordena !3t> prestásse ao mesmo P~e- , 
7:identl~ toda a possível tloadjuva ... 
(;iio, a fim de, se c,onseguir o pros•, 
poro rezultado, que, ' da real ida-. 
de de tal tentativ·a se seguirá ao · 
JtJF I!wramento de · atnbas ·as Pro
v JOüHlS • 

. ,A posBibilidade· desta navega• 
çfí() foi corroborada pelas asser· 
çôes \lo Major Engenheiro, Luiz 
d' /llincourt, t]Ue in·v-estigsndo em 
Matt.o-Grosso, achou, tnnto pe
la::; suas proprtas indagaçÕes , co- · 
mo por e~clareeimentos havido5 dos 
Indios Gaaypos ~Ser n~vegavel o 
Sucw:iú, e por conseguinte sP. tor
.n;;lr<Í muito mais curta, comnHHia, 
e mui to menos o ispendiósa a com
muaieação €ntre as duas Provin· 
cias, pl'aticad'a pe lo interior d~\'s: 
mesmas, !)em o risco' de pàssar-se 
(bom o se cn:-;tuma) p~la FroJlt.ei
s:á. A júinaua do alto SucnrÍ'l.Í, ao 
ai t<~ ltirjtúra-, é . mui to cUirta com .. 
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parativamente á de,Camapuá, que 
tem q ua'zi trez legoas.. O Jt'iquira. 
entr<\ no Piquiri, que vai confluir 

'llo. S.. Lourenço, e navegando po[' 1 

este., agoas ab~IÍxo~ chega-se ao Rio' 
Cuy.abá. A barra do Sucuriú no Pa
ranan. é mui to per lo d:a do Tiete,, em 
cuja descida, se não r~asta · mais de· 
meio dia; ffZltltando em_ qonse
quencia de to.do o expe.ndido eco• 
nomizar-::se a laboriósa subida do 
Rio Pardo, a apertada, ~ tortuo, · 
zissima navegação r-los pflquenos 
rios Sanquixuga, e Camapuá, a 
passagem arriscada das oito Ca
choeiras do sombr io Cuehim ·, a 
grande curva do Toqua·ri; e 6na!
mP.nte a suhirl~ p~l6 Pm·aguay, 
e S. Lourehço até á barra do 
Cuyabá. 

()oJJhecida P.Xactamenle a e_on
venienci;o Ot"sla uave~,;aÇilor. não 
havercí duvida, (niet-diante o au· 
:xilio' dos commereiantes, e outras 
pe~;soas int~r€'ssadas · ) de se ubrir 
o óaminho projectado desde Cuya
bá, a S. Paulo, que não passará 

/ro 
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· ]onge do citado · rio, e em pouco ' 
tempo, ver•se-h;í. este ,povoado por 
cauza das f.avoraveis proporções, 
e bondade do terreno, para cultu
ra, e fazendas de gado. Assim a
proveibr-se-há igualmente o Paiz 
mais deliciozo d~ Cayaponia, não 
occorrendo já obstac.ulos da parte 
de gentio Cayapó, por estar do
mesticado; bem como o da fe~til, 
e amena vaccaria, onde existio 
o .Prezidio de· fJuatynis; (a) e a 
Província de Cuyabá, tão hella. 
pela .salubridade do seu clima, e 
fertilidade ·do terreno, "'}Unnto im
portao Le p·ela sua pozição 'geogra· 
fica, deixará de ver-s_e privada, 
por falta de eominunicações faceis~ 

· ~o conuiiet·do de exportação;; o-
. rigem veuladeira de sua decaden• 

ci.a, e de sua populaç1lo .diminu
ta, q1ue tem fe.ita a desventura 
de seus habi tante8, em géral, -------------...... -

(a) Vendido {>elos Portugueze~ nos 
Hespanhoes, há quarenta annos, pau• 
co ma!s, ou me.nos, quo logo o dc:&mal'l• 
telárão • . 
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Proseguia a ·contenda entre a f la do 
Província nlf'ridiond de Monte .. Imp'-:-dor 
V . R bl' 1d B do R1o <16 rdeo, e a e~u· Jca . e 111enos- Janeiro para 
Ayres. O Braz1l esgotav2 os seus Monte•Vi-
recursõs, e oppunhà osr111uiores deo. ' · 
esfórços para obter o bom exito de 
uma guerra, n~ qual amito inte-
r·ess3va o pu~denor, e honra Na-
cional. As de~pezas progr~dião con
sideravelmente , e, o rezultado, , 
que deltas se tirava não correspone 
dia, nem á bem fundada f1Xpec-
tativa, nem aos grandes dezP.jos 
que o;; brazileiros tinbão de ver 
terminada tão dilatada Juta, para, 
á sombra da paz se darem aos con
veqientes aperfei~oarnentos, tão 
n~cessarios, coruo proficuos alíl seu 
paiz nascente; a sorte . das suas 
armus, ora prospéra, ora .adver-
sa, não havia alcançá'do vantagens 

'·pozitivas, e a indecizão, rezultan
te rla reciprocidade dos succes·sos 
entL·e os contendores, exacerba-
va os espiritos, e impellia á repe• ;r/ 
t.ição de mallogrados sacrificios. 
Táo tnolesta cd:c.e torna va-~e séria- · 
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~ente intoleravel ao Imperador • 
qu,~ dezejando vêr: pessoalmente 
as necessidades do Exerci to" na
qu~lle ponto, e ~ .n.imar os. habi
·ta.utes c;laquellas Provincia3, a em·-, 
pe~hare~n-ae em tHIN), ·guerra tã() 
ne.•~essa.ria, Resolveu-se a p3rtic 
para if.~l!l ,, deixando ·toda 3 F a-. 
milia f;mperial,e exhortando a ~Ílo· 
cidade brazileira a cor.reF· <Í<õ' ar"". 
mas p.ara defeza da Pata~~a; ussim 
como a todos par~ t.HI6t~ntar 11 I.n.
dependencia , e Int(!grid~de do 
I !D perjo., (a.) 

Morle r. da Uina antecipada marte aneha-
J m peratnz to u , na flor dos a n.nos ( h) a S. 
D. Leopol· M I · 0 W· (].ina. ilgestade a mperatraz. · :. itiA~o-

pol~ima Carolina Jozefa, que fal-:-.. 
. ]eceu na I mnerial Quinta da Boa-. ' 
V,ista a J 1 ci to Dezembro, deixan-
(io todn~> os Brazileiroi1 penetrados 
da profunda magoa, e o mais vi
vo sentimento ·com a perda de u 4 

m~ Princeza, dotada das mais ex-
----~---~ 

(a) · Proclamllr;âo::.ie l•2de"Novembro, 
(b) Contava a lmp<Hatru:, no~~-
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·~ellentes C]UalidadP.s ·mor.aes, e vir.: 
tud-es' preclaras; depois de um Jon• 
go, ·e dolorozo padecimer to • 

.r- Ter,minada a prematura, e vir· 
·-tuósa carreira de S. M. a Impe• 
-ratriz, !!e t!Xped.írão pTom ptamen ... 
. te t'lS or(Jt>ns respectivas ao t::eu fu
·neral', cuja ·execução -começou pe ... 
Jas salvas, e tiros das fur'tale2as, 

· e em baruações de guerra ., dobre~ 
de SÍIIOS, e todas as ·cJemoDH{ra
~Ões de dôr, e sentimento, nun· 

-.ca fua\is justamente empregadas. 
A' s seis horas · da tarde do la- De1cripção 

tal dia 11 d~; Dezembro foi• li· do Funeral 
d C d S M I' da Impera. ga @ o orpo e • ·, • ce .pre- t(Í:i:. 

· parado cnm aromas Fe os IrUr• 
· giões da Imperinl Camara, conti

nuando a vigília, suas Damas. Ves
tida de grande gala~ e com Ofi! or

. natos ·competentes; foi repósta no 
1 seu leito, sobre uma riquíssima . 
e0lcha da China côr de- perola, en• 
·Costada em duas almofadas de .se .. '· _______________ .......... 

" meqto de fãlkcer, ~9 annos, 10 mezes, 
, t! 19 Jiali. 

IS L 
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da verde, e ouro; velando ns mes,;; 
màs Damas, e Viadores, reve~ 
zando-se de du"s em' duas horas. 
Neste Camarim, forrado de seda· 
b.ranca > e verde , com portadas 
de veludo verde, e galões de ou
ro, Deu S. M. l. pelo meio dia, 

· um selernne Beijamão , sendo o 
. primeiró que eurnprio e.ste doloro- . 

zo dever. S. A. o Principe 'lm-
. perial; seguiu-se immccliatamen-
. t,e 8. M. ~ F. a Senhora D. Maria 
da Gloria, a esta a Princeza D. J a-
nuaria, e a Senhora D. Paula, a· 
com~Janhada cada uma pelos Via
dores d'e S. M. a Imperatriz , A 
poz SS. A A. 11. obtivérão aqueJ.: 
la honra outras muitas pessoas de 

· _di:5t incção, e compreheudidas' na 
etiqueta. 

Naquelle leito prezistio o Impe
rial Cor.po até o dia 13 pela!ii · 10 
horas du noite, tendo sido metti
do em um caixJo de cedro, forra• 
.do de lhama. branca, e por fót·a ll!e · 
veludo . ~? relo com .gtilão de ouro, 
e tampa do mesmo, e composta . 
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peJas Damas. Este cai'xão foi pos.; 
to dentro de outro ,f! ·e chumbo, e 
ambos em um terceiro forrado 
de seda branca, e coberto d.e ve
lude com largos galões de ouro fi
no, tendo em cima um:1 cruz bran· 
ca, bordada de ouro, que toma
va todo o caixão. Collocado assim 
o Corpo , fo'i posto sobre a Eça , 
que estava na Salla, cercada de 
vinte e dois tocheiros de prata, e 
coberto com um rico panno deve
ludo todo bprdado, e agaloado de 
o'uro, com umo-. cruz de damasco 
branca, guarnecido de galões, e 
franjas de ouro fino. Aos pés do 
tumulo se po~érão sobre duas al
mofadas de veludo preto, com ga
lões, e borlas de ouro, a Corôa 
fechada, e o Sceptro, tudo dou
rado. Aquella SaJia que era a do 
doce), achavasse forrada de seda 

. verde e amarella, com portudos 
de : veludo verde e ouro; .e orna .. 
nadM com preció;as alcatifas. O 
Mórdomo Mór, e Estribeira Mór, /r r 
Dama~, e . Viado11es de ·s. M. 1. 
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alli assistião continuamente como 
. guardas do Seu Augusto Corpo. 

Ao amaohacer do dia 14 come
çou o Clero Secular, e Regul:u a 
uel1ehrar missas nõs sete aJtates' 
que ee erigirão na varanda do Pa-. 
çô, Cl)tn docéis, e· e!iipaldares pre· 
-to.s. Neste d}a, e no precedente 
~e mandárão ig·ualmeme dizer mui ..
tas missas de Corpo· prezente, de 

-esmóla de 960 ·•·éic;; nas Igrejas 
da Côrte. , 

Pelas lQ horas entrou o Bisj'j() 
Capellão Mór pararnentudo, e ·a· 
companbado do seu Cabido, e• (ei

. tas as reverencias na passagem do 
Tumulo, se dirígio ao Solio, e 
coímer;ou o 0/ficio de D~funtos sen· 

,do os ResponGorios cantados pelos 
Muzicos da Imperial Camara, e 

, (]a pe·lla • 
. - _1\cabadas a~ Matinas depô'Z o 
dito Bispo o pluvial, e recebP-ndo 
ou paramentos m~ssaes, e assisti
do do seu Cabido paramen.tado se 
dirigia ao Altar, no qual ce~ebrou 
a lVlissa ele I>ontifical. Neste ac• 
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to entrárão ·os ' ,íuatrÓ' Mon'senhó'.'f 
res absolvcntes, Cuolia ,:,'Pisaho ~) 
Perdigãh ; e Roque, e :a~ iuts: à~ 
ceriro'onias do esti-lo ' des~e 9. 6 o 
Bisoo do AJlar para · o $Cu F áldés
ttorfo : ( a )' ' ' : 11 · · i 

Findo .o Offiftio, o. M
1

arq~e~· à"cl 
JacaFépaguá , Réposte'Í'ro · Mór' ) 
ti rqu o pau no, e o :Mordoillo· 'M•ó-r' 
abnb o caixão' que prezisti-o asJ 
sim i;\té t]ue findas as absolvições· 
foi fechado e coberto o dito caixão 

' " Das 3 horas até ás · 7 d'fi- trá rd1e ~ 
concorrerão ao Pa~o as se't'e .lFrel. 
gueziás da Cidade, rrs· oito 0..-dens 
Religíoza~, e as €ollegiad·as da 
Misericordia e S. ~Pe~lr~, para'€n· 
~ommendaret~l o Imper ial Co!pot~ 
· X's oito n1oras (fã ta Íde •d Re
•post.eiro M0r Jevaín lfou b panne ido 
veludo preto; q·ue-cobria· ó I mpe-\ 
·----. --,___,.; __ ----.! ~ 

(a) CedeiTa eem ) docef . aqnde cdl'l~ 
hrão os P·onlifica-e.~, a.s d-ig:nid.ades-a•i
trada~, cuja Cad~ira , ~ rn ô}y e-1( e, 1e. quc: 
pará estes a eLos, e €d'lloJi.Jldt~-tnQ,(l;i_.~~.t~ti / S 9 

. .€ pitst0La ,, ~~as ,as Cap~Ú!I5 dos ;Bi~p~s. , 
tem oçc.~J- , , e sàqt 4.~~!õ .• ~ , :> d,;r!.)UJil. 

TOM. X1l. V 
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r~a~ Corpo, e. o entregou ·ao G uar
da · "I:apec~rias, e pegando na ·co
r~a, e Sceptro os deu ao MQço da 
Camara, que de)via conduzi-Jos ao 
coche:, Precedia ao Corpo de S. 
M. I. a sua Dama D. Maria Fran• 

· cisca de Faria Lo bato, e era ~e~ 
guido pe(a Márqueza· .de T~goahi, 
servindo de Cnmareira lVIór, e ou~ 
tras Damas, que o acoinpanhárllo 
3té ~ntrar no coche, e fisérão as 
Vf'nias da etiqueta. A 'Senhora O. 
Mar'ia 11. Àcompanhou o mesmo 

. Ímr,eriaÍ C_orpo até o fim dof: de
J!ráos, tendo a St'u Serviço o Via .. 
-dor .Barão de Macahé, e pela ui~ 
·ti ma . vez Se Despediu de Sua Au
gm•ta Mtii. 
. ,Náquelle . momento peg-árão no 
~aixão oito Gr<indes do lmnerio , 

J • • • ." 

( ~), e :.1s oii'o e meJn se poz em 
Jl!archa o funereo acompanhaa:uen.-
to na·.segui.nte ordem: · 
------------ ..-----· 
• J( á') -Os Marqneee~ de S. Amaro, de 
lnh<aim~upe, dé B'~P-pendy, de Nnza• 
r~th, , · de•• Quelnz ; Clé Parl'lnaguá•, ·de 
Jundinhi, e o CoJhJe de Lõlg.-c~. , 

I 
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, Precedião seis Port~iros da Ca. 
mara de cavallo ,com aG in~1gnias. 
Seguir.-se o Tenen~f". da ln1perial 
Gu·arda, logo· o Corregedor do Cri
me da Côrte e Ca 1.a; e o ria C&r-

. te; a póz ilestes a Côrte, forman· 
do os Gr.andes a ala direit.a. e os 
Camaristas; Viadores, e Officiaes 
.JV.Iôres da Caza, a esquerda; to· 
dós com c;.tpas pretatJ compridas, 
montados em ca~allos com m.antas 
pretas , .e allumiaóos pelos se,us 
_ca;iados de lihré • que leva vão te- ' 
lizes com as suas ,respectivas ar- ' 
mas. Suecf"dia a estes o Cabido 
em cavalcata, Presidido peJo Ç!J
nego mais a:utigp. ~roximo ao gran
de. coc·he, que cond~zia o. I mpe
rial Corpo, ião á d1r.eita, comQ 
Mórdomo Mór, :Francisco d.e Li
ma e Si.lva, e á esquerd~, como 
Re.,osteJro Mór,, o Marque·z de 
Jacarépaguá, e no rneio.,) ml po~
co at,raz,. o Estribeiro.)\1enor, ~.e
gpind -~~ .Jogo o cochE;, foJírad;o 

. d~ . pr~lio J?Or de.ntro, e por fora, 
~ cobetlo com um grande .r~nno 

v J " 

; .>S 
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clé v~Júdo ·tarnbem pr~to:; e p~xa· 
ôo ptlr qu,atrG p·àre_lhas, cobertas 
de rnanta·s dà niesma cór. Alfú
mi~v:i·o ao nnpe1{i'at Coi')JO os Mo!. 

-ttes d~ Ca~ara .lJ·m per ia:!; pela par'
te d•e fó~:a tia a G uarcla• d-os1Tudés:. 

'cos. segMndo ('> Coch~ o M 'arqtréz 
d ';~. ' ' ê ' . d c . é "., ra·ca ti, q iJ servia e a'pl-
tfio ·da ·mesma Guard·a;e á sua' dí
.fei~a ~t Estfibleire Mór. ' ·· ,;. 

1Seg1uia,se o ·coêhe d(' Estado ', 
ítl'fi) ~em a q~at1rd, cobE.!I'to ,como 

-e·.rp1reéedent:e, e alraz d'elle a fm'-
-n?~r'ia•l ' Guarda ·de ' Honra . com-•r . . r ~ 
• mat1dada pelô M'areeh'al 9o:sé .NJ1a· 
-Iwe] clé Moraes. .H · 

-n ·P< récélli~o mais dois ·ce1cn'esq a 
I í I 

tr:és ' pa're'Jiflá1s ; abs ·q uaês\ ·'n:b pri-
~ · I' I ' ., l I . ' j r,-. ,'),. 

i'l'l ~e1t9 evava a .., IHp~~La '-JOfOa; e 
·e sfl·g,'i.J rrcl0' éond t~zia ·o Gura da; I tn-

.,, ' r ' 

(.,Jiléfrí•al ca-p'e l 'l-a.~SI • ' .i ' • I' ' : 
-: Dív.icfio-tf~e â tropa· destln:í<la 'ás 
·alá s ~- · s aJ-via ·s, e hi. cj u:~'tro B ri g-·a d·a s 
-'de .I n'f.an .a ríà; ··u·rn a3 ·d e ;.C a va1 Ih r lt~, 

~ .... ' f ' ·-re ""ou h:! "ti'e".í\•rti!h1Uia. A:>prim&i-
·ra 'Br'ig~t<fa ·d ~ l!nF-anta~ia! j'}'idstól:i
.,~'é~uinta)a, ·p~rtãêl dãlmperíãlQuin-
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f:l lla Boa-Vir.! a, com um parqt1e 
de A rtilhariá niontada, e deu lrcs. 
$alvas de vinte ~ um tiro~, caria. 
m:na, albernadas com trez d escar
gas de fuzil, ' á' ~ahida do Corpo. 
A !H"gunda, e tel'c:eira forma v l\o 
alas desde n Imr.~' rial Quinta .. até 
ao Passeio Publico; e a~ qu.arta to, 
m'o'u po,siçi'ío defrobte ela Igrpj ;1 qe 
N . S." d' Ajuda. A ~rigada ~e Ca
vallaria formou igualmente al.as en
tre a primdra, e seg1!nda .de In
fantaria. 
- Precedia a es(t1s sei~ Rrigarlãs, 
9 : l~s~~d? _Maio~, com 1pnnclarlo pP-• 
1~ l\1arepha l Miguel. Lino de Mo
raeg, no im 'pelplll f- nJ.o do Conde 
de S, João dag Duas Barras. 

· A poz o ultim(J Coche r rompi:1 
a , march~ das column(JS lll11 pÍ!illl/'
te de Cav.allarin, (e f:'~l.as fn!rav(l.o 
Pm colum. n~, Jogq que pa ~ra v a a 
funehre pompa.i e I) "rg u i;1o1 J... 

ta procissi'io sahi n.iu o Pa·· 
Boa Vista por en.t re n l :-1~ á e~ I'· 1 , 

·d e m; Re~ulares 1 ~. l<!s - r uzes das 
Fregue.z1 as ,. se rf!cotheu no Con-
vento de 1\' .. S." d' Ajuda .. 

.; .. 
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Erão ll horas quando o frnpc
ríal Co'rpo chegou ao dito Conven· 
to, destinado para; seu Jazigo, on:. 
de o · P.spera v a a I r manda de-da Mi
sericordia; e tirando os Grandes 
do .i' mperio o caixão do Coche, · o 
posérão sobre o esquife. A Igreja~ 
estava arínada com a m:.ior surn'J>~ 
tuozidae:le: notavão-s·e tres pouzos 
prt.,parados com riqueza; o primei
ro tinha 11111 degráo, e seis tochei
ros, o segundu dois degráos, e d'e7. 
t.ocheiros; e finalmente·o terceiro, q 
excedia a tcH,los em eleg;wciél, tres 
degráo~1, e doze toclteirós'; na Ca
})eii:L: Mór estav_a prep~r iJ do o es
paldar, e doce! _para o Celf>hran
te; e a quadratura para oea:bi(lo. 
H avi<~ CHJ fro iloUG(} proxinio ao Co· 
ru. J.as Religioias, e .a um llldo, 
duas banc;l.s, cob~rtas dA ,vt>ludu 
ve rde, ·sobre qde estavão qu.11tr() 
castiçaes de 'pra~a, e escrevani· 
nha do me:'l mo metal. 

Pego u pois a mencionada frman. 
daJ~ da M i:>ericuria no feretro, e 
o CO LHlu~iu ao primeiro pou;;o, ou· 
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de· foi enccnnmendarlo pela ,pu11.~ .. 
giada da mesma Santa Caza! Co
mo o Corpo· devia '3t>r Jevad'o ao se'. 
gtíndo pouso, e d<tlli an terceiro), 
cujo t,ra.nsporte e1·a difficil' em ra. 
zào elo e.norme pezo, se fez no _me!
mo lugar a segunda encornmenrla. 
<;ão pelo Cuhido; hav·endo o .Mar
q u_ez~ 'de J acarép~guá cobe,rto ,'? 
catxao com um nco p~nno. Os l,VI4 ~' 
zicos (la I mperj.al Capei la ~antá.· 
rão os Res.ponsos. 

Acabada esta ceremonia descd-
briu o sobre:dito Ma•·quez o C'al~ .. 
xã~ , , dando' .o panno ':( Miseri • .Cor.: 

·_dia, na forma do costume, e da! .. 
li fai trasladado para o pouso, 'pro
ximo á grade do coro, onde 9 'Mar .. 
quez deCaravell.as lavrou d~iG ter-
mos de' en~rega do Imperial Cor• 
po ·' que fnrão assignadoii velo ' 
meBmo Marquez , p(·lo Mordo~ 
mo Mór, pelos Grandt>s .que · pe-

. gárão no Caixão, e pela Abbade· 
ça do Convento. I S 1-

A t>ste espetaéculo religi~zo a';s-
sis~iLJ o Corpo Diplomaticu ,'é ' o 
Du(1~w dt:: Lafõe!i, 

I 
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. , 11Aca9ada, e9ta ceremon!a, ~· Co.I
fegiada da S<!nta Gaza fot adtante 
à~ Côrte, ~~ d9 Corpo · I m peri11l, 

' e concluio ,:Hjllelle actocom 6spf .. 
fi.cios da lgr:~ja. ' 

Posto o 'Corpo no seu uepozi to, 
-ã quarta Br~g· ada, que, como dis
~e'mos, estava defroute da Igreja, 
Ji eu às ddscar~aH de Infar.teria, 
alCernando com as calvas de Ar. 
f:ilh~uh ~· que f,1zía pí!.rte da res· 

· p"b ctiv~t Bri~adã: a estas se se• 
1•·uirão as salvas das fortalezas, com 
fi ~ . 
·RYe t ermHtou ~ funeral • 

. Reflexões ~ _Sempre que se offérecem á con• 
a _ c:-~ca ~a - templ~ç:'io do Filosofo, e do Poli-
cJv ill zaçao ,~. . . . . I b't .I d 
dos Iodios l.tGO 0'3 prtmtttvos 1a t_ .~u,orE~ .a 
do Brazi!. -.d~lidiosa, e vastissima região da 

}\ rnerica, (os I ndios) assim como 
b1.; de outros qtJa'ésquer puizes, no 
fSl.a.lo selvagem , j:~máis deix~o -de 

l . lt . ;~ occorrcr- 1es no,· as, e utets con· 
sideracõe:;, rf'la'tivamente a este-s 

- lndig-e ;1as. O Fílosofo obstrva o 
h ~m'ém natural, e investiga .sim· 
.P.lesmente as qualidades que a na

--t u reza lhe déra, desp1das de qual-
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quer -.apPrfeiçôamento; e o Politi. 
co ex~mina essas qualidades, . e 
procJir·a _encaminha-Jas, para f\ ci-
vilizaçffo. . , 

· . : O I ndio, bem como ouf.ro qual· 
quer homem, possue \'Írtudes,. vi
cios, c arn biç~~q; _ qu e~ta tenha 
por. e;üímwlo. a gloria, a honra~ ou 
a cohiça. 

Posto qun para sutisfaze1· :1 co
biça dos Jndios bastem mui lo pou
cas couzas,. c;om tuda dles poem 
tanta .rfi ligepcia pnra as cooset:uir~ 
CGmo os póyos civi li zados ; donde 
se infere, , qup elles nutrc~m, do 
mrsmo m,odo , , o germen d,as pai
xões, e da ,a,mbi<rãQ; e ~;~ue só lhes 
falte a arte para faze-las fermen
tar, e desenvo lv·er do sP.u ernhdflo, 

Sujeitos n?iS a paixões, bem CO• 
mo a. necessidades, estns Sf> lhe 
augmenlão, ou ·fliminoem, con
.fórrpe a acquis ição das i,<léas pro· 
venien,tes <los . ohjPetos , 'l"e os 

_ cerci'io, e destas paixões h a st'm • 
pre alg·uma, ou algumas mais fór· 
tes, e excedentes em viÇ>Iencia, 
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e euergia, ás outm~, as quaes é 
que constituem o seu ca.racter par· 
tícular, e o proprio ·de suas· Na· 
ções. . . . 
· Para a desíuvolucção do genio' 
de9'les ppvós cumpre ' indagar qual 
seja a sua maÜ; forte 1 e dominan
't.e paixão; ·e cqnheoida ella, es· 
Lá ig-ualmente conhecido o meio de 
os condu.,;.ir; porque n:ioi?"uem i
gnora, que qualcpier ind·eviduo ,t 

· levado por fo .-ça; lula, ~ oppoem 
continua rezislencia ' ; ao mesmo 

· pu~so q tJe g um do pela sua paixão 
corre veloZiflente atravez dos maio· 
rés peri~· os, .e ' di'fl1cul(lades. · , 

Os In ,Jios, ·geraliilente., s}io mui
- to indirmdos á pe!:lca, ' lanto por 

go-;;to, como por necessidade; po· 
•rem a f:tlla de industrÍa COl11 que 
elles a fa·tem, o:S torna muitas ve· 

- zes Í!ldiit'c:rentelJ áquil'lo wesmo de 
que gm>t-ã.o,couteuLaudo-se só con~ 
o pouco de que precizão; ma~ quan
do lhes fôr conhecido o t1ZO das re
des, a111.Óes, e outr.os ~nethodo~ 
Úl.l q~e o:s pe:1cauure;:; se servem 
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para colherem muit-os milhares d~ 
peixes, elles ficaràõ maravilhados 
de . um~ tal desçoberta, que aJ'H:l• 
na11 cabe em sua rude inte!Jigf•n .. 
cia, e alegre!, e enthuz1asmado~ 
l!le ·entregarà<1 espontaneamente ~ · 
_este modo de vidét que se lhes tor
na tão admira vel. Depois ~Serà.<'l 
poucQ a pouco levados a viver, a 
tra lar <:om os pescadores ; e este 

_trato lheg fará distinguir a diffe· 
rença entre o homem selvagen}, 
e o iuduslriozo; e progressivamen"' 
te,se domestica~àCi, ·e conheceràõ 
,os beneficios~ e commodidaaes, 
q4e rczultão cio estado civiliza<l.o. 

Quarulo virem tambem, que, 
por m<-'ÍO do sal, se c.onserva o pei· 
~e, elles já não lanÇaràti ás aves, 

' rr I · . l • 
~ as 1erns o uesnecessarw; mas 
sim o prE:pararàõ, para o frílnsn~u .. 

. tarem por outros objec~os d~ qu~ 
furem care<iendo; e desta fôrma 
.se desenvolverá, e augrlJenl<Hâ a 
sua paixão·a --- ponlo dt>se lNnarelu /.J 1 
cada vez mais babeis; e por fim 
se' uão coulentaràõ de ser simples 
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ples pescadort?s; mas quereràõ vir 
a ser Mestres, e Senhores de bar
cos ~ e redes. 

Chegando á qualid;,.de de Mes
tres , e Sen horps de barcos, e r e .. 
des lhes sed precizo saber dividir 
os quinhões peJag· compunhas, e 
para isso aprenderàõ a contar. A
clíantand{) o :~eu Commereio, aug
mentaráõ as :w:.~s relaçõPs. com as 
pessoas prr>zentes, e 3uzentes; o 
(laqui se sr->guirá logo a necessida
de· de saberem ler , e escrever, a 
qual se transmittirá ~ seus filhos. 
lgua!menre todos às arli~os de. ve~· 
tuafio ~ que €Jlles 4iendenhiio eomo .
desnece:::snrios' e mesmo" incom
modos ao seu tranzilo por t>ntre os 
rnatlos, e hreo.has se lhes toi·na
ráõ uté1s, e conveni·~nf.es no esta
rlo social; .e o excmrlo dos pais en• 
sinaril <los filhos o mesm'o uzo. 

Por esta concorrencia ôe preci
zõés, e relativas utilidades, elle!i 
<lfHt~nderáõ a tJbdecer, e a man
dar, e p-reencheráõ é.\S vi tas dos que 
trabalhar~1n na. sua civilização; e 
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a experien~ia . l_h~·s · mostrará a in
compatibilidade da con!>ervação do 
indeviduo, e commodidades da vi. 
da, com a liberdade l!\bsoluta, e 
illimitacla ind ~pendencía, da qual 
devem perder uma parte para a 
fruicção de um sem munero de van
tagens soci aes. 

·f ndustriados assim na pescaria, 
e navega!(ão de pequenas embar· 
cações, ei'lfs viráõ a ser intrépi
dos, e babeis marinheiros, pro
prios para o serviço da guerra, e 
do Commercio. 
. Os Indios do Brazil são outro· 
sim muito aptos para rnanufac~u
ras' e tudo o que tende a irnit~r; 
assim como para o~ que exige for
·ca. e des·treza. 
, • Para a agricultura, com tudo, 
"tem elles uma e~traordinaria re
pngnancia, que par,ece provir de 
duau couzas: I. a Porque a natu
reza espontan~ameute lhe submi-
ntstrn tado o necessario á sua sub- ; 6o 
zistenci'a. 2. "·--iA delonga que a 

, Agricultura offe-rece, desde· a plan· 
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taeão até á colht>íta; o .. que os tor~ 
ba· indolentes, e preguiçózos, não 
f.endo paciencia de espera·r, que
rendo · tirar irnm·~diatamente pro
dueto do seu trabalho; o que a 
pesca lhes sadsfa·z abundantemen
te. (a J Além disto po1dE>m tornar .. 
se em bons arLifict>s; proporcionan
do-se-lhes os meios de a prendt>r; e 
então o Indío se lvllg€;'m , inutil a si,~ 
aos outro~, sahírá da indigencia, . 
e /ignorancia, e passar;\ ao estado 
de Cidadão, e membro interessan
te .á so-ciedade. 

B~stantes Esc ri ptores tem fal· 
samente asseV(•rado, quo os habi
tantes da .Zopa Torrida, debai.xio 
da qual está situ:~d'? o Brazil, são 
dotado~ de ~•m temperamento fro--
xo, debi'l, tímido, e até mesmo 

(a) A natural contrariedade, que 
se descobre nos tnd ios adultos, para · a 
Agricuhuru, se rcmedrará 'optimamente, 
começando a obriga-los desde a mfuncia 
a occuparein-se na lavou•ra, ~ trt~ba fbot 
ruraes-; de c,l)ja medida s~ devem esp~ 
rar pró~per~s rezullados. 



falto de t.>Fp·irito; (a) e por- con·· 
seguinte jnhabeis para as scien
c;as, e artes:· isto é um erre;~ gros
, rtJ, e desrne,ntido por uma in fi• 

_. rdade de observ_ações em c'ontra-' 
rio. Sem noL~ cançnr-nos com' a a
nalyse comparativa, entre os ha· 
bit antes dos differentes cl-imas, pe
Ja qm1I obteri a mos um re.zultado to
do favoravel aos hahit2ntes dos pai• 
zes caJidos, basta-nos, ( «)Uanto á 
ti1nidez, e fraqn eza, .de que taes 
Escriptores os do, ) remontar 
á Historia dos lndios da Zona Tor
rida, e veremos que apezar ·da dQ
!) Ígua ldade rlas armas de fogo , 
com que erão combatidos, nunca 
cederãf' , nem se deixárão vencer 
.por f~aq oeza, ou cobardi1l; e só 
sim pela f~lta de industr:ia contra. 
um novo modo de fazer a guerra, , 
que 11 ""8 era desconhecido, ou por 
.se haver entre elles fomentado a 
di~córdia , prot egendo-se uma , 
contra· outra Nação. 16; -------~ ----- .._ .....___. .____, 

(a) Enti'e outro,s. Montesquit>u, Es• 
pirito_ das Le.ii . Li v. XI V. Art. ~ e 14. 
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Não poucos famózbs lnaios ·se 
celebrizárão na conquista de di-

. versas Capitania~. A' de- S . .Yi
ç~nte, no Br-a~il, deven.se ao es• 
for<(ado 1 n di o Tehiresti; a da_ Ha
hfa ;;o Va lorozo Tabirá; a de Per
:nambuco ao Forte ltagibr~, ou Bra· 
ço de Ferro; a. do .Pa_rã ; ·e Mara
nhão IJ.P celebre Tomagl:ca. O gran~ 
i!~ Pira_gi~áj pelas p·roezas q obreu 
foi recompensado úom ·o ' Habit9 
d~\ OrdPm de Christ'o, e tenÇa; e 
nnalrnent~ o invemiívelCamaráo(à)' 

'r )'; 
que se immorta lizoo na guerra da 
restauração ele PermH:nouco con
tra -os Ho!Jandezes. &c·. 

Ta.es e~emplos de V'á lor, e He~ 
roicidad~ aJ;O;áz mostrão o qu~nto 
s~ póde esperar das favora•véis dis
pozições n'a turaes dest>es i·ndige· 
nas , as quaes, compete ao Legis
lador, é ao Polití~o · aproveitar, 
quanto poss ível ~nja, em benefi
cio commúm da ·humanídade, e 
interesse pat·iicular dn fm-perio do 
Brazil-. 

F ,M oo ToMo .XII. 



/( '3lt't ) 
I ~ AbáiXÓ rian'sb;J.everiws 1, Ptoci~~oÇlto 

I edou1mperq_;lor~ ·aof Flâriiinen'ses' 'fid~ 'óc
:" éci,.i11o dJi, ~~O pa~r~iddj pürci :1J1bnit:-: ~tie'b, 
· a ~ quM 11 pBr"inatlv't!rfeiiMa"' aei~ofi 'd~. ·~c 
· mencion.dr"'b ·pqg.Hsoo; ~ on'db 1~ l~à~·a ~Me 
t ,·r r t"l 1 J~ l ;J'.>Jol · t} ; ' 1L.)t 1 

c: asaump a.. J • ,

1 
. • • 

, 9• " :1"'- ~o ,JtOJ LL ... , ' c JG ,101 

· · . Pitoct.ÃM~4 ç·· Ãfi.·, ,,fl.;'·J 
.J.Jf)t ~· . '···"··«o .• l 

p.~ .. ~,; 2Ct.: t ~~ 

· .(l. sf, c F l.qU•M I •N EJV 1S F. •S· .1b <l 'i 
•. \.) •.• ~\1\·l 11. 

Bem custvzo Me ht!, ter de Me sepao 
rnT ségúõ'lla- ·ê'{"'d'€•'vó'S-pãr- algil'i'l:r'fem• 
po; m;!s a necessidade tlc sustentar a 

. l10ora Naciona l, fa.:t~n~do q!U;e ac ~·yer~a d·o 
Sul se acabe,rap iman~o . os ·hal>ilantei6da-·- • • .. , .,... ..Ja ' ~ <. a. ... , \)-
quellas Provmci:ss a engt~jarem-se em 
l1uma luta tão neces11aria, e ·o Eu ver 
' .... , • 1"'- qf)'{ 1.·' n o~Jrj • :l~} 7 ~i . 
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, Commigo levo enlhusí~~mo, e sauda. 
des \ 'Oiõsas . Nada Tenho a recommeno 
dar-vos, e só sim Comido a ~ocidade ~ 16 c 
'lue verdudeiramente fôr BrazileirP. , ll 

pt•gar em armas p<•ra defender a Patria ~ 
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dç;!p1perio, pfl r. · S ~i1 1~?~~WJI"·!I~~~r;~l iÇ! ... ~j17._ 

PEscubf~·S\JI\9 ·Ma re!f! l!.%1 •JI!P~.,t~aJI!II( 1 ~C}_ r· 
lOfO~~ L .OI;~ j",~ 'f' ••._•,'•j ~ 1:~1- .. 1 ~~~,.. 

• 1Ç) : ~ri!J~I'lBf'9Js C,9IJCede :fr~·l~~ ;PX portaç~~bd ~ 
V~!!Çj!as 1 e Egoas, para ~ . Paulo, e_ ,M, i;p g~3 
Q era1:s1 9l> e~ no'):> e~ .J) · • ~ m ·1 ··ru•!~IZ 
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d.~~ ··pg cg 1~,'; .p-esç;,~.l( 'i c !JI ~- 0 s ua tDi_p!Jlação , 
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I~(i' rc~9, , · i\~.i. fdaH~a ; Ía ;:~Çln1i:l ~6 ,_ c,lii)ó3 
erJ;)hegadr, dolmperador á ~ic;I~JJ e cl ni!3~hiól . reqG 
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~.ahida d,!) ~~~e~~d~r ~a ~a.hia. .. ;, ,,57 
Mor.te· do lmp'erador, .Ret de Portugal~ !b9 

: suôlê~a~ãõ gef!a<f do.; :Je·zuita's ; Congr~g<ii ii ,; 
tas, e. seus ;~paq,' gt a do:. contra e) le. G\ íe,r;a. 
~i ~'il .em 1 Pôth•g~f, 'ê d'e s'troç~1 dqs ~nfa,nie~ tTsec: 
ta rios do despotisr.noh (l . ' '·' !i.!6 L 
:'1}tevol'tiçãb r:[~ -\l)IÍÁ a.~~é!â rhet 'á, ' f 9110 ~63 
· :~ dÍriisa~B '-~ ab gencrqr e;trang~ i·ros ''nã ' .P.ro-
. o ,; o c· (I'· t''.' . • I - " ot:'",.;S 1'J • ...,6r, vmç•·. l ~p a tna. r .:(; ll 
'.' ~ bertura de uma nova Estrada da1F ;e-guc.t?

de Santa Cruz, ao Sr.lto gr<lnde do R io 
,Lielmonte na Província da Bah i!!.. !5l66 

Exequias fe itas a 'D •• João V 1. na Cathe
çlral de S. Paulo, p~lo Vigario ·Manoel Joan 
quim Gonçalves de Andrade. !269 

LIVKO XXXIII. Entregão-se os bens se
queslradm; aos Snbdi·tos."":ao5 Sobtnanos de Por· 
tugal, · e Brazil. !74 

Med ida para se o·bstar á circulação da mo.e• 
l a falia no Brazjl. ~75 

O . A lmirante Brazileiro Guedes; toma o 
·ommando da E>quadra contra a de But!nos

yres; precatwões que adopta. f:J.77 
Combate nava l entre o Alm irante Guedes, 

n E•qu~:.d ra da R e publica deBuenos-Ayr~>s . ~8~ 
O General do Exercito dáquem do lJ raguay, 
pelle uma "part:da do i,nimigo, que roub:.\va 1 

' S, costas t.l!squelle Rio. !'284 
R_ntreg-a chs terras uzurpada~ aos Indio.a da /6 l.. 

'i is9ào de A ribocé. f86 
C'hegada ao "R io de Janeirt) de uma Depu· 

1ção daa Ilhas d<: Ciibo. V c:rde. ~87 
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Pf"ul~. ~ \ . ,. .1 1, ~~·'-
' SQhidí,l do Imperadoli qo Rio de Janeiro p ~. 

M · \T'd ' • · O ra . onle· 1 eo. . ~" :i 
Morte da lmpe.ratrig D. Leopolclin~~ 3(1· 

De&criP,ç.ão . J'o FunéraJ ,da, Imperatriz. 30 . 
Reflexõe~ á cerca da ci vi1izáção doi I ndi.r' · 
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